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Resumo 

Essa pesquisa tem como objetivo principal analisar hábitos, atitudes e 
emoções das consumidoras no que se refere à compra de produtos do segmento de 
moda em liquidações. Para atender ao objetivo deste trabalho, foi realizada uma 
pesquisa teórico-empírica, de cunho qualitativo, dividida em duas partes: 
referencial teórico e pesquisa de campo, por meio de entrevistas em profundidade. 
De acordo com os resultados, as liquidações permitem que as consumidoras 
adquiram mais peças do que o habitual e que tenham acesso a marcas mais caras. 
Geram entre as consumidoras a sensação de poder de compra e a percepção de 
estarem “lucrando” com a compra realizada, já que estão pagando menos pelas 
peças desejadas.    

Palavras-chave: liquidações; moda; compra por impulso; comportamento do 
consumidor.  
 

 

Introdução  

 Encontrar a loja preferida em liquidação pode ser o desejo de muitos 

consumidores. Como afirma Xavier (2013, p. 10) “aquele cartaz com palavrinhas 

‘mágicas’ como ‘Promoção’, ‘Sale’, ‘Liquidação’ desencadeia uma movimentação 

incrível no comércio levando multidões às compras.” Segundo a autora, essa é uma 

situação que “enfeitiça” o consumidor e o estimula a buscar lojas com descontos 

que estejam estampados em propagandas em mídias de massa ou no próprio ponto 

de venda.  

 Neste cenário, devemos nos voltar inicialmente à compreensão sobre as 

liquidações, dentro do contexto de marketing. De acordo com Shimp (2002), 

liquidação é a venda de mercadorias a preços mais baixos, a fim de ter resultados a 

curto prazo como, por exemplo, o esvaziamento do estoque. É uma ação de curto 
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prazo e com efeitos que ocorrem em um pequeno espaço de tempo, mostrando os 

resultados em dias ou até mesmo em poucas horas. O termo “promoção” indica 

precisamente essa orientação de curto prazo, pois as ações promocionais têm prazo 

de validade e são feitas para gerar vendas rápidas (SHIMP, 2002). 

 É possível observar que as liquidações são, geralmente, sazonais ou 

ocasionais. No caso das sazonais, podem marcar a troca de temporada da moda, 

como o fim de uma coleção primavera/verão ou outono/inverno, para esvaziar o 

estoque da coleção anterior e dar espaço à nova coleção. Já nas liquidações 

ocasionais, pode ser feito o esvaziamento do estoque da alta produção para dias 

especiais em que o consumo é estimulado, como Natal e Dia das Mães. 

 A partir deste cenário, esta pesquisa teórico-empírica tem como objetivo 

principal analisar hábitos, atitudes e emoções das consumidoras no que se refere à 

compra de produtos do segmento de moda em liquidações. Especificamente, 

buscou-se investigar as motivações e freios destas consumidoras em relação às 

compras em liquidações; compreender as sensações relacionadas a este tipo de 

compra e investigar os atributos de uma “boa liquidação” sob a perspectiva da 

consumidora.   

 

 

Metodologia 

 Nesta seção, será descrita a metodologia da pesquisa utilizada para o 

levantamento dos dados deste estudo.  

 Quanto ao tipo de dado, existem duas metodologias de pesquisa: a 

qualitativa e a quantitativa. A pesquisa quantitativa é baseada em medições, 

atributos lineares e análises estatísticas. Já a qualitativa é baseada na percepção e 

na compreensão humana. (STAKE, 2011)  

 Neste trabalho, utilizamos a metodologia qualitativa (AAKER, 2004), pois 

ele foca nos fenômenos e seus significados, e não sua incidência. O propósito deste 

tipo de pesquisa é descobrir o que o consumidor tem em mente (AAKER, 2004), 

estudar a fundo o tema, e não apresentar resultados quantificáveis.  



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

3 

Quanto aos fins, é possível classificar uma pesquisa em três tipos: 

descritiva, exploratória e explicativa (STAKE, 2011). Neste trabalho, o tipo de 

pesquisa utilizada é a exploratória, que busca compreender um novo universo que 

não foi pesquisado a fundo, explorando um assunto sobre qual há pouco 

conhecimento.  

Quanto aos meios de investigação, a observação, a entrevista e a análise 

de documentos são os principais métodos da pesquisa qualitativa (STAKE, 2011). 

Neste estudo, inicialmente, foi feita uma pesquisa bibliográfica para construção de 

um referencial teórico, que apresenta os autores que sustentam as afirmações e 

reflexões do pesquisador (LIMA; MIOTO, 2007). Já na parte empírica da pesquisa 

foram feitas entrevistas em profundidade, semiestruturadas, para investigar as 

motivações, atitudes e desejos dos consumidores em questão. Foram realizadas 

sete entrevistas em profundidade, entre novembro de 2014 e fevereiro de 2015, 

com consumidoras que se encaixam no público alvo proposto (mulheres, classes A e 

B, entre 20 e 49 anos, residentes no Rio de Janeiro, que comprem em liquidações 

de roupas e sapatos). Para análise destas entrevistas, utilizou-se a análise do 

discurso (ORLANDI, 1987).  

 

O Comportamento do Consumidor 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) afirmam que os consumidores compram 

para possuir algo, mas que existem diversas razões pessoais e sociais para o 

consumo, como, por exemplo, aliviar a solidão, dissipar o tédio, oferecer uma 

sensação de escape e fantasia, status, autogratificação ou diminuir a depressão. A 

decisão de compra envolve variadas etapas e o processo é muito complexo. 

 

Uma vez que o consumidor é influenciado por um conjunto múltiplo 
de fatores (pessoais, sociais, psicológicos e pessoais), sua decisão de 
compra se desenvolve por meio de um processo complexo que 
envolve diversas etapas sequenciais e integradas, afetando sua 
percepção e a sua escolha em relação à relevância e à adequação 
dos produtos. (SAMARA e MORSCH, 2005, p.22).  
 

A teoria sobre o processo de decisão de compra mais citada entre os 

autores pesquisados é a de cinco etapas de compra de um consumidor, a saber: 

reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação de alternativas, 
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decisão de compra e comportamento pós-compra. A seguir, vamos discorrer sobre 

cada uma destas etapas: 

Reconhecimento do problema (ou Reconhecimento da necessidade): O 

consumidor percebe que alguma medida deve ser tomada. Para Solomon (2002), 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) Samara e Morsch (2005), toda vez que o 

consumidor vê uma diferença significativa entre seu estado atual e algum estado 

desejado, ele percebe que há algo a ser resolvido. Quando a qualidade do estado 

atual está sendo movimentada para baixo, isto é, quando o consumidor percebe um 

problema, ocorre o reconhecimento da necessidade. A diferença entre esses 

estados é o suficiente para estimular e ativar o processo de decisão (BLACKWELL, 

MINIARD e ENGEL, 2005).  “A existência de necessidades e desejos insatisfeitos 

prepara as fundações para novos negócios e inovações de produtos”, argumentam 

Blackwell, Miniard e Engel (2005, p.104).  

 Busca de informação: Quando surge uma necessidade, o consumidor 

começa a juntar informações ligadas ao alcance do estado desejado. Busca de 

informação é o processo em que o consumidor investiga seu ambiente à procura de 

dados adequados para uma decisão razoável (SAMARA; MORSCH, 2005). 

 Para Solomon (2002), as pessoas buscam testar diversas marcas para ter 

experiências prazerosas. As pessoas mais jovens e com maior nível de educação 

tendem a pesquisar mais informações. Segundo Solomon (2002), as fontes de 

informações têm diversas origens, como os bancos de dados na memória, a busca 

em mercados, a busca em comerciais e a observação do ambiente e de outras 

pessoas.  

 Em compras de alto envolvimento, que são as compras de bens de 

consumos duráveis ou de produtos que tenham o preço mais elevado e necessitam 

de mais informações para a decisão final, como produtos que possam definir 

status, as pessoas tendem a fazer pesquisas externas. Já em situações de baixo 

envolvimento, que são as compras que ocorrem com o mínimo de esforço e de 

comparação, pois essa compra não apresenta riscos (como alto preço, status, 

interesse da marca, etc), as buscas são geralmente rápidas e, às vezes, nem 

existem (SAMARA e MORSCH, 2005). 

 Avaliação de alternativas: As escolhas devem ser feitas a partir de 

alternativas disponíveis. A sociedade moderna oferece diversas opções, podendo 
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ter centenas de marcas disponíveis para o mesmo tipo de produto procurado. 

Samara e Morsch (2005) dividem esta etapa em alternativas de produto e 

alternativas de compra, pois, para esses autores, existem peculiaridades analíticas 

diversas em cada caso. Sobre as alternativas de produto, os consumidores procuram 

três tipos de satisfação: características funcionais, satisfação emocional e 

benefícios de uso e posse. Para Samara e Morsch (2005), os consumidores 

costumam se concentrar nos benefícios quando não são capazes de avaliar as 

características funcionais ou não estão interessados em gastar tempo no processo 

de uma avaliação mais afundo dessas características.  

 Blackwell, Miniard e Engel (2005) dizem que os consumidores não 

analisam apenas que produto e marca comprar, como também onde e como. Para 

estes autores, os consumidores podem abandonar o processo de decisão de compra 

por diversas razões, incluindo a alteração de motivações e circunstâncias, nova 

informação ou falta de produtos disponíveis, causando o adiamento dessa decisão. 

 Para Solomon (2002), um consumidor que está tomando uma decisão de 

alto envolvimento tende a avaliar mais cuidadosamente as marcas e demais 

condições da compra, enquanto um consumidor que está tomando uma decisão 

habitual não faz o mesmo.  

 Decisão da Compra: Solomon (2002) enfatiza que, assim que opções 

relevantes de uma categoria de produtos tenham sido reunidas e avaliadas, algum 

produto será escolhido e comprado. Essa escolha pode ser influenciada pela 

experiência anterior com o produto, pelas informações presentes no momento da 

compra e pela crença criada pela comunicação do produto. De acordo com 

Blackwell, Miniard e Engel (2005), a decisão de compra pode levar a uma compra 

totalmente planejada (tanto o produto quanto a marca são escolhidos 

antecipadamente), uma compra parcialmente planejada (existe a intenção de 

comprar o produto, mas a escolha da marca é adiada até o momento da compra) ou 

uma compra não planejada (tanto o produto quanto a marca são escolhidos no 

ponto de venda). Nessa etapa, a decisão de compra é tomada, e essa decisão inclui 

o tipo de produto, a marca, a loja e a forma de pagamento (SAMARA e MORSCH, 

2005). 

 Pós compra: Blackwell, Mianiard e Engel (2005) dividem essa etapa em 

consumo e avaliação. O consumo representa o uso do produto adquirido pelo 
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consumidor e, na avaliação, feita após o consumo, é levada em conta a experiência 

do consumo. Solomon (2002) e Blackwell, Miniard e Engel (2005) explicam que os 

consumidores não passam por todos os processos de decisão de compra. Para 

Solomon (2002), se passassem, levariam a vida inteira tomando essas decisões, e 

isso deixaria pouco tempo para apreciar o que foi comprado. De acordo com 

Blackwell, Miniard e Engel (2005), experiências passadas determinam diretamente 

que etapas do processo o consumidor irá pular.  

 

Preço e Compras por Impulso 

 Para Blackwell, Miniard e Engel (2005), a percepção de preço é 

normalmente mais importante que o preço real. Estes autores dizem que a redução 

de preço pode apenas alterar a demanda de uma determinada loja ou marca em 

um período de tempo, sem aumentar as vendas totais dessa loja. Para Xavier 

(2013), na medida em que oferece um benefício em curto prazo, a liquidação tem 

o poder de influenciar o comportamento de consumo. Deste modo, é possível 

estabelecer conexão entre a redução de preço e a compra por impulso.  

 A compra por impulso, segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 93), 

“é uma ação não planejada, estimulada pela ocasião, disparada pela vitrine do 

produto ou promoção no ponto de venda.”   Os autores diferem este tipo de 

compra em alguns aspectos, como: o desejo repentino e espontâneo de agir 

urgentemente, o estado de desequilíbrio psicológico (em que a pessoa se sente fora 

de controle), o princípio de conflito que é resolvida por uma ação imediata, o 

domínio das considerações emocionais e a não existência de preocupação com as 

consequências. Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005), estudos indicam que as 

aquisições de 68% dos itens comprados durante uma sessão de compras mais longa 

e de 54% em sessões mais curtas não são planejadas, isto é, são compras por 

impulso.  

 

Consumo de Moda 

 Para Silva e Santana (2014), as pessoas constroem suas identidades 

baseando-se em seus hábitos de consumo, que são estimulados pela propaganda. 

Desde a infância, os consumidores aprenderam com suas famílias que o consumo é 

uma atividade que traz felicidade e bem-estar, e que poder adquirir, utilizar e 
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descartar produtos e serviços é o único meio de inserir-se na sociedade de consumo 

(SILVA e SANTANA, 2014).  Em compras de itens simbólicos, como roupas, as 

pessoas tendem a observar as outras pessoas, visto que uma má decisão pode ter 

consequências sociais desagradáveis (SAMARA; MORSCH, 2005). Silva e Santana 

(2014) afirmam que uma das principais condições que levam ao consumo de roupas 

é a falta de planejamento. Tal falta de planejamento, de acordo com Solomon 

(2002), estimula a compra por impulso. Silva e Santana (2014) também enfatizam 

que as roupas são utilizadas pelos consumidores como uma forma de autodefinição, 

transmitindo uma mensagem que será decodificada socialmente, como, por 

exemplo, os valores, a classe social, as crenças e a profissão, demonstrando suas 

características e subjetividades.  

O guarda-roupa de cada indivíduo é, então, um ambiente variado de 
ofertas de signos do mundo moderno que podem estar atrelados a ̀ 
beleza, a ̀ juventude, a ̀ feminilidade ou masculinidade, a ̀ riqueza e 
distinção social ou a ̀ marginalidade que imprimem ao seu portador 
uma escolha diária de posicionamento (SILVA e SANTANA, 2014, p2). 

 

Silva e Santana (2014) dividem a moda em três pilares, a saber: 

efemeridade (descarte por valorização do novo), individualismo (fim da associação 

do “eu” com o coletivo) e esteticismo (culto à imagem). “Os mercados da moda se 

concentram na desvalorização imediata de suas antigas ofertas, a fim de limpar a 

área da demanda pública para que novas ofertas a preencham”, explicam Silva e 

Santana (2014, p.4). Freitas (2005) diz que tudo é efêmero, principalmente a 

moda, e por ser efêmera, ela se renova com tanta frequência. 

 Thompson (1997 apud MIRANDA, GARCIA E LEÃO, 2003) indicam que, 

historicamente, tem-se criado uma associação forte entre feminilidade e a busca 

do “estar na moda”, em que se realça a importância da aparência na construção 

social da feminilidade. Seriam, então, as mulheres mais suscetíveis às mensagens 

sobre moda do que os homens. “As mulheres buscam consumir na moda mais do 

que a roupa, mas acima de tudo o seu conceito, a sua identidade, é o seu jeito de 

dizer o que ela pensa, como ela é ou como quer ser percebida”, argumentam 

Miranda, Garcia e Leão (2003, p.47).  
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Análise dos Resultados 

A análise das entrevistas foi feita com base em sete entrevistas em 

profundidade, com entrevistadas que se encaixam no público alvo pesquisado 

(mulheres, classes A e B, entre 20 e 49 anos, residentes no Rio de Janeiro, que 

compram em liquidações de roupas e sapatos). O perfil geral das entrevistadas é de 

mulheres com um médio ou alto poder de compra, tomadoras de decisão em 

relação à compra de roupas e acessórios de moda, que gostam e acompanham 

tendências de moda. Fazem compras de roupas, sapatos e acessórios durante a 

maior parte do ano, inclusive nas liquidações. 

 Antes das entrevistas, foi avisado que o tema da pesquisa era “moda e 

compra de roupas”, e o assunto “liquidação” foi revelado apenas durante a 

entrevista para não influenciar suas respostas espontâneas.  

 Os temas de análise foram divididos da mesma forma que abordados no 

roteiro da entrevista, em quatro partes, a saber: Guarda-roupa, Moda, Compra de 

Roupas e Sapatos e Liquidações. 

 Guarda-roupa  

 Todas as entrevistadas acreditam que possuem roupas o suficiente para 

lotar seus armários ou closets. Contudo, na percepção destas consumidoras, 

sempre falta comprar algum produto, isso porque (a) a moda muda e descobrem 

algo novo que ainda não têm, (b) não gostam de repetir roupas e (c) gostam de ter 

alguma roupa diferente para uma ocasião especial. Neste sentido, uma das 

pesquisadas chega a afirmar que, se pudesse, montaria uma casa inteira como um 

closet. As entrevistadas afirmam que é de extrema importância o guarda-roupa 

refletir sua própria personalidade, pois suas roupas as representam. Neste sentido, 

Silva e Santana (2014) dizem que o guarda-roupa é um ambiente de signos e dá às 

pessoas uma escolha diária de posicionamento. 

 Moda 

 Para as entrevistadas, suas roupas significam “tudo”: refletem sua 

personalidade, seu humor, sua autoestima e a imagem que elas querem passar para 

as pessoas. Além disso, elas personificam as roupas, nutrindo sentimentos por elas. 

Uma das pesquisadas afirma, inclusive, que as roupas são uma extensão de quem 
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ela é, contando que fica “muito feliz quando alguém diz que aquela roupa é a 

minha cara.” 

 As entrevistadas concordam que as roupas têm uma extrema influência 

na imagem que elas passam para as outras pessoas, porque acreditam que as 

roupas dizem muito sobre quem são e o que querem transmitir. Elas citam o fato 

de que as roupas influenciam a opinião sobre alguém, principalmente no caso de 

uma “primeira impressão”. 

 Na opinião das entrevistadas, é importante se “vestir bem”, 

principalmente no ambiente de trabalho. Além disso, afirmam que é preciso ter 

“bom senso” para não fugir do vestuário que a situação pede. Neste aspecto, 

Samara e Morsch (2005) dizem que o uso inadequado de itens simbólicos, como 

roupas, pode trazer consequências sociais desagradáveis.  As entrevistadas 

acreditam também que, dependendo da idade, certo tipo de roupa não é adequado 

porque pode, por exemplo, indicar certa vulgaridade, como no caso de saias curtas 

utilizadas por mulheres mais velhas.  

 Por existirem muitos lançamentos em cada coleção, as entrevistadas 

contam que procuram acompanhar essas tendências e que sempre compram alguns 

itens novos para, de alguma forma, se inserirem “na moda”. Miranda, Garcia e 

Leão (2003) indicam, nesse sentido, que há uma forte correlação entre a 

feminilidade e o “estar na moda”. 

 Compras de Roupas e Sapatos 

 As entrevistadas afirmam que várias situações estimulam o desejo de 

fazer compras de roupas e sapatos, como, por exemplo, o fato de estarem perto de 

alguma loja que gostem; estarem em um “dia ruim” e quererem um “escape”; ser 

uma época de liquidações ou de lançamento de coleção e, principalmente, 

precisarem de alguma roupa específica para alguma ocasião diferente. Neste 

sentido, Blackwell, Miniard e Engel (2005) afirmam que as pessoas compram para 

possuir algo, mas essa não é a única motivação do consumo, as pessoas compram 

também por motivos sociais e pessoais. 

 As consumidoras pesquisadas dizem não ter planejamento para irem às 

compras. Vão quando têm vontade e dinheiro disponível, e também quando 

precisam de alguma roupa para alguma ocasião. Silva e Santana (2014) afirmam, 

neste aspecto, que a falta de planejamento é uma característica do consumo de 
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roupas. Algumas entrevistadas citam o fato de tentarem comprar menos durante o 

ano para comprarem durante as férias em viagens ao exterior, geralmente pelo 

preço mais baixo e por haver mais opções de lojas, modelos e tamanhos. Outras 

falaram que aguardam as liquidações para poderem comprar mais com a mesma 

quantidade de dinheiro. De forma geral, dizem que gostariam de ter planejamento 

para ir às compras porque, assim, economizariam dinheiro e fariam “compras 

melhores”. 

 Sobre pesquisar produtos ou marcas antes de fazer uma compra, as 

entrevistadas costumam fazê-lo particularmente quando vão comprar algo mais 

caro, como uma bolsa ou uma roupa de grife. Samara e Morsch (2005) explicam isso 

quando dizem que pesquisas são feitas em situações de alto envolvimento, como, 

por exemplo, produtos que podem envolver status. As entrevistadas explicam 

também que costumam pesquisar quando não conhecem a marca. Elas pesquisam 

perguntando para as amigas, em blogs e em sites de moda.  Contam que costumam 

procurar resenha de produtos ou de marcas na internet e acabam conhecendo blogs 

e outras referências de moda. Buscam informação também com amigas que veem 

como mais entendidas sobre moda e beleza em geral. 

 Felicidade, prazer, satisfação e expectativa de usar a roupa ou sapato 

são os principais sentimentos que as entrevistadas têm ao comprar. Neste sentido, 

Silva e Santana (2014) dizem que a relação entre compras e felicidade é uma coisa 

que os consumidores aprendem desde a infância. 

 O que faz as entrevistadas desistirem da compra é o preço ser maior do 

que elas esperavam, a roupa não ficar boa no corpo (ou o sapato machucar), o 

atendimento ser ruim ou acharem algum defeito na roupa e ela ser a última do 

estoque. 

 A marca geralmente é levada em conta na compra de roupas mais caras. 

Nas mais baratas, as entrevistadas afirmam não achar a marca crucial. Se estão 

pagando por algo caro, querem que tenha uma marca, que pode estar associada a 

uma garantia de qualidade e a status, além de refletir um estilo de vida. Algumas 

entrevistadas dizem que se importam mais com a marca quando o produto é bolsa 

ou sapato, por serem objetos de desejo bastante valorizados pelas mulheres. A 

liquidação é também uma possibilidade de se sentirem integradas a marcas que, 

fora do período promocional, são aspiracionais. 
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 Liquidações de roupas e sapatos 

 Na visão das entrevistadas, liquidação é quando as peças são colocadas a 

preços mais baixos por ser fim de coleção e para o estoque ser esvaziado mais 

rápido. Elas reproduzem, portanto, uma ideia do mercado, mencionada por 

Solomon (2002). As entrevistadas também se referem à liquidação como algo muito 

vantajoso para o consumidor, mas não tanto para a loja, tendo a ideia de que a 

margem de lucro para o vendedor diminui (embora algumas acreditem que, mesmo 

nesta situação, o vendedor “lucra muito”, pois está apenas reduzindo um preço 

inicial “muito alto”). Para se referirem à liquidação, mencionam também as 

expressões promoção, desconto e queima de estoque.  

 O que elas esperam de uma liquidação são preços realmente mais baixos 

do que os habituais, bem como uma variedade de roupas em todos os tamanhos e 

em bom estado. Esses são os fatores que, na visão destas consumidoras, fazem uma 

liquidação ser boa. Por outro lado, os fatores que fazem uma liquidação ser ruim 

são um falso desconto (ou que, em sua percepção, não valha a pena), peças com 

defeito, loja desarrumada (com produtos desorganizados em relação a tamanho e 

cor) e muitos produtos fora de estoque (quando há poucos tamanhos disponíveis, ou 

os produtos que foram expostos no início da coleção já foram vendidos). Afirmam 

que, durante as liquidações, algumas lojas vendem peças com pequenos defeitos e, 

neste caso, esperam que tal condição seja comunicada claramente ao consumidor. 

 Preço é o que mais motiva as entrevistadas a frequentarem lojas em 

liquidação, pela ideia de que estão “lucrando” ao pagarem menos por um produto 

que custa mais caro. Assim, se sentem beneficiadas. Para Blackwell, Miniard e 

Engel(2005), a percepção de preço é mais importante do que o preço real, e isso 

faz com que os consumidores vejam vantagem em liquidações. 

 As entrevistadas se sentem animadas e ansiosas em lojas de liquidação. 

Elas argumentam que se sentem estimuladas a comprar mais, pois, com o valor que 

comprariam uma peça no preço inicial, podem, por exemplo, comprar duas no 

preço com desconto. Elas se sentem ansiosas, querendo conferir os preços e as 

peças que ainda estão disponíveis, e se sentem animadas por estarem se 

encaminhando para uma “boa compra”. 

 A vitrine com a indicação de Sale (ou alguma outra referência a 

descontos) chama muita atenção das entrevistadas para uma loja em liquidação. 
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Nesse sentido, Xavier (2013) afirma que as palavras que fazem alguma referência à 

redução de preço desencadeiam uma grande movimentação no mercado. 

 Blackwell, Miniard e Engel (2005) dizem que as compras por impulso são 

estimuladas pela ocasião e disparadas pela promoção no ponto de venda. As 

entrevistadas afirmam que compram ou já compraram por impulso, 

principalmente, em liquidações. O motivo é o entusiasmo de ver uma peça 

desejada por um preço mais baixo.  

 As entrevistadas falam que já compraram peças com tamanho diferente 

do que elas usam, apenas para aproveitar um desconto. Além disso, relatam que, 

quando compram uma peça, acabam, por impulso, comprando outra que combine 

com a que foi comprada anteriormente. 

 As consumidoras sentem felicidade no momento da compra, mas depois 

podem sentir arrependimento e frustração por não precisarem da peça, não terem 

gostado tanto dela ou pela ideia de terem gastado dinheiro à toa. Dissonância 

cognitiva é um termo usado pela psicologia que se refere ao conflito de duas ideias 

ou opiniões incompatíveis, e isso pode ser exemplificado na compra por impulso 

(SOLOMON, 2002). Quando os indivíduos entram em processo de dissonância 

cognitiva, eles entram em conflito e tentam aceitar uma das crenças, tornando-as 

compatíveis. No caso das consumidoras, elas tentam se convencer de que a compra 

realmente valeu a pena. 

 

Conclusão 

 Este trabalho teve como objetivo analisar hábitos, atitudes e emoções 

das consumidoras em liquidações de roupas e sapatos. Neste sentido, buscou-se 

entender a relação das consumidoras com seus guarda-roupas e com a moda, 

procurando analisar o significado das roupas para elas e como estas influenciam 

suas vidas.  

 De acordo com Miranda, Garcia e Leão (2013), as pessoas constroem suas 

identidades baseando-se nos seus hábitos de consumo, e estes são influenciados 

principalmente pela moda. A moda atinge principalmente o público feminino, por 

haver uma associação histórica entre a feminilidade e a boa aparência (MIRANDA, 

GARCIA e LEÃO, 2013). A mulher busca através da moda diferenciar-se e, ao mesmo 

tempo, inserir-se na sociedade (SILVA e SANTANA, 2014). O consumo de moda é 
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considerado de alto envolvimento por ser mais valorizado pelos aspectos 

intangíveis, como status e associações de estilo de vida, do que pelos tangíveis 

(COBRA, 1997). Quando há uma redução de preço, as consumidoras se sentem mais 

suscetíveis à compra, por tratar-se de um benefício a curto prazo (XAVIER, 2013), 

havendo estímulo à compra por impulso (SOLOMON, 2002). 

 Fazer compras é uma atividade prazerosa para as consumidoras 

pesquisadas. É uma forma de melhorar a autoestima, de lidar com questões 

emocionais e de dissipar o tédio. As consumidoras se sentem mais felizes quando 

percebem o bom custo-benefício de uma compra, e isso muitas vezes se dá em 

liquidações, quando o preço baixo é uma das principais motivações de compra. 

 Numa liquidação, o preço baixo, a moda e a marca são motivações para 

as consumidoras decidirem pela compra. Além disso, o ponto de venda também 

pode ser um fator decisivo, no que se refere à exposição dos produtos, ao 

ambiente e ao atendimento. As consumidoras também enxergam nas liquidações 

uma oportunidade de ter em seu guarda-roupas marcas que são inalcançáveis 

quando vendidas pelo preço inicial, mas que com desconto se tornam acessíveis, 

gerando assim um sentimento de ascensão e status.   

 Uma boa liquidação, na visão das consumidoras, tem que ter um preço 

realmente mais baixo, ter uma boa variedade de tamanhos e de roupas diferentes, 

e oferecer produtos que tenham o mesmo padrão de qualidade de quando a loja 

não está em período promocional. Além disso, deve permitir uma experiência de 

compra agradável, incluindo, por exemplo, um bom atendimento e uma loja 

organizada e atrativa.  

 As consumidoras veem lojas em liquidação como “parques de diversão”, 

onde podem comprar peças desejadas por um preço mais baixo. Elas afirmam 

buscar por liquidações ao longo do ano e, certas vezes, economizar dinheiro para 

gastar quando chega a época de alguma liquidação, mesmo que isso signifique que 

só tenham acesso a determinadas peças quando uma nova coleção já está sendo 

lançada.  

 No entanto, nem sempre compras em liquidação se traduzem em 

felicidade. As consumidoras podem sentir arrependimento depois de uma compra 

por impulso, pois na hora da compra tendem a fazer apenas uma avaliação 
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superficial do produto e, depois, podem perceber que não era tão necessário tê-lo 

em seus guarda-roupas.  

 Para futuras pesquisas, sugerimos que seja feito um estudo sobre esse 

tema por meio de observação no ponto de venda, buscando-se extrair informações 

de caráter complementar às aqui apresentadas. Também sugerimos que o mesmo 

tema de pesquisa seja explorado com mulheres de outras classes sociais (C e D), 

pois a maioria da população feminina no país se encontra nessas classes e, por seu 

poder aquisitivo mais baixo, têm o preço como atributo bastante relevante em suas 

escolhas.  
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