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Jacareí, 24 de julho de 2019 

 

RELÁTORIO 

 

“HÁBITOS E COMPORTAMENTOS DE COMPRA DA POPULAÇÃO DE JACAREÍ”  

 

 

1 - CONTEXTUALIZAÇÃO 

Jacareí conta com um comércio ativo e diversificado, contendo uma gama de 

estabelecimentos de todos os portes que se pode imaginar e sempre teve uma estigma 

de que seus consumidores são adeptos em fazer as suas compras no município vizinho 

de São José dos Campos, além de não possuir um norte que o coloque as claras, e 

desta forma chegou-se a uma situação que levou a nos preocupar em explanar essa 

dificuldade de entendimento, como também ao conhecimento do que se passa na 

realidade deste campo, e dentro das nossas possibilidades, procuramos um meio de 

realizar uma pesquisa com a intenção de fazer os levantamentos necessários para que 

chegássemos a este entendimento. 

 

2 - OBJETIVOS 

Só iríamos entender esta realidade, se aprofundássemos em uma pesquisa com o 

objetivo de conhecer os hábitos e os comportamentos que a nossa população tem em 

relação as suas compras, que nos mostrasse em números a sua preferência, o seu 

gosto, a sua atitude, enfim, a sua verdade.  

 

Para chegarmos a sua realização, procuramos fazer um convênio com o Instituto 

Federal de São Paulo - IFSP, sediado em Jacareí, no qual iríamos usufruir dos seus 

conhecimentos técnicos através de professores da área e mão de obra de seus alunos 

como estagiários. 

 

3 - METODOLOGIA 

Convênio realizado, partiu-se para o campo com o plano e a sua metodologia definida, 

tendo como base as seguintes premissas: 
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a) Optou-se por uma pesquisa quantitativa visando obter os resultados em números 

de alta amostragem e representativas da população, nos fornecendo resultados 

como um retrato real de toda a população alvo.  

b) A amostragem foi realizada por quotas, as quais foram divididas por classes 

sociais, renda, idade em três classes, além de terem sido distribuídas 

equitativamente pelos bairros do município.  

c) A entrevista foi realizada e dirigida através de amostras em 1.371 residências, 

com a utilização de questionários que nos deram possibilidades de se fazer uma 

análise utilizando-se o método de estatística descritiva, a qual sintetizou os dados 

obtidos. 

d) Um trabalho em campo que perdurou entre os meses de maio a setembro de 

2018. 

 

4 - RESULTADOS DA PESQUISA 

A grande desmistificação que esta pesquisa nos mostrou, foi a de que o consumidor de 

Jacareí que se diz serem adeptos em fazer as suas compras no município vizinho de 

São José dos Campos, não condiz com a realidade. Números expressos nos informam 

de que 73,4% preferem fazer as suas compras no nosso município, enquanto que, 9,5% 

fazem suas compras no município vizinho, 6,2% preferem a Internet para as suas 

compras e os demais fazem suas compras em outras localidades.  

 

A pesquisa foi composta por um grande número de informações, que iam desde o perfil 

da amostra abrangendo as classes sociais, idade, sexo, estado civil, escolaridade, 

renda, assim como, onde compram, porque alguns preferem comprar em S.J. dos 

Campos, a escolha do local de compra, os atributos do local de compra, os meios de 

transportes que utilizam para as suas compras, formas de pagamentos, a satisfação 

com o comércio local e finalizando foi questionado o quanto o munícipe gosta de viver 

em Jacareí, chegando-se ao resultado de 70,0% de viverem com muita satisfação. 

 

Os empresários do ramo de comércio também não foram esquecidos nesta, pois, foram 

apresentados os resultados das análises desta pesquisa, mesmo que de forma 

sintetizada, dando-se sugestões sobre os desafios que irão encontrar daqui para  frente, 

principalmente em virtude das redes sociais se tornarem “grandes influenciadoras” e o 

avanço do E-Commerce que encontra-se a passos largos. 
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5 –  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Após as tabulações, análises e as suas conclusões, os resultados desta pesquisa foram 

apresentados por etapas, sendo a primeira ao corpo da administração e a alguns 

convidados e uma segunda apresentação para aproximadamente 180 pessoas, as quais 

eram representantes do comércio e de suas entidades representativas no Auditório da 

Secretaria de Educação. 

 

Para uma apresentação didática e específica, foram feitas apresentações setoriais, 

transformadas em oficinas. A primeira oficina, voltada para o setor de “moda e 

vestuário”, contou com 85 pessoas, entre elas as participantes do projeto 

“Empreendedoras da Moda”. Nesta, foram discutidas todas as tendências encontradas 

nos resultados da pesquisa que se refere ou leva a este público específico. 

 

Uma segunda oficina, dirigida ao setor de “alimentação e suprimentos”, contando com 

18 empresários destes ramos de atividades, abrangendo bares, restaurantes, 

lanchonetes, supermercados, aos quais se deu a oportunidade de se discutir ideias, 

dicas, canais de compras, troca de experiências, vendas virtuais, enfim uma discussão 

aberta que para quem participa eleva o seu grau de conhecimento. 

 

A terceira oficina voltou-se ao público envolvido com o “turismo e entretenimento” que 

contou com a participação de 22 pessoas ligadas aos setores. O que mais chamou a 

atenção é que dentro dos dados da pesquisa, este foi o que mais pesou em relação a 

comparação ao município de São José dos Campos. Grande parte dos 9,5% de 

consumidores de Jacareí que tem o hábito de comprar no nosso vizinho, além da parte 

que consome no setor de alimentos, tem 55,0% deste público voltado para ao 

“entretenimento”, devido a serem das classes mais abastadas.  

 

A quarta e última oficina realizada e apoiada pelos dados da pesquisa, procurou atingir a 

apresentação de dados segmentados sobre os consumidores de Jacareí no setor de 

“negócios digitais”. Enquanto que 49,0% dos consumidores utilizam hoje da internet 

para fazerem pesquisas sobre produtos, destes, 41,5% efetuam as suas compras por 

este meio. O e-commerce logo estará predominando no mundo dos negócios, como 

mostra a exposição e análise sobre as tendências do setor digital. O uso constante de 
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computadores conectados a rede de Internet, o uso do WhatsApp, de Aplicativos 

(App´s) etc.... 

 

A prova disto é que temos os números de pedidos feitos pelo m-commerce 

apresentados nestes últimos 08 anos, onde vemos que em Janeiro de 2011 estes 

representavam 0,1%, enquanto que em Janeiro de 2019 chegou-se a 42,80%.  

 

6 – CONCLUSÕES: 

Os dados obtidos no trabalho desta pesquisa dão um norte aos empresários do ramo de 

comércio e de serviços do que precisam para inovarem e criarem novos meios ou 

formas de manterem ou até aumentarem esse 73,4% dos consumidores que fazem as 

suas compras no nosso município. Terão que ter novas visões sobre o que há por vir no 

futuro, sobretudo na gestão da informação, na apresentação estética de sua empresa e 

principalmente ao atendimento ao cliente. Não importa o tamanho da empresa, mas terá 

que responder a essas mudanças investindo em treinamento, aquisição de habilidades e 

gestão estratégica. Melhor informados, consumidores buscam cada vez mais 

informações e uma melhor experiência de compra. As tendências sugerem o uso 

crescente de dados dos clientes e a integração dos canais de mídias aos modelos de 

negócio. O uso da internet para pesquisas sobre produtos significa uma mudança no 

papel da loja, assim como para a concretização de suas vendas. Sem ela será 

impossível a sobrevivência de qualquer empresa.  “Analise os projetos no tempo 

presente – mesmo que eles estejam no futuro.” — Larry Ellison, cofundador da Oracle. 

 

É o que tínhamos a relatar. 

 

 

José Moreno Martinez  

Diretor de Atividade Comercial e de Serviços 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico                                                   

 

 

 

Carlos T. Amagai 

Secretário de Desenvolvimento Econômico 

Prefeitura de Jacareí 
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APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
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