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RESUMO

A constante ampliação da indústria de shopping centers (SC) no Brasil evidencia sua relevância social, econômica e cultural. Entretanto, o setor de 
varejo e serviços registrou queda em sua atividade e aumento da rivalidade competitiva, refletindo a atual crise econômica enfrentada pelo país. 
Dado a esse contexto competitivo, este estudo busca apontar quais atributos de SC são os mais relevantes, segundo o valor de consumo de cada 
grupo (cluster) de clientes e, assim, contribuir para a literatura acerca do tema e para as ações gerenciais de marketing desses empreendimentos. 
Os estudos atuais sobre o comportamento do consumidor tem uma abordagem mais experiencial, priorizando aspectos sensoriais, estéticos e 
emocionais do consumo. Nos processos de compras estudados sob essa perspectiva irracional, é possível identificar dois tipos de compras: a 
utilitarista, que busca alcançar o objetivo de aquisição de forma prática, otimizando tempo e dinheiro; e a hedônica, na qual almeja-se a 
recompensa da compra com base em escolhas emocionais e espontâneas, privilegiando o prazer. Dessa forma, o comportamento de compra não 
pode ser entendido apenas como uma experiência de compra, pois os consumidores buscam também experiências emocionais. Assim, para 
alcançar seu objetivo, esta pesquisa, de corte transversal e natureza descritiva, foi empreendida a partir de uma abordagem quantitativa, tendo 
como objeto de análise os consumidores dos SC do município de Vila Velha/ES. Por isso, realizou-se um survey, por meio de questionário 
estruturado contendo 40 perguntas, sendo 34 delas baseadas no modelo proposto por Meira (1998), voltadas a medir o grau de importância, 
conferido aos atributos dos SC e as demais, com caráter classificatório. A coleta foi realizada em fevereiro de 2016, com 229 consumidores, por 
meio da ferramenta de pesquisa Survey Monkey. Os dados foram tratados no software SPSS®, com vistas a efetuar os procedimentos de 
estatística descritiva e análise de cluster. Foram encontrados cinco clusters, sendo dois deles predominantes (cluster 1 e 3), distantes 3,19 entre 
si. O número de membros dos clusters 1 e 3 foi de 106 e 114 respectivamente, totalizando 219 participantes. A partir de então, buscou-se 
identificar os atributos que diferenciavam os dois grupos, tendo como base o grau de importância atribuído a eles. O público feminino foi 
dominante em ambos os clusters. O cluster 1 julgou mais importante os atributos: conjunto de estabelecimentos; conveniência; e infraestrutura, 
ambiente e acesso. Esse grupo foi intitulado de Pragmático, posto ser formado por consumidores com valores de compra utilitária, buscando 
atender suas necessidades, geralmente ligadas a vestuário e alimentação, em uma única etapa, com o menor esforço possível. No cluster 3, foi 
possível identificar características ligadas a valores de consumo hedônicos, o que permitiu chamá-los de Recreativo, pois entendem os SC não 
apenas como um centro de compras, mas também como um espaço para entretenimento e interação social e familiar. Esse cluster julga muito 
importante todos os atributos avaliados, sendo aqueles relacionados ao lazer e entretenimento, os que apresentaram maiores médias. Tais 
resultados sugerem que as famílias estão buscando momentos de diversão e socialização nos SC, priorizando o consumo de entretenimento e 
alimentação. Dessa forma, esse estudo contribuiu também para a perspectiva gerencial, pois apontou os aspectos motivacionais para os 
consumidores de shopping centers. Complementarmente, pode-se intuir que, a despeito dos esforços de marketing empreendidos pelos SCs, 
possivelmente, a insegurança e a falta de estrutura pública para entretenimento e lazer nas cidades, também contribuem para que ambos os 
clusters direcionem seu consumo para esses centros.
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