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A fim de identificar atitudes, tendências, opiniões e 
intenções dos consumidores com relação as empresas da 
cidade e as datas comemorativas, a CDL realiza pesquisas. 
E através destas os associados podem conhecer melhor 
seus públicos e assim tomar decisões mais seguras e 
construir estratégias para seus negócios. São realizadas 
pesquisas generalistas, por segmentos ou sob demandas 
específicas e seus resultados são expostos e estudados 
pelos interessados.

A CDL é uma entidade que promove ações e serviços de 
apoio ao desenvolvimento da classe empresarial e da 
cidade de Passo Fundo. Fundada em 6 de agosto de 1964 
por iniciativa de quinze lojistas, chamava-se Clube de Dire-
tores Lojistas de Passo Fundo. Os fundadores desejavam 
oferecer sua camaradagem, em clima de compreensão, 
propício a cooperação e troca de informações; para 
melhorar os conhecimentos especializados; organizar 
serviços de utilidade comuns as lojas e varejo; cooperar 
com as autoridades e entidades de classe para o desenvol-
vimento do empresariado local. No ano de 2005 passou a 
se chamar Câmara dos Dirigentes Lojistas, com os mesmos 
propósitos e segue acreditando que a união das empresas 
associadas faz a CDL ainda mais atuante e representativa.
Afinal, juntos fazemos mais!
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61% dos consumidores de 

Passo Fundo não realizaram 

compras online. Embora o 

futuro passe pelas compras e 

inserção online, ainda existe 

um potencial de inserção 

destas ferramentas. 

Inserção do e-commerce

Você já realizou alguma compra online?

Mais da metade dos consumidores até 45 anos já realizou ao menos uma 

compra online, enquanto no mínimo 3/4 dos consumidores acima de 45 anos 

não fez este tipo de compra.

56,3%

Até 30 anos De 31 a 45 anos De 46 a 60 anos Acima dos 60 anos

43,7%

53,5%

27,6%

72,4%

14,2%

85,8%

46,5%

Por idade
SIM

NÃO

38,7%

REALIZARAM

61,3%
NÃO

REALIZARAM
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As três categorias e produtos mais comprados online 

são Roupa, moda e acessórios, Eletrônicos, Eletrodo-

mésticos.

Inserção do e-commerce
Você já realizou alguma compra online?

29,1%

22,5%

12,7%

7,5%

7,0%

5,6%

Roupas, moda e acessórios

Eletrônicos

Eletrodomésticos

Veículos, peças e acessórios

Saúde, cosméticos e
perfumaria

Livros, apostilas e assinaturas

A classes alta apresenta uma 
experiência de compra online 
significativamente maior que a 
classe mais baixa

Por classe social

Sim 57,8% NÃO 42,2%

A / BA / B2

Sim 27,5% nÃO 72,5%

C1 / C2 / D / E
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Fluxo e intenções de compra

Qual o principal local para
compras em Passo Fundo?

As Lojas de Rua são identificadas como 

principal local para compras em Passo 

Fundo por mais da metade dos consumido-

res, no entanto os grandes centros de com-

pras  já representam quase metade da 

preferência dos consumidores de Passo 

Fundo.

GRANDES CENTROS
DE COMPRAS 

45,1%

LOJAS DE RUA

54,9%

06



consumidores.

Motivadores e comportamentos
de compra

10,2%

13,1%

16,0%

24,9%

26,7%

33,5%

44,7%

56,2%

65,5% ambientes de lojas

A

Segurança

Variedade de lojas

Marcas de produtos

Facilidade de acesso

Forma de pagamento

Variedade de produtos

Promoções

Preço

Atendimento

O que valoriza para comprar

nas lojas de Passo Fundo?
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O atendimento, preço e promoções são os 

principais elementos esperados pelos consu-

midores de Passo Fundo ao irem as compras. 

Estes elementos retratam a expectativa dos 

consumidores 



Em qual dia da semana prefere ir às compras?

Qual o turno preferido para ir às compras?

O sábado
é o dia de
preferência
para as
compras.

Sábado
41,8%

Quarta
21,1%

Quinta
11,8%

Sexta
10,9%

Segunda
8,2%

Terça
4,9% Domingo

1,3%

Motivadores e
comportamentos
de compra

Os turnos
da tarde e
manhã são
os preferidos,
com pouca
adesão ao
turno da noite.

Tarde
43,3%

Manhã
37,8%

Noite
15,5%

Indiferente
3,5%
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Como você prefere ser atendido?

Motivadores e
comportamentos
de compra

54,4%
SER ATENDIDO POR

UM VENDEDOR

30,9%
CHAMAR UM VENDEDOR

QUANDO PRECISA

14,7%
REALIZAR TODO SERVIÇO

SEM VENDEDOR

Mobilidade urbana

Carro próprio
42%

Caminhando
38%

Ônibus
16,5%

Táxi
1,5%

Motocicleta
0,7% Aplicativos 

(Uber/Garupa)
0,5%

Bicicleta
0,7%

Os consumidores ou
dirigem-se as compras
de carro próprio ou
caminhando. 
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Relacionamento com o varejo

Qual a sua  avaliação do comércio de Passo Fundo?

Atendimento

Preço

Facilidade de acesso

Promoções

Ambientes de lojas

Forma de pagamento

Marcas de produtos

Segurança

Variedade de lojas

Variedade de produtos

3,37

3,47

3,62

3,69

3,82

3,93

3,93

4,05

4,10

4,12

Muito bom51 Muito ruim

Os três principais pontos de destaque do comércio de Passo Fundo 

são: Variedade de produtos, Variedade de lojas e Segurança. Já os 

três principais pontos negativos são: Facilidade de acesso, Preço e 

Atendimento.
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Há moderados índices de relacionamento com o varejo de Passo Fundo. Destaca-se 

a confiança como o atributo de relação com a menor avaliação.

Relacionamento com o varejo

Avaliação do relacionamento com o varejo

Recompensa

Boca a Boca

Satisfação

Con
fian

ça

67,1%

66,8%

66,5%

65,3%

Apenas 13,5% dos respondentes afirmam compras em outras cidades.

Você faz compras em outras cidades? Quais?

GERAL Sim 13,5% Não 86,5%

Muito alto

100

0
Muito baixo
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Porto Alegre
21,9%

Carazinho
11%

São Paulo
8,2%

Palmeira das Missões
4,1%

Florianópolis
4,1%

Erechim
4,1%



Em síntese o consumidor...

Mas...

Prefere as lojas
de rua (do bairro)

Não é um comprador online

Usa a loja para saber sobre os produtos

Usa dinheiro e cartões
para pagamento

Valoriza, principalmente,
o ATENDIMENTO

Possui moderada
relação

Moderada/baixa confiança

Avalia negativamente o atendimento

Espera investimentos
em funcionários...

E investimentos em
ATENDIMENTO
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pontos negativos

pontos positivos



Os consumidores 
acreditam que as lojas 

devem investir 
principalmente em 
ATENDIMENTO, nos 

funcionários e na 
MELHORA DOS 

PREÇOS.

Relacionamento com o varejo

Em que as lojas de Passo Fundo
devem se desenvolver nos

próximos 5 anos?
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Então, o que fazer?

1. Conheça e
pesquise sobre
o seu cliente 2. Compreenda a

interação do cliente
com a empresa

3. Prepare o time
(foco nas expectativas
do cliente)

4. Entregue SERVIÇO
e não PRODUTO
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http://bit.ly/PesquisaConsumidorPF

Possui graduação em Administração pela Universidade de Passo Fundo (2006), Mestrado em 
Administração e Negócios pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2008) 
e Doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2012). Atual-
mente é sócio-diretor da Cooperando – Inteligência e Interação. Tem experiência na área de 
Marketing e Comportamento do Consumidor. Autor de artigos publicados em periódicos 
internacionais como Journal of Service Research, European Journal of Marketing, The Journal 
of Services Marketing, Journal of Retailing and Consumer Services, International Journal of 
Bank Marketing e Journal of Product & Brand Management e nacionais como RAUSP, RAE e 
REMark. Atua com pesquisas na área de comportamento do consumidor, marketing de 
serviços e varejo. 

Prof. Dr. Kenny Basso
Email: kenny@cooperandoapp.com.br
Fone: (54) 98443-6083

Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria (2002), 
MBA em Gestão Empresarial, Fundação Getúlio Vargas - FGV (2004), Mestrado em Adminis-
tração pela Universidade Federal de Santa Maria (2008) e Doutorado em Agronegócios na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2014). Realizou estágio de doutorado na Universi-
dade de Wisconsin, EUA (2013). Atualmente é professor do Mestrado Acadêmico em Admi-
nistração e Graduação da Faculdade Meridional - IMED/RS. Tem experiência na área de Eco-
nomia Aplicada, Agronegócios e em temas relacionados à gestão e estratégia empresarial.

Prof. Dr. Vitor Francisco Dalla Corte
Email: vitor@cooperandoapp.com.br
Fone: (54) 98114-1000
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PESQUISA COMPLETA



Av. Gen. Netto, 443     Centro     Passo Fundo

www.cdlpassofundo.com.br

54 3311 6096

cdl-pf@cdl-pf.com.br

@cdlpassofundo


