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Capitulo 1 - Apresenta9ao 

Este trabalho tern par objetivo mostrar aspectos do comportamento do 

consumidor em rela9ao a compra de colchoes, que par sua vez influenciam 

a qualidade do sana que influencia muito nossa vida diaria. Geralmente a 

sonolemcia excessiva que e sentida durante o dia e reflexo de uma noite mal 

dormida au mesmo de algum distUrbio do sana que e desconhecido pela 

pessoa. 

Sabe-se que o sana representa urn estado comportamental reversivel de 

desligamento da percep9ao do ambiente e com modifica9ao do nivel de 

consciencia e da responsividade a estimulos internes e externos. Trata-se 

de urn processo ativo envolvendo multiples e complexes mecanismos 

fisiol6gicos e comportamentais em varies sistemas e regioes do sistema 

nervoso central. 

Sao identificados no sana dais estados distintos: o sana sincronizado au 

sana NREM e o sana dessincronizado au REM (do ingles, rapid eyes 

movement). 0 sana sincronizado e dividido em quatro fases au estagios, 

segundo o aumento da sua profundidade. Ja o sana REM caracteriza-se 

pela dessincroniza9ao des potenciais (baixa amplitude e alta frequencia das 

ondas cerebrais), epis6dios de movimentos oculares rapidos (dai a sigla em 

ingles, REM) e atonia muscular. Alem disso, este estagio e denominado 

tambem de sana des sonhos, ja que e o periodo no qual estes ocorrem. 

Em urn individuo normal, o sana sincronizado e o sana REM alternam-se 

ciclicamente ao Iongo da noite. 0 sana sincronizado e o sana REM repetem

se a cada 70-110 minutes, com 4 a 6 ciclos par noite. A distribui9ao des 

estagios de sana durante a noite pede ser alterada par varies fatores, como: 

idade, ritmo circadiano, temperatura ambiente, ingestao de drogas au par 

determinadas patologias. 

Varias fun9oes sao atribuidas ao sana. A hip6tese mais simples e a de 

que o sana se destina a recupera9ao pelo organismo de urn possivel debito 

energetico estabelecido durante a vigilia. Alem desta hip6tese, outras 
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fun{:oes sao atribuldas, especialmente ao sono REM, tais como: 

manuten{:ao da homeostase, dos neurotransmissores envolvidos no ciclo 

sono-vigllia, sedimenta{:ao da memoria, termorregula{:ao entre outras. 

Na primeira parte, este trabalho mostra a parte te6rica sabre bens de 

consume duraveis e o comportamento de consumidor. Na segunda etapa, a 

hist6ria do colchao e suas mais diversas materias-primas. Na terceira parte, 

encontra-se a pesquisa. 

1 .2 Objetivo do Trabalho 

Geral: 0 trabalho tern como objetivo verificar o comportamento de compra 

do consumidor em rela{:ao a compra de colchoes na cidade de Curitiba. 

Especificos: 

A: ldentificar a freqOencia de compra de colchao; 

8: ldentificar como os consumidores fazem pesquisa de pre{:O e qualidade; 

C: Qual o conhecimento preferencia de marcas pelo consumidor; 

D: ltens que consideram mais relevante na decisao da compra. 

1.3Justificativa 
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Escolheu-se o tema comportamento do consumidor em rela{:ao a colchoes 

por nao haver muitos trabalhos desenvolvidos nessa area. 

1.4 Metodologia 

Metoda de Pesquisa quantitativa, com amostra de 50 pessoas, Amostragem Nao

Probabillstica por Conveniencia (Acidental), coleta de dados por meio de urn 

questionario nao estruturado e nao disfar{:ado, com combina{:ao de perguntas 

fechadas e abertas, atraves de entrevista direta ou pessoal 
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Capitulo 2- Revisao Te6rico-Emplrica 

2.1 Classifica~ao dos produtos 

De acordo com os conhecimentos de Kotler (2000), as empresas tern 

classificado os produtos em termos das caracterlsticas: durabilidade, tangibilidade, e 

uso (consumidor ou empresarial). 

2.1.1 Durabilidade e Tangibilidade 

Classificam-se em tres grupos: 

2.1.1.1 Bens nao-duraveis 

Sao bens tanglveis que sao usados ou consumidos poucas vezes. Sao 

consumidos rapidamente e comprados com freqOencia, como cerveja e sabao. 

2.1.1.2 Bens duraveis 

Sao bens tanglveis, usados durante certo periodo de tempo, normalmente 

exigem venda pessoal, como colchoes, geladeiras e vestuario. 

2.1.1.2.1 Empresas fabricantes de produtos de consume duraveis 

Consideram-se nesta categoria as empresas que fabricam produtos como 

eletrodomesticos, equipamentos de sam, produtos de linha branca, autom6veis, 

entre outros. 

Estes produtos caracterizam-se por ter seu ciclo de vida comercial curta, 

devido ao avan~o tecnol6gico (novas materiais, microeletronica), a moderniza~ao 
continua do design (equipamentos de som, tvs, videos) a melhoria no desempenho 

dos novas lan~amentos (carro do ano, telefone menor e mais leve) ou pelo 

incremento das fun~oes secundarias e exigencias do cliente, o que os torna 

obsoletes ou fora do mercado. 

Os bens de consume duraveis destinam-se aos consumidores finais. 

Entretanto, por serem seus valores unitarios significativos para o or~amento dos 
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clientes, a decisao de compra esta baseada em criterios como prec;o, qualidade, e 

disponibilidade do produto. 

Neste tipo de empresa, as elos principais da cadeia de valor sao o produtor, o 

distribuidor (varejista) e o cliente. E necessaria que a resposta seja realizada de 

forma efetiva as necessidades crescentes e variadas des consumidores. 

0 cliente da inicio ao processo de movimentac;ao des produtos (reposic;ao) e 

ao fluxo de informac;oes compartilhadas entre as componentes do sistema produtor

distribuidor-cliente. lsso permite a cada urn tamar decisoes de marketing, produc;ao e 

logistica que reduzam o custo total da cadeia de valor. 

Se a distribuic;ao for ineficiente, a eficiencia e reduc;ao de custos de uma 

empresa perdem sentido. Uma simples reduc;ao des custos do produto agrega valor 

para o cliente. No entanto, uma cadeia de valor mais eficiente significa tambem 

reduc;ao nos tempos medias necessaries para a realizac;ao de cada processo. 

Os avanc;os em tecnologia, principalmente as bancos de dados e de 

comunicac;ao interativa como a Internet, tern ampliado as possibilidades da produc;ao 

personalizada. 

a) lmplica~oes para a fun~i.o marketing em produtos de consumo duraveis 

0 marketing identifica o canal de comercializac;ao, adequado de forma a 

responder as necessidades crescentes e variadas des clientes. Busca-se 

proporcionar uma resposta eficiente ao cliente, visando o fornecimento, reposic;ao, 

promoc;ao e introduc;ao eficiente do prod uta no mercado. 

Para atingir estes objetivos, o marketing estabelece, para a disponibilidade do 

produto, uma cadeia de distribuic;ao e logistica eficiente na transmissao das 

informac;oes e no fluxo do produto ate o consumidor final. Desta forma, as func;oes 

basicas do marketing sao desenvolvidas em consonancia com as objetivos da 

empresa. 

Os produtos duraveis, a partir de uma perspectiva de marketing, apresentam 

caracteristicas de ciclo de vida curta, continua atualizac;ao do design, aumento das 

func;oes secundarias, maier variedade de escolha e durabilidade adequada. 
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Considera-se o prec;o uma variavel que pode ser personalizada pela empresa, 

atraves de promoc;oes, financiamentos au pacotes de produtos, au pode ser 

personalizado pelo consumidor, par meio dos opcionais para cada produto. 

A distribuic;ao dos produtos duraveis e realizada par meio das distribuidoras 

au concessionarias au par lojas de varejo. Na distribuic;ao, o transporte e importante 

para reduzir custos e agilizar a disponibilidade do prod uta para o cliente. 

A comunicac;ao e promoc;ao ao cliente esta voltada ao aspecto de propaganda 

e de cantata pessoal com o usuario. A tendencia e criar urn dialogo com cada 

cliente. 

b) lmplica~oes para manufatura em produtos duraveis para consumo 

A tendencia dos fabricantes de produtos duraveis e a formac;ao de estoques 

para garantir a disponibilidade do produto para as clientes. Entretanto, esta postura 

significa urn incremento nos custos de armazenagem (perdas par danos, manuseio, 

obsolescencia, custos administrativos e custos financeiros dos estoques). 

0 ciclo de vida comercial curta dos produtos exige do fabricante e da 

comercializac;ao a busca da reduc;ao dos ciclos de fabricac;ao e comercializac;ao, 

uma vez que longos ciclos significam maior risco de obsolescencia. 

A disponibilidade do produto para o cliente requer velocidade de entrega do 

fornecedor final. As mudanc;as na demanda par produtos em urn curta horizonte de 

tempo requer flexibilidade no chao-de-fabrica. A demanda par variedade de produtos 

precisa que as fabricantes funcionem como atacadistas, au seja, como 

distribuidores. 

Portanto, a garantia de urn adequado nivel de atendimento necessaria para a 

manutenc;ao e expansao das vendas, depende da capacidade de produc;ao do 

fabricante, da sua flexibilidade em responder as variac;oes de volume e variedade da 

demanda, do tempo de processamento dos pedidos e da velocidade de entrega dos 

produtos ao cliente/consumidor. 
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Quadro 1 - Produtos duraveis eo marketin~/manufatura 

r .. Efeitos dos produtos duraveis . - :1 

~ ~ - - sobre o mix de marketing sobre a manufatura -11 
~~···-=~-=-=-c-=-~=~=·~-=d=~=·~=i~=a=c=u=rt-o _ __;_ _______ .---. - i-no_v_a_g-oe=s=-t-e-c-no_l_6g_i_ca_s__:_::_ _____ _;;! 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

L· 

ampla variedade de escolha • modernizagao do projeto 
criterios importantes sao o prego e • confiabilidade de desempenho 
disponibilidade • custo do produto 
reposi~o • flexibilidade de volume e de variedade 
garantia de troca, instala9ao e • estoques para uma maior disponibilidade 
manuten~o • redugao do ciclo de vida de produgao 
durabilidade • velocidade de entrega 
distribui~o por concessionarias ou lojas 
de varejo 
propaganda e contato pessoal 
entrega no domicflio 

Fonte: http://www .eps. ufsc. br/teses99/altam irano/cap2. htm I 

2.1.1.3 Servi~os 

Sao intangiveis, inseparaveis, variaveis e pereciveis. Exigem maier centrale 

de qualidade, credibilidade de fornecedor e adaptabilidade, como servic;os de 

reparos e consultorias. 

2.1.2 Classificac;ao de bens de consume 

Pede ser classificado em termos de habito de compra: 

);;- Bens de co.nveniencia: sao classificados em tres categorias. Os basicos sao 

aqueles comprados regularmente (cafe). Os bens de impulse sao comprados 

sem planejamento ou esforc;o de busca (produtos expostos nos caixas de 

supermercado). Os bens de emergencia sao comprados quando ha uma 

necessidade urgente (capas de chuva durante uma tempestade). 

~ Bens de compra comparados: o cliente compara o produto em termos de 

adequac;ao, qualidade, pre<;o e modele, tais como os colchoes. Sao divididos 

em bens de compra homogeneos (semelhantes na qualidade, com 
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diferenciais no prec;:o) e bens de compra heterog€meos (diferenciac;:ao em 

aspectos do produto). 

;;... Bens de especialidade: possuem caracteristicas singulares ou identificac;:ao 

de marca (carros). 

;;... Bens nao-procurados: sao bens que o consumidor nao conhece ou nao pensa 

em comprar (seguros de vida). 

2.2 Comportamento do cliente 

De acordo com Sheth (2001), empresas em todo o mundo estao 

reconhecendo a importancia de entender o comportamento do cliente como uma 

chave para seu sucesso. 0 estudo do comportamento do cliente oferece os 

conhecimentos basicos necessaries para decisoes empresariais de sucesso. 

Solomon (2002), diz que geralmente se pensa no consumidor como uma 

pessoa que identifica uma necessidade ou desejo, faz uma compra e entao dispoe 

do produto durante os tres estagios do processo de consumo. 

0 comprador e o usuario de urn produto podem nao ser a mesma pessoa. 

Ainda podem existir influenciadores, expondo suas opinioes favoraveis ou nao sobre 

certos produtos mesmo sem te-lo comprado ou usado. Nas compras onde as 

decisoes sao tomas em grupos (as familias sao urn exemplo), cada membro exerce 

urn papel na tomada de decisoes do produto. 



Quadro 2 - Algumas questoes que surgem durante os estagios de processo de consumo 

1 PERSPECTIVA DO /,. PERSPECTIVA DOS 
CONSUMIDOR PROFISSIONAtS DE 

MARKETING 
QUESTOES DE PRE- Como urn consumidor decide que 
COMPRA precisa de urn produto? Quais sao 

as melhores fontes de informa~o 
para saber mais sabre escolhas 
alternativas? 

QUESTOES DE COMPRA A aquisi9ao de urn produto e uma 
experiencia estressante ou 
agradavel? 
0 que a compra diz sabre o 
consumidor? 

QUESTOES DE POS 0 produto da satisfa9ao ou 
COMPRA desempenha sua fun9ao 

pretend ida? 
Como o produto e finalmente 
utilizado e quais as conseqOencias 
ambientais desse ato? 

Como as atitudes do 
consumidor sao formadas e/ou 
modificadas? Que pistas os 
consumidores usam para 
inferir quais produtos sao 
superiores aos outros? 
De que forma fatores 
situacionais, como a falta de 
tempo ou os expositores das 
lojas, afetam a decisao de 
compra do consumidor? 
0 que determina se urn 
consumidor ficara satisfeito 
com urn produto ou se ele 
voltara a compra-lo? Essa 
pessoa fala aos outros sabre 
suas experil!mcias com o 
produto e influencia suas 
decisoes de compra? 

Fonte: SOLOMON, Michael R. 0 comportam ento do consumidor: comprando, possuindo e sendo. 
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Segundo Kotler (2000), podemos distinguir cinco papeis que as pessoas 

podem desempenhar em uma decisao de compra: 

• lniciador: pessoa que sugere a ideia de comprar urn produto ou servi~o; 

• lnfluenciador: pessoa cujo ponte de vista ou conselho influencia na decisao; 

• Decisor: pessoa que decide sabre quaisquer componentes de uma decisao de 

compra: comprar, o que comprar, como comprar ou onde comprar; 

• Comprador: pessoa que efetivamente realiza a compra; 

• Usuario: pessoa que consume ou usa o produto ou servi~o. 

Ja Seth (2001 ), afirma que o cliente desempenha tres papeis: usuario, 

pagante e comprador. 

~ 0 usuario nao pe nem pagante nem comprador (o funcionario usa a 

mobilia do escrit6rio, mas a compra e o pagamento desses produtos 

sao efetuados per outra pessoa). 
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~ 0 usuario e pagante, mas nao comprador (uma empresa pode ter urn 

agente externo para comprar equipamentos ou suprimentos, mas quem 

os paga e usa e a propria empresa). 

~ 0 usuario e comprador, mas nao pagante (na lista de presentes de 

casamento, e a noiva quem escolhe os itens a serem comprados e 

depois ira usa-los, mas quem paga por eles sao as pessoas que 

eventualmente venham a oferecer os presentes). 

~ 0 usuario e comprador e pagante (o cliente compra e paga os produtos 

para seu uso pessoal- perfumes, maquiagem, roupas). 



2.2.1 Os estagios do processo de decisao de compra 

Quadro 3 - Estagios na tomada de decisao do consumidor 

Reconhecimento do probtema-1 
I..-__ 

'--

Fulano acorda todos os dias 

com dares nas costas e percebe 

que tern que trocar seu colchao. 

Busca de lnformac;Oes j 

Fulano faz pesquisas em lojas de 

colchoes para saber mais sabre 

o produto. 

I Avali~o das Alternativas l 

1 
I Escolha do Produto 

I Resultados 

Fulano compara varios modelos e 

marcas. 

I 
Fulano escolhe o colchao que 

satisfaz suas necessidades e tern 

uma caracterfstica que o atrai. 

I 

I 
Fulano leva o colchao para casa 

e desfruta de sua compra. 

Fonte: SOLOMON, Michael R. 0 comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo. 
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• Reconhecimento do Problema 

Segundo Solomon (2002), ocorre toda vez que o consumidor ve uma 

diferen<;a significativa entre seu estado atual e algum estado desejado ou ideal. 

Percebe-se urn problema a ser resolvido. 

0 reconhecimento do problema, de acordo com Sheth (2001 ), e a percep<;ao, 

pelo cliente, de que ele precisa comprar alga para voltar ao estado normal de 

conforto- em termos fisicos (tome) ou psicol6gicos (desconforto). 

Esse reconhecimento pode ocorre de duas formas: por estimulos internos 

(estado de desconforto percebido- fisicos ou psicol6gicos), ou, estimulos externos 

(sao itens de informa~;ao de mercado que levam o cliente a perceber o problema). 

Quadro 4- Quatro situa96es para o reconhecimento de problemas. 

ATIVOS LATENTES 

FAMILIARES Estoque Esgotado Marketing Educativo 

NOV OS Mudan9a de estagio de vida Tecnologia de produto novo 

Fonte: SHETH, Jagdish N. Comportamento de Cliente: indo ah~m do comportamento do consumidor. 

• Busca de informa<;oes 

De acordo com Kotler (2000), o consumidor interessado tende a buscar mais 

informa<;oes. 

Solomon (2002) diz que a busca de informa<;ao e o processo pelo qual o 

consumidor investiga seu ambiente a procura de dados adequados para tamar uma 

decisao razoavel. 

Essa busca raramente inclui todas as marcas existentes. Sheth afirma que os 

clientes consideram apenas urn seleto subconjunto de marcas: 

~ 0 conjunto conhecido (marcas conhecidas pelo consumidor); 

~ 0 conjunto evocado (marcas que o cliente lembra no momenta de 

tamar a decisao de compra); 

~ 0 conjunto considerado (marcas que o cliente considerara comprar). 

As fontes de informa<;ao do consumidor, de acordo com os conhecimentos de 

Kotler (2000), dividem-se em quatro grupos: 
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1. Fontes pessoais (familia, amigos, vizinhos, conhecidos); 

2. Fontes comerciais (propaganda, vendedores, representantes, 

embalagens, mostruarios ); 

3. Fontes publicas (meios de comunicac;ao em massa, organizac;oes da 

classificac;ao de consume); 

4. Fontes experimentais (manuseio, exame, uso do produto). 

Quadro 5- Estrutura para Busca de lnforma«;oes do Consumidor 
Pesquisa pre-compra Pesquisa em andamento 
Determinantes 
Envolvimento na compra 
Ambiente de mercado 
Fatores situacionais 

Motivos 
Tomar melhores decisoes de compra 
Experimentar alegria e prazer 

Resultados 
Maier conhecimento 

Melhores decis6es de compra 
Maier satisfa«;ao com o resultado da compra 

Envolvimento com o produto 
Ambiente de mercado 
Fatores situacionais 

Construir urn banco de informa«;oes para usc futuro 

Maier conhecimento do produto e do mercado 
levando a: 
* futura eficiencia de compra 
* influencia pessoal 
Maier impulse para compra 
Maier satisfa«;ao com a pesquisa e outros resultados 

Fonte: Peter H. Bloch, Daniel L. Sherrell e Nancy M. Ridgway, "Consumer Search: An Extended Framework", Journal of 
Consumer Research 13 (June 1986): 120. Reimpresso com permissao da The University of Chicago Press. 

• Avaliac;ao de Alternativas 

Segundo Kotler (2000) nao existe urn unico processo de avaliac;ao. Existem 

diversos processes de avaliac;ao de decisoes: 

1° - 0 consumidor esta tentando satisfazer uma necessidade; 

2 °- 0 consumidor esta buscando certos beneficios da escolha do produto; 

3°- o consumidor ve cada produto como urn conjunto de atributos com capacidades 

variadas de entrega de beneficia para satisfazer a necessidade. 

Os atributos de interesse para o consumidor variam de acordo com cada 

produto. Alem disso, esse consumidor possui crenc;as em relac;ao as marcas, e 

como elas se posicionam em relac;ao a cada atributo. Esse conjunto de crenc;as 

relative a uma marca compoe a imagem da marca, que vai variar de acordo com 

suas experiencias. 
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Urn grande numero de crem;as de mercado foi identificado, e algumas deias 

seguem no quadro 6: 

Quadro 6 - Cren~s comuns de Mercado 

Marca 

Loja 

Preyos/ Descontos/ 

Liquida96es 

Todas as marcas sao basicamente a mesma coisa. 

Os produtos genericos sao apenas as marcas vendidas com urn r6tulo diferente a urn pre90 mais 

baixo. 

As melhores marcas sao as mais compradas.. 

Na duvida, urn a marca nacional e sempre urn a escolha segura. 

As lojas especializadas sao 6timos lugares para voce se familiarizar com as melhores marcas; mas 

depois que voce descobrir o que quer, e mais barato comprar em uma loja de descontos. 

0 carater de urn a loja esta refletido em duas vitrines.. 

A equipe de vendas das lojas especializadas conhece melhor os produtos do que outros 

vended ores. 

Lojas maiores oferecem melhores preyos do que as lojas pequenas. 

Lojas regionais oferecem o methor servi9o 

Uma loja que oferece urn born preyo para urn de seus produtos provavelmente oferece bons pre9os 

para todos os outros itens. 

Politicas de credito e devolu9ao sao melhores em grandes lojas de departamento. 

Lojas recem-inauguradas geralmente tern preyos atraentes. 

Lojas que estao constantemente em liquidagao nao fazem com que voce realmente economize seu 

dinheiro. 

As liquida¢es sao feitas unicamente para que as lojas se livrem de mercadoria com pouca saida. 

Em urn a loja, preyos mais altos geralmente indicam melhor qualidade. 

Propaganda e Quando voce compra produtos muito anunciados, esta pagando pelo rotulo, nao por melhor 

promoyao de vendas qualidade. 

Propaganda que "forga a venda" esta relacionada com produtos de baixa qualidade. 

!tens de "brinde" nao tern muito valor (mesmo gratuitos). 

Os cupons representam urn a economia real para os clientes porque nao sao oferecidas pela loja. 

Produto I Embalagem Recipientes maiores sao quase sempre mais baratos por unidade que os menores. 

Novos produtos sao mais caros quando lan9ados; os preyos tendem a baixar com o tempo. 

Quando voce nao tern certeza do que procura em urn produto, uma boa ideia e investir em 

caracterfsticas extras, pois provavelmente desejara te-las mais tarde. 

Em geral, mercadorias sinteticas tern qualidade inferior a mercadorias feitas com materiais naturais. 

E aconselhavel ficar Ionge de produtos quando sao novos no mercado, geralmente o fabricante 

precisa de algum tempo para eliminar os defeitos. 

Fonte: Adaptado de Calvin P. Duncan, "Consumer Market Beliefs". A Review of the Literature and an Agenda for ~ut~ 
Research", in Marvin E. Goldberg, Gerald Gom, e Richard W. Pollay, eds.; Advances in Consumer Research 17 (Provo, UT: 
Association for Consumer Research, 1990): 729-35. 
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• Compra 

Uma vez que as op96es relevantes de uma categoria tenham sido reunidas e 

avaliadas, uma escolha deve ser feita entre elas. De acordo com Solomon (2002), a 

escolha pode ser influenciada pela integra9ao de informa96es de fontes como 

experiemcia anterior com o produto, informa9oes presentes no momenta da compra e 

cren9as criadas na propaganda sabre as marcas. 

Sheth (2001), identifica tres fases de compra do consumidor: 

1 a_ acontece quando o consumidor identifica a alternativa de sua preferencia, 

baseado no processo de avalia9ao de alternativas. 

2a- acontece quando o consumidor forma uma inten9ao de compra. 

3a_ e a implementa9ao da compra, isso implica arranjar os termos da transa9ao, 

buscar e obter do vendedor a transferencia de direito ou titulo, pagar pelo produto ou 

servi90, ganhar posse do produto ou o compromisso do servi9o do vendedor. 

De acordo com Kotler (2000), o fato de um consumidor modificar, adiar ou 

rejeitar uma compra e altamente influenciado pelo risco percebido, esse grau varia 

de acordo com o montante de dinheiro envolvido, o nivel de incerteza em rela9ao 

aos atributos eo nivel de autoconfian9a do consumidor. 

• Experiencia p6s-compra 

A experiencia de comprar e usa o produto, segundo Sheth (2001), fornece 

informa9oes que o cliente utilizara para futuras decisoes de compra. Ao lado 

positive, a experiencia satisfat6ria o tara compra o produto novamente, ao lado 

negative, onde o produto nao supriu suas expectativas e necessidades, o 

consumidor podera devolver ou ate mesmo trocar o produto. 0 processo p6s-compra 

possui quatro passos, conforme mostra o quadro 7. 
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Quadro 7 - Diagrama linear dos estagios da fase p6s-compra 

Resposta Futura - Abandono - Reclamayao - Lealdade 

Satisfa<;iio I lnsatisfa<;iio 

Avalia<;iio da Experiencia 

Confirmayao da Decisiio 

Fonte: Fonte: SHETH, Jagdish N. Comportamento de Cliente: indo alem do comportamento do consumidor. 

Na confirma9ao da decisao, depois da decisao de compra do consumidor, ele 

experimenta uma intensa necessidade de confirma9ao a sensatez dessa decisao. 

Depois da compra, o produto ou servi90 e consumido. Precisa-se saber se os 

consumidores o consomem de forma rotineira ou se, ao consumi-lo, o avaliam 

conscientemente. lsso depende do nlvel de envolvimento duradouro com o produto 

ou servi9o e da finalidade que causou a compra. 

A satisfa9ao e a insatisfa9ao do consumidor em rela9ao ao produto 

influenciara seu comportamento subsequente. Segundo Sheth (2001), deve-se criar 

expectativas realistas e nao prometer demais, e conceber o produto ou servi9o de 

modo que as expectativas realistas impliquem urn nlvel de desempenho que o 

mercado-alvo julga atraente o bastante para selecionar a marca. 

Em resposta futura, o consumidor abandona o produto em case de 

insatisfa9ao com determinada marca, o que o faz come9ar novamente o processo de 

busca de informa9oes, avalia9ao de alternativas e assim por diante. Em case de 

reclama9ao, o consumidor da a empresa uma nova chance ou simplesmente nao 

comprar mais o produto. Ap6s a reclama9ao a propaganda boca a boca negativa e 
menos provavel, e sea reclama9ao for atendida provavelmente o cliente voltara a 

consumir o produto. Quando se fala em lealdade significa a compra da mesma 

marca repetidas vezes. 



Quadro 8 - Como os clientes usam os produtos e lidam com eles 

Uvra-sedele 
temporariamente 

Uvra-sedele 
p ermanentemente 

MantiHo 

~ ser (re) 
vend ida 

Para ser usado 

Direto ao 
consumidor 

Par meio de 
intermediario 

Ao 
I ntermediario 
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Fonte: Jacob Jacoby, Carol K. Berning e Thomas F. Dietvorst, "What about disposition· Journal of Marketing, jul. 1977, p.23. 

Reproduzido com permissao da American Marketing Association. 

2.3 Hist6ria do Colchao 

0 colchao foi uma das invenc;oes mais antigas do mundo. lsto ocorreu, pais o 

desconforto de dormir no chao era muito grande, entao o homem descobriu que 

juntando urn "montinho" de folhas seu conforto aumentava. Com o passar do tempo 

e das estac;oes do ano, ele logo percebeu que era necessaria se aquecer, para 

resolver esse problema utilizou a pele dos animais como lenc;ol e como cobertor. 

Ap6s algum tempo ele criou o chamado "paleta", costurando as folhas, palhas e 

ramos, entre peles de animais, se assemelhando mais com urn colchao de hoje em 

dia. 

Com o passar do tempo o colchao foi virando urn verdadeiro simbolo de luxo, 

isso aconteceu nas culturas mais avanc;adas tais quais as Egipcias, Romanas e 

Gregas. Em 3400 a.C. o Rei Tut dormia em uma cama feita de ebano (madeira 

nobre), enquanto os cidadaos dormiam sabre folha de palmeira. Estima-se que o 

primeiro colchao foi desenvolvido pelos romanos. Ele era feito de palha, pelo animal, 

algodao e Ia. Alem disso, os romanos ainda desenvolveram o primeiro colchao da 
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agua, diferente de hoje em dia, ele era utilizado com agua marna para deixar a 

pessoa com sana, assim como uma banheira. 

A primeira pessoa que comec;ou a fazer colchoes como forma de neg6cio foi 

Daniel Hayness, que era urn fabricante de maquinas de descaroc;ar algodao, que 

acabou inventando uma maquina que comprimia algodao. Seu colchao (de algodao) 

ficou tao famoso que ele patenteou sua marca em 1889, e ficou conhecido como o 

"colchao de Sealy", porque a cidade em que morava era Sealy, Texas. 

A estrutura de molas surgiu ap6s a revoluc;ao industrial, e utilizada 

primeiramente em assentos de cadeira. Na forma de colchao, ele foi inventado par 

Herinch Westphal. Em 1871, Herinch morreu pobre em sua cidade natal na 

Alemanha. 

Urn dos maiores problemas, par volta de 1900, era a freqOencia com que se 

encontravam insetos nos colchoes, pais as mesmos tinham enchimento organico 

nao tratado. Ja as colchoes de algodao tinham urn grande problema em climas 

quentes e umidos, eles tinham uma grande chance de mofar, isso diminuiu muito 

com as invenc;oes das novas tecnologias. 

Outre problema enfrentado par volta dos anos 50 e 60 nos colchoes de 

algodao diferentemente dos de mala au espuma, e que ficavam mais firmes ao 

envelhecerem. 

Os colchoes de mala comec;aram a aparecer mais par volta dos anos 20, mas 

suas vendas cresceram ap6s o termino da 28 Guerra Mundial. 

As primeiras Empresas no mercado de molas surgiram nos anos 50, sendo 

elas: Simmons, Sealy, Spring Air, King Koil, etc. Ap6s pouco tempo de mercado 

alem dos tamanhos tradicionais surgiram as tamanhos King e Queen. 0 latex surgiu 

durante a guerra para substituir a borracha, e ap6s algum tempo, passou a ser 

utilizado na fabricac;ao de colchoes e travesseiros. 

Os tecidos matelasse (bordados) tomaram o mercado no final dos anos 50 

comec;o dos a nos 60, dominando o mercado ate hoje. 

No Brasil a primeira fabrica de molejo que apareceu no mercado foi a 
industria Raphael Musetti, fundada em 1936 com a marca Epeda, posteriormente 

vend ida para Simmons (americana), e depois vendida ao grupo Espanhol Flex. 

A segunda a aparecer no mercado foi a Probel, fundada em 1940. Muitas 

Empresas foram surgindo na decada de 50, mas logo desapareceram do mercado. 
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Ja no ramo de espumas, a primeira a surgir foi a antiga Trorion {uma associactao da 

Trol com a Orion). fundada em 1959, sua fabrica se localizava no Bras em Sao 

Paulo. 

Com o aumento da tecnologia varios tipos de molejo foram surgindo no 

mercado, proporcionando urn conforto maior ao dormir. No infcio o molejo era 

formado por simples molas conicas ou bi-conicas, feitas a mao. Hoje os tipos de 

colchao variam entre varios fabricantes e tam bern entre varios tipos de molejo. 

2.3.1 Tipos de Colchoes 

Hoje rotula-se tudo de ortopedico, que sao tabuas (como alguns colchoes que 

estao a venda no mercado com tabuas reais dentro), ou sao moles feitos de espuma 

barata e vendidos por urn pre<;o exorbitante. Urn verdadeiro colchao ortopedico e rijo 

sem se sentir a rigidez, permitindo urn descanso. 

Existem muitas marcas de colchoes que possuem elementos eletricos para 

vibrar, aquecer, movere que a garantia eletrica e independente, e normalmente nao 

ultrapassa os seis meses. 

2.3.1.1 Colchoes de Molas 

Esse tipo de colchao vai manter a firmeza por poucos anos, pois as molas 

irao ceder. Sua durabilidade varia de 01 a 06 a nos. Em media sao 02 ou 03 anos e o 

fato de serem periodicamente virados ira prolongar o seu tempo de vida. 

Os afundamentos sao a principal causa de deforma<;ao na coluna. 

0 vencedor do premia Nobel da Qufmica de 1954, Doutor Linus Pauling 

afirma que alem dos ataques que o corpo humano sofre pela polui<;ao 

eletromagnetica, o ferro absorve o campo magnetico natural do corpo 

enfraquecendo-o, abaixando a concentractao de ions essenciais presentes na 

circula<;ao, o que torna mais dificil o descanso do corpo. 
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2.3.1.1.1 Sistemas de Mateja 

Bonnel - molas biconicas (figura 1) que aumentam o conferta do colchao. Sao 

ligadas par uma mala em espiral, que reduz a sensac;ao des movimentos bruscos 

causados par uma das pessoas deitada no colchao. 0 conjunto de molas 

proporciona urn equilibria perfeito entre a firmeza do colchao e o seu conferta, 

aumentando sua vida util e dando leveza ao conjunto, que facilita seu manuseio 

case seja precise girar o colchao. 

Miracoil - molejos de fios continuos (figura 2), resultado do desenvolvimento 

tecnol6gico na fabricac;ao de molas para colchoes. Os produtos possuem excelente 

performance, o elevado numero de molas (166/m2) conferem ao molejo alto suporte 

e alta capacidade de absorc;ao e distribuic;ao de peso, proporcionando maier 

conferta e durabilidade. 

Pocket- molas em formate de barril e ensacadas individualmente (figura 3). Par 

trabalharem independentemente, e terem mais molas par m2, elas se comprimem de 

acordo com a pressao exercida pelo corpo, proporcionando uma firmeza anatomica 

perfeita, aumentando a resistencia do produto e proporcionando maier durabilidade 

do molejo. 0 fate de serem ensacadas uma a uma elimina o rufdo das molas. 

Hourglass - o exclusive molejo Pocket "Hourglass" tern maier capacidade de 

suporte e conferta, devido a nova forma de ampulheta de suas molas e sua altura 

(figura 4). Em seu primeiro estagio de compressao, suas espirais maiores dao ao 

colchao urn toque especial de suavidade. Em urn segundo estagio, as espirais 

centrais de menor diametro sao maier suporte, conferindo ao colchao qualidade e 

conferta inigualaveis. 
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Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 

Bonne I Miracoil Pocket Hourglass 

2.3.1.2 Colchoes de Espuma 

A espuma tal como o metal cede. Pode ser urn colchao mais leve e 

manejavel, ideal para as limita~oes como as provindas com a idade, porem, absorve 

mais umidade e ganha fungos, bacterias e acaros, conforme mostra o quadro 9, 

provocando alergias e doen~as de pele principalmente. 

Considera-se urn investimento de curta prazo, em media duram em torno de 

04 anos antes de come~arem a ceder. 

Para maior durabilidade do colchao de espuma, e aconselhavel vira-lo e 

coloca-lo exposto ao sol periodicamente, pais a espuma concentra residues da 

transpira~ao que deterioram, pele desprendida e muita umidade e acidos. 

.. ,-
:·.: 
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Quadro 9 - Colchoes sao abrigos preferidos de acaros 

0 colchao, objeto com o qual as pessoas mantem urn contato mais prolongado no ambiente domestico, e o local 

onde existe a maior concentrat?o de acaros em uma casa. A constatat?o faz parte de duas teses, uma de mestrado e outra 

de doutorado, defendidas recentemente na Unicamp. Os trabalhos concluiram, ainda, ser impossivel livrar as residencias 

desses animals microsc6picos, responsaveis pelo surgimento ou agravamento de alergias respirat6rias no hom em. Segundo 

os pesquisadores, porem, e recomendavel a adoyao de praticas higienicas capazes de reduzir a populat?o desses parentes 

do carrapato, minimizando assim os problemas de saude que eles podem causar. 

A bi61oga Raquel Binotti e o medico Celso Henrique de Oliveira colheram amostras de poeira de 58 domicilios de 

Campinas para as suas teses de mestrado e doutorado, respectivamente. Ao analisarem o material, eles verificaram a 

presen~ de acaros em todas as residencias. 0 que mais chamou a atent?o dos pesquisadores foi o fato de o colchao ser o 

"esconderijo" predileto dos acarideos. "A concentrat?o de acaros na parte de baixo do colchao, que fica em contato com o 

estrado, e tres vezes maior do que na de cima", afirma Oliveira. 

Em seguida, no ranking de preferencia dos bichinhos, aparecem o sofa, o tapete, a despensa e a cortina. Em uma 

das residencias pesquisadas, os autores das teses encontraram uma concentrat?o de 40 mil acaros por grama de poeira. 

De acordo com alguns estudos internacionais, a presenc;;a de 500 individuos por grama de poeira e suficiente para causar 

crise alergica numa pessoa, com sintomas como a falta de ar. "A concentrat?o de 100 acaros por grama de poeira ja e o 

bastante para provocar alergia, embora nao gere crise", esclarece Oliveira. 

0 medico lembra que cerca de 80% das alergias respirat6rias estao relacionadas com esses acarideos. Ele 

explica que os acaros adoram poeira, umidade e ambientes pouco iluminados. Eles se alimentam normalmente de fungos e 

das escamas da pele humana. Uma pessoa adulta Iibera algo como cinco gramas de escamas por semana, urn banquete e 

tanto para os bichinhos. Nas amostras de poeira analisadas, os pesquisadores identificaram 18 tipos diferentes de acaros. 

Os mais comuns, conforme Raquel, foram o Dermatophagoides pteronyssinus, presente em 55% das casas, e o 

Blomia tropicalis, encontrado em 14% dos domicilios. A bi61oga diz que sao as fezes e as carcac;as em decomposit?o 

desses animals que causam as alergias. Quando ficam em suspensao, sao aspiradas pelas pessoas e acabam irritando as 

mucosas do nariz e da garganta. Em contato com o pulmao, provocam a asma bronquica, conhecida popularmente como 

bronquite. 

Precauc;;Oes - De acordo com os autores das teses, que foram orientadas pelo professor Angelo Pires do Prado, 

do lnstituto de Biologia (18), e praticamente impossivel eliminar os acaros do ambiente domestico. Como encontram 

condic;;Oes favoraveis para estabelecer seus ninhos na area urbana, os acarideos se multiplicam multo rapidamente. Cada 

animal vive, em media, 1 00 dias. Em 20 dias, ja se tornam adultos. Durante a sua vida, uma femea poe ate 200 ovos. ·E: 
acaro que nao acaba mais", constata Oliveira. 

A saida, conforme os pesquisadores, e tentar controlar a populac;ao desses bichinhos, fazendo com que ela fique 

abaixo da concentrat?o capaz de causar alergia ou mesmo crise. Algumas medidas trazem bons resultados. Virar o colchiio 

a cada 15 dias e envolve-lo com uma capa emborrachada internamente, fechada por ziper, sao duas delas. Tamoom e 

recomendavel nao usar tapetes e cortinas. No Iugar das cortinas e preferivel optar por persianas plasticas. Manter a casa 

sempre arejada e iluminada e indispensavel para combater os acaros. "Aiem disso, e preciso que as pessoas mantenham os 

alimentos bern fechados nas despensas e evitem fazer refeic;;oes na cama ou no sofa", aconselha o medico. 

Oliveira e Raquel estao se dedicando, agora, a criac;;ao de acaros. 0 objetivo e aprender urn pouco mais sobre os 

habitos e comportamentos dos bichinhos, para futuramente produzirem vacinas contra as alergias geradas por eles. Dados 

da Organizat?o Mundial de Saude (OMS) indicam que pelo menos urn quarto da populac;ao mundial sofre de algum tipo de 

alergia. Entre 15 e 20% desse universo apresenta pelo menos uma vez o quadro de crise asmatica. Alguns estudos 

apontam, ainda, que 1 0% das pessoas tern reac;;Oes alergicas provocadas por acaros. Numa cidade como Cam pin as, isso 

represents 1 00 mil habitantes. 

Fonte: Alves Manoel Filho, "Colchoes sao abrigos preferidos de acaros" Jornal da Unicamp, maio 2003, p 9. 



Sao produtos divididos em diferentes densidades, tamanhos e tecidos 

tratados, fabricados com alta tecnologia. Gada colchao e adequado ao peso e altura 

do consumidor, como segue na tabela 1. 

Tabela 1 - Caracterlsticas do colchao ideal 

Peso(kg) \ Ate 1,5o 1,51 a 1,60 1,61 a 1,70 1,71 a 1,80 1,81 a 1,90 Acima 
Altura (m) de 

1,91 
Ate 5o D-23 D-23*/D-20 D-23*/D-20 D-20 
51 a 60 D-26 D-26*/D-23 D-26*/D-23 D-23 
61 a 70 D-28 D-26*/D-28 D-26*/D-28 D-26*/D-28 D-26 
71 a 80 D-33 D-28*/D-33 D-28*/D-33 D-28 
81 a 90 D-33 D-33*/D-28 D-33*/D-28 D-28 
91 a 100 D-33 D-33 D-33 D-33 
101 a 120 D-45 D-45 D-45 D-45 D-45 D-45 

Fonte. http.//www.ecoflexnet.eom.br/espuma.php 

2.3.1.3 Colchoes de Latex 

Latex e o suco leitoso da arvore da borracha, a seringueira. E cultivada na 

America do Sui, mas principalmente em grandes plantac;oes na Malasia, Indonesia, 

Tailandia, Sumatra e Java. 0 latex, tambem chamado Ieite de borracha, extrai-se, 

cotando a casca da arvore. 

Colchoes de latex possuem uma elasticidade formidavel (caracterlstica de 

molejo), que esta acima des colchoes de espuma pura. Per elasticidade entende-se 

a condic;ao de ceder a uma carga, resistindo progressivamente, voltando a sua forma 

e posic;ao originais, na medida em que e retirado o peso. 

0 famoso conferta des colchoes de latex e atingido mediante o duravel 

comportamento de molejo e a qualidade especial de suporte. 

0 colchao de latex cede apenas nos pontes principais de apoio do corpo, como 

quadris e ombros, ate ao ponte que as restantes partes estejam apoiadas per igual. 

Colchoes de latex sao agradavelmente quentes no inverno, mas nunca 

quentes demais no verao, porque sao compostos de mil hoes de pequenas bolhas de 

ar, e possuem urn sistema de camaras de ar. Com a movimentac;ao do corpo 

durante o sono, oar e pressionado pelas bolhinhas, ou seja, camaras dear, onde o 

ar e expelido para fora e sugado de novo. Oeste modo, acontece uma troca de ar 
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constante, que nao permite o surgimento desagradavel de acumulo de calor ou 

umidade. Colchoes de latex nao sao trios, mesmo que, ao primeiro toque, assim 

pare~am, eles esquentam rapidamente. 

Possui uma longevidade superior a todos os outros colchoes. E superior a 

espuma, pois essa contem poros e e opaca, e o latex na maioria permite a 

passagem dear. Possui as mesmas limita~oes da espuma, pois precisa ser poroso e 

ter uma textura semelhante a ela. 

E urn investimento a medio prazo, pode durar ate 10 a nos dependendo da 

qualidade e dos cuidados. E como muitos tern canais interiores para passar o ar, a 

sua consistencia e fragilizada por falta de suporte, facilitando os afundamentos 

mediante os pesos e a posi~oes constantes. 

2.3.1.4 Colchoes Viscoelastico 

Este e urn dos materiais sinteticos de futuro. Existe em varias qualidades com 

cores a escolha de quem encomenda e fabrica. 

0 mais avam;ado elemento e o visco elastica com memoria em que existem 

varias variantes na forma de atuar e comportamento. Este "material inteligente" 

moaela-se ao corpo exercendo pressoes diferentes suavizando o assentamento do 

corpo em cima do colchao. 

Tern uma boa longevidade mediante a qualidade do viscoelastico e a 

manuten~ao de suas propriedades mecanicas (5, 10 e 15 anos). 

Sao colchoes caros, pois empregam materiais desenvolvidos pela 

investiga~ao aeroespacial. 



27 

Figura 2 - Modele de colchao Viscoelastico com massageador (Pilati Relax) 

Fonte: http://www.camasarticuladas.com. br/ezuberance_casal. htm 

2.3.1.5 Colchoes Magneticos 

Existem poucos fabricantes nacionais a fabricarem bons ou verdadeiros 

colchoes magneticos para durarem no minimo 04 anos. 

As propriedades terapeuticas sobre os colchoes magneticos comegaram a 

serem estudadas no Japao no final dos anos 80 devido a ser tradicional o emprego 

de imans para fins terapeuticos naquele Pais. 

Em 1990, o Dr. K. Shimodaira liderou urn estudo cientifico executado em 03 

hospitais (San-lkukai Hospital, Tokyo Communications Hospital, Kouseikai Suzuki 

Hospital), onde confirmou existir urn efeito terapeutico num conjunto de doengas. 

2.3.1.6 Colchoes insuflaveis 

Possuem uma rigidez adequada e sao baratos e arrumaveis. 

Nao permitem passar a transpiragao, o que pode ser complicado em noites 

quentes. 

2.3.1.7 Colchoes de agua 

Sao muito populares nos Estados Unidos e no Norte da Europa. 

Nao e recomendado para descanso e repouso do corpo, pois o material 

(agua) vai ser muito mais agressivo para o corpo em comparagao ao metal dos 

colchoes de mola. 
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2.3.1.8 Outros tipos de colchoes 

Existem colchoes feitos de Ia que tern excelentes propriedades de regulac;ao 

termica. 

Colchoes feitos de palha ou camisas de milho, duram de duas a tres estac;oes 

do ano e tern que ser batidos e ajeitados todos os dias. 

2.4 Sono e Saude 

2.4.1 0 colchao e a saude 

Dormir nao e perder nem desperdic;ar o tempo. E seguramente uma atividade 

ativa do organismo, onde ele se recupera dos desgastes e armazena energia para o 

periodo seguinte. Para ter urn born sono e preciso: 

• Ausencia de ruido; 

• Ausencia de luz (A luz, desde os tempos prim6rdios da humanidade, serve 

como referencia a nosso cerebra da hora de despertar. Ela funciona como urn 

despertador natural. Quanta menor a intensidade da luz no quarto, melhor vai 

ser o sono); 

• Temperatura agradavel; 

• Urn colchao adequado ao seu bi6tipo (0 Colchao deve ser adequado ao 

nosso corpo, atendendo em sua dimensao, conforto e sustentac;ao). 

• Hora de dormir e levantar: Quando vamos dormir tarde, temos a tendencia de 

tambem levantarmos tarde, mas com isso nao iremos dormir bern na noite 

seguinte. 0 ideai seria levantarmos sempre no mesmo horario, indepenaer~ 

da hora que dormimos. E clara que necessitamos levar em conta urn minima 

de horas de sono. 

• Antes de ir para cama: E muito interessante que tenhamos urn ritual antes de 

dormir, executando as mesmas tarefas, sem correria ou excesso de 

preocupac;oes. Estaremos desta maneira nos preparando para o sono. Neste 
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caso a rotina ajuda muito. Organizar as tarefas do dia seguinte, escrevendo

as em urn papel, pode deixar-nos tranqOilos para aproveitarmos a noite de 

so no. 

• Quantidade e qualidade: A qualidade do sono nao se refere apenas ao 

numero de horas dormidas. Urn sono profunda pode valer mais do que muitas 

horas de urn sono superficial e cheio de interrup<;oes. Temos de dormir a 

quantidade de horas que o corpo necessita, que pode variar de pessoa a 

pessoa. 

• Dormir menos que o necessaria: Entre outros fatores, podera afetar ate 50% 

da resistencia do corpo a infec<;oes provocadas por virus e bacterias. 

Enquanto dormimos liberamos substancias chamadas interleucinas, que 

trabalham na defesa do organismo. 

• Posi<;ao: Dormir virado de lado, com urn travesseiro que tenha a altura 

aproximada do nosso ombro e outro entre as pernas, e uma excelente dica. 

Entretanto, cada urn deve observar qual a posi<;ao lhe e mais adequada. 

E importante evitarmos pressionar bra<;os e pernas, pais uma rna circula<;ao, 

alem de dificultar o sono, incentiva os pesadelos. 

• Dares nas costas: Segundo estudo realizado recentemente pelo conceituado 

jornal britanico Lancet, varias vezes e conseqoencia de uma noite mal 

dormida. A pesquisa realizada na Espanha mostra que uma simples troca de 

colchao pode resolver este problema, que afeta uma boa parte da popula<;ao 

mundial. No trabalho de pesquisa todos os colchoes utilizados foram de 

molas. Considere tambem que mudamos de posi<;ao de 35 a 60 vezes por 

noite, o que faz com que a escolha de urn colchao seja uma atitude de grande 

importancia. 

• Estresse: Nosso corpo nao para de trabalhar, ainda mais quando se esta 

dormindo. Neste momenta uma das principais fun<;oes e eliminar o estresse e 

repor alguns tipos de hormonios. 

• Crian<;as e adolescentes: Na fase da infancia e adolescencia, cerca de 90% 

dos hormonios de crescimento sao liberados enquanto dormimos. 

Conseqoentemente, as crian<;as e adolescentes com problemas para dormir 

podem desenvolver algum tipo de problema fisico. 
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• Vigor muscular e a flacidez corporal: Quando somas adultos a liberac;ao do 

harmonia do crescimento continua, mesmo que em pequenas quantidades, e 

ainda durante o sono. Ele agora passa a ter outra func;ao, a de manter o vigor 

muscular e combater a flacidez corporal. 

• Envelhecimento precoce e tumores: Os radicais livres sao os responsaveis 

pelo envelhecimento e ate alguns tipos de tumores. 0 corpo quando esta em 

repouso, pode elimina-los com mais intensidade. 

No transcurso do dia, as pessoas ficam geralmente em pe ou sentadas e 

nessas posic;oes as pressoes sabre a coluna vertebral sao extremamente altas. 

Para nos mantermos em pe e equilibrar o corpo usamos forc;a muscular, a coluna 

vertebral deve ser mantida estendida, ereta, para evitar problemas futures. Ela e a 

parte do corpo que em todas as posic;oes (inclusive deitada) absorve a func;ao 

central de apoio. 

Uma coluna corretamente apoiada pelo colchao, totalmente descontraida, e 

condic;ao para a melhor hidratac;ao dos discos (que ficam entre as vertebras e 

funcionam como amortecedores). Urn apoio ruim da coluna pelo uso de urn colchao 

incorreto, provoca a perda de elasticidade dos discos, manifestado por dares de 

col una. 

As caracteristicas de urn colchao correto sao de vital importancia, pais 

tambem na posic;ao deitada o corpo trabalha usando forc;a muscular para se 

desfazer de uma eventual posic;ao incomoda, que se reflete em tensoes nas costas. 

2.4.2 Melhores Posic;oes para dormir 

De lado: e a melhor posic;ao para dormir. Deitar de lado com os joelhos flexionados 

e utilizar urn travesseiro, nem muito alto, nem muito baixo, mas que preencha o 

espac;o entre a cabec;a e o ombro de forma que a coluna seja mantida reta. Podera 

ser colocado urn travesseiro entre os joelhos para facilitar a circulac;ao sanguinea. 

De costas: ao dormir de costas (barriga para cima) devera ser colocado urn 

travesseiro, nao muito alto sob o pescoc;o e uma almofada ou travesseiro sob os 



joelhos. 

De bru~os: e a posic;ao mais prejudicial para a coluna. Colocar urn travesseiro sob a 

barriga nao resolve o problema. Ao acordar podena haver dores nas costas e no 

pescoc;o. 

Ler deitado: ler na cama ou ver televisao com travesseiro alto e a principal causa de 

dores de cabec;a, dores no pescoc;o, regiao cervical e ombros. 

2.4.3 Compra do Colchao 

Urn colchao nao deve ser duro ou macio. 0 mais adequado e que seja firme e 

que tenha o suporte correto. Deve-se saber qual e a estrutura de suporte. 

Ha a necessidade deter as medidas internas da cama, poise o espac;o onde 

o colchao sera colocado. Normalmente as medidas sao: 

Cam a 
0,80 x 1,90m 
0,90 x 1,90m 
1,30 x 1,90m 
1,40 x 1,90m 
1,60 x2,00m 

Col chao 
0,78 x 1,88m 
0,88 x 1,88m 
1,28 x 1,88m 
1,38 x 1,88m 
1,58 x 1,98m 

Colchoes de molas em medidas americanas: 

Medidas Americanas 

0,96 x2,03m 

1,00 x2,00m 

1,20 x2,03m 

1,80 x2,00m 

1,93 x2,03m 

A primeira compra: e muito interessante que se experimente o produto, 

ficando deitado por alguns minutes, e em varias posic;oes. Ela nao pode ser 

realizada com pressa. E uma compra importante, nao somente pelo tempo de uso, 

como pelo born tempo que passarao juntos. 
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As demais compras: se ja se conhece as caracteristicas do produto, a compra 

anterior foi adequada, e o produto nao sofreu modifica~oes, pode-se pensar em 

compra-lo sem teste. Entretanto, experimenta-lo ainda vale muito a pena. 

2.4.4 Cuidados com o Colchao 

1. Deve-se guardar o certificado de garantia e anexa-lo a Nota Fiscal de compra 

guardando-os para quaisquer eventualidades. 

2. Deve-se retirar a embalagem plastica do colchao quando utiliza-lo, para permitir 

uma ventila~ao adequada. 

3. Deve-se colocar o colchao sabre urn estrado vazado, nao se deve colocar 

papelao, jornal, plastico ou qualquer outro material entre o colchao e o estrado, pais 

isto impede a ventila~ao. 

4. 0 colchao deve ser mudado de posi~ao de preferencia a cada 30 dias. Alem da 

base superior e inferior, a cabeceira e os pes tambem precisam ser mudados. 

Ol 
'-...! 

5. Aconselha-se nao dobrar o colchao. 

J:=----11 q:__rr-; 
-~--

6. Deve-se escovar e aspirar o p6 do colchao periodicamente 

7. Aconselha-se nao colocar objetos pontiagudos ou pesados. 
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Capitulo 3 -A Pesquisa 

3.1 Popula9ao 

Cerca de 90% da popula9ao de Curitiba tern orgulho da cidade onde mora e 

acredita desfrutar de elevado padrao de vida. Uma parcela expressiva (46%) 

acredita que pode ser considerada uma cidade de primeiro mundo. Para a metade 

da popula9ao, a situa9ao de Curitiba vern melhorando nos ultimos anos. 

Esses dados se refletem no comportamento de consumo, pais qualidade e urn 

dos valores do curitibano. ConseqOentemente, produtos e servi9os devem atender 

concretamente seu conforto e bern estar. 

De modo geral a popula9ao acha que Curitiba e modelo, em todos os 

aspectos, para o pals (82%). Cerca de 1/3 da popula9ao acredita que a cidade e, 

sobretudo urn modelo urbanlstico. E urn decimo esta ciente de que Curitiba serve 

como mercado-teste. Esse conceito sabre Curitiba e extensive ao pals, estimulando 

o interesse de empresas na utiliza9ao da cidade com mercado-teste. 

Aos domingos, a maioria da popula9ao le jornal. lnformados, os curitibanos 

passam rapidamente a incorporar os novas direitos do consumidor, continuando a 

exigir produtos e servi9os de qualidade que real mente atendam suas necessidades. 

Urn quarto da popula9ao acha que a crise economica atinge Curitiba de uma 

forma menos grave, quando compara com outras cidades ou regioes do pals. A 

situa9ao financeira, em geral, das familias, foi considerada pelos curitibanos como 

sustentavel. Existiria uma estratifica9ao de classes s6cio-econ6micas bern definida, 

as quais conservam suas caracterlsticas e peculiaridades. Haveria tambem pouca 

mobilidade entre elas. 

Comparativamente aos custos de mldia praticados em Sao Paulo, em Curitiba 

os pre9os sao significativamente baixos, o que possibilita veicula9oes baratas para 

teste de mercado. Os custos de servi9os na area de pesquisa de mercado e 

comunica9ao sao tambem mais baixos. A proximidade de Sao Paulo representa 

outro fator na redu9ao de custos, no que diz respeito a deslocamento de 

profissionais, fornecimento de materiais que envolvem o teste de mercado. 

0 tamanho de Curitiba permite que, com uma quantidade menor de locais de 

testagem, seja posslvel obter urn retrato fiel do desempenho do produto I servi90 na 
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cidade. Os testes de mercado de produtos e servi~os pressupoem as seguintes 

eta pas: 

Pre-teste: e uma avalia~ao que antecede o teste de mercado propriamente dito. A 

empresa, atraves de pesquisas qualitativas (discussoes grupais) e quantitativas com 

seus publicos-alvo, "lapida" o produto a ser testado. Ele tern como objetivo 

solucionar duvidas, elegendo solu~oes como, por exemplo, nome do produto, 

embalagem, caracteristicas do produto, subsidies para campanha publicitaria. 

Teste de mercado: A empresa restringe o lan~amento do produto a cidade-teste, 

com o objetivo de avaliar sua performance. A partir disso, pode tra~ar progn6sticos 

sabre demanda, oferta e conhecer melhor a concorrencia. 0 monitoramento do 

desempenho do produto ou servi~o e realizado atraves de pesquisas qualitativas, 

quantitativas e do proprio desempenho de vendas. 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Curitiba, a cidade possui uma 

popula~ao de 1.727,010 (estimativa IBGE 2004). 

3.2Amostra 

A pesquisa tern como objetivo entrevistar homens e mulheres entre 25 e 65 

anos, residentes na Cidade de Curitiba, no Estado do Parana. 

3.2.1 Tamanho da Amostra e Forma de Sele~ao 

A amostra tera urn tamanho de 250 entrevistados. 

A popula~ao da amostra sera selecionada atraves de uma amostragem 

acidental, sendo selecionados homens e mulheres que transitam na Rua Amador 

Bueno (Cajuru), Av Marechal Floriano Peixoto (Boqueirao) e Av Republica Argentina 

(Portao), aos sabados de manha entre 9:00 ate 13:00, ate ser completada a 

amostra. 
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3.2.2 lnstrumento de Coleta 

Elaborado pela autora a partir de analise bibliografica e entrevistas com 

especialistas e elementos pertencentes a populac;ao. 
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Capitulo 4 

4.1 Conclusao 

0 colchao e urn causador de uma boa ou ruim noite de sono e urn born ou 

ruim dia na vida de urn consumidor. 

As pessoas preocupam-se muito com sua saude e sua forma de vida, pais, 

hoje elas nao tern muito tempo para descansar e relaxar, e urn dos unicos momentos 

para isso acontece na hora de dormir. 

Comprar urn colchao hoje e alga que o consumidor leva mais a serio, ele 

pesquisa mais, nao apenas no quesito pre9o, mas tambem e principalmente no 

quesito qualidade. 

Para compreender melhor o consumidor, deve-se compreender seus gostos e 

o que chama mais sua aten9ao na hora da compra, ou seja, a empresa que trabalha 

com melhores marcas, pre9o, forma de pagamento, atendimento, e assim por diante. 

Mesmo havendo teorias envolvendo o sono, o conhecimento das necessidades dos 

clientes em torno de aspectos como o tipo de colchao, habitos de dormir, etc, se 

torna fundamental para que seja feita uma proposta de utiliza9ao do colchao que 

atende as necessidades dos clientes com as condi9oes basica de urn sono 

saudavel. 

Esse trabalho apresenta uma proposta de identifica9ao das necessidades do 

cliente de forma que seja possivel a determina9ao ideal de urn conjunto que garanta 

urn sono adequado. 
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4.3Anexos 

4.3.1 Pesquisa 

Entrevistador:. _______________________ _ 

Data_! __ ! __ Hora do lnicio, ___ Hrs 

Nome: __________________________ _ 

Telefone(_) _____ Cel(_) _______ _ 

Endere9o: _________________________ _ 

Cidade: ___________ Estado: _______ _ 

Born Dia /Boa Tarde I Boa Noite: Eu sou entrevistador(a) do Curso de P6s

Gradua9ao da UFPR e estou fazendo uma pesquisa sabre o colchoes e gostaria de 

contar com a sua colabora9ao. 

Questa a 1: 0 Sf'> I Sf'~ costuma comprar colchoes? 

( ) S'un 

( ) Nao- sea res pasta for NAO encerrar entrevista. 

Questao 2: 0 Sf'> I Sf'~ tern alguma preferencia par marcas de colchoes? 

( ) Sim 

( ) Nao- sea resposta for NAO pular para a questao 4. 

Questao 3: Qual (is) sua (s) marca (s) favorita (s)? 

( ) AmericanFiex 

( ) Atlas 

( ) Castor 

( ) Capel 

( ) Ecoflex 

( ) Herval 

( ) Mannes 

( ) MaxFiex 

( ) Onix 



( ) Ortobom 

( ) Probel 

( ) Proespuma 

( ) Ronconi 

( ) Sealy 

( ) Sonosul 

( ) Trorion 

( ) Outras: 

Questao 4: Na hora da compra tern preferencia par loja? 

( )Sim 

( ) Nao - se a resposta for NAO pular para a questao 6. 

Questao 5: Que tipo de loja? 

( ) Lojas Especializadas 

( ) Lojas de Departamento 

( ) Lojas de Fabrica 
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( ) Outras: ------------------------

Questao 6: Para o Sr' I Sr, o pre~o influi na escolha de colchao? 

( ) Sim 

( ) Nao 

Porque? 



Questao 7: Para o Sr> I Sr8
, o atendimento influi na escolha de colchao? 

( ) Sim 

( ) Nao 

Porque? 
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Questao 8: : Para o Sr0 I S~, o prazo de pagamento e considerado urn fator 

relevante no momenta da decisao de compra? 

( ) Sim 

( ) Nao 

Porque? 

Questao 9: Com que frequencia o Sr> I S~ troca seu colchao? 

( ) 1 a 2 anos 

( ) 3 a 4 anos 

( ) 5 a 6 anos 

( ) 7 a 8 anos 

( ) 9 a 10 anos 

( ) rna is que 10 anos 
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Questa a 10: Qual sua preferencia par tipa de calchaa? 

( ) Mala 

( ) Samente Espuma 

( ) Latex 

( ) Viscaelastica 

( ) Magneticas 

( ) lnsuflaveis 

( ) da agua 

( ) Outras: 


