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RESUMO 
 

Esta dissertação teve por objetivo avaliar a percepção dos revendedores da 
empresa Alfa sobre diferentes dimensões do marketing. O modelo de análise, 
extraído do referencial teórico, é constituído de três dimensões, a saber: produto, 
preço e distribuição (placement), acompanhados dos seus respectivos indicadores. 
Esse modelo conceitual de análise permitiu a elaboração de um questionário para o 
desenvolvimento de um survey com os revendedores da empresa Alfa, bem como 
para a extração das informações necessárias a uma análise qualitativa. Mediante o 
teste não paramétrico de Friedman, concluiu-se que as dimensões mais importantes 
para captar a percepção dos revendedores foram produto e distribuição (placement) 
com igual relevância e, em terceiro lugar, preço. Outra conclusão extraída do 
tratamento estatístico dos dados foi a de que há mudança estatisticamente 
significativa na percepção dos revendedores quando se consideram diferentes 
regiões de atuação, bem como diferentes tempos de relacionamento com a 
empresa. Por outro lado, uma análise qualitativa mostrou que os revendedores 
insistem na necessidade de melhor adequação no que diz respeito à embalagem, 
que é um dos indicadores da dimensão produto e por mais alternativas de frete, que 
é um dos indicadores da dimensão distribuição (placement). O estudo permitiu 
examinar a dinâmica do relacionamento entre a empresa Alfa e seus revendedores, 
alicerçado sobre as três dimensões do marketing, constituindo-se em um 
instrumento gerencial e de planejamento para a empresa.  
 
Palavras-chave: Venda Direta. Marketing. Gestão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

This dissertation aimed to evaluate the perception of the dealers of the company Alfa 
according to different dimensions of marketing. The analysis model, drawn from the 
theoretical framework, consists of three dimensions, namely: product, price and 
distribution (placement), accompanied by their respective indicators. This conceptual 
model of analysis allowed the elaboration of a questionnaire for the development of a 
survey with the dealers of the company Alfa, as well as for the extraction of the 
information necessary for a qualitative analysis. Using Friedman's no parametric test, 
it was concluded that the most important dimensions to capture the perception of 
resellers were product and distribution (placement) with equal relevance and, thirdly, 
price. Another conclusion drawn from the statistical treatment of data was that there 
is a statistically significant change in the perception of the resellers when considering 
different regions of operation, as well as different times of relationship with the 
company. On the other hand, a qualitative analysis showed that the resselers insist 
on the need of better adaptation with respect to the packaging, which is one of the 
indicators of the product dimension and by other alternatives of freight, that is one of 
the indicators of the size distribution (placement). The study allowed to examine the 
dynamics of the relationship between the Alfa company and its dealers, based on the 
three dimensions of marketing, constituting a management tool and planning for the 
company. 
 
Keywords: Direct Selling. Marketing. Management. 
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1 Introdução 

 

O processo de venda vem sendo utilizado há vários anos, pelas mais diversas 

civilizações. O intercâmbio de mercadorias levou o homem a romper fronteiras e 

buscar caminhos que facilitassem essas transações, alterando, assim, a economia 

local, mundial e posteriormente globalizando os mercados. 

 

Mediante a globalização dos mercados, a troca de informações tem sido cada vez 

mais instantânea entre as empresas de todo o mundo, trazendo como consequência 

natural um acirramento da concorrência. Por outro lado, a construção de um 

diferencial competitivo por parte de qualquer organização tem se tornado uma tarefa 

crescentemente árdua, uma vez que a globalização, acompanhada do 

desenvolvimento tecnológico, torna a maioria dos bens e serviços produzidos 

facilmente copiáveis. 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD, 

2018), as empresas de venda direta são organizações que fabricam os produtos e 

os distribuem para os revendedores cadastrados, que, por sua vez, comercializam 

esses bens para o consumidor final. Assim, essas empresas vêm acompanhando a 

evolução e valorização do setor e desenvolvendo produtos voltados para atender os 

consumidores, que estão mais exigentes e permanentemente atentos às ofertas da 

concorrência.  

 

A venda direta distribui os mesmos produtos comercializados por meio de outras 

formas de venda, como varejo e atacado; porém existe uma diferença na forma 

como a venda se realiza. Nesse sistema, as transações acontecem entre um 

revendedor e um consumidor fora do ambiente do ponto de venda. Dessa forma, o 

revendedor desempenha suas funções por meio de um profissional especializado, 

que funciona como um elo entre o consumidor final e a empresa. 

 

A venda direta é responsável por um volume bilionário de valores tanto nacional 

quanto mundialmente. Dessa forma, esse tipo de venda gera emprego e renda para 

milhares de revendedores, proporcionando alternativa para os consumidores que, 

em vez de terem que se deslocar de suas casas, marcam um horário com seus 
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representantes para realizar suas compras. Esse procedimento faculta aos 

consumidores mais informações sobre os produtos e possibilita o desenvolvimento 

de um relacionamento mais duradouro. 

 

Segundo fontes da Associação Brasileira de Venda Direta ABEVD (2018), em 2017, 

mais de 2 bilhões de itens foram vendidos mediante esse modelo, empregando 4,1 

milhões de pessoas e movimentando R$ 45,2 bilhões. Cabe destacar que, de acordo 

com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil ocupa o nono lugar em termos 

de Produto Interno Bruto (PIB) e a sexta posição em termos de vendas diretas. 

 

Inserida nesse cenário, a empresa Alfa fabrica e distribui produtos magnéticos desde 

1991, apresentando pequeno mix de produtos. Não obstante, a empresa tem 

abrangência nacional e volume bastante significativo de vendas. Seus revendedores 

atuam principalmente nos estados de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Espírito 

Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Tocantins, Pernambuco, Rio Grande do 

Sul e Distrito Federal, nessa ordem de relevância.  

 

Além de produzir e desenvolver produtos de qualidade adequados às exigências do 

mercado e dos clientes, a empresa Alfa precisa identificar as possíveis necessidade 

de ajustes entre ela e seus revendedores, para que possa desenvolver uma 

estratégia de fidelização desses clientes à marca que representam. Tal tarefa é 

bastante complexa, tendo-se em conta o fato de que a natureza do empreendimento 

faculta aos revendedores o acesso simultâneo a representações de diversas 

empresas. 

 

Mesmo com o reconhecimento da importância de tomar-se em conta a visão do 

revendedor sobre os negócios da empresa Alfa, não existe estudo sistematizado que 

capte a percepção desses revendedores quanto ao negócio que representam. A 

consequência da inexistência de um estudo dessa natureza é o desconhecimento do 

potencial uso de uma gestão estratégica de marketing por parte da empresa Alfa. 

Adicionalmente, uma avaliação sistematizada permitirá exibir e corrigir falhas 

eventualmente encontradas no negócio e, por via de consequência, proceder a uma 

adequação por parte da empresa em decorrência da percepção extraída de seus 

revendedores. 



 16 

Em função de todo o exposto, o presente estudo visa responder à seguinte questão 

de pesquisa: como os revendedores percebem o negócio da empresa Alfa? 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a percepção dos revendedores da empresa 

Alfa sobre diferentes dimensões.  

 

Como objetivos específicos, têm-se:  

 

a) Desenvolver um modelo de análise que permita captar as principais 

dimensões do marketing, percebidas pelos revendedores da empresa Alfa. 

b) Verificar a existência de diferenças significativas entre as dimensões do 

marketing e entre seus indicadores, no que se refere à percepção dos 

revendedores da empresa Alfa. 

c) Comparar as diferenças de percepção dos revendedores que atuam na região 

Sudeste e as demais regiões do país. 

d) Comparar as diferenças de percepção dos revendedores em função do seu 

tempo de atuação na empresa Alfa.   

 

1.2 Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro 

representado pela introdução, com apresentação e contextualização do tema, o 

problema e a relevância do estudo e os objetivos a serem alcançados para 

responder à pergunta de partida. Segue-se a estrutura do trabalho.  

 

O segundo capítulo é composto pelo arcabouço teórico conceitual sobre o tema 

fundamentador dessa pesquisa. No terceiro capítulo descrevem-se os 

procedimentos metodológicas utilizados no estudo.  

 

A análise dos resultados é feita no quarto capítulo, do ponto de vista qualitativo e 

quantitativo. O capítulo cinco - considerações finais - explicita a relevância tanto 

gerencial quanto acadêmica do estudo. Seguem-se as referências e os apêndices. 
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2 Referencial Teórico 

 

2.1 Venda direta  

 

Em vários setores do mercado, diversas empresas procuram desenvolver não 

apenas produtos tecnologicamente avançados e de qualidade, mas também aqueles 

que gerem satisfação e encantamento para o seu público consumidor. Nessa busca 

acirrada por superar a ação da concorrência, as empresas de venda direta vêm 

investindo em um diferencial de mercado. Seus revendedores, que na realidade são 

os representantes da marca, desempenham funções de venda e atendimento que 

dificilmente os fabricantes teriam condições de desenvolver sozinhos. 

 

Atualmente, o foco de muitas empresas tem sido a venda direta, devido à grande 

variedade de produtos que os seus revendedores podem comercializar, bem como a 

aceitação do público consumidor em relação a essa forma de venda, que 

proporciona comodidade, praticidade e atendimento personalizado aos 

consumidores finais. 

 

Conforme a ABEVD (2018), a venda direta é um modelo de negócios utilizado tanto 

pelas grandes marcas como por pequenas empresas para vender seus produtos e 

serviços diretamente aos consumidores finais, sem a necessidade de um 

estabelecimento comercial fixo e eliminando, assim, uma cadeia de intermediários e 

de custos. O contato com os potenciais clientes é feito por meio de empreendedores 

independentes, que são chamados de revendedores, consultores, distribuidores, 

agentes, entre outras denominações. 

 

A venda direta passou por uma verdadeira revolução nas últimas duas décadas. 

Essa revolução é retratada por diversas expressões que antigamente eram 

utilizadas para definir o trabalho dos revendedores, tais como “sacoleiras”, entre 

outras. As empresas de vendas diretas passaram a ocupar um espaço significativo 

no mercado, satisfazendo seus revendedores e gerando melhor imagem de sua 

marca para os consumidores. 
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Atualmente, a venda direta pode ser realizada por qualquer pessoa, de qualquer 

sexo e em qualquer tempo, tornando-se uma maneira simples de obter remuneração 

por meio da revenda de produtos. Cada vez mais as pessoas estão procurando essa 

forma de remuneração, devido à facilidade em se tornar um revendedor de venda 

direta. 

 

2.1.1 A evolução da venda direta  

 

A venda direta seguiu as evoluções da tecnologia e dos meios de comunicação, 

aperfeiçoou as suas técnicas e desenvolveu ferramentas para se estabelecer no 

mercado. Por intermédio de uma legião de revendedores espalhados por todo o 

Brasil e pelo mundo, vem consagrando marcas no mercado, fidelizando 

revendedores e consumidores que, a partir do seu modelo de venda, prático, 

econômico e inovador, oferece uma atrativa forma de remuneração. 

 

Para conseguir ganhar a vida mediante vendas, era preciso seguir os instintos e 

sentidos comuns, já que a locomoção era difícil devido às barreiras geográficas, 

sendo necessário que o comércio acompanhasse as rotas naturalmente definidas. 

A partir do século X, houve uma expansão na economia mundial e os países da 

Europa desempenharam importante papel no crescimento do comércio, 

desenvolvendo rotas e construções durante a Revolução Comercial, que ocorreu 

entre os séculos X e XIII, fazendo com que o vendedor direto levasse novidades das 

grandes cidades para as menores. No século XX, as comemorações, feiras e festas 

familiares da década de 1950 tornaram possível a reunião de clientes em casa para 

assistir a demonstrações de produtos e influenciaram para uma nova forma de atuar 

na venda direta. 

 

Castilho (2005) complementa que, desde a Antiguidade, os homens realizam o 

comércio porta a porta e afirma que a origem da venda direta tem sua base no 

comércio realizado por mercadores que viajavam em caravanas e pertenciam a 

civilizações mais antigas, como Egito, Síria, Babilônia, Índia e Grécia. Na Idade 

Média, os vendedores diretos que trabalhavam com os mais diversos tipos de 

produtos iam de feudo em feudo à procura de clientes para estabelecer trocas. Mais 

tarde, esse comércio foi realizado nos Estados Unidos, por meio dos mercadores. 
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Segundo fontes da ABEVD (2018), as primeiras notícias que se tem da venda direta 

no mundo moderno datam do final do século XVIII, quando a Enciclopédia Britânica 

passou a ser uma das primeiras empresas a adotar esse sistema de 

comercialização. 

 

A venda direta começou a ser praticada em vários países do mundo e o Brasil 

acompanhou essa disseminação. Segundo Castilho (2005), a venda direta foi 

representada inicialmente no Brasil pela figura do mascate, que se deslocava de 

uma cidade a outra, à procura de clientes para seus produtos. Até o período dos 

anos 80 do século XX, a figura do vendedor de enciclopédias praticamente 

identificava esse tipo de vendas, ao mesmo tempo em que marcava uma época de 

mudanças no setor. Embora a figura do mascate não mais esteja presente no 

cenário comercial brasileiro, a venda direta não desapareceu; ela se desenvolveu ao 

longo dos tempos, havendo atualmente uma infinidade de pessoas que utilizam essa 

forma de trabalho como principal fonte de renda, batendo de porta em porta, 

vendendo produtos dos mais variados tipos. 

 

De acordo com a Gera viabilizando a venda direta (GERAVD, 2018), essa 

modalidade de venda no Brasil também se expandiu por meio do entregador de leite, 

da vendedora de chocolates e da moça do Yakult, que remetem a uma sensação 

mais caseira. 

 

Castilho (2006) refere que as transformações derivadas do avanço da 

industrialização, a crescente urbanização e a queda das taxas de fecundidade 

contribuíram para a inicialização das mulheres no mercado de trabalho. O 

movimento feminista, que se iniciou no final dos anos 1960, nos Estados Unidos e 

Europa, teve suas primeiras manifestações no Brasil ainda no período do governo 

ditatorial e impulsionou o crescimento da visibilidade política das mulheres na 

sociedade brasileira. A venda direta também acompanhou essa evolução, 

conquistou a sociedade e propiciou a oportunidade de ganhar dinheiro sem a 

necessidade de compromisso e afastamento do lar, o que se tornou um grande 

diferencial competitivo. A busca por uma remuneração extra e complemento no 

orçamento familiar impulsionou muitas mulheres às vendas diretas, dando-lhes a 

oportunidade de conciliar uma ocupação remunerada com as tarefas ligadas ao lar e 
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conferindo-lhes a possibilidade de compensar a baixa remuneração do emprego 

formal. 

 

As transformações mercadológicas geraram mudanças também na forma de se 

realizarem as transações financeiras (Alturas, 2003). Em relação à venda direta, os 

fabricantes vêm trabalhando para tornar mais acessíveis e práticas essas 

negociações com os seus revendedores. A utilização com mais modernos meios de 

pagamento tornou-se um fator essencial para facilitar as transações nesse 

segmento, uma vez que os vendedores/distribuidores podem residir muito longe das 

suas instalações, não tendo muitas vezes a possibilidade de pagar com dinheiro as 

suas faturas. Dessa forma, algumas empresas criaram seus meios próprios de 

pagamento, como a Mary Kay (empresa americana no setor de cosméticos e 

maquiagem), que possibilita às suas consultoras o acesso a um cartão de crédito 

para pagamento das suas compras à empresa; a Amway, que também disponibiliza 

em vários países (como, por exemplo, na Espanha) um cartão de crédito Visa, que 

permite aos seus distribuidores efetuarem pagamentos a essa ou a outras 

entidades, acumulando pontos com as transações do cartão, proporcionando o 

recebimento de uma comissão por volume de pontos. 

 

As evoluções tecnológicas proporcionaram o avanço no uso da internet, o que 

facilitou o trabalho dos vendedores diretos. Sobre essa questão Alturas (2003, p. 9), 

ressalta: 

 

A venda directa tem sido um espaço importante na comercialização de bens 
de consumo e registou nos últimos anos um aumento substancial de vendas, 
bem como de vendedores directos envolvidos a nível (sic) mundial. Hoje, 
pode ainda identificar-se uma importante ponte entre esta forma de venda e a 
venda e comunicação através da Internet. 

 

A venda direta, como afirma Duffy (2005), não é um segmento novo e sim uma 

inovação mercadológica, cuja tendência é a de que os produtos comercializados por 

esse sistema evoluam, transformem-se e acompanhem as inovações tecnológicas. 

Entretanto, o contato direto entre um revendedor e um consumidor continuará sendo 

praticado da mesma forma. 
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2.1.2 A venda direta como forma de distribuição  

 

Um dos principais canais de distribuição para uma infinidade de produtos é a venda 

direta, cujo processo ocorre nos mais diversos locais do Brasil e do mundo. Por meio 

de um atendimento customizado, as empresas que optaram pelo sistema de venda 

direta podem oferecer mais agilidade e facilidade de entrega e trabalhar com 

ferramentas que encurtam a comunicação entre as organizações e os clientes. 

Almeida (1999) considera que, de acordo com o número de intermediárias, os canais 

podem ser caracterizados como diretos, indiretos ou semidiretos. Os canais diretos 

possuem um só elo entre a empresa e o consumidor e são caracterizados pela 

venda porta a porta, reuniões domiciliares, mala direta, telemarketing, venda por 

televisão ou venda por loja de fabricantes. 

 

Nesse caso, o desempenho das funções de logística fica sob a responsabilidade do 

fabricante ou consumidor. Os indiretos são caracterizados por possuírem mais de 

um intermediário, que podem ser atacadistas ou varejistas, atuando entre a empresa 

e o consumidor final. Por fim, os semidiretos são compostos por apenas um 

intermediário (Almeida, 1999). 

 

Guilhoto e Milone (2001) complementam que quando as empresas disponibilizam os 

seus produtos diretamente do fornecedor para o consumidor, a distribuição é feita de 

forma direta. O revendedor desenvolve as funções de envio dos pedidos com os 

itens que seus consumidores desejam adquirir e também pode ficar sob a sua 

responsabilidade entregar as encomendas em domicílio para seus clientes. A 

distribuição é uma ferramenta fundamental para o sucesso de uma empresa, já que 

é por meio dela que são viabilizadas a produção e a comercialização de bens. 

 

No entendimento de Biggart (1989), a indústria de venda direta tem como principal 

característica o contato entre um revendedor e um consumidor, o que acarreta 

obtenção de lucro mediante relacionamentos mais próximos, com fortes ligações 

sociais, tornando possível que todos participem ativamente das transações. 

 



 22 

Como a negociação acontece de forma pessoal, Las Casas (1987) opina que o 

revendedor pode adaptar a mensagem ou a apresentação de vendas de acordo com 

a necessidade da situação ou, ainda, esclarecer as dúvidas e dificuldades no 

momento em que estas aparecem, ajudando, assim, a despertar no consumidor o 

desejo pela compra do produto. Como a venda direta atende a uma grande extensão 

geográfica, necessita-se desenvolver uma distribuição que facilite o trabalho dos 

seus revendedores, melhorando a forma de fazer os produtos e serviços 

funcionarem, levando comodidade e agilidade para os consumidores nos mais 

diversos locais. 

 

O sistema de venda direta pode oferecer vários benefícios, destacando-se, assim, 

das outras formas de venda desenvolvidas no mercado. Essa modalidade de venda 

oferece vantagens para seus consumidores mediante seu atendimento diferenciado 

e também proporciona benefícios aos seus revendedores, que encontram, na forma 

de remuneração representada pelas comissões de vendas, uma atraente fonte de 

obtenção de lucro (Las Casas, 1987).  

 

O sistema de venda direta pode disponibilizar dois tipos de remuneração para seus 

revendedores, segundo Fernandes e Silva (2007) e Costa (2001), sendo o sistema 

nomeado mononível ou multinível. Na organização mononível, também conhecida 

como unilevel ou single-level, os vendedores diretos apenas se beneficiam de 

rendimentos advindos de suas vendas pessoais de produtos e serviços a 

consumidores. Por outro lado, nas organizações multinível, também conhecidas 

como marketing de rede ou multilevel, os vendedores, além de auferirem 

rendimentos a partir das suas vendas pessoais, recebem uma comissão das vendas 

por meio de pessoas que o próprio revendedor recrutou, sendo, assim, remunerados 

com base nas revendas das pessoas recrutadas, formando um grupo ou rede.  

 

Alturas (2003) complementa as considerações acerca do marketing de rede, 

afirmando que as empresas de venda direta podem optar ou não por trabalhar com 

essa ferramenta de vendas.  

 

Fernandes e Silva, a esse respeito, comentam: 
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Em qualquer modelo de venda direta, o vendedor assume uma condição de 
empresário independente, sendo inteiramente responsável pela gestão do 
seu próprio negócio. Ele adquire os produtos da empresa por um preço de 
atacado (ou com desconto) e pode revendê-los pelo preço sugerido pela 
empresa de venda direta ou não, auferindo o lucro que deseja obter em cada 
transação (Fernandes & Silva, 2007, p. 2). 
 

Ainda em relação ao sistema de remuneração, Costa (2001) salienta que, no plano 

original de vendas diretas, a oportunidade de ganho ocorre por meio de 

recrutamento de revendedores autônomos e a remuneração por meio de comissões 

pagas pelas empresas. Dessa forma, o revendedor efetua a compra dos produtos, a 

preço de atacado, diretamente do fabricante e repassa o valor do produto ao 

consumidor final com uma margem de lucro que varia entre 20 e 50%, dependendo 

da empresa. 

 

De acordo com as considerações discorridas, ao se cadastrar em uma empresa de 

venda direta, os revendedores ficam habilitados a adquirir os produtos pelo preço de 

atacado. 

 

Os bens adquiridos podem ser comercializados pelo preço que esse representante 

achar conveniente ou pelo preço de tabela das empresas mediante demonstração 

via catálogos, tendo também autonomia para oferecer descontos e prazos de 

pagamento da forma que achar mais adequada para cada situação, podendo obter 

lucros ou prejuízos nas transações. Dessa forma, os revendedores diretos podem 

ser considerados empresários, tendo flexibilidade para planejar suas visitas ao longo 

do dia. 

 

Vários atrativos levam os revendedores a optarem pelo sistema de venda direta. 

Castilho (2005) assevera que alguns indivíduos demonstram interesse em relação à 

recompensa social que esse segmento oferece, como, por exemplo, a oportunidade 

de estabelecer novos laços de amizade, que seriam proporcionados pela relação 

entre vendedor e cliente. Outros buscam as vendas diretas porque disseminam a 

ideia de que esse tipo de trabalho dá ao revendedor liberdade para escolher o que 

fazer e quais os melhores horários para trabalhar. 
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Outra vantagem está na autonomia do trabalhador para decidir suas prioridades, 

pois, não estando contratualmente vinculado a uma empresa específica, não 

necessita dedicar-se exclusivamente à venda de produtos daquela empresa, 

podendo conciliar outra ocupação ou emprego. 

 

Os revendedores podem optar por venderem seus produtos para os mais diversos 

consumidores, uma vez que a indústria de produtos voltados para a venda direta é 

bastante ampla. 

 

De acordo com Castilho (2005), os revendedores procuram mostrar seus produtos, 

na maioria dos casos, para amigos, familiares e vizinhos, ou seja, pessoas com as 

quais já mantêm uma relação anterior à desenvolvida por meio das vendas. Dessa 

forma, durante a interação com o cliente, o revendedor pode utilizar as informações 

que possui para influenciá-lo a uma ação de compra. O círculo de amizades e 

parentesco dos revendedores pode ser o responsável por uma clientela cativa, uma 

vez que são pessoas com as quais sempre tem oportunidade de encontrar e 

conversar informalmente. O bater de porta em porta foi substituído, de certa 

maneira, pela abordagem a esse público mais íntimo e mais disponível, que por 

conhecer o revendedor por meio de relações pessoais, não tem restrições em 

atendê-lo. 

 

As empresas desse setor, como complementa Alturas (2003), podem nomear seus 

profissionais de maneiras diferentes. Assim, os termos mais utilizados pelas 

empresas para definir esses intermediários são: revendedor(a), consultor(a), 

distribuidor(a), empresário(a) independente, agente, etc. 

 

Alturas (2003) destaca, ainda, que a venda direta não implica fornecimento regular 

de produtos ou serviços, ao contrário de outras formas de venda diretamente ao 

domicílio do consumidor tais como fornecimento de eletricidade, água, gás, televisão 

por cabo, telefone, pão e leite, existindo normalmente nestas últimas uma relação 

contratual. 

 

Desse modo, mediante as considerações de Alturas (2003) e Castilho (2005), torna-

se relevante concluir que os revendedores têm a liberdade de trabalhar com 
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diversas marcas e produtos ao mesmo tempo ou serem exclusivos. Como os 

revendedores têm o objetivo de levar aos seus consumidores produtos que 

satisfaçam as suas necessidades, eles podem, inclusive, começar a trabalhar com 

outras marcas a pedido dos seus clientes. Daí a importância de as empresas de 

venda direta desenvolverem uma comunicação que atraia também a atenção dos 

consumidores finais. 

 

A venda direta pode acontecer tanto de porta em porta, quanto se for solicitada por 

um cliente. E, ao contrário das lojas tradicionais, os revendedores não ficam 

esperando que os consumidores venham ao seu encontro. Conforme Kotler (1998), 

as empresas podem obter diferenciação pela maneira como são desenvolvidos seus 

canais de distribuição, principalmente em termos de cobertura, experiência e 

desempenho. 

 

Castilho (2005) alerta que a venda direta acontece mais frequentemente na casa ou 

no local de trabalho dos consumidores e é possível afirmar que o revendedor tem a 

oportunidade de conhecer melhor seus clientes, trocar informações, prospectar 

novas vendas e novas indicações, assim como estreitar os laços de amizade e 

desenvolver relacionamentos duradouros. Do ponto de vista dos consumidores, a 

venda direta também gera benefícios, pois o revendedor leva informações, 

conhecimentos sobre a forma de uso do produto, conforto e comodidade. 

 

Dessa forma, de acordo com os autores citados, fica evidente o alto poder de 

persuasão que o sistema de venda direta apresenta em relação aos meios 

tradicionais de comunicação. Devido ao grande número de propagandas, às quais 

os consumidores são expostos diariamente, fica cada vez mais difícil destacar um 

produto entre seus concorrentes. E mediante a venda direta, o revendedor tem a 

oportunidade de mostrar o seu produto de forma exclusiva, em um momento em que 

o consumidor está atento somente àquela demonstração, podendo, assim o 

vendedor prestar mais informações sobre os atributos do produto. 

 

De acordo com a ABEVD (2018), para as empresas, o canal de distribuição 

representa um grande potencial de expansão geográfica, capaz de agregar valor aos 

seus produtos e serviços por meio das relações pessoais. Para o revendedor, é uma 
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alternativa ao emprego tradicional, que possibilita trabalhar em horários flexíveis, 

ganhar conforme a dedicação e crescer como pessoa e como profissional. Para o 

consumidor, a venda direta representa um atendimento personalizado que não 

existe no varejo tradicional. Para a sociedade, é uma forma de contribuir para 

minimizar o problema do desemprego, pois oferece oportunidade de 

complementação da renda familiar e de trabalho para as minorias. 

 

2.1.3 Os revendedores como intermediários  

 

A concorrência vem se acirrando continuamente e provocando uma busca 

incessante de ferramentas que permitam a prestação de serviços diferenciados e 

exclusivos para os seus consumidores. Nesse cenário de inovações, os canais 

diretos encontraram nos serviços dos revendedores um forte aliado para fazer uma 

ponte entre os dois agentes envolvidos nas transações, trazendo benefícios tanto 

para os fornecedores, agilizando o tempo de entrega das mercadorias, quanto para 

os consumidores finais, que recebem atendimento diferenciado, de qualidade. 

 

Atualmente o mercado das vendas diretas é bastante diversificado e os 
vendedores nesse setor não podem ser vistos somente por sua adesão a uma 
Organização de Venda Direta (OVD). Trabalhadores autônomos, tais 
vendedores incluem pessoas que comercializam desde doces em estações 
de ônibus ou vendedores de utilidades domésticas que batem de porta em 
porta, sem qualquer vínculo com alguma empresa ou organização, 
dificultando um mapeamento de suas atividades, atuando até mesmo de 
forma ilegal, engrossando as estatísticas do mercado informal no Brasil. 
Também compreende os que revendem produtos fabricados e distribuídos por 
grandes organizações (Castilho, 2006, p. 5/6). 

 

Essa estratégia de atuação possibilita aos revendedores tornarem-se representantes 

das mais diversas empresas e distribuírem uma infinidade de produtos para os seus 

consumidores finais. Essa forma de comercialização vem sendo praticada por 

crescente número de trabalhadores no Brasil e a figura do revendedor de venda 

direta vem se tornando cada vez mais popular, facilitado o seu trabalho e, 

consequentemente, a sua obtenção de lucros. 

 

Consoli (2005) considera intermediário qualquer membro do canal de distribuição 

que não seja o fabricante ou o consumidor final e afirma que não seria apropriado 
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para qualquer empresa fabricante atender ao consumidor individualmente. Segundo 

o autor, a importância dos intermediários surgiu em 1776 no livro publicado por 

Adam Smith, “A riqueza das nações”, que avalia a especialização e divisão do 

trabalho como forma de aumentar os resultados e o desempenho das operações. 

 

A Tabela 1 mostra a importância dos intermediários na distribuição dos produtos e 

serviços segundo diversos autores. 

 

Tabela 1  

Os intermediários dentro dos canais de distribuição 
Almeida (1999, 
p. 52-53) 

Eles atuam no sentido de facilitar o movimento ou fluxo de produtos, na medida 
em que transformam quantidade em variedade. 
Enquanto as empresas produtoras fabricam grande quantidade de apenas um 
ou poucos produtos, os consumidores necessitam de ampla variedade de 
produtos, em pouca quantidade. E são justamente os intermediários do sistema 
que fazem essa transposição. 

Consoli (2005) Os intermediários são fundamentais para melhor desempenho do fluxo de 
marketing, contribuindo para a agregação de valor no canal como um todo. 

Kotler (1998) Os intermediários podem oferecer às empresas fabricantes, por intermédio de 
seus contatos, experiências, especialização e escala de operação, 
desempenhado serviços melhores do que esta poderia atingir com seus 
próprios esforços. 

Santos (1996, p. 
4) 

Os intermediários são indivíduos ou empresas que auxiliam a organização a 
encontrar consumidores ou a fechar vendas com eles. Seu emprego busca 
aumentar a eficiência da distribuição, facilitando o fluxo de bens e serviços, 
tornando-os amplamente disponíveis. 
Teoricamente, eles oferecem à empresa mais do que ela pode alcançar 
atuando sozinha. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Pode-se afirmar, de acordo com a Tabela 1, que os fabricantes e as empresas 

envolvidas nas transações devem identificar os intermediários que melhor se 

enquadram nos processos, delegar as suas funções e capacitar esses profissionais 

para transmitir todos os aspectos relevantes em relação aos atributos e benefícios 

dos produtos ou serviços em questão, desenvolvendo, assim, negociações de 

sucesso. 

 

O revendedor desenvolve atividades fundamentais para que a venda direta se 

concretize. Dessa forma, segundo a ABEVD (2018), o revendedor pode ser 

classificado como uma pessoa que participa do sistema de distribuição de uma 

empresa de venda direta sem manter com essa empresa relação de emprego. O 

vendedor direto pode ser revendedor autônomo, agente comercial independente, 
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representante comercial, distribuidor, franqueado, contratado por empreitada ou 

desempenhar funções similares. Independentemente da denominação, esses 

profissionais desenvolvem funções relativas à venda, sendo, assim, responsáveis 

por prestar informações sobre as mercadorias, efetuar trocas, receber os 

pagamentos, realizando, assim, funções semelhantes ao varejo e atacado. 

 

No mercado das vendas diretas, os revendedores podem realizar vendas de 

diversas formas, sem a necessidade de representarem apenas uma determinada 

empresa. Castilho (2006) complementa que aqueles que se dispõem a seguir à 

procura de alguém interessado em adquirir seus produtos podem ser nomeados de 

revendedores autônomos, diretos ou porta a porta. 

 

Segundo Foster & Cadogan (2000), o revendedor tem condições de estabelecer 

vínculos mais fortes com o consumidor do que a empresa o faria e, à medida que o 

consumidor adquire confiança no vendedor, o seu nível de percepção em relação 

aos serviços oferecidos pela empresa tende a aumentar. Dessa forma, pode 

acontecer de a empresa perder esse cliente caso o vendedor comece a trabalhar 

com um concorrente. 

 

Assim, de acordo com as informações de Foster & Cadogan (2000), da ABEVD 

(2018), e de Castilho (2005), as atividades desempenhadas pelo revendedor tornam 

o processo de compra mais agradável e rápido em relação aos meios tradicionais. 

Isso pode ser confirmado na medida em que o consumidor não tem que se deslocar 

até um shopping e perder tempo entrando nas lojas para identificar os produtos que 

deseja adquirir, já que tem à sua disposição os revendedores que entregam o 

produto em domicílio. Por outro lado, caso o consumidor fique com má impressão do 

produto, o revendedor tem condições de reverter esse quadro, por meio da relação 

que geralmente se estabelece entre ambas as partes, podendo disponibilizar 

serviços de troca ou informação mais rápidos do que a empresa o faria. 

 

Dessa forma, o revendedor significa um elo entre as duas partes desse setor, 

representados pela empresa e pelo consumidor final. Por isso, é importante que as 

empresas profissionalizem esses representantes, oferecendo cursos, treinamentos e 

amparo para que seus revendedores estejam preparados para atuar no mercado de 
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vendas, gerando, assim, benefícios para os revendedores que poderão fornecer 

informações consistentes e corretas sobre os produtos, prestar atendimento mais 

especializado, além de ser uma forma de torná-los mais leais a determinada marca 

(ABEVD, 2018; Castilho, 2005; Foster & Cadogan, 2000). 

 

2.1.4 Atribuições e definições da venda direta  

 

Em função da criminalidade crescente nas cidades, do aumento do trânsito e dos 

grandes engarrafamentos nas metrópoles, as empresas estão procurando formas de 

fornecer seus produtos ou serviços de maneira a oferecer o máximo de conveniência 

para seus clientes. Dessa forma, a venda direta torna-se atrativa, já que os 

revendedores levam comodidade e conforto para onde os consumidores solicitarem. 

 

A venda direta vem sendo reconhecida como uma alternativa para 
trabalhadores manterem uma renda extra e ao mesmo tempo conciliarem 
esta atividade com um trabalho formal ou informal. As organizações de 
vendas diretas representam grandes indústrias que escoam sua produção 
através destes vendedores (Castilho, 2006, p. 2). 

 

Para Alturas (2003), a venda direta vai ao encontro dessa tendência do consumidor 

atual, que alguns já apelidaram de “o regresso à casa”. O consumidor pode comprar 

diversos produtos a partir de sua casa, com serviço personalizado e assessoria 

especializada do vendedor, não se importando geralmente muito com o preço a 

pagar, desde que consiga resposta à sua necessidade. 

 

Na Tabela 2 estão contidas definições e características acerca do processo que 

envolve a realização da venda mediante sistema de venda direta segundo diversos 

autores. 
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Tabela 2   

Definições do processo que envolve a venda através do sistema de venda direta 
Alturas (2003) A venda direta possui dois atributos que a distinguem de outras formas de 

distribuição, representadas pela venda face a face e pela venda fora dos locais 
fixos. Assim, a venda direta é uma forma de comunicação interpessoal entre 
indivíduos em que um vendedor (potencial) troca informação com um 
comprador (potencial) com o objetivo de concluir uma transação que os 
beneficie mutuamente (venda/compra). 

Castilho (2005) A venda direta engloba uma série de trabalhadores, que se dispõem a bater de 
porta em porta ou ir à procura de alguém interessado em adquirir seus produtos 
e consiste em realizar a comercialização de produtos fora do ambiente 
comercial, como lojas, supermercados ou armazéns, que são exemplos de 
locais reconhecidos como comerciais por abrigarem vários produtos que são 
vendidos àqueles que procuram satisfazer uma necessidade de consumo. 

WFDSA (2018) A venda direta é um canal de varejo usado pelas principais marcas globais e 
empresas menores e empreendedoras para comercializar produtos e serviços 
para os consumidores. As empresas comercializam todos os tipos de bens e 
serviços, incluindo joias, panelas, produtos nutricionais, cosméticos, utilidades 
domésticas, energia e seguros e muito mais. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A venda direta, dessa forma, caracteriza-se pelo contato entre pelo menos duas 

partes, que envolve um vendedor e um comprador e cuja transação é realizada fora 

do ambiente do ponto de venda. É uma modalidade em crescimento e praticada por 

várias empresas espalhadas em diversos locais no Brasil e no mundo. Por seu 

intermédio, é disponibilizada uma infinidade de produtos para os mais diversos 

segmentos, atendendo às mais diversificadas demandas do público consumidor.  

 

A globalização rompeu fronteiras geográficas e tecnológicas, facilitou a troca de 

informações e gerou condições para que as empresas desenvolvessem os mais 

diversos produtos para a comercialização. A venda direta acompanhou essas 

transformações e colocou no mercado vasta linha de produtos para se manter 

competitiva.  

 

A GERAVD (2018) mostra que os produtos oferecidos por meio desse sistema de 

vendas podem variar entre um batom, um programa para emagrecer e artigos de 

confecção. A tendência é que a força das vendas diretas ultrapasse os tradicionais 

produtos dos catálogos de cosméticos e que as empresas invistam cada vez mais 

na variedade de bens ofertados para atender ao mercado em ascensão. 
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Castilho (2005) argumenta que a venda direta pode acontecer em diversos lugares, 

seja no trabalho, na igreja ou na casa de um amigo, sendo, porém, no ambiente 

familiar do comprador que ocorrem, com mais frequência, esses encontros e, mais 

habitualmente, na casa do próprio consumidor. 

 

Ainda conforme a GERAVD (2018), mediante a utilização do catálogo de 

demonstração, e com um trabalho realizado de porta em porta, os revendedores 

autônomos de perfumes, cosméticos, roupas, acessórios ou utensílios domésticos 

desbravam o mercado de vendas diretas do país. Pouco investimento e muita 

determinação fazem desses profissionais verdadeiras lojas ambulantes.  

 

2.1.4.1 Marketing direto  

 

A venda direta é uma das ferramentas do marketing direto, cuja forma de 

comercialização oferece aos consumidores finais a oportunidade de receberem 

atendimento customizado por parte dos revendedores, que levam, além de produtos, 

as dicas, instruções sobre forma de uso, entrega em domicílio e prazo de 

pagamento facilitado, mantendo, assim, um relacionamento mais próximo e de longo 

prazo com seus clientes. 

 

De acordo com Bird (2000) o marketing direto envolve qualquer atividade 

promocional e é caracterizado pelo relacionamento direto entre um vendedor e seu 

cliente ou consumidor. O autor destaca também que a utilização do marketing direto 

permite isolar o cliente como indivíduo, o que facilita a personalização da oferta e da 

mensagem, além de construir uma relação de continuidade. E isso possibilita não 

somente a conquista, mas também a fidelização do cliente. 

 

Realçado por Alturas (2003), o marketing direto tem evidenciado forte ritmo de 

crescimento nos últimos anos e suas características incluem uma multiplicidade de 

realidades distintas; seu objetivo principal é alcançar a concretização das vendas. 

Na óptica da transação, ou seja, das vendas, é possível fazer uma divisão e definir o 

marketing direto em dois grandes grupos: a) venda a distância; b) venda direta. 
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Alturas (2003) descreve mais detalhadamente as várias formas de se realizar o 

marketing direto por meio da venda a distância e as apresenta sob distintas 

modalidades: 

 

a) Venda por correio: também conhecida por venda por correspondência, foi a 

primeira forma de se desenvolver a venda a distância e consiste em propor, 

de maneira pontual, a compra, por correspondência, de um serviço ou de um 

produto em particular; 

b) venda por catálogo: consiste no envio periódico de catálogos, com alto e 

variado número de artigos, com informação sobre os produtos (tamanhos, 

cores, materiais, estilos, modelos) e sobre os preços, além das indicações de 

como efetuar a compra. Os catálogos também podem ser desenvolvidos no 

formato de cd-rom; 

c) venda por telefone: também conhecida por telemarketing ou marketing 

telefônico, consiste na oferta de produtos e serviços telefonicamente, na 

maior parte dos casos para pessoas que já são clientes da empresa; 

d) venda por televisão: também conhecida por televenda, realiza a apresentação 

de produtos por intermédio da emissão televisiva, em que os espectadores 

podem fazer as encomendas pelo telefone; 

e) venda por videotexto: também conhecida por venda telemática ou venda por 

terminal eletrônico, consiste, tal como na venda por televisão, na 

apresentação de produtos em emissões de teletexto, mas permitindo que o 

cliente consulte à distância um catálogo eletrônico e realize as suas 

encomendas, que são posteriormente entregues em domicílio; 

f) venda por internet: conhecida por comércio eletrônico ou cybervenda, é 

atualmente a forma de venda a distância em maior expansão no mundo. As 

empresas que atuam por meio da internet são caracterizadas por praticar 

exclusivamente esse tipo de venda ou como principal forma de distribuição. 

Contudo, para que haja o marketing direto, a transação comercial deve ser 

iniciada pela empresa vendedora. Em vez de constituir uma iniciativa do 

consumidor em procurar a empresa na internet, a transação comercial é 

iniciada pela empresa vendedora, que procura induzir o potencial consumidor 

a entrar no site para efetivar a compra. 
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A proliferação dos computadores possibilitou que, por meio de e-mails, as empresas 

pudessem enviar anúncios de seus produtos de forma mais rápida e econômica, 

tornando a venda mediante internet bastante praticada. 

 

Isso mostra que a venda a distância pode assumir várias formas, sendo muito 

utilizada pelas empresas por ser um meio prático, que não necessita da presença 

física de um vendedor para que a ação de compra seja efetuada. O consumidor 

assume a função de procurar a empresa e realizar grande parte ou todo o processo 

para a aquisição do produto. 

 

A venda direta, assim como outras formas de vendas, possui algumas 

peculiaridades que a torna diferenciada e atrativa. Em relação às suas 

características, Alturas (2003) afirma que ela pode assumir dois ou três métodos de 

venda.  

 

a) Venda em domicílio: também conhecida por venda porta a porta. Esse 

sistema consiste na venda direta de produtos e serviços realizada por 

intermédio de revendedores que visitam os clientes nas suas residências, 

com o objetivo de apresentar os produtos e concretizar vendas; 

b) venda no local de trabalho: consiste na realização de exposições e/ou 

demonstrações de produtos e serviços em determinada empresa (geralmente 

de média ou grande dimensão), com autorização de seus responsáveis, e 

tendo como objetivo oferecer aos seus empregados uma forma de realizar 

compras sem sair do seu local de trabalho; 

c) venda em reuniões: também conhecida por “party plan” ou “home parties 

sales”, foi lançada nos anos 1960 pela Tupperware (empresa americana 

fabricante de recipientes para armazenar alimentos). Consiste em vendas 

realizadas durante reuniões nas casas de clientes potenciais, que geralmente 

convidam os seus amigos e familiares para assistir à reunião durante a qual 

se faz a apresentação dos produtos. 

 

Alturas (2003) complementa que os dois primeiros métodos apenas diferem entre si 

em relação ao local em que são efetuadas as transações, podendo ambos serem 

chamados de venda direta pessoal. Dessa forma, existem apenas dois métodos de 
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venda direta - venda direta pessoal (person to person) e venda direta em reuniões 

(party plan). Qualquer um dos três métodos descritos pode funcionar em multinível 

(os vendedores obtêm rendimentos a partir das suas vendas pessoais e das 

comissões advindas das vendas de pessoas que o próprio revendedor recrutou) ou 

em nível único (os vendedores diretos apenas se beneficiam de rendimentos 

resultantes de suas vendas pessoais), sendo a estrutura organizacional, para além 

do método de vendas, o principal critério de distinção das empresas de venda direta. 

 

Além da venda realizada por meio de pequenos grupos (party plan) e das vendas 

realizadas de forma individual ou pessoal (nomeada por eles de one-to-one), que 

respondem por 90% das transações, Costa (2001) assevera que os produtos 

também podem ser vendidos por meio da apresentação de catálogos. Todas essas 

formas oferecem aos consumidores vários benefícios, como diferencial no 

recebimento dos produtos, confiança pela relação pessoal, acesso a informações 

mais detalhadas (demonstrações pessoais e explicações sobre os produtos), além 

de atendimento personalizado. 

 

Essas afirmações comprovam que os locais em que ocorre a demonstração de 

produtos por venda direta são facilitadores para que os revendedores consigam 

possíveis clientes novos, uma vez que, nos locais de trabalho, nas residências ou 

em reuniões existe a possibilidade de oferecer os produtos para novas pessoas, 

conseguindo, assim, fazer mais divulgação dos bens revendidos, como também 

prospectar novas vendas. 

 

Dessa maneira, o marketing direto pode materializar-se na figura do revendedor ou 

dos serviços prestados pelos meios de comunicação e de transporte, cujo objetivo 

principal é entregar, de forma diferenciada, rápida e exclusiva, os bens ofertados aos 

consumidores finais. Os avanços tecnológicos e comportamentais da sociedade 

como um todo pressionam esse complexo sistema de vendas representado pelo 

marketing direto a se desenvolver e aprimorar as suas técnicas, de forma a superar 

os serviços prestados pelos canais tradicionais de comercialização e acompanhar as 

tendências impostas pelo mercado. 
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2.1.5 A força da venda direta  

 

As várias facilidades obtidas na venda direta para os públicos consumidores são 

analisadas por Costa (2001). Para os consumidores, os catálogos constituem uma 

importante ferramenta para a escolha dos produtos, incluindo as promoções e os 

lançamentos oferecidos pela empresa, a rapidez na entrega, o atendimento 

personalizado e a certeza de adquirir bons produtos. Quanto aos revendedores, a 

entrega domiciliar, a presteza e orientação no uso adequado do produto e as 

comissões auferidas com as vendas dos produtos são fatores determinantes para 

que eles optem por realizar suas atividades profissionais via sistema de venda direta 

O sucesso da venda direta traduz-se nos números de revendedores que atuam 

nesse segmento e no volume de vendas realizadas anualmente, que, em muitos 

países, representa um forte aliado para a criação de novas fontes de renda, 

favorecendo o crescimento da economia e da nação como um todo.  

 

De acordo com dados da ABEVD (2018), atualmente esse setor atinge dimensões 

globais e sobressai principalmente por sua capilaridade e capacidade de expandir-se 

geograficamente, estando presente em todo o mundo e envolvendo os mais diversos 

setores da economia. 

 

2.1.5.1 A venda direta no mundo  

 

Grandes multinacionais americanas, como a Avon, Herbalife e Tupperware, 

comercializam seus bens e expandem suas vendas no mercado, por meio da venda 

direta. A Direct Selling Association (DSA, 2018) apresenta dados em relação ao 

desempenho do sistema de venda direta dentro do mercado dos Estados Unidos. 

Pesquisas mostram que mais da metade dos norte-americanos adultos (55%), em 

algum momento das suas vidas, compra algum produto por venda direta. Com 

relação às oportunidades de trabalho oferecidas, um em cada cinco americanos 

(20%), apontaram que são revendedores (6% do total) ou já atuaram nesse 

segmento (14% do total). No tocante à intenção de compra, mais de um terço dos 

adultos tem interesse em comprar algum bem pelo sistema de vendas diretas. 
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No âmbito nacional, pesquisa realizada pela ABEVD (2018) sobre o mercado e os 

revendedores de venda direta constatou que a maior parte das vendas é realizada 

em domicílio (70%) e, em seguida, no ambiente de trabalho (20%) dos compradores. 

Já as compras, em média, apenas pequena parcela dos brasileiros (8%) afirmou que 

nunca compraria produtos mediante venda direta. 

 

A World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA, 2018) informa que a 

Federação Mundial de Associações de Vendas Diretas divulgou os resultados de 

negócios para 2017: 

 

a) As vendas globais de varejo estimadas para 2017 foram de US $ 189,6 

bilhões, aumento de 1,6% em relação a 2016; 

b) taxa de crescimento anual composta para o período de 2014 a 2017 foi de 

3,7%, mostrando crescimento sustentado ao longo do tempo; 

c) a força global de representantes de vendas diretas independentes atingiu 

quase 117 milhões, aumento de 2,6% em relação a 2016. 

 

Essas informações são importantes para destacar a força desse setor tanto no Brasil 

quanto em outros países no mundo, por meio do qual a comercialização dos seus 

bens é responsável por um volume de venda bilionário anualmente. A venda direta, 

além de gerar lucro para as empresas do setor, também oferece fonte de renda para 

milhões de revendedores que atuam tanto nos países desenvolvidos, quanto nas 

nações menos privilegiadas. 

 

Devido à grande facilidade para obter produtos em decorrência da globalização dos 

mercados, a tendência é que existam, cada vez mais, empresas comercializando os 

mesmos bens para o mesmo mercado. Dessa forma, é de fundamental importância 

que as empresas de venda direta desenvolvam ferramentas para profissionalizar os 

seus revendedores, tornando-os capacitados e afinados com as tendências do 

mercado e atendendo, de forma eficaz, às necessidades dos seus consumidores 

finais. 
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2.1.5.2 A venda direta no Brasil  

 

A venda direta, atualmente, ocupa lugar de destaque na economia brasileira. Sua 

evolução é tamanha que, nesse segmento em que somente as mulheres donas de 

casa atuavam com a intenção de gerar renda extra para o orçamento familiar, estão 

entrando novos personagens, homens, jovens e idosos, assim como profissionais 

que se dedicam em tempo integral às suas vendas e conseguindo atingir altos 

retornos financeiros decorrentes de suas comissões. 

 

O segmento de venda direta, no Brasil, é amparado pela ABEVD, fundada em 1980 

por empresas que buscavam o desenvolvimento do sistema de venda direta, que 

tem como missão a valorização desse segmento, mediante divulgação dos códigos 

de conduta no que diz respeito a consumidores, vendedores diretos e às empresas. 

A ABEVD é membro da WFDSA, organização que congrega todas as associações 

de vendas diretas existentes no mundo (ABEVD, 2018). 

 

A ABEVD conta hoje com mais de 50 empresas associadas, que atuam nos mais 

diversos setores da economia, de cosméticos e produtos de limpeza a recipientes 

plásticos para alimentos e suplementos nutricionais. O sucesso do sistema de venda 

direta é tamanho que seu volume de vendas no Brasil, segundo dados da ABEVD 

(2018), só tende a aumentar.  

 

O mercado também vem sendo marcado pelas conquistas geradas pelo elevado 

número de revendedores atuando nesse sistema. De acordo com a ABEVD (2018), 

o número de revendedores diretos do setor continua estável e as perspectivas para 

o futuro são otimistas. O setor de vendas diretas registrou R$ 40,4 bilhões em 

volume de negócios durante o ano de 2015. 

 

O número de revendedores diretos - profissionais autônomos -, por sua vez, 

apresentou estabilidade, encerrando o ano de 2015 com aproximadamente 4,3 

milhões de empreendedores atuantes nesse segmento. 

 

A diretora executiva da ABEVD, Roberta Kuruzu (2018), ressalta: 
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[...] temos trabalhado no fortalecimento dessa rede, pois o objetivo, além de 
fomentar a economia, é possibilitar a essas pessoas chances reais de 
empreender, por meio de um modelo de negócio que ofereça oportunidades 
concretas de crescimento. Constatamos também que a venda direta se 
apresentou melhor que outros canais ao longo de 2016. 

 

De acordo com a ABEVD (2018), as perspectivas para o futuro são otimistas, pois as 

vendas diretas seguem como um dos setores mais representativos para a economia 

do país, sendo responsável pela renda de milhões de famílias brasileiras. 

 

Como consequência do sucesso do setor, existe crescente demanda por 

revendedores de perfil empreendedor, que se dedicam, em período integral, à 

atividade e, por meio de suas vendas, conquistam boa remuneração. Alguns desses 

representantes, inclusive, ingressam no segmento comercializando produtos e 

serviços diferenciados, antes inimagináveis num ramo em que ainda predominam os 

produtos de perfumaria e cosméticos. É o caso da Clubmaxi, nova empresa do 

setor, que conseguiu reunir 35 mil revendedores em menos de um ano 

comercializando serviço de VoIP (telefonia via banda larga). Outro exemplo é a 

WOW!, que ousou lançar a venda direta de serviços de viagem, conseguindo êxito, 

justamente pelo fato de seus revendedores se deslocarem até onde seus futuros 

consumidores estão, enquanto a concorrência das agências de viagens depende do 

fluxo inverso, isto é, os clientes vão à procura do ponto comercial (ABEVD, 2018). 

 

A venda direta torna-se uma atrativa forma de trabalho remunerado na medida em 

que oferece uma variedade de recursos para seus representantes, que podem optar 

por trabalhar com as empresas que oferecem mais benefícios, como qualidade, 

margem de lucro, forma de pagamento e força de persuasão da marca. 

 

Castilho (2005) constatou, em pesquisa com revendedores cadastrados na Avon, 

que a maior parte das pessoas que trabalham nessa empresa de venda direta 

provavelmente tem como principal finalidade ganhar dinheiro e auxiliar no orçamento 

familiar. Brindes, prêmios e o desconto para o consumo próprio e a sociabilidade 

provocada pela revenda também são elementos favoráveis à venda direta. A Figura 

1 mostra essas informações e revela comparativamente a importância de cada 

motivo apresentado pelos revendedores. 
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Figura 1  
Principais motivos que levam as pessoas a se tornarem revendedoras no Brasil. 
Fonte: adaptado de Castilho, J. A. S. (2005). Revendedoras Avon em campanha: venda direta e 
interação social. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Universidade Federal de Goiânia. 
Base: 106 revendedoras. 

 

A maior parte (58,5%) dos entrevistados revelou que vende para ajudar no 

orçamento doméstico; 21,7% alegaram revender por auferir a vantagem da compra 

com desconto; 11,3% mostraram ser a possibilidade de fazer amizades o incentivo 

mais importante; 6,6% revendem somente para ocupar o tempo livre; e 0,9% alegou 

ser a conquista de brindes o motivo principal para revenda (Castilho, 2005). 

 

Dessa forma, o setor de venda direta, além de ser responsável por um volume de 

vendas bilionário no Brasil e no mundo, também gera muita comodidade para todas 

as partes envolvidas na transação. Para os fornecedores, proporciona menor 

número de agentes envolvidos no processo de distribuição. As empresas do setor se 

beneficiam ao desenvolverem sua distribuição da forma que acharem mais 

conveniente. No caso da Natura e da Avon, por exemplo, as mercadorias são 

entregues diretamente aos revendedores, em suas residências ou local da ficha de 

cadastro, tornando mais rápida e fácil a entrega dos bens para os consumidores 

finais. Por outro lado, os revendedores também são beneficiados com a venda 

direta, à medida que dispõem de um mercado em crescimento, com grande 

variedade de produtos oferecidos, vantagens financeiras por meio das comissões de 

vendas e flexibilidade de horários, podendo, inclusive, conciliar as vendas com um 

emprego fixo. 
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2.2 Marketing: um recurso da estratégia de negócios 

 

Este subitem tem por objetivo identificar alguns dos principais elementos do 

marketing que podem contribuir com as estratégias das empresas de venda direta. 

Será apresentado brevemente o marketing estratégico como um dos recursos da 

estratégia de negócios, utilizando para isso as ferramentas do marketing mix. 

 

2.2.1 O marketing estratégico 

 

O marketing estratégico está diretamente relacionado à direção e ao escopo das 

atividades de longo prazo desempenhadas pela organização para obter vantagem 

competitiva. Bradley (2003) pressupõe a análise sistemática e permanente das 

necessidades de mercado, o desenvolvimento de conceitos e produtos com bom 

desempenho destinados a grupo de compradores específicos, que apresentam 

qualidades distintivas que os diferenciam dos concorrentes imediatos (Lambin, 

2000). 

 

Solomon & Stuart (2002) ampliam o conceito e definem marketing estratégico como 

o processo de troca de valor que consiste em planejamento, execução, preço, 

promoção e distribuição de ideias, bens e serviços de forma a propiciar trocas que 

satisfaçam os indivíduos e os objetivos organizacionais. As estratégias de marketing 

são conceituadas pelos mesmos autores como a seleção do público-alvo e o 

desenvolvimento de um mix de programas para atingir esse público – estratégias 

relacionadas ao produto, ao preço, à promoção e à distribuição (Solomon & Stuart, 

2002). 

 

Segundo Lambin (2000), essas atividades são dependentes, pois resultam em 

atividades complementares ao esforço do marketing. O marketing estratégico 

identifica as necessidades insatisfeitas ou malsatisfeitas e desenvolve produtos 

novos adaptados a essas expectativas. 

 

A vantagem de marketing de uma organização depende de quão bem ela escolhe 

sua estratégia de: a) concentração nos segmentos selecionados; b) oferta de 

produtos diferenciados; c) uso de canais de distribuição alternativos; d) uso de 
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processos de manufatura diferenciados que permitem alta qualidade a preços 

menores (Bradley, 2003). 

 

As organizações de sucesso reconhecem o posicionamento de valor e asseguram 

que o aprendizado ocorre por meio da organização como o resultado da descoberta 

desse posicionamento. A escolha de tal posicionamento é uma das decisões 

estratégicas mais importantes pela qual a organização passa. Uma vez escolhida, é 

uma tarefa da administração assegurar que todos na empresa contribuam 

diretamente com a entrega do valor escolhido (Bradley, 2003). 

 

Nessa estrutura, é necessário que a organização se decida sobre a sua plataforma 

produto-mercado, a qual possui dois elementos: decisões sobre o produto-mercado 

e decisões sobre as posições a serem adotadas no negócio em si, conforme 

demonstra o diagrama da Figura 2: 

 

 
Figura 2  
Diagrama do sistema de estratégias produto-mercado e negócio. 
Fonte: Bradley, F. (2003). Strategic marketing: in the customer driven organization. Chicester, West 
Sussex, England; Hoboken, NJ: John Wiley (p. 3). 

 

Dando continuidade ao exposto, serão aprofundados alguns dos conceitos dos 

elementos do mix de marketing importantes para a elaboração da estratégia das 

organizações. 
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2.2.2 Marketing mix (4 Ps) 

 

O mix de marketing consiste em ferramentas que são usadas juntas e que criam 

uma resposta desejada entre uma série de consumidores predefinidos (Solomon & 

Stuart, 2002). Os elementos do mix de marketing são comumente conhecidos como 

os 4 Ps: produto, preço, promoção e distribuição (placement). Esses elementos são 

interdependentes e as decisões sobre qualquer um deles afeta a decisão sobre o 

outro. 

 

Borden (1964 como citado em Sheth, Gardner & Garret, 1988, p. 7), um dos 

pioneiros no estudo do marketing mix, declarou: 

 

[...] Eu percebi que é essencial perguntar: qual a estratégia de marketing que 
foi ou deveria ser aplicada para atingir os resultados face às circunstâncias 
encontradas? Qual a combinação de procedimentos e políticas que foram ou 
deveriam ter sido adotadas para permitir o comportamento de compra 
desejado dos clientes a um custo que permite o lucro? Especificamente, que 
tipo de anúncio fazer, quais as habilidades pessoais do vendedor, o preço, 
embalagem, canais de distribuição e armazenamento e outros elementos de 
um programa de marketing podem ser manipulados de uma forma a permitir 
uma operação rentável?  
 

Apresenta-se a seguir uma síntese referente aos elementos do mix, identificando a 

sua ocorrência no caso da empresa estudada.  

 

Cumpre enfatizar que, nesta dissertação, considerou-se necessário tomar-se por 

arcabouço conceitual de análise apenas três dentre dos quatro Ps constitutivos do 

mix. Tal procedimento se justifica pelo fato de que o presente estudo examina os 

aspectos mais significativos na relação entre o revendedor e a empresa estudada e, 

nesse caso, o “P” correspondente à “promoção” não é relevante, uma vez que esse 

elemento do mix é concernente à relação entre o revendedor e o consumidor final.   

 

2.2.2.1 Produto  

 

Um produto é qualquer coisa que um consumidor adquira ou possa adquirir de forma 

a atender às suas expectativas. Envolve um bem material e certas características de 

construção, aparência, desempenho, embalagem, prazo de entrega, garantia e 
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preço (Hawkins, Best & Coney, 1995). O produto é o que uma empresa tem de mais 

importante para oferecer, pois todos os outros elementos do composto de marketing 

derivam de como o produto e seu mercado são definidos. 

 

Segundo Sandhusen (2003, p. 279), “em grande medida, os produtos definem o 

negócio da empresa, incluindo seus clientes, concorrentes, necessidades de 

recursos e estratégias auxiliares de distribuição, precificação e promoção.” A 

empresa pode fracassar, caso seus produtos não atendam aos desejos e às 

necessidades dos clientes-alvo. 

 

Para Kotler, os produtos podem ser: bens físicos, serviços, pessoas, locais, 

organizações e ideias (Kotler, 1993). O sucesso de um produto está relacionado à 

sua correspondência com as necessidades impostas pelo mercado, as quais podem 

ser determinadas por meio de uma pesquisa de mercado, além de adequada 

promoção de lançamento, formas de comercialização eficientes e preço compatível 

com as condições de mercado (Kotler, 1993). 

 

Kotler (2005, p. 416) complementa definindo produto como “algo que pode ser 

oferecido a um mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo.” 

 

Já para McDonald (2004, p. 146), “um produto é um solucionador de problemas, no 

sentido de que ele resolve os problemas do cliente, e também é o meio pelo qual a 

empresa alcança os seus objetivos”. O autor enfatiza que quando um cliente compra 

um produto, ele está comprando um conjunto particular de benefícios percebidos 

como aqueles que satisfazem as suas necessidades e desejos particulares. 

 

Para McCarthy & Perreault (1997, p. 148), “produto significa a oferta de uma 

empresa que satisfaz a uma necessidade.” Para o autor, as empresas vendem a 

satisfação, o uso ou o benefício almejado pelo consumidor. 

 

De acordo com Sandhusen (2003, p. 279), “produtos são amplamente definidos 

como qualquer coisa oferecida para atenção, aquisição, uso ou consumo que seja 

capaz de satisfazer necessidades”. 
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Las Casas (2005, p. 164) alerta que “os produtos somente serão vendáveis se 

possuírem benefícios suficientes que possam motivar os consumidores para a 

compra”. Para ele, quanto maiores são os benefícios ofertados, maior é a chance de 

escolha do produto no mercado. 

 

Essa “satisfação pode derivar de um produto tangível, como uma barra de sabão, 

um serviço, como um bom corte de cabelo, ou de uma ideia simbólica, como um 

slogan político” (Sandhusen, 2003, p. 279).  

 

Na visão de Pride e Ferrel (2001, p. 191), “um produto pode ser uma ideia, um 

serviço, um bem ou qualquer combinação desses três”. Essa definição abrange 

também os serviços de apoio que vão com os bens, como: instalações, garantias, 

informações sobre o produto e promessas de reparos e manutenção. 

 

O produto pode ser tanto um bem físico como um serviço ou uma mistura de ambos. 

Um bem físico pode ser visto e tocado, portanto, é um produto tangível, enquanto o 

serviço é intangível (McCarthy & Perreault, 1997). 

 

Como se pode observar, a ideia de produtos como satisfação de consumidores ou 

de benefícios desejados para eles é unânime entre os autores aqui citados.  

 

2.2.2.1.1 Classificação e características do produto 

 

A classificação e características dos produtos auxiliam na caracterização do objeto 

de estudo, mesmo não constando como pergunta de pesquisa deste trabalho. A 

análise está relacionada ao produto que a empresa Alfa disponibiliza para seus 

revendedores. 

 

A classificação dos produtos ajuda a segmentar os mercados e a formular 

estratégias de marketing. Kotler (2005) e Dias (2006) reportam que, de acordo com 

as características de durabilidade e tangibilidade, os produtos encontram-se 

reunidos em três grupos: bens não duráveis; bens duráveis e serviços. São eles: 

 



 45 

a) Bens não duráveis: são bens tangíveis que são consumidos rapidamente e 

comprados com frequência. São exemplos os alimentos. Deve-se utilizar a 

estratégia de disponibilizá-los em vários locais e ter ampla divulgação; 

b) bens duráveis: são bens tangíveis, usados por um período de tempo. 

Exemplos: eletrodomésticos e vestuário. Requerem venda pessoal e serviços, 

têm margem de lucro mais alta e exigem mais garantias do fabricante; 

c) serviços: são produtos intangíveis, inseparáveis, variáveis e perecíveis. São 

exemplos: corte de cabelo e lavagem de roupa. Exigem qualidade, 

credibilidade de fornecedor e adaptabilidade. 

 

Churchill e Peter (2005) classificam o produto como bem durável e não durável. 

Esses autores preconizam que os compradores de bens duráveis darão atenção à 

confiabilidade do produto e à assistência técnica, gastarão mais tempo pesquisando 

antes de comprar e as vendas pessoais serão muito importantes para eles. E os 

compradores de bens não duráveis darão mais importância à conveniência e à 

variedade dos produtos. 

 

Os produtos são classificados como bens de consumo e bens empresariais ou 

industriais. Os de consumo são produtos e serviços comprados por consumidores, 

enquanto que os industriais são aqueles comprados por empresas (Churchill & 

Peter, 2005; Dias, 2006; Kotler, 2005). 

 

Na linha de pensamento de Kotler (2005) e Churchill e Peter (2005), Os bens de 

consumo são classificados em termos de hábitos de compra: bens de conveniência, 

de compra comparada, de especialidade e não procurados. Os bens de consumo 

são descritos a seguir: 

 

a) Bens de conveniência: são aqueles comprados com frequência e com pouco 

tempo e esforço. Ex.: bebida e doce. Devem ser encontrados em vários 

pontos de venda; 

b) bens de compra comparada: são bens comparados pelos clientes quanto a 

adequação, qualidade, preço e modelo. Ex.: roupa; 
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c) bens de especialidade: são bens com características específicas ou com 

marcas definidas, pelas quais os compradores estão dispostos a pagar. Ex.: 

carros; 

d) bens não procurados: são bens desconhecidos ou que o consumidor não tem 

vontade de comprar, como seguro de vida, jazigos perpétuos, etc.. 

 

A estratégia de marketing pode influenciar na classificação de um produto. Por 

exemplo: uma caneta geralmente é um produto de conveniência, mas algumas 

canetas sofisticadas não fazem parte dessa categoria. Um mesmo produto pode ter 

diferentes categorias para diferentes consumidores em circunstâncias diversas. 

Dessa forma, para criar uma estratégia que atenda às necessidades de um 

mercado-alvo, é necessário saber como o produto seria categorizado para a maioria 

dos consumidores nesse mercado (Churchill & Peter, 2005). 

 

Na Tabela 3, Churchill e Peter (2005) mostram as categorias básicas de produtos de 

consumo em função de como os consumidores tomam decisões de compra. As 

categorias apresentam-se da seguinte forma: 

 

a) Para a venda de produtos de conveniência, os preços são normalmente 

mantidos baixos, o produto está totalmente disponível no mercado e é fácil de 

comprar. Embalagens bonitas e informativas são importantes para essa 

categoria, pois os produtos são selecionados no próprio ponto-de-venda; 

b) para a venda de produtos de compra comparada, os produtos estão 

disponíveis em menos pontos-de-venda e contêm informações sobre vários 

de seus atributos, uma vez que auxiliam na compra deles; 

c) para a venda de produtos de especialidade, os produtos encontram-se 

apenas em pontos-de-venda exclusivos e são cobrados preços altos pela 

indicação do prestígio deles. 
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Tabela 3   

Categorias básicas de produtos de consumo 
Categoria Tipo de Decisão de Compra Preço Promoção Distribuição 

Conveniência Tomada de decisão rotineira; 
baixo envolvimento; pouco 
tempo de decisão; pouca busca 
de informações. 

Relativamente 
baixo 

Mídia de massa Ampla 

Compra 
Comparada 

Tomada de decisão limitada; 
envolvimento moderado; mais 
tempo de decisão; mais busca 
de informações. 

Moderado Mídia de massa 
alguma ênfase 
em vendas 
pessoais. 

Seletiva 

Especialidade Tomada de decisão extensiva; 
alto envolvimento; tempo de 
decisão longo; busca de muitas 
informações. 

Relativamente 
caro 

Mídia de massa 
mais ênfase em 
vendas 
pessoais. 

Exclusiva 

Fonte: Churchill, G. A., & Peter Jr., P. J. (2005). Marketing: criando valor para os clientes. São Paulo: 
Saraiva (p. 235).  

 

De acordo com Dias (2006), a classificação dos produtos de consumo leva em 

consideração apenas três tipos: produtos de conveniência, produtos de compra 

comparada e produtos de especialidade. 

 

Na empresa Alfa, o produto revendido, segundo a classificação dos autores citados, 

pode ser definido como bens duráveis e de especialidade. 

 

2.2.2.1.2 Componentes do produto 

 

Na decisão de compra, os componentes de um produto são determinantes e de 

extrema importância. Eles precisam ser bem operados para poder melhor adequar-

se ao mercado. Na presente pesquisa são tratados os seguintes componentes do 

produto: embalagem e qualidade. 

 

a) Embalagem 

 

A embalagem é um vendedor silencioso de uma organização, ou seja, representa 

grande influência na venda dos produtos. As embalagens bem projetadas podem 

criar valor de conveniência para os consumidores e valor promocional para os 

produtores ou distribuidores (Kotler, 2005). 
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Segundo Las Casas (2005, p. 171), “a embalagem é o invólucro protetor do produto 

e serve para facilitar a armazenagem, proteger, facilitar o seu uso, conservar e 

ajudar a vendê-lo.” 

 

Já Kotler (2005, p. 440) defende que “a embalagem é o conjunto de atividades de 

projeto e produção do recipiente ou envoltório de um produto.” 

 

Como funções da embalagem podem-se citar: proteger o produto e preservar a sua 

qualidade durante a vida útil; despertar a atenção do cliente; comunicar os 

benefícios e atributos do produto; cuidar da imagem desejada para o produto e 

atender aos requisitos legais. Ela pode gerar outros benefícios adicionais com o seu 

reaproveitamento, como as embalagens de requeijão que podem ser utilizadas 

posteriormente como copo. 

 

De acordo com Dias (In: Limeira, 2006, p. 111), “além de proteger o produto, a 

embalagem deve contribuir para o fortalecimento da imagem da marca, além de agir 

como ‘comercial relâmpago’, atraindo, informando, criando confiança e despertando 

desejo de compra”. 

 

A embalagem de um produto, assim como a marca, pode influenciar a decisão de 

compra do consumidor. O uso de embalagem é diferenciado segundo seus 

objetivos. Seu formato deve permitir fácil armazenagem e facilidade para o 

carregamento. O tamanho é definido pelo índice de uso do produto. 

 

A embalagem dos bens que podem ter a marca aplicada nos próprios produtos ou 

que os consumidores possam ter acesso não precisa ser objeto de muito cuidado 

promocional. Por exemplo: máquinas de lavar e televisores não precisam ter 

embalagem desenhada com apelo aos consumidores. Produtos que não podem ser 

experimentados têm a embalagem desenhada para que os compradores possam ter 

melhor ideia do produto. 

 

O rótulo é a parte da embalagem que traz informações acerca do produto e deve 

conter a marca nominal ou símbolo, nome e endereço dos distribuidores, 

composição, tamanho e usos recomendados. Alguns rótulos contêm receitas ou 
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outras informações adicionais (Las Casas, 2005). O autor apregoa que, no 

desenvolvimento de uma embalagem, devem ser levados em consideração os 

seguintes aspectos: 

 

a) A embalagem deve influenciar o consumidor à compra; 

b) a embalagem deve ser desenvolvida para ser usada depois de vazia, quando 

possível; 

c) a embalagem deve ser de fácil reconhecimento pelo consumidor; 

d) considerar as embalagens de produtos similares; 

e) quanto representa no custo final do produto. 

 

As organizações devem, também, considerar questões ambientais ao tomarem 

decisões sobre embalagens. Dessa forma, elas devem definir estratégias que 

atendam às necessidades e desejos dos consumidores, seus objetivos e os 

interesses da sociedade (Las Casas, 2005). 

 

b) Qualidade 

 

A qualidade é de suma importância para a venda de produtos e serviços, sendo 

determinada a partir da visão e da sensibilidade dos revendedores e consumidores 

finais, pois são eles que julgam se um produto atende a determinado propósito. 

McCarthy & Perreault (1997, p. 149) acreditam que, “na perspectiva do marketing, 

qualidade significa a habilidade de um produto satisfazer às necessidades ou às 

exigências de um consumidor”. 

 

Conforme Pride e Ferrell (2001, p. 214), “a qualidade se refere às características 

reais de um produto que permitem que ele funcione como o esperado na satisfação 

das necessidades dos consumidores”. 

 

Rocha e Christensen (1999, p. 890) opinam que, “em suas últimas consequências, 

qualidade é aquilo que o consumidor acha que é”. As empresas, os revendedores e 

os consumidores finais podem ter visões diferentes no que julgam ser qualidade. O 

entendimento do que é qualidade do produto para o revendedor e para o cliente 

pode ajudar as empresas a introduzirem modificações e melhorias de qualidade em 
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seus produtos. Consumidores distintos encontrarão significado e sensibilidade 

diferente da qualidade. A satisfação do cliente é importantíssima na definição da 

estratégia de qualidade de uma empresa, pois ela é vista como o propósito maior da 

organização e como a única forma a partir da qual poderá sobreviver a longo prazo. 

 

Kotler e Armstrong (2004, p. 211) reportam que, “além da simples redução dos 

defeitos em produtos, a meta definitiva da qualidade total é aprimorar a satisfação e 

o valor para o cliente”. 

 

Na busca de melhoria substancial de qualidade, é necessário o pleno envolvimento 

e comprometimento de seus gerentes e funcionários, uma vez que a concepção de 

qualidade estende-se à empresa como um todo e é uma das mais importantes 

ferramentas de posicionamento de que uma organização dispõe, pois cria valor e 

satisfação para os clientes. 

 

A pesquisa realizada na empresa Alfa identificou a percepção dos revendedores 

quanto à qualidade do produto revendido. 

 

2.2.2.2 Preço  

 

Preço diz respeito ao valor que os consumidores pagam para obter determinado 

produto e deve ser baseado em custos, demanda, preços do competidor, marca. 

Para Churchill e Peter (2005, p. 314), “preço é a quantidade de dinheiro, bens ou 

serviços que deve ser dada para se adquirir a propriedade ou uso de um produto”. 

 

Já Kotler e Armstrong (2004, p. 263) definem preço “como a soma de todos os 

valores que os consumidores trocam pelos benefícios de obter ou utilizar um produto 

ou serviço”. 

 

Muitas decisões de compras são efetuadas levando-se em consideração os preços 

dos produtos. O interesse do consumidor no preço deriva de suas expectativas 

quanto à utilidade e satisfação que um produto poderá proporcionar. Como têm 

recursos limitados, os compradores precisam alocar esses recursos de tal modo que 
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possam obter deles os produtos mais desejados. É importante considerar que o 

preço de um produto não é o mesmo que o custo de um produto para o consumidor.  

 

A definição do preço de um produto, segundo Sandhusen (2003), é o elemento mais 

flexível do composto de marketing e, geralmente, o que possui mais influência direta 

sobre as percepções dos clientes, sobre as vendas e os lucros. 

 

O preço é o único elemento do composto de marketing que gera receita. Todas as 

outras variáveis geram custos. Dessa forma, sua importância no composto de 

marketing deriva de sua contribuição para o conhecimento dos consumidores acerca 

dos produtos, que se traduzem em volume de vendas e lucros (Sandhusen, 2003). 

 

Na linha de pensamento de Churchill e Peter (2005), o preço desempenha dois 

papéis principais no composto de marketing. Ele influencia a decisão de compra e a 

lucratividade da comercialização dos produtos. 

 

É de fundamental importância realizar o planejamento do preço juntamente com os 

planejamentos de produto, praça e promoção, pois o preço auxilia todos os outros 

elementos do composto de marketing. O preço ajuda a posicionar a oferta do 

produto, a comunicar seus valores, a definir onde e como serão distribuídos, além de 

determinar o mercado-alvo. Ele pode aumentar a efetividade dos elementos do 

composto de marketing para atingir metas de troca (Sandhusen, 2003). 

 

2.2.2.2.1 Fatores que afetam o preço 

 

A presente pesquisa proporciona informações sobre a percepção do valor de preço 

para os revendedores da empresa Alfa, que pode contribuir para sua melhor reflexão 

em relação ao negócio da empresa. 

 

De acordo com Dias (2006), preço é uma variável determinada pelo seguinte 

conjunto de fatores: estrutura de custos, aspectos organizacionais, consumidor, 

concorrência e ambiente. A seguir, cada fator. 
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a) Estrutura de custos 

 

Os custos são vistos por quase todos os profissionais como um mínimo, ou piso, 

abaixo do qual o produto não pode ser precificado. Para Pride e Ferrel (2001), uma 

organização pode, por um período de tempo, vender produtos abaixo do custo a fim 

de equiparar-se à concorrência, gerar caixa ou aumentar a participação no mercado. 

Por longo prazo, porém, não pode sobreviver vendendo seus produtos abaixo do 

custo, pois quando não é possível cobrir os custos totais, há perda de dinheiro para 

a organização. 

 

Kotler e Armstrong (2004, p. 267) salientam que “os custos estabelecem o piso do 

preço que a empresa pode cobrar pelo produto”. Para os autores, a organização 

deve cobrar um preço capaz de cobrir todos os custos de produção, distribuição e 

venda do produto e que lhe dê retorno justo em troca de seu esforço e risco. 

 

A estrutura de custos da organização pode ter custos fixos (aqueles que não sofrem 

alteração, independentemente do volume de produto) e custos variáveis (são 

alterados de acordo com o nível de produção) (Dias, 2006). Somando-os, obtêm-se 

os custos totais. A receita total é o resultado do preço multiplicado pela quantidade 

vendida. 

 

Define-se um preço para determinada quantidade de venda, de forma que os custos 

da empresa sejam recuperados. Por isso, é usado o cálculo do ponto de equilíbrio, 

ou seja, a determinação da quantidade do produto que deve ser vendida a 

determinado preço para cobrir os custos totais. O ponto de encontro desses valores 

é o chamado ponto de equilíbrio (Las Casas, 2005). O nível de vendas em que a 

receita total iguala o custo total é chamado de ponto de equilíbrio.  

 

b) Aspectos de mercado 

 

As estruturas de mercado se formam pela combinação de fatores tanto de oferta 

como de demanda. Para Dias (In: Fasti, 2006, p. 256), “o mercado é o conjunto de 

ofertantes e demandantes de determinada categoria de produtos.” Segundo o autor, 
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as estruturas ofertantes podem ser classificadas como concorrência perfeita (oferta), 

concorrência monopolista, oligopólio e monopólio. As estruturas de demanda podem 

ser determinadas como concorrência perfeita (demanda), segmentos, oligopsônio e 

monopsônio. Segue comentário sobre cada uma delas. Para a oferta, têm-se: 

 

a) Concorrência perfeita: é a estrutura de mercado em que o número de 

ofertantes é grande o suficiente, sendo que a entrada ou saída de um não 

altera a oferta; 

b) concorrência monopolista: representa reduzido número de ofertantes, que 

concorrem entre si em mercados não necessariamente homogêneos; 

c) oligopólio: caracteriza poucos vendedores de produtos similares capazes de 

controlar os preços praticados e as quantidades oferecidas; 

d) monopólio: ocorre quando um único ofertante controla seu preço pela 

administração da oferta. 

 

Para a demanda, é apresentada a seguinte classificação (Dias, 2006): 

 

a) Concorrência perfeita: ocorre quando nenhum consumidor, isoladamente, é 

capaz de influenciar nem o nível de demanda, nem os preços do mercado; 

b) segmentos: referem-se aos grupos demandantes de produtos diferenciados. 

Corresponde à estrutura de concorrência monopolista; 

c) oligopsônio: é um mercado constituído por poucos compradores, que podem 

causar significativo impacto sobre a oferta, caso decidam reduzir seus níveis 

de demanda; 

d) monopsônio: refere-se a um mercado constituído por um único comprador, 

como o governo, e que possui forte comando sobre os preços praticados pela 

oferta. 

 

A posição de mercado das empresas definida pelas estruturas apresentadas 

influencia o preço no mercado em que a organização está operando. Nessas 

estruturas, o número de ofertantes não é necessariamente igual ao de 

demandantes. Os ofertantes podem ser mais concentrados, com reduzido número 

de empresas abastecendo a demanda ou a população demandante pode ser 

sensivelmente menor do que a oferta (Dias, 2006). 
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c) Consumidor 

 

Dias (2006) afirma que é fundamental, para a definição dos níveis possíveis de 

preços a serem praticados por uma organização, a análise do comportamento, dos 

valores e atitudes dos clientes, pois eles desempenham um importante papel na 

formação dos preços, principalmente em mercados competitivos. Desse modo, faz-

se necessário abordar três aspectos referentes ao comportamento do consumidor 

pertinentes à análise de preços: percepção de valor, análise de atributos e demanda. 

O primeiro diz respeito à percepção de valor, em que cada cliente, em função de 

suas atitudes, interesses e opiniões, forma uma percepção pessoal de valor, que 

deve ser confrontada com cada oferta à qual é exposto. 

 

O segundo refere-se à análise de atitudes, pois cada produto é formado por um 

conjunto de atributos que o caracteriza e que possui diferentes graus de importância 

para o consumidor. A exploração correta dos atributos relevantes de um produto 

formará a percepção do cliente que deve ser sustentada pelo preço da oferta. O 

preço é a concretização monetária do valor percebido pelo consumidor, em especial 

quanto aos atributos relevantes do produto (Dias, 2006). 

 

O terceiro aspecto refere-se à maneira como a demanda reage aos diferentes níveis 

de preços, pois cada preço levará a um nível diferente de demanda. Para selecionar 

o preço mais lucrativo, os profissionais testam a demanda para vários níveis de 

preços. Segundo Dias (In: Fasti, 2006, p. 258), “para a microeconomia, a curva de 

demanda é o conjunto de quantidades que seriam compradas em diferentes níveis 

de preços.” 

 

A lei da oferta e da procura determina os preços. Para que haja equilíbrio entre 

produção e consumo, os preços tendem a subir quando os produtos são desejados 

e escassos; porém, se a oferta é maior que a procura, os preços tendem a diminuir. 

Com o objetivo de definir o preço mais lucrativo, a demanda é testada para vários 

níveis de preços. Las Casas (2005, p. 188) apurou que, “na economia, as oscilações 

de preços e quantidades vendidas são representadas pela curva de demanda”. Na 

Figura 3, o autor apresenta a curva de demanda. Pode-se perceber que ocorre uma 
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relação inversa entre preço e quantidade, ou seja, se o preço de um produto 

aumenta (P1 para P2), diminui a quantidade demandada (Q1 para Q2); ao passo 

que se o preço de um produto diminui (P3), aumenta a quantidade comprada (Q3). 

 

 

Figura 3  
Curva de demanda. 
Fonte: Las Casas, A. L. (2005). Marketing: conceitos, exercícios, casos. (7. ed.). São Paulo: Atlas (p. 
188). 

 

Complementarmente, Kotler (2005) afirma que a curva de demanda resume as 

reações de muitos clientes com diferentes sensibilidades a preço. E que os artigos 

de prestígio, às vezes, levam a curva de demanda a se inclinar para cima (aumento 

no preço versus aumento na demanda), visto que alguns consumidores consideram 

o preço mais alto como indicador de um produto melhor. Se for cobrado, porém, um 

preço excessivamente elevado, o nível de demanda pode cair. 

 

d) Concorrência 

 

A intenção de compra de um produto pode também estar relacionada à existência de 

concorrentes ou substitutos com preços similares. Observa-se que a paridade e a 

concorrência são a forma de precificação mais praticada no mercado central. 

Segundo Dias (In: Farti, 2006, p. 260), “a ameaça da concorrência está sempre 

presente sobre a demanda do produto da empresa”. Assim sendo, quando da 

determinação de um produto, algumas variáveis relacionadas à concorrência devem 

ser analisadas, como: estrutura de custos, estratégia e política de preços e produtos.  
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A seguir, os comentários de Dias (2006) sobre cada variável: 

 

a) Estrutura de custos: o piso de preços do mercado é dado pela estrutura de 

custos dos concorrentes. Quando existe um concorrente com estrutura de 

custos menor do que outros participantes do mercado, sabe-se que ele se 

constitui em uma ameaça à posição competitiva dos demais; 

b) estratégia e política de preços: a estratégia de preços refere-se à maneira 

como o concorrente determina os seus preços, enquanto a política relaciona-

se à maneira como ele os gere no mercado; 

c) produto: a análise das linhas de produtos do concorrente também é um fator 

relevante, já que ele pode oferecer produtos complementares que provocam 

uma percepção de valor maior, estimulando a intenção de compra do 

consumidor. 

 

e) Fatores ambientais 

 

Os fatores ambientais afetam consideravelmente a percepção de preços (Dias, 

2006). São eles: as ações do governo, como criação, supressão ou majoração de 

alíquotas de impostos; a legislação ambiental ou sanitária, etc.; os novos entrantes 

no mercado, principalmente quando desafiam a posição de liderança de uma 

empresa já estabelecida, seja por uma política de preços baixos, seja, ao contrário, 

por preços que representem uma qualidade superior; como também as novas 

tecnologias de produção, gestão ou comercialização. 

 

2.2.2.2.2 Tipos de preço 

 

As estratégias de preços são baseadas em custo, concorrência e valor para o cliente 

(Churchill & Peter, 2005; Dias, 2006; Kotler & Armstrong, 2004). As percepções dos 

revendedores sobre o valor de preço investigadas por essa pesquisa podem ser 

usadas pela empresa Alfa como estratégia de preços.  
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Para Churchill e Peter (2005), é necessário que a organização considere todas as 

três formações de preços, pois elas não se excluem entre si. De acordo com os 

autores, são apresentadas as estratégias a seguir: 

a) A precificação baseada em custos é uma técnica que leva em conta a quantia 

necessária para cobrir os custos de produção e comercialização de um 

produto, assegurando que o preço de venda seja mais alto do que esse custo 

para que se obtenha lucro; 

b) nos preços baseados na concorrência, supõe-se que o consumidor apoie seu 

julgamento de preço comparando os concorrentes entre si. Nesse tipo de 

precificação, a organização pode definir preços abaixo, no mesmo nível ou 

acima dos preços dos concorrentes. Definir preços abaixo da concorrência 

pode ser um modo eficaz de atrair compradores preocupados com o preço. 

Ocorre, geralmente, quando a empresa tem custos mais baixos do que os 

concorrentes. A empresa pode ofertar preços iguais ao da concorrência e 

distinguir-se de outra maneira ou cobrar preços mais altos se os clientes 

acreditam que ela oferece maior valor que os concorrentes. Pode-se cobrar 

mais por produtos que tenham melhor qualidade ou proporcionem mais 

prestígio, que sejam mais convenientes ou mais confiáveis do que a oferta do 

concorrente; 

c) já nos preços baseados no valor para o cliente, as decisões de preços devem 

levar em consideração as percepções dos clientes sobre o valor de uma 

troca. O valor é a diferença entre os benefícios e os custos percebidos de 

uma troca. Ele é maior quando os clientes percebem maiores benefícios ou 

menores custos, ou ambos, em relação aos produtos concorrentes ou 

substitutos. Produtos com altos preços, às vezes, são percebidos como tendo 

melhor qualidade, e pagar um preço mais elevado pode beneficiar os clientes 

com sensações de prestigio e admiração. 

 

2.2.2.2.3 Ajustes de preço 

 

Os ajustes, também conhecidos como táticas de preço, constituem assunto de 

investigação desta pesquisa. Nela, averigua-se a percepção dos revendedores para 

o negócio da empresa Alfa, no que diz respeito ao prazo e à forma de pagamento, a 

negociação de preços, além das condições de pagamento. 
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Para Dias (In: Farti, 2006, p. 264), “o preço estabelecido originalmente pode sofrer 

alterações de curto prazo, com a finalidade de estimular maiores volumes de 

compras”. As táticas de preço mais frequentes são apresentadas a seguir, com base 

no autor: 

 

a) Redução de preço de tabela: ocorre devido ao poder de barganha do 

comprador, à sua agressividade e ao conhecimento dos preços e produtos 

concorrentes; 

b) prazo de pagamento: consiste em estender o prazo de pagamento, devido à 

indisponibilidade de o consumidor poder comprar à vista; 

c) desconto por volume: são descontos progressivos concedidos pela compra de 

volumes crescentes e acima da média; 

d) preço combinado: ocorre quando o preço de uma oferta composta (venda 

conjunta de mais de um produto) é inferior à soma dos itens, individualmente; 

e) preço por segmento: é uma tática de preços discriminatória, na qual os preços 

são estabelecidos diferentemente para grupos distintos de consumidores; 

f) descontos por utilização: ocorre quando o preço é reduzido conforme a 

frequência com que o consumidor compra o produto ou serviço; 

g) preços sazonais: consiste em precificar de forma discriminatória um produto 

ou serviço, em épocas ou horários de baixo volume de transações. 

 

As opções básicas para ajustes no preço são as seguintes sugeridas por Churchill e 

Peter (2005): combinação de descontos, preços psicológicos e preços geográficos. 

A seguir, na visão dos autores, cada um. 

 

Quanto aos descontos, eles são classificados como desconto por quantidade e 

desconto sazonal, já definidos por Dias (2006), como também: 

 

a) Desconto comercial: é uma redução percentual no preço de tabela ofertado a 

revendedores; 

b) desconto para pagamento à vista: é a oferta de um preço mais baixo pelo 

pagamento à vista; 
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c) abatimento por troca: é um desconto pelo oferecimento de um produto, 

juntamente com um pagamento em dinheiro; 

d) margem promocional: é a diminuição de preço em troca de ações 

promocionais realizadas pelo revendedor; 

e) desconto promocional: é o desconto de curta duração para motivar as 

vendas; 

f) preço de mercadoria-isca: consiste em prática de preços perto ou abaixo do 

custo a fim de atrair clientes. 

 

As formas de preços destinadas a tornar um preço mais atraente para os 

compradores utilizam preços psicológicos. Nas linhas de produtos ou em produtos 

individuais, os profissionais podem usar preço por prestígio, preço não arredondado 

e preço de pacote, a seguir (Churchill & Peter, 2005). 

 

a) Preço por prestígio: dá-se pela definição elevada de preços para transmitir 

uma imagem de alta qualidade ou exclusividade; 

b) preço não arredondado: é o estabelecimento de preços um pouco abaixo de 

um número redondo; 

c) preço de pacote: é a oferta de vários produtos num pacote por um preço 

único. 

 

Por outro lado, o preço geográfico é o preço do bem ou serviço estabelecido de 

acordo com o local onde ele é entregue (Churchill & Peter, 2005). 

 

Na empresa Alfa, podem-se observar algumas das práticas de preço citadas pelos 

autores, como prazo de pagamento e desconto para pagamento à vista. 

 

2.2.2.3 Distribuição (placement)  

 

A distribuição (placing) refere-se à disponibilidade do produto ao consumidor no 

tempo e no espaço desejado. A estratégia de distribuição deve contemplar se a 

empresa vai vender seu produto diretamente ou por meio de um distribuidor ou 

varejista. A escolha do canal depende do produto, do preço e das decisões de 

promoção (Solomon & Stuart, 2002). 
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Tendo como função intermediar os processos de troca, os canais de distribuição 

foram se desenvolvendo para acompanhar as mudanças na economia e no mercado 

de consumo, que resultaram no desenvolvimento de produtos e serviços mais 

adaptáveis e com um ciclo de vida cada vez menor. Com o objetivo de obter 

diferenciação mercadológica mediante a alta concorrência, as empresas vêm 

optando por investir com mais ênfase nos canais de distribuição, já que a partir de 

serviços rápidos e diferenciados torna-se possível obter vantagens competitivas, 

agregando, assim, valor ao produto e à marca. 

 

Zilber e Fischmann (1999) e Gonzáles (2001) salientam que as atividades de 

distribuição representam um conjunto de ações que permitem fazer a ligação entre 

os produtores e os consumidores finais, existindo muitos modelos de distribuição 

que assumem diversas configurações conforme o tipo de indústria ou o estágio de 

desenvolvimento de um setor da economia. Há modelos longos ou complexos e 

outros extremamente simples. Em qualquer um dos casos, os canais de distribuição 

desempenham a tarefa de unir os dois extremos da cadeia produtiva, de um lado os 

produtores ou ofertantes e de outro os clientes ou consumidores. 

 

O conceito de fornecimento está relacionado com o grupo de empresas que 
adicionam valor ao longo do fluxo de produtos e serviços, que se inicia com a 
aquisição da matéria-prima e que termina com a entrega do produto acabado 
ao consumidor final (Gonzáles, 2001, p.27). 

 

Mutarelli (2004) entende que a configuração das redes de distribuição depende das 

características operacionais de cada negócio e de seus canais de distribuição. Para 

estabelecer as funções da rede de distribuição é importante que sejam analisadas 

quantas e quais instalações logísticas devem ser utilizadas, onde devem estar 

localizadas, quais produtos e clientes devem ser atendidos por cada uma dessas 

instalações e qual o fluxo entre as instalações de origem e as de destino. A 

modelagem das redes de distribuição pode ser definida como um processo que 

busca otimizar determinados objetivos, que normalmente se destinam a minimizar 

custos, melhorar os níveis de serviço oferecidos aos clientes e aumentar a eficiência 

operacional da empresa. Essa modelagem é fundamental para o planejamento 



 61 

estratégico de uma empresa, na medida em que contribui diretamente para o 

resultado econômico e financeiro dos negócios. 

 

No processo de distribuição, é importante planejar, implementar e controlar a 

eficiência no fluxo do custo, incluindo os materiais, produtos e informações 

utilizados, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Esses processos 

envolvem uma série de situações e participantes que fazem com que seu nível de 

complexidade se amplie, à medida que seu esforço aumenta na intenção de atender 

e satisfazer as exigências dos mercados consumidores (Gonzáles, 2001). 

 

Tanto Gonzáles (2001) quanto Mutarelli (2004) comprovam a importância dos canais 

de distribuição, já que é por intermédio deles que os produtos e serviços se tornam 

disponíveis para os intermediários, como também para os consumidores finais. 

Diante disso, muitos aspectos relevantes sobre os bens entregues dependem do 

sistema de logística, que pode se tornar uma importante ferramenta de diferenciação 

mercadológica, gerando benefícios para todos que estão envolvidos na cadeia de 

distribuição. 

 

2.2.2.3.1 A evolução dos canais de distribuição  

 

Com o processo de globalização, os canais de distribuição acompanharam as 

mudanças advindas das transformações mercadológicas que influenciaram os 

hábitos de compra da sociedade e tornaram os consumidores mais exigentes e 

menos leais a determinada marca. Nesse cenário de alta concorrência, os canais de 

distribuição passaram a oferecer muitas alternativas de ganhos, tanto para as 

empresas envolvidas na prestação desses serviços, como para os consumidores 

que ganharam mais agilidade na entrega dos produtos. 

 

As funções de distribuição e logística, durante muito tempo, não ocuparam posições 

importantes, quando comparadas com os outros processos desenvolvidos em uma 

empresa. No entanto, com as transformações tecnológicas, a maneira como se 

realiza a compra se modificou, assim como os custos envolvidos e o aumento da 

velocidade de atendimento ao mercado (Guiljoto & Milone, 2001). Mirtes Santos, em 

1996, já chamava a atenção para essa mudança: 
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As organizações industriais do período pós-guerra atuavam em um mercado 
de poucos concorrentes e apresentavam como estratégia de negócio a 
produção em massa de um número limitado de produtos e a crescente 
ampliação das vendas. Até meados da década de 70, a competitividade 
estava relacionada ao desempenho financeiro e à produtividade física, com 
foco em custos, eficiência técnica e lucratividade (Santos, 1996, p. 1). 

 

Gonzáles (2001), Guilhoto e Milone (2001), Siqueira e Toledo (2001) e Mirtes Santos 

(1996) descrevem os avanços e as principais ferramentas focadas pelas empresas 

de distribuição, iniciando nos anos 20 e concluindo com os avanços trazidos pela 

década de 1990, do século XX. 

 

Gonzáles (2001) ensina que na década de 1920 enfatizava-se a questão do preço e 

as escolhas eram embasadas, principalmente, no preço ou custo que envolvia as 

transações. Posteriormente, o custo baixo de desembarque influenciado pelas 

contínuas mudanças nas regulamentações relativas ao transporte permitiu que as 

empresas pudessem aumentar o número de compradores. 

 

O baixo custo total para a empresa também foi praticado, em que, além de focar o 

preço que estava sendo oferecido, aspectos tais como qualidade, entrega, garantia, 

estocagem, frete e recebimento começaram a ser empregados pelas empresas. 

Estas também desenvolveram uma espécie de parceria entre os canais de 

distribuição, inspiradas pelos fabricantes americanos de carros na década de 1980, 

cuja finalidade era estabelecer relações entre os fornecedores, com a intenção de 

reduzir o custo total de toda a cadeia. Por último, o foco no valor total alto para o 

consumidor é caracterizado pelo monitoramento, para determinar se o produto 

oferecido satisfaz os aspectos que o consumidor final valoriza, com o intuito de 

promover uma diferenciação mercadológica pela cooperação entre as empresas 

para o desenvolvimento, a produção e a distribuição dos seus produtos, visando 

atender com qualidade o consumidor final (Gonzáles, 2001). 
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Siqueira e Toledo (2001), Santos (1996) e Guilhoto e Milone (2001) complementam 

que, após os anos 1990, o mercado foi alvo de transformações decorrentes da 

globalização dos mercados, resultando nas demandas em declínio, excesso de 

capacidade produtiva, preços relativos caindo, facilidade de imitação dos produtos e 

serviços, encurtamento do ciclo de vida dos produtos e aumento do número de 

concorrentes rápidos e dispostos a lutar. Com isso, o mercado passou de vendedor 

a comprador, a cobertura dos mercados tornou-se mais seletiva, os setores 

envolvidos nos canais de distribuição viraram parceiros com relações flexíveis e 

mutáveis de acordo com o mercado e o estudo dos novos fatores determinantes da 

competitividade tornou-se uma necessidade. 

 

Assim como outros setores da economia, os canais de distribuição tiveram que se 

adaptar às transformações advindas não somente da globalização dos mercados, 

mas também da mudança de hábito de seus consumidores-alvo, que se tornaram 

mais bem informados sobre as inovações mercadológicas e estão cada vez mais à 

procura de produtos e serviços especializados e tecnologicamente avançados 

(Guilhoto & Milone, 2001; Santos, 1996; Siqueira & Toledo, 2001). 

 

Guilhoto e Milone (2001) reconhecem que o aumento da concorrência em todos os 

setores industriais e o notado avanço tecnológico, aliados à variedade e 

complexidade crescentes dos produtos e à necessidade de se prestar melhores 

serviços para atender às necessidades dos consumidores, transformaram a logística 

em uma importante ferramenta, na obtenção de vantagens competitivas no mercado. 

De acordo com o exposto e embasado nos respectivos autores, as afirmações 

relatadas neste tópico mostram que os canais de distribuição passaram a ser mais 

focados pelas empresas, a partir do momento em que o mercado consumidor 

tornou-se mais exigente e aberto a novas experiências de compra. As organizações 

acompanharam as transformações mercadológicas e desenvolveram ferramentas 

direcionadas para satisfazer seus consumidores e que ao mesmo tempo fossem 

viáveis financeiramente para as empresas, gerando, assim, benefícios para todos, 

pessoas, organizações e intermediários, envolvidos nas transações. 
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2.2.2.3.2 Os canais de distribuição como fonte de vantagem competitiva  

 

Larentis (2005) comenta que não há como dissociar um produto de sua distribuição, 

já que uma empresa, por si só, não consegue, na maioria das vezes, distribuir seus 

produtos para os seus mercados alvos. Ana Márcia Almeida, em 1999, ressaltou: 

 

Entendido como um sistema aberto formado por um conjunto de empresas 
interdependentes, que tem como responsabilidade permitir o escoamento do 
produto, do fabricante até o consumidor final, o canal de distribuição pode se 
tornar uma fonte importante de vantagem competitiva para qualquer 
organização, desde que bem escolhido e bem administrado ao longo do 
tempo (Almeida, 1999, p. 51). 

 

Os avanços no âmbito dos negócios contribuíram para que os consumidores finais 

criassem altas expectativas em relação aos bens de consumo ofertados no mercado 

(Gonzáles, 2001). Dessa forma, é preciso que as empresas invistam em tecnologia e 

pesquisa, para desenvolverem vantagens competitivas que lhes garantam conservar 

os clientes e, portanto, manter ou aumentar sua participação no mercado. Uma 

ferramenta útil nesse processo tem sido a logística, que também foi se aprimorando 

e se tornando uma das atividades estratégicas mais importantes dentro de um canal 

de distribuição, pois está presente em todo o processo da cadeia, desde o momento 

da aquisição da matéria-prima até a entrega do produto terminado ao consumidor 

final. 

 

Rodrigues (2005) destaca que a ênfase nos canais de distribuição é fundamental e 

seu custo representa considerável parcela do preço final do produto vendido ao 

consumidor. Dessa forma, os canais não só satisfazem a demanda a partir de 

produtos e serviços no local, em quantidade, qualidade e preço justo, mas também 

exercem papel fundamental no estímulo à demanda, a partir das atividades 

promocionais desenvolvidas por atacadistas, varejistas, representantes e outros. 

 

A Tabela 4 é composta de pensamentos e informações a respeito da importância da 

logística dentro dos canais de distribuição, destacando a sua utilização como 

ferramenta de diferenciação mercadológica para as empresas. 
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Tabela 4   

A logística e os canais de distribuição 
Christopher (1999) Os canais de distribuição, por meio de sua logística, podem desenvolver 

ferramentas que tragam benefícios tanto para as empresas, como para os 
clientes, possibilitando uma rentabilidade de longo prazo e gerando satisfação 
para o cliente. 

Mutarelli (2004) A logística dos canais de distribuição pode contribuir para o aumento da 
competitividade na medida em que proporciona agilidade no atendimento dos 
pedidos e redução considerável nos custos de abastecimento de matéria-
prima para a indústria e de distribuição de produtos acabados para os clientes 
finais. 

Poli (2001) A logística tem desenvolvido importante papel na busca pela redução de 
custos e na capacitação das empresas, exercendo, assim, sua presença em 
todos os mercados. 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Neves (1999) e Consoli (2005) descrevem a importância dos canais de distribuição, 

de acordo com a perspectiva do mix de marketing. Em relação ao produto, as 

rápidas transferências de tecnologia entre as empresas e a competição global 

possibilitaram conseguir rapidamente condições de igualdade em relação a design, 

atributos e qualidade, gerando uma fácil imitação dos produtos entre si. Trabalhar 

com foco nos preços torna-se arriscado já que as empresas grandes criaram 

condições de oferecer produtos ao menor custo possível, bloqueando a ação das de 

pequeno porte, assim como obter destaque em relação à concorrência utilizando o 

preço igualmente é arriscado, pois não é garantia de sustentabilidade a longo prazo. 

 

Na comunicação, a massiva exposição das marcas e pessoas estabeleceu uma 

barreira a esse excesso, reduzindo o impacto das mensagens. Os canais, que são a 

quarta variável desse mercado ou mix/composto, possuem ferramentas que 

possibilitam a construção de vantagens competitivas sustentáveis, por suas 

características de longo prazo, tanto no planejamento como na implementação, e 

são formados por pessoas e relacionamentos, sendo, assim, difíceis de serem 

copiados pela concorrência e implementados em curto prazo (Consoli, 2005; Neves, 

1999). 

 

Segundo as perspectivas desses autores citados, o foco no trabalho realizado entre 

os membros que compõem um canal de distribuição facilita o desenvolvimento de 

um relacionamento sólido entre os setores envolvidos na entrega dos produtos do 
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fabricante até o consumidor final, o que torna essa logística de distribuição um forte 

aliado contra a ação da concorrência. 

 

A combinação entre sofisticação dos clientes, queda no impacto da 
publicidade e a pouca diferenciação entre os produtos causa uma pressão 
para a diminuição de preços. Como resultado, há uma tendência a buscar 
aumento no volume de vendas por meio de vários tipos de descontos, o que 
concorda com as exigências de redução de preços dos grandes clientes. 
Paradoxalmente, quanto mais as organizações concorrem em preço, mais 
reforçam a opinião de que são, na verdade, fornecedoras de commodities 
(Poli, 2001, p. 8/9). 

 

Mediante o exposto, ressalta-se que os canais de distribuição não são responsáveis 

apenas pela entrega dos produtos aos consumidores finais, mas também pela 

qualidade e o preço desses bens. Dessa forma, as empresas estão procurando 

desenvolver ferramentas que venham a suprir os anseios do mercado e, a partir da 

distribuição diferenciada, construir fortes relacionamentos, gerando condições 

favoráveis para que haja uma maior fidelidade à marca. 

 

A conquista por uma rentabilidade a longo prazo é, para muitas empresas, difícil de 

ser alcançada, já que a partir da globalização dos mercados os produtos estão 

sempre se renovando e se moldando às demandas dos públicos consumidores. 

Dessa maneira, Christopher (1999) desenvolveu um modelo composto de cinco 

atributos que as organizações devem utilizar para a obtenção de lucro. Essas etapas 

devem ser desenvolvidas com foco nos canais de distribuição e nos membros que 

nele estão envolvidos. 

 

A Figura 4, elaborada por Christopler (1999), mostra os passos para o 

desenvolvimento de uma rentabilidade em longo prazo: 
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Figura 4 
Principais determinantes da rentabilidade a longo prazo. 
Fonte: Christopher, M. (1999). O marketing da logística: otimizando processos para aproximar 
fornecedores e cliente. São Paulo: Futura. 

 

Vale ressaltar que, ao se desenvolver um canal de distribuição, é importante que 

sejam estabelecidos os determinantes que auxiliarão na otimização do trabalho 

desenvolvido, gerando, assim, uma estrutura bem definida e eficaz. Nesse sentido, 

primeiramente se determina a capacidade logística da empresa para, em segundo 

lugar, definir quais serviços serão ofertados para os clientes. O terceiro passo refere-

se ao desenvolvimento de ferramentas que reflitam na qualidade no relacionamento 

entre os membros envolvidos no canal de distribuição, que auxiliará no quarto passo 

cuja intenção é conseguir reter os clientes e, por último, alcançar rentabilidade a 

longo prazo (Christopler, 1999). 
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Até chegar ao consumidor final, o produto passa por diferentes elos da cadeia 

produtiva. Pigatto e Alcântara (2007), Larentis (2005) e Christopher (1999) realçam a 

importância de existir uma relação de parceria para que sejam exploradas todas as 

oportunidades em conjunto e que haja uma relação de confiança uns com os outros. 

Essa parceria tende a ser cada vez mais praticada entre as empresas, já que para 

se destacar entre seus concorrentes e obter resultados estimados é preciso que 

toda a cadeia trabalhe com habilidade, obtendo vantagem competitiva sustentável 

baseada no relacionamento. Essa valiosa troca de informações entre os parceiros é 

que sustenta a organização em uma rede bem-sucedida. 

 

As organizações vêm utilizando, cada vez mais, a relação de parceria entre as 

empresas, pois, a partir de relacionamentos duradouros e fortes alianças comerciais 

é possível aproveitar todas as oportunidades do mercado. E independentemente do 

número de canais e do ramo de atuação, pode-se incrementar a forma como os 

produtos e serviços se tornam disponíveis, integrando todos os participantes da 

cadeia distributiva, com o objetivo de reduzir prazos, custos e de levar um serviço de 

qualidade para todos os parceiros envolvidos na transação (Christopher, 1999). 

 

Christopher (1999) define as principais ferramentas utilizadas pelas empresas para 

manter e atrair os seus consumidores e destaca os canais de distribuição como 

sendo uma importante fonte de vantagem competitiva. O autor descreve três 

estratégias que devem receber mais ênfase por parte das organizações: 

 

a) A criação de vantagens para o usuário final: a intenção é atrair o consumidor 

de forma que resulte em uma ação de compra do produto ou serviço em 

questão. Embora esteja cada vez mais difícil conseguir que os consumidores 

sejam fiéis a determinada marca, o valor da marca ainda é um elemento 

fundamental em muitas decisões de compra, juntamente com a conveniência, 

confiabilidade, segurança e funcionalidade; 

b) a criação de vantagem para o intermediário: fazendo com que ele queira 

negociar os produtos de determinada empresa, devido a um benefício 

econômico tangível. Como o poder dos intermediários aumentou em muitos 

mercados, é necessário torná-lo parte integrante da estratégia de marketing; 
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c) a sustentação de uma eficiente cadeia de abastecimento: prestando serviço 

superior a custos menores, o gerenciamento da cadeia de abastecimento vem 

sendo um determinante fundamental para obter vantagem competitiva, já que 

os custos totais e os serviços aos clientes são afetados pela estrutura da 

cadeia. 

 

Os meios pelos quais o valor é entregue aos clientes são obviamente 
importantes para manter a vantagem competitiva. Sistemas de entrega 
referem-se não somente à entrega física do produto ou à apresentação de um 
serviço, mas também aos canais de marketing empregados, à flexibilidade de 
resposta, à ligação da logística comprador-fornecedor com os sistemas de 
informação, e assim por diante (Poli, 2001, p. 18). 

 

As afirmações de Christopher (1999), Pigatto e Alcântara (2007) e Larentis (2005) 

demonstram que os canais de distribuição se tornam um diferencial competitivo na 

medida em que são utilizados não apenas para tornarem um produto ou serviço 

disponível nos pontos de venda, mas também para conduzir os bens da forma mais 

apropriada, de acordo com as exigências do mercado. Dependendo do perfil de 

cada empresa, a sua distribuição pode priorizar a rapidez na entrega, os cuidados 

com o transporte dos bens ou pode utilizar a entrega em domicílio como uma forma 

de se diferenciar da concorrência, utilizando serviços eficazes e voltados para as 

necessidades do seu público-alvo. 

 

De acordo com Christopher (1999), o valor para o cliente é criado quando a 

percepção dos benefícios recebidos em uma transação supera os custos totais de 

propriedade. Assim, essa definição pode ser expressa na seguinte relação: 

 

Valor para o cliente =  Percepção de benefícios 

Custo total de propriedade 

 

Para Christopher (1999), a expressão custo de propriedade foi utilizada no lugar de 

preço, pois podem existir outros custos envolvidos além do preço, como, por 

exemplo, custos com estoque, manutenção, processamento, baixa de estoque, e 

assim por diante. 
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Ainda segundo Christopher (1999), as evidências de muitos mercados mostram que 

o elemento determinante para se tornar um fornecedor favorito é o serviço ao 

cliente. O tempo tornou-se um dos mais importantes elementos no processo 

competitivo, em que os clientes buscam tempos de espera cada vez menores, com 

isso, a disponibilidade do produto superará a fidelidade à marca ou ao fornecedor, o 

que significa que se a marca predileta do cliente não estiver disponível e houver uma 

equivalente, a probabilidade é que o fornecedor favorito perca a venda. 

 

Poli (2001) acentua que as tendências do mercado mudam os canais e padrões de 

distribuição para todas as empresas ao longo do tempo. Segundo Christopher, as 

empresas devem criar capacidade para reconfigurar os fluxos de produtos, de forma 

que possam responder às mudanças nos canais de distribuição em tempo real. 

 

O grande desafio das organizações que pretendem ser líderes em serviço ao 
cliente é conhecer as exigências dos diferentes segmentos em que atuam e 
reestruturar seus processos de logística em direção ao cumprimento dessas 
exigências (Crhistopher, 1999, p.31). 

 

Os canais de distribuição desempenham funções que são fundamentais para que os 

produtos se tornem disponíveis nos pontos de venda. Caso eles não existissem, os 

consumidores teriam que se deslocar à procura das fábricas para comprar seus 

bens, desintegrando, assim, vários setores do mercado, como os atacadistas, 

varejistas e intermediários em geral. Dessa forma, os canais de distribuição se 

relacionam tanto com as empresas, quanto com os consumidores finais, já que a 

sua forma de distribuição será definida de acordo com as necessidades do mercado. 

 

2.2.2.3.3 Características do canal de distribuição  

 

Pigatto e Alcântara (2007) asseveram que existem canais de distribuição em 

diversos níveis. Isso pode variar, entre outros fatores, de acordo com os produtos 

comercializados, os canais disponíveis, as características dos agentes envolvidos, a 

legislação, os fatores econômicos, geográficos, tecnológicos, culturais, físicos, 

políticos, o tamanho do mercado, a localização dos centros de produção e o 

ambiente legal. O canal mais curto e com menor número de intermediários é 

caracterizado pela relação direta entre o fabricante do produto ou serviço com o 
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consumidor final. A estrutura do canal mais apropriado para a organização pode 

variar em decorrência das estratégias adotadas pelas empresas, como também da 

habilidade dos intermediários, sendo todos voltados para satisfazer as necessidades 

do consumidor final. 

 

Cada organização pode utilizar a sua distribuição de forma diferente, porém é 

importante analisar alguns aspectos para definir o formato da rede de distribuição. 

Mutarelli (2004) define dois aspectos importantes a serem analisados para que 

sejam minimizados os transtornos dentro das empresas. O primeiro é de natureza 

espacial e o segundo de natureza temporal. O aspecto espacial ou geográfico 

refere-se à localização dessas instalações, de forma a minimizar os custos 

relacionados ao atendimento da demanda. O aspecto temporal refere-se à 

disponibilidade do produto solicitado pelos clientes, no prazo adequado, 

considerando o tempo de ciclo do pedido e o prazo de atendimento esperado. Por 

meio desses dois aspectos, alguns problemas podem ser evitados, melhorando, 

assim, o desempenho das tarefas executadas. 

 

Pigatto e Alcântara (2007) e Mutarelli (2004) sugerem que, a partir da segmentação 

mercadológica, as organizações terão condições de desenvolver seus canais para 

que possam prestar serviços de acordo com o perfil dos produtos e das empresas 

envolvidas nas transações. Podem também satisfazer ao máximo as necessidades, 

desejos e hábitos de compras dos seus consumidores, aperfeiçoando a sua logística 

para que ela esteja em consonância com a demanda do mercado. Isso porque, 

dependendo do trajeto entre o fornecedor e o consumidor final, muitas 

características do produto podem ser afetadas, como o preço, o prazo de entrega e 

até mesmo a qualidade dos produtos, já que, no caso de produtos perecíveis, por 

exemplo, é preciso que haja armazenamento adequado para não haver 

deterioração. Assim também, produtos que participam de uma promoção precisam 

ser entregues em um período mais curto de tempo. 

 

Fatores como intensidade e facilidade de tráfego, como evidencia Poli (2000), 

afetam o custo de transporte. Por isso, é preciso analisar todos os fatores envolvidos 

no transporte entre os pontos de origem e de destino, como, por exemplo, observar 

os veículos que tiverem de retornar à origem para conseguir uma carga de retorno e 
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evitar que o veículo volte vazio, observar aspectos como a sazonalidade, que 

também afeta as taxas de frete. Projetos de sistemas logísticos devem levar em 

conta fatores como esses e incluir esforços de viagens de retorno sempre que 

possível. O custo de transporte por unidade de peso diminui à medida que o volume 

da carga aumenta. E isso acontece porque os custos fixos de coleta e de entrega, 

bem como os custos administrativos, são mais bem diluídos num volume de carga 

maior. Uma estratégia importante para o bom gerenciamento é o cuidado de 

consolidar pequenas cargas em cargas maiores, a fim de se obter vantagem com a 

economia de escala. 

 

Na Figura 5 Christopher (1999) explica que existe um efeito iceberg dos custos totais 

da propriedade, em que o preço de compra imediato é o único aspecto visível do 

custo, enquanto sob a superfície encontram-se todos os custos decorrentes da 

decisão de compra. 

 

 

Figura 5  
Custo total de propriedade. 
Fonte: Christopher, M. (1999). O marketing da logística: otimizando processos para aproximar 
fornecedores e cliente. São Paulo: Futura. 
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É preciso levar em consideração aspectos relevantes como os custos operacionais, 

de treinamento, suporte técnico, de estoque, de manutenção, de administração e 

baixa de estoque, para que um sistema de distribuição seja operacionalizado com 

sucesso. Esses fatores devem ser analisados para se desenvolver um sistema de 

logística e se estabelecer um custo final do serviço, que consequentemente irá 

influenciar no preço dos produtos entregues nos seus locais de destino. Quando 

bem administrados, os canais de distribuição podem se tornar uma das principais 

fontes de obtenção de vantagens competitivas; caso contrário, poderão prejudicar 

vários outros processos importantes da empresa (Christopher, 1999). 

 

Uma rede de distribuição otimizada é de grande importância para o 
desempenho logístico e para a rentabilidade de uma empresa, principalmente 
por causa dos custos envolvidos e das exigências, cada vez maiores, do 
mercado consumidor, em termos de nível de serviço, e em particular de 
prazos de entrega cada vez menores (MutarelIi, 2004, p. 2). 

 

Poli (2001) adverte que é preciso administrar a produção e o estoque como se 

fossem centralizados, mas sua real localização física é determinada pelo mercado 

e/ou as fontes de abastecimento para que se tenha ideia de distribuição distribuída. 

Isso significa que a ideia de estoque virtual é importante nessa abordagem, pois ele 

é gerenciado como se fosse um único estoque, porém o estoque total no sistema 

pode ser reduzido de maneira substancial e estar disperso fisicamente de acordo 

com o local mais apropriado para mantê-lo. A empresa deve decidir quanto ao 

número desejável de pontos de estocagem, já que maior número de pontos significa 

que os bens podem ser entregues aos clientes com mais rapidez, entretanto, os 

custos de armazenagem serão mais altos. O autor também destaca que as escolhas 

em relação aos meios de transporte afetarão o preço do produto, a pontualidade da 

entrega e as condições físicas de entrega dos bens aos consumidores. 

 

2.2.2.3.3.1 Os tipos de canais de distribuição 

 

A organização, ao projetar e executar sua cadeia, pode agregar ou mais ou menos 

valor à sua operação (Santos, 1996). Dessa forma, após serem tomadas as 

decisões quanto a que produtos e serviços a organização irá entregar ao mercado-

alvo, ela deve identificar as várias alternativas de ação para o processo de criação 
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de valor. Assim, a organização irá se relacionar com os fornecedores e 

intermediários para alcançar os mercados escolhidos, em que os fornecedores 

suprem as entradas para o desempenho de suas atividades e o desenvolvimento 

eficiente do produto e os intermediários auxiliam a distribuir seus produtos ao 

consumidor. 

 

Já Neves (1999) assume que o número de níveis do canal pode variar dependendo 

dos objetivos da distribuição, tendo esses canais no mínimo dois participantes, como 

é o caso da venda direta ao consumidor. Ele define e classifica esses níveis como: 

 

a) Atacadistas ou distribuidores são caracterizados por comprarem os bens para 

revendê-los a outros intermediários, usuários empresariais ou 

governamentais; 

b) varejistas são aqueles que negociam diretamente com o consumidor final. 

São abastecidos principalmente por atacadistas, mas também podem receber 

mercadorias de grandes varejistas, como supermercados e cadeias de lojas; 

c) agentes e corretores são caracterizados por utilizar denominações diversas. 

Sua identificação é feita por negociar em nome de um fabricante ou cliente, 

sem adquirir a propriedade da mercadoria, facilitando o processo de troca 

entre vendedores e compradores. São remunerados com comissões. 

 

Guilhoto e Milone (2001) descrevem, de forma mais detalhada, os tipos de canais 

que um fornecedor pode escolher para distribuir seus produtos, sendo eles: 

 

a) Agentes: são aqueles que focam suas atividades na função de vendas e não 

chegam a possuir fisicamente o produto negociado, podendo, também, 

desenvolver atividades de informação de mercado para o produtor; 

b) intermediários (brokers): são aqueles que podem agir em nome tanto dos 

compradores quanto dos fornecedores, negociando preços e mercados de 

atuação. Geralmente, trabalham mais com matérias-primas e produtos 

padronizados. Raramente movimentam fisicamente o produto ou se envolvem 

nos processos de pagamento; 
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c) distribuidores (jobbers): são atacadistas ou distribuidores que se especializam 

de acordo com o tipo de produto que oferecem, servindo a outros canais mais 

próximos do usuário; 

d) atacadistas (merchant wholesaler): são aqueles que obtêm a posse física de 

um bem e desenvolvem a maioria das funções de um canal; 

e) entregadores (drop shippers): são aqueles que desenvolvem funções de 

venda, crédito, informação de mercado, entre outras, e tomam todas as 

providências para a entrega direta do produtor para o usuário. 

 

Percebe-se, mediante o exposto, que na distribuição é desenvolvido um fluxo de 

bens e serviços, de informações e de recursos financeiros, no qual o sistema de 

distribuição molda-se de acordo com as necessidades do mercado, ao tipo de 

produto oferecido, a quantidade de canais envolvidos na transação, aos acordos 

estabelecidos com as empresas e às exigências dos consumidores finais (Guilhoto e 

Milone, 2001). 

 

De acordo com Almeida (1999), as empresas podem ter ou mais ou menos controle 

sobre os canais, o que vai variar de acordo com o contrato firmado entre as partes. 

Os canais podem ser controlados pelas empresas, atacadistas, varejistas, 

consumidores ou revendedores. Assim, existem três formas pelas quais a 

distribuição pode ser realizada: 

 

a) A primeira forma é a exclusividade, na qual os intermediários não poderão 

trabalhar com as marcas dos concorrentes. Essa é uma forma de manter o 

prestígio do produto e controlar as políticas de preço, exposição, manutenção, 

promoção, entre outras. Esse tipo de distribuição permite controles rígidos e 

atendimento pessoal superior; 

b) na forma intensiva, o produto é distribuído ao maior número possível de 

estabelecimentos, priorizando o volume de vendas e não aspectos como a 

imagem dos intermediários, o formato da loja ou os serviços que oferece. 

Essa forma de distribuição apresenta fatores positivos, como a pulverização 

dos riscos, a cobertura de mercado e a conveniência espacial oferecida ao 

consumidor; 
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c) a forma seletiva garante a preservação da imagem do produto, melhor 

atendimento ao consumidor final e mais estabilidade do sistema. Nela, os 

revendedores são criteriosamente escolhidos e os intermediários têm que 

cumprir as exigências impostas pelos fabricantes, razão por que o número de 

intermediários, nesse caso, é menor. 

 

Normalmente, as empresas querem fornecer no mínimo o mesmo nível de serviço 

dos concorrentes, tendo margem para maximizar o lucro (Poli, 2001). Assim, no 

novo mercado, uma empresa já não concorre com outra individualmente, mas agora 

são as cadeias de abastecimento que concorrem entre si, já que, quando 

organizações trabalham independentemente dos fornecedores e clientes, tendem a 

desenvolver custos e ineficiências nas interfaces. A necessidade de coordenação 

entre os participantes da cadeia de abastecimento tem aumentado conforme a 

organização em rede vai se tornando mais comum. 

 

Dessa forma, é preciso que as empresas sejam enquadradas em uma das 

especificações descritas por Guilhoto e Milone (2001) em relação ao tipo de canal 

que elas representam. A venda direta, que é o foco deste estudo, utiliza os 

intermediários, que são representados pela figura do revendedor, como 

responsáveis pelo canal de distribuição. No tocante ao tipo de controle que as 

organizações terão sobre os bens adquiridos, Almeida (1999) define que podem 

existir três formas, a exclusiva, a intensiva e a seletiva. Após identificar essas 

características, os canais terão condições de desenvolver as ferramentas mais 

adequadas para atender os membros que estão envolvidos no canal de distribuição, 

otimizando os serviços e gerando satisfação para todas as partes envolvidas nas 

transações. 

 

2.2.2.3.3.2 Os serviços prestados pelos canais de distribuição  

 

Os canais de distribuição desenvolvem atividades cada vez mais adaptáveis às 

demandas e necessidades do mercado, em que, além de assumir os custos com a 

logística e o trajeto dos produtos, ainda disponibilizam serviços que facilitam as 

transações mercadológicas, gerando, assim, mais comodidade e confiança nas 

negociações com as empresas envolvidas. 
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Os canais de distribuição podem assumir várias funções, facilitando, assim, a 

entrega dos bens para as empresas. Neves (1999) define que os canais, além da 

entrega dos produtos, também desempenham atividades nos seguintes fluxos: 

 

a) Posse física: faz referência ao fluxo do produto do fabricante até o 

consumidor; 

b) propriedade: consiste em ter a propriedade sobre o produto, e todos 

assumem, exceto os agentes e representantes, que somente representam o 

produto; 

c) promoção: é realizada com o objetivo de criar demanda a partir da redução de 

custo ou da adição de alguma vantagem extra para os consumidores; 

d) negociação: existe em todas as etapas do canal, cujas partes envolvidas 

definem os aspectos referentes ao preço e às formas de pagamento dos 

bens; 

e) financiamento: são formas de pagamento e fluxos financeiros ligados ao custo 

de capital; 

f) riscos: são envolvidos nos fluxos, abrangem aqueles advindos de 

obsolescência, enchentes, incêndios, sazonalidade, crescimento da economia 

e baixa aceitação destes; 

g) pedidos: fazem referência ao fluxo de pedidos e produtos; 

h) informações: são dadas por meio da comunicação entre os agentes, que 

passam suas percepções sobre os bens, as quais servirão de informações 

para o consumidor final; 

i) pagamentos: são os fluxos de pagamentos existentes no sistema. 

 

Pigatto e Alcântara (2007) relatam que os atuais canais de distribuição são 

constituídos de participantes que fazem parte dos mesmos canais tradicionais. Mas 

as regras do jogo mudaram e os papéis e as responsabilidades de cada membro 

não são mais baseados em funções tradicionais como comprar, vender ou entregar 

um produto, mas sim em responsabilidades relacionadas a serviços diferenciados. E 

a empresa que melhor desempenhá-los irá conseguir melhor imagem no mercado. 
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Assim, estar inserido em um canal de distribuição é de fundamental 
importância competitiva para as empresas atuais, tornando-se parte da 
estratégia adotada. Portanto, ações estratégicas e táticas, assim como 
objetivos comuns, devem ser compartilhadas, dentro de uma perspectiva 
global de negócios, junto às demais empresas envolvidas no canal (Pigatto & 
Alcântara, 2007, p. 155). 

 

Em mercados cada vez mais voláteis, Poli (2001) encontrou que a capacidade de 

reação torna-se uma exigência competitiva essencial e, dessa forma, o 

gerenciamento da cadeia de abastecimento vem sendo reconhecido como um 

determinante fundamental da vantagem competitiva. Como os custos totais e o 

serviço ao cliente são afetados pela estrutura da cadeia de abastecimento e pela 

eficiência de sua coordenação, é essencial que seja dada mais ênfase ao 

gerenciamento. 

 

Com base nas análises desenvolvidas por esses autores, pode-se comprovar que os 

canais de distribuição, que inicialmente eram responsáveis somente pelo transporte 

dos bens, evoluíram com as demandas do mercado e desenvolveram diversos 

serviços que tornaram as negociações mais rápidas e fáceis de serem realizadas. 

Dessa maneira, por meio da utilização eficaz de suas ferramentas, torna-se possível 

oferecer produtos cada vez mais adaptados e adequados às demandas dos 

mercados e às necessidades do público consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

3 Metodologia 

 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados, incluindo-se a 

caracterização da pesquisa, descrição da unidade de análise e a unidade de 

observação, técnicas de coleta de dados e análise quantitativa e qualitativa dos 

resultados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa  

 

Quanto aos fins, o presente estudo pode ser considerado descritivo e exploratório. 

Descritivo, pelo fato de que o seu propósito foi abranger as características de 

determinada situação. Vergara (1998) ensina que “a pesquisa descritiva expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno”. Pode 

também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para 

tal. Por outro lado, Sampieri, Collado e Lucio (2013) afirmam que essa modalidade 

de pesquisa tem por objetivo coletar informações e evidenciar as dimensões do 

problema de pesquisa investigado. Todavia, esses três autores entendem que há 

necessidade de identificar e descrever os eventos, as características e os 

fenômenos ocorridos com determinada população.  

 

Referente à classificação exploratória da pesquisa, Mattar (1997, p. 80) avalia: 

 

Visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou 
problema de pesquisa em perspectiva. Por isso, é própria para os primeiros 
estágios da investigação quando a familiaridade, o conhecimento e a 
compreensão dos fenômenos por parte do pesquisador são insuficientes ou 
inexistentes. 

 

Gil (2008) complementa que a pesquisa exploratória tem por objetivo trazer mais 

familiaridade com o tema analisado.  

 

Pelo fato de ainda não existir algum estudo sistematizado, que capte a percepção 

dos revendedores da empresa Alfa quanto ao negócio que representam, essa 

classificação se justifica nesta dissertação.  
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3.2 Unidade de análise 

 

Para este estudo, a unidade de análise para aplicação e validação do modelo teórico 

conceitual desenvolvido foi a empresa Alfa, uma microempresa instalada em 

Contagem, estado de Minas Gerais, Brasil, desde 1991. A empresa Alfa possui dois 

sócios e aproximadamente 50 revendedores. Seu escopo de trabalho é a produção 

e distribuição de produtos magnéticos. Internamente, está organizada em 

departamentos pelas áreas administrativas (contábil, fiscal e financeira), produtivas 

(fabricação, montagem e expedição) e comercial (revenda). 

 

As áreas administrativas e produtivas da empresa Alfa possuem departamentos 

organizados por células internas e terceirizadas, que operam por macroprocessos. 

Para a execução das atividades, a empresa conta com interfaces internas entre seus 

departamentos e células e externas, entre seus clientes, fornecedores, bancos, 

governo, entre outras entidades.  

 

Já a área comercial é comporta exclusivamente por revendedores que realizam a 

prática da venda direta dos produtos da empresa. 

 

O modelo conceitual de análise organizacional desenvolvido foi aplicado à área 

comercial de forma aleatória e conforme disponibilidade. Essa área foi escolhida por 

concentrar o maior número de representantes e por serem estes responsáveis pela 

atividade da empresa com o cliente final, decisiva para o negócio da mesma. 

 

3.3 Unidade de observação 

 

A unidade de observação foi composta de revendedores da empresa Alfa, que 

atuam principalmente nos estados: Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Espírito 

Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Tocantins, Pernambuco, Rio Grande do 

Sul, Distrito Federal, nessa ordem de relevância. 

 

Os revendedores caracterizam a atividade-fim da empresa, uma vez que são o elo 

que leva o produto da empresa Alfa a seu cliente final. Dessa forma, são 
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consideradas o maior gargalo das decisões gerenciais que afetam diretamente o 

negócio da empresa.  

 

3.4 Procedimentos de coleta de dados  

 

Foram utilizados um survey e um conjunto de perguntas semiestruturadas, a fim de 

obter dados que permitam identificar a percepção dos revendedores quanto ao 

negócio da empresa Alfa. 

 

A escolha do survey se justifica por proporcionar uma pesquisa que visa ao 

levantamento e à apresentação das opiniões dos revendedores por meio de 

questionários, com perguntas padronizadas, sendo caracterizado como um 

levantamento de dados por amostragem, permitindo tratamento estatístico dos 

dados coletados (Babbie 2003; Silva & Fossá, 2013; Vieira, 2009). 

 

Procedeu-se a um levantamento com o intuito de identificar a percepção e, 

consequentemente, a situação em um dado momento (Vieira, 2009). Esse 

levantamento foi realizado por meio de um questionário enviado por e-mail pelo 

pesquisador para todos os 50 revendedores da empresa Alfa. Vale ressaltar que os 

questionários foram preenchidos pelos próprios respondentes, por terem sido de 

“autoaplicação” (Vieira, 2009, p. 18). 

 

3.4.1 Elaboração do questionário para o survey  

 

Em relação à metodologia para a coleta dos dados, utilizou-se um survey, que é um 

dos 14 tipos descritos por Figueiredo (2004) e definido por ele como a “obtenção de 

informações quanto à prevalência, distribuição e inter-relação de variáveis no âmbito 

de uma população” (Figueiredo, 2004, p. 114).  

 

Bryman (1989, p. 104) também define:  
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A pesquisa de survey implica a coleção de dados [...] em um número de 
unidades e geralmente em uma única conjuntura de tempo, com uma visão 
para coletar sistematicamente um conjunto de dados quantificáveis no que diz 
respeito a um número de variáveis que são então examinadas para discernir 
padrões de associação. 

 

Ressalta-se que o survey, como método, exige grande planejamento do pesquisador 

e a necessidade do monitoramento durante a aplicação para que alguma ação de 

contorno seja tomada caso ocorra algum desvio em relação ao planejado. Babbie 

(2003) dedica o uso desse método para “descobrir a distribuição de certos traços e 

atributos da população estudada, não se preocupando com o porquê da distribuição, 

e sim com o que ela é”. Dessa forma, a aplicação de um survey no presente estudo 

teve como objetivo coletar, de forma padronizada, informações referentes à 

percepção dos revendedores da empresa Alfa, a respeito dos negócios com ela. A 

padronização do questionário permite, mediante o tratamento estatístico das 

respostas, descrever a distribuição do conjunto das percepções. 

 

A coleta de dados ocorreu com a aplicação de um questionário eletrônico na 

plataforma Google Docs®, extraindo, desse modo, informação intrínseca sobre a 

empresa Alfa. A construção do questionário contemplou afirmativas valoradas em 

uma escala Likert, ou seja, respostas psicométricas usadas habitualmente em 

pesquisas de opinião. Essa escala é um instrumento de mensuração desenvolvido 

por Rensis Likert (1903-1981), em 1932 (Bermudes, Santana, Braga & Souza, 2016; 

Oliveira, 2001), “para mensurar atitudes no contexto das ciências comportamentais 

[...] e consiste em tomar um construto e desenvolver um conjunto de afirmações 

relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau de 

concordância” (Silva Júnior & Costa, 2014, p. 5). 

 

A escala utilizada foi uma Likert de cinco pontos, conforme apresentado no exemplo 

retratado na Tabela 5. 
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Tabela 5  

Escala de Likert utilizada no questionário de pesquisa 

Estou satisfeito com o serviço de limpeza realizado em meu carro. 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
nem concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Cada respondente ao questionário foi instigado a valorar a assertiva apresentada 

segundo as opções propostas pela escala. De acordo com os ditames da ética na 

pesquisa, o questionário incorporou um termo de esclarecimento no qual explicita os 

seus objetivos e os responsáveis pelo seu conteúdo, a saber: o mestrando e o 

professor orientador.  

 

A opção da presente pesquisa pelo meio digital decorreu dos seguintes fatores:  

 

a) Disponibilidade dos endereços eletrônicos (e-mails) dos revendedores;  

b) economia financeira por parte do pesquisador;  

c) mais agilidade no envio, recepção e processamento das respostas;  

d) envio de um número considerável de questionários e, posteriormente, 

facilidade de exportação dos dados para outras ferramentas;  

e) familiaridade do pesquisador com a tecnologia digital.  

 

O questionário desenvolvido para o presente estudo foi estribado no arcabouço 

extraído do referencial teórico. Assim sendo, a criação do instrumento de coleta de 

dados se fundamentou no exame de indicadores referentes a três dimensões que 

permitem caracterizar a efetividade do negócio: características do produto, preço do 

produto e distribuição (placement) do produto. A Figura 6 sintetiza o esquema 

metodológico que norteou a elaboração do questionário aplicado: 
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Figura 6  
As três dimensões de análise do negócio. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Ao final do questionário foi disponibilizado um espaço para que o respondente 

pudesse expor a sua percepção sobre o negócio da empresa Alfa de modo 

inteiramente livre. Com as informações coletadas, foi desenvolvida análise 

qualitativa, bastante rica, da percepção dos revendedores no que se refere às 

características, à precificação (visão econômica/comercial) e à distribuição 

(placement) do produto para a aferição adequada dos negócios da empresa Alfa 

com seus revendedores.  

 

Dessa forma, este trabalho propõe a reunião dos elementos que explicitam a 

característica, preço e distribuição do produto e possibilitam melhor compreensão da 

relação que se desenvolve entre os revendedores e a empresa. 

 

3.4.2 Pré-teste do questionário 

 

É prudente, como evidencia Ramalho (2006), que um questionário, após concluído, 

não seja dado como definitivo. Para o autor, é importante que se faça o pré-teste em 

campo para assegurar que o instrumento seja efetivamente capaz de fornecer os 

dados adequados para o estudo em questão. Em contrapartida, o pré-teste permite 

identificar problemas potenciais que venham a comprometer o resultado final que o 

pesquisador não percebeu imediatamente, devido à sua proximidade com o 

problema. 

 

Dessa forma, depois de elaborado, o questionário passou pela fase do pré-teste a 

partir da aplicação prévia a uma amostra de cinco revendedores da empresa Alfa. O 

processo utilizado foi de “autoaplicação”, semelhante ao processo utilizado no 

levantamento definitivo. 

 

Por meio do pré-teste, foram identificados problemas de compreensão quanto a uma 

informação solicitada na afirmativa “o produto apresenta adequado sistema de 

troca”. Na concepção dos respondentes, sistema de troca refere-se a uma atividade 

bastante geral que pode ser desencadeada em várias situações. Após a 

identificação dessa possível ambiguidade, decidiu-se solicitar a informação de modo 

diferente: “o produto apresenta adequado sistema de troca em caso de defeito de 
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defeitos de fábrica”. O objetivo é identificar se o sistema de trocas do produto, 

especificamente por defeito de fábrica, é eficiente. 

 

Outro importante ponto merecedor de atenção foi o relacionado à afirmativa “a 

bonificação por indicação em equipe (marketing de rede) é uma estratégia adequada 

a ser utilizada pela empresa Alfa”. Segundo os respondentes, o termo “marketing de 

rede” não é muito claro para o processo considerado. Decidiu-se, então, solicitar a 

informação da seguinte forma: “a bonificação por indicação em equipe (marketing de 

rede ou marketing multinível) é uma estratégia adequada a ser utilizada pela 

empresa Alfa”, deixando mais claro o conteúdo em questão. 

 

Finalmente, considerados todos os aspectos relevantes, identificados pelo pré-teste, 

as afirmativas foram reelaboradas, com o objetivo de assegurar que o processo de 

autoaplicação não comprometesse a qualidade das respostas. 

 

3.4.3 Perguntas semiestruturadas 

 

A aplicação de um conjunto de perguntas semiestruturadas foi o segundo 

procedimento metodológico utilizado para o levantamento dos dados. As perguntas 

foram consideradas semiestruturadas (por seguirem um roteiro que garantiu uma 

organização mínima) e semidiretivas (por terem seu objeto fixado pelo pesquisador, 

considerando que o tema foi direcionado de acordo com o interesse da pesquisa) 

(Boni & Quaresma, 2005; Brito & Feres, 2011; Haguette, 1992; Mattos, 2010). As 

perguntas foram enviadas para 20 revendedores de diferentes regiões e tempo de 

atuação na empresa Alfa. 

 

Para a realização do conjunto de perguntas semiestruturadas foi desenvolvido um 

roteio de entrevista, conforme mostrado na Tabela 6, baseado nas dimensões 

constantes no arcabouço teórico-conceitual elaborado para este estudo. O intuito 

desse roteiro é servir como norteador para o processo de coleta. As perguntas foram 

enviadas via e-mail e respondidas pelos próprios respondentes, por terem sido de 

“autoaplicação”. 
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O objetivo do conjunto de perguntas foi permitir que os revendedores entrevistados 

pudessem responder, de forma livre, às questões propostas, para verificar sua 

percepção quanto aos negócios da empresa Alfa em três dimensões do marketing 

(produto; preço e distribuição). Foi analisada também a coerência entre o resultado 

das entrevistas e o resultado do survey dessa mesma população, consistindo, 

assim, em um processo de triangulação de métodos. 

 

A Tabela 6 traz o roteiro de entrevista elaborado a partir do modelo teórico 

conceitual, disponível no Apêndice B. 

 

Tabela 6  

Roteiro de perguntas semiestruturadas 

D
im

e
n

s
õ

e
s

  
 

Perguntas 

 

Autores 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 d

o
 

P
ro

d
u

to
 

1) A qualidade do produto é suficiente para seu 
trabalho de revenda? 

Hawkins et al., (1995); 
Sandhusen (2003); Kotler (1993, 

2005); McDonald (2004); McCarthy & 
Perreault (1997); Las Casas (2005); 
Pride e Ferrell (2001); Dias (2006); 
Churchill e Peter (2005); Rocha e 

Christensen (1999); Kotler e 
Armstrong (2004). 

2) O produto apresenta durabilidade por longo 
período de tempo? 

3) O produto tem termos que resguardam o 
consumidor quanto a eventuais falhas de 
fabricação ou funcionamento? 

4) A embalagem do produto auxilia na proteção, 
conservação e venda? 

P
re

ç
o
 d

o
 

P
ro

d
u

to
 

5) Os valores de compra são adequados para o 
revendedor? 

Churchill e Peter (2005); Kotler e 
Armstrong (2004); Sandhusen (2003); 
Dias (2006); Pride e Ferrel (2001); Las 

Casas (2005); Kotler (2005);  
6) Os valores de venda são suficientes para o 

revendedor? 

7) As formas de pagamento para aquisição do 
produto são suficientes? 

D
is

tr
ib

u
iç

ã
o

 d
o
 

P
ro

d
u

to
 

8) O tempo de recebimento do produto é suficiente? Solomon & Stuart (2002); Zilber e 
Fischmann (1999); Gonzáles (2001); 
Mutarelli (2004); Guilhoto e Milone 
(2001); Santos (1996); Siqueira e 
Toledo (2001); Larentis (2005); 

Almeida (1999); Rodrigues (2005); 
Christopher (1999); Poli (2001); Neves 

(1999); Consoli (2005); Pigatto e 
Alcântara (2007); Santos (1996); 

9) O custo de frete cobrado para entrega do produto 
é adequado? 

10) As formas de entrega do produto praticadas pela 
empresa são suficientes? 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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3.5 Procedimentos de análise de dados  

 

Nessa fase foi realizada uma comparação entre os resultados obtidos pelos dois 

métodos aplicados à pesquisa (survey e questionário de perguntas 

semiestruturadas). O objetivo foi verificar a percepção dos revendedores da 

empresa Alfa sobre diferentes abordagens.  

 

3.5.1 Procedimentos de análise quantitativa dos dados 

 

Nesse procedimento, primeiramente foi utilizada a escala Likert de 5 pontos para 

captar a percepção dos revendedores da empresa Alfa. Na sequência, os dados 

foram tabulados utilizando-se o software Statistical Package for the Social Science 

(SPSS) para a análise descritiva e multivariada. 

 

3.5.2 Procedimentos de análise qualitativa dos dados 

 

A análise qualitativa de dados é um processo indutivo que tem como foco a 

fidelidade ao universo de vida cotidiano dos sujeitos, estando baseada nos mesmos 

pressupostos da chamada pesquisa qualitativa. Para a análise qualitativa, foi 

utilizada a técnica de análise de conteúdo, tendo como balizadores o referencial 

teórico e o modelo conceitual desenvolvido.  

 

Segundo Bardin (1977, p. 42), a análise de conteúdo aparece como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens.  

 

Dessa forma, pode-se concluir que a análise de conteúdo é uma “técnica de 

pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo, de forma prática e objetiva, 

produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao seu 

contexto social” (Caregnato & Mutti, 2006, p. 682). 
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Mattos (2010) refere que a análise de conteúdo aumenta a possibilidade de 

descoberta em um processo exploratório, aspecto característico deste estudo. 

Dessa forma, essa técnica foi operacionalizada e aplicada para a análise dos 

conteúdos das perguntas por meio das fases de pré-análise, exploração do material 

e tratamento dos dados, conforme orientações apresentadas por Bardin (1977), 

Mattos (2010), Santos (2012) e Silva e Fossá (2013), como se segue: 

 

1ª Fase – pré-análise: é feita a organização do material que comporá o corpus da 

pesquisa. Segundo Silva e Fossá (2013, p. 3), essa fase “é desenvolvida para 

sistematizar as ideias iniciais impostas pelo quadro referencial teórico e estabelecer 

indicadores para a interpretação das informações coletadas”. Nessa fase, foi 

definido o corpus de pesquisa que, segundo Bardin (1977, p. 96), é o “conjunto de 

documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos” e 

cuja constituição implica regras de seleção. 

 

Essa fase foi realizada tendo em vista as seguintes atividades:  

 

a) Digitação das respostas; 

b) seleção das respostas para formação do corpus da pesquisa, segundo 

critérios de exaustividade (uma vez definido o corpus, todas as respostas serão 

analisadas); homogeneidade (respostas realizadas sob o mesmo critério como tema 

e indivíduos semelhantes); 

c) preparação e codificação do material digitado. 

 

2ª Fase – exploração do material: é analisado o significado pragmático da 

conversação. Nessa fase foi realizada a codificação ou transformação, na qual os 

textos das entrevistas foram recortados e agrupados em categorias. Esse “é o 

processo pelo qual os dados brutos são transformados sistematicamente e 

agregados em unidades, as quais permitem a descrição exata das características 

pertinentes do conteúdo” (Bardin, 1977, p. 103). 

 

Essa fase foi composta das seguintes atividades: 
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a) Recorte dos textos em “unidades de registro” que formaram o conteúdo de 

análise de cada pergunta; 

b) comparação do conteúdo das “unidades de registro” com o conceito norteador 

elaborado a partir do referencial teórico e apresentado na Tabela 7. O 

conceito norteador consiste em afirmações provisórias que se esperaram para 

cada item do roteiro de entrevista e que possibilitaram identificar a existência 

das características de marketing ou não, conforme dimensões definidas. 

Posteriormente, cada “unidade de registro” foi classificada conforme os 

pressupostos de categorização apriorísticas (Campos, 2004), desenvolvidos a 

partir deste estudo e apresentados na Tabela 8; 

c) foram elaborados indicadores para a interpretação do material classificado;  

d) realizou-se a montagem de uma matriz de consolidação para aproximar 

relatos e opiniões similares entre os entrevistados. Isso possibilitou fazer as 

inferências com o modelo de pesquisa proposto (Apêndice C). 

 

A Tabela 7 mostra os conceitos norteadores elaborados a partir do referencial 

teórico para cada item do roteiro de entrevista. 
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Tabela 7  

Conceitos norteadores para análise das entrevistas 
Roteiro de Entrevista Conceito Norteador Teórico 

1 A qualidade do produto é suficiente para 
seu trabalho de revenda? 

Qualidade se refere às características reais de um 
produto que permitem que ele funcione como o 
esperado na satisfação das necessidades dos 
consumidores 

2 O produto apresenta durabilidade por 
longo período de tempo? 

É um bem durável que proporciona utilização por 
longo período de tempo. 

3 O produto tem termos que resguardam o 
consumidor quanto a eventuais falhas de 
fabricação ou funcionamento? 

Tem termos que resguardam a habilidade de 
satisfazer as necessidades ou as exigências, 
funcionando conforme esperado pelo consumidor. 

4 A embalagem do produto auxilia na 
proteção, conservação e venda? 

Sua embalagem serve para facilitar a 
armazenagem, proteger, facilitar o seu uso, 
conservar e ajudar a vendê-lo. 

5 Os valores de compra são adequados 
para o revendedor? 

O valor que o consumidor paga para obter o 
produto deve ser baseado no preço do competidor 
dentre outros fatores. 

6 Os valores de venda são suficientes para 
o revendedor? 

A relação entre o valor vendido e o valor adquirido 
proporciona adequada lucratividade. 

7 As formas de pagamento para aquisição 
do produto são suficientes? 

Os meios de pagamento proporcionados pela 
empresa aos revendedores são adequados. 

8 O tempo de recebimento do produto é 
suficiente? 

O tempo deve ser suficiente para atender às 
necessidades de utilização do consumidor. 

9 O custo de frete cobrado para entrega do 
produto é adequado? 

O valor que o consumidor paga pelo frete do 
produto não pode representar um custo superior 
ao benefício gerado. 

10 As formas de entrega do produto 
praticadas pela empresa são suficientes? 

As formas de entrega devem fazer com que o 
produto esteja disponibilizado em tempo e no local 
desejado. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A partir do referencial teórico estudado, foram elaborados os conceitos norteadores 

(CN) que serviram como orientação para avaliação de cada “unidade de registro” 

das entrevistas, conforme sugerido por Silva (2017). Eles representam a estrutura 

mínima a ser identificada no conteúdo analisado, passíveis de serem identificadas. 

Os quatros pressupostos utilizados para a geração de uma taxonomia, decorrente 

das respostas extraídas das entrevistas, encontram-se detalhados na Tabela 8. 

 

Tabela 8  

Pressuposto para categorização 
Pressupostos de Categorização 

P1 A característica analisada corresponde ao esperado pelo CN. 
P2 A característica analisada corresponde parcialmente ao esperado pelo CN. 
P3 A característica analisada não corresponde ao esperado pelo CN. 
P4 A característica identificada foi anômola em relação ao CN. 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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3ª Fase – tratamento dos dados: realização do tratamento dos dados com 

inferências e interpretações respaldadas no referencial teórico. Segundo Silva e 

Fossá (2013, p. 4), essa fase “consiste em captar os conteúdos manifestos e 

latentes contidos em todo material coletado” e inferir um parecer quanto à teoria. 

 

3.5.3 Triangulação de métodos  

 

Figaro (2014, p. 127) reporta que por meio da triangulação é possível utilizar 

“diferentes abordagens metodológicas do objeto empírico para prevenir possíveis 

distorções relativas [...] à aplicação de um único método”. Além de contribuir para o 

exame do fenômeno analisado sob múltiplas perspectivas, tem como objetivo 

enriquecer a “compreensão, permitindo emergir novas ou mais profundas 

dimensões. Ela contribuiu para estimular a criação de métodos inventivos, novas 

maneiras de capturar um problema para equilibrar com os métodos convencionais 

de coleta de dados” (Azevedo, Oliveira, Gonzalez & Abdalla, 2013, p. 4). 

 

Duarte (2009), Lewis e Grimes (2005) e Souza e Zioni (2003) apuraram que a 

triangulação é uma quebra da hegemonia metodológica que advoga a utilização do 

monométodo. Assim, objetivando assegurar mais robustez às conclusões deste 

estudo, procedeu-se a uma triangulação dos dois métodos utilizados na coleta dos 

dados. O objetivo foi verificar a existência de correlação entre as percepções 

emanadas pelas três dimensões abordadas (característica, preço e distribuição). 
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4 Análise dos resultados 

 

Neste capítulo, procedeu-se à análise quantitativa e qualitativa dos resultados, 

detalhando como foi alcançado cada um dos objetivos específicos estabelecidos 

nesta pesquisa.  

 

A Figura 6 ilustra o modelo de análise extraído do referencial teórico e que capta a 

percepção dos revendedores da empresa Alfa, segundo três dimensões do 

marketing. Dessa forma, atingiu-se o primeiro objetivo específico deste trabalho. 

 

4.1 Tratamento e análise estatística dos dados 

 

O primeiro procedimento metodológico consistiu na análise do perfil da amostra, 

objetivando examinar como os revendedores da empresa Alfa se distribuem 

segundo as regiões onde atuam e de acordo com o tempo de relacionamento com a 

empresa.  

 

Na sequência, utilizou-se o teste não paramétrico de Friedman (Spector, 1992), 

objetivando proceder a uma comparação entre os indicadores correspondestes às 

dimensões sobre a percepção dos revendedores quanto ao negócio. Finalmente, 

testou-se a existência de uma diferença estatisticamente significativa entre regiões 

(Sudeste e outras) e entre tempo de trabalho (até três anos e acima de três anos), 

em relação aos três construtos (dimensões) e a indicadores que constituem a 

percepção dos revendedores sobre o negócio da organização. 

 

O modelo utilizado para medir a percepção do negócio teve como base uma escala 

Likert de cinco pontos, na qual: 1- Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Não 

discordo nem concordo; 4 – Concordo e 5 – Concordo totalmente.  Com isso, 

considera-se que, em uma análise de frequência, índices iguais ou acima de quatro 

remetem a uma concordância em relação ao indicador, enquanto índices iguais ou 

abaixo de dois remetem a uma discordância em relação à afirmação retratada por 

aquele indicador. 
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4.1.1 Perfil da amostra utilizada 

 

Integra esta pesquisa a amostra de 50 revendedores, constituída por 40 

revendedores pertencentes à região Sudeste do Brasil (80%), por sete revendedores 

pertencentes à região Sul do Brasil (14%) e por três revendedores pertencentes à 

região Nordeste/Centro-Oeste (6%) do Brasil (Figura 7).  

 

Figura 7  
Distribuição da amostra segundo a região de atuação dos revendedores. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Em termos de tempo de trabalho na empresa, o maior percentual dos revendedores 

possui tempo de trabalho entre três e cinco anos (34%). Compõem o percentual 

restante 28% de revendedores entre um e três anos, 20% de revendedores acima 

de cinco anos e 18% c om um ano de trabalho na empresa (Figura 8). 
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Figura 8  
Distribuição da amostra segundo tempo de trabalho dos revendedores. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.1.2 Análise da importância das dimensões e indicadores do modelo 

 

Nesse caso, utilizou-se o teste não paramétrico de Friedman, que permite a 

comparação de dados amostrais relacionados e obtidos mediante uma atribuição de 

postos, como ocorre na escala Likert utilizada nesta dissertação (Spector, 1992). Na 

aplicação desse tipo de teste, o mesmo respondente fornece mais de uma 

informação que, no presente caso, refere-se aos escores atribuídos a cada 

indicador.  

 

Inicialmente, por meio do teste de Friedman, verificou-se se havia diferença 

significativa entre as dimensões de percepção sobre o negócio da empresa Alfa e 

também se essa diferença existia entre os indicadores ao considerar cada dimensão 

individualmente. Quando a hipótese básica – não há diferença significativa entre as 

dimensões ou entre os indicadores de uma mesma dimensão – era rejeitada, 

procedia-se, ainda, ao teste de comparações múltiplas para identificar as diferenças 

entre pares de dimensões ou de indicadores.  

 

As Tabelas 9 a 12 mostram os resultados fornecidos pelo pacote estatístico SPSS. 

Comparando-se a probabilidade de significância calculada (p-valor) com um nível de 

significância de 5%, ou até mesmo de 1%, foram obtidas as seguintes conclusões: 
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a) A dimensão que menos impactou a percepção sobre o negócio na empresa 

Alfa na visão do revendedor foi o preço do produto (Tabela 9). Já os impactos 

das demais dimensões foram considerados iguais entre si; 

b) a dimensão característica do produto foi mais impactado pelos indicadores: o 

produto apresentou durabilidade satisfatória e adequado sistema de trocas 

em caso de defeito de fábrica (Tabela 10), na visão dos revendedores; 

c) a dimensão preço do produto foi mais impactado pelos indicadores, na visão 

dos revendedores: o produto apresentou adequado retorno financeiro para o 

revendedor e a bonificação por escala de aquisição foi adequada para o 

revendedor (Tabela 11); 

d) a dimensão distribuição do produto foi menos impactada pelo indicador: os 

canais de entrega do produto aos revendedores foram adequados (Tabela 

12). 

 

A análise procedente atendeu ao segundo objetivo específico desta dissertação, que 

consistiu em identificar os impactos dos indicadores sobre as dimensões do modelo 

teórico utilizado, mostrando quais eram os atributos de percepção sobre o negócio 

da empresa Alfa mais importantes. 

 

Tabela 9  

Caracterização dos revendedores segundo as três dimensões sobre a percepção do 
negócio na empresa Alfa 

Dimensão Medidas Descritivas P-valor Conclusão 

1 Quartil Mediana 3 Quartil 

Distribuição do produto  4,67 5,00 5,00  
p<0,001 

 
DP = CP > PP Características do produto  4,69 4,75 5,00 

Preço do produto  3,80 4,00 4,60 

Nota:– As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%). 
– DP: desvio-padrão; – P: percentil. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 10  

Caracterização do revendedor segundo os indicadores da característica do produto 
Característica do Produto Medidas Descritivas P-

valor 

Conclusão 

Média DP 1 Q Mediana 3 Q 

1-O produto apresenta durabilidade 
satisfatória 

5,00 0,00 5,00 5,00 5,00  

 

p<0,001** 

 

 

1=2>3>4 
2-O produto apresenta adequado 
sistema de trocas em caso de defeito 
de fábrica 

4,98 0,14 5,00 5,00 5,00 

3-O produto apresenta boa qualidade 
no mercado (comparativamente aos 
produtos concorrentes) 

4,78 0,42 5,00 5,00 5,00 

4-O produto apresenta adequada 
embalagem  

4,28 0,45 4,00 4,00 5,00 

Nota:– As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman 

– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 

– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%). 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Tabela 11  

Caracterização do docente segundo os indicadores de preço do produto 
Preço do Produto Medidas Descritivas P-valor Conclusão 

Média DP 1 Q Mediana 3 Q 

1-O produto apresenta adequado 
retorno financeiro para o 
revendedor 

5,00 0,00 5,00 5,00 5,00  

 

 

 

 

p<0,001** 

 

 

 

 

 

1 = 2>3>4>5 

2-A bonificação por escala de 
aquisição é adequada para o 
revendedor 

4,94 0,24 5,00 5,00 5,00 

3-A modalidade de pagamento 
para aquisição do produto é 
adequada para o revendedor 

4,72 0,45 4,00 5,00 5,00 

4-Existe garantia de exclusividade 
de venda do produto em sua 
região de atuação 

3,80 1,12 3,75 4,00 4,25 

5-A bonificação por indicação em 
equipe (marketing de rede) é uma 
estratégia adequada a ser utilizada 
pela empresa Alfa 

2,18 1,40 1,00 1,50 3,00 

Nota:– As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman 
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 

– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%). 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 12  

Caracterização do revendedor segundo os indicadores de distribuição do produto 
Distribuição do Produto Medidas Descritivas P-valor Conclusão 

Média DP 1 Q Mediana 3 Q 

1-A empresa Alfa emite nota 
fiscal legalmente adequada 
para venda dos seus produtos 

5,00 0,000 5,00 5,00 5,00  

 

p<0,001** 

 

 

1=2>3 2-O tempo de recebimento do 
produto é suficiente 

4,90 ,303 5,00 5,00 5,00 

3-Os canais de entrega do 
produto aos revendedores são 
adequados 

4,60 ,670 4,00 5,00 5,00 

Nota:– As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%). 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

4.1.3 Comparação entre as percepções dos revendedores de acordo com a 

região de atuação 

 

Neste item, procedeu-se a um teste de diferença de medianas para permitir a 

comparação entre os resultados referentes às percepções apresentadas por 

revendedores que atuam em diferentes regiões do pais. Nesse caso, para cada 

dimensão de análise verificou-se a existência de diferenças significativas entre as 

percepções dos revendedores, de acordo com o modelo teórico (Tabela 13). 

 

Tabela 13  

Avaliação dos escores referentes às dimensões: Sudeste X Conjunto das demais 
regiões de atuação da empresa Alfa 

Dimensão Região Medidas Descritivas P-valor 

1 Quartil Mediana 3 Quartil 

Características do produto Sudeste 4,50 4,75 5,00 0,813 
Outras 4,75 4,75 4,75 

Preço do produto Sudeste 3,80 4,00 4,35 p<0,001** 
Outras 4,40 4,60 4,80 

Distribuição do produto Sudeste 4,75 5,00 5,00 0,024* 
Outras 4,00 4,50 5,00 

Nota: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Mann-Whitney 
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível de 
confiança de 95%). 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Na sequência, o mesmo tipo de teste foi utilizado para a comparação entre as duas 

categorias da região de revendedores, considerando cada um dos 12 indicadores. 

Cada indicador aqui mencionado correspondeu a uma assertiva do questionário, 

como mostra a Tabela 14. 

 

Tabela 14  

Avaliação dos escores referentes aos indicadores: Sudeste X Conjunto das demais 
regiões de atuação da empresa Alfa 

Indicador Região Medidas Descritivas P-valor 

1 Quartil Mediana 3 Quartil 

O produto apresenta adequado sistema 
de trocas 

Sudeste 5,00 5,00 5,00 0,617 
 Outras 5,00 5,00 5,00 

O produto apresenta durabilidade 
satisfatória 

Sudeste 5,00 5,00 5,00 1,000 
 Outras 5,00 5,00 5,00 

O produto apresenta embalagem 
adequada 

Sudeste 4,00 4,00 5,00 0,161 

 Outras 4,00 4,00 4,00 

O produto apresenta boa qualidade no 
mercado (comparativamente aos produtos 
concorrentes) 

Sudeste 4,00 5,00 5,00 0,063 

 
Outras 

 
5,00 

 
5,00 

 
5,00 

 

O produto apresenta adequado retorno 
financeiro para o revendedor 

Sudeste 5,00 5,00 5,00 1,000 

 Outras 5,00 5,00 5,00 

A bonificação por escala de aquisição é 
adequada para o revendedor 

Sudeste 5,00 5,00 5,00 0,377 

 Outras 5,00 5,00 5,00 

A modalidade de pagamento para 
aquisição do produto é adequada para o 
revendedor 

Sudeste 4,00 5,00 5,00 0,029* 

 
Outras 

 
5,00 

 
5,00 

 
5,00 

 

Existe garantia de exclusividade de venda 
do produto em sua região de atuação 

Sudeste 3,00 4,00 4,00 p<0,001** 
 Outras 4,75 5,00 5,00 

A bonificação por indicação em equipe 
(marketing de rede) é estratégia 
adequada a ser usada pela empresa Alfa 

Sudeste 1,00 1,00 3,00 0,004** 
 
 

Outras 
 

2,00 
 

3,00 
 

5,00 
 

O tempo de recebimento do produto é 
suficiente 

Sudeste 5,00 5,00 5,00 p<0,001** 
 Outras 4,00 4,50 5,00 

Os canais de entrega do produto aos 
revendedores são adequados 

Sudeste 4,25 5,00 5,00 0,024* 
 Outras 3,00 4,00 5,00 

A empresa Alfa emite NF legalmente 
adequada para a venda dos seus 
produtos 

Sudeste 5,00 5,00 5,00 1,000 
 
 

Outras 
 

5,00 
 

5,00 
 

5,00 
 

Nota:- As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Mann-Whitney 
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível de 
confiança de 95%). 
Fonte: dados da pesquisa. 
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A amostra utilizada evidenciou diferenças estatisticamente significativas entre as 

percepções dos revendedores que atuam em diferentes regiões do país para as 

duas dimensões preço do produto e distribuição do produto. Além disso, os 

resultados mostraram haver maior índice de concordância com a afirmação proposta 

pela dimensão preço do produto por parte dos revendedores da região fora do 

Sudeste e, em contrapartida, pela dimensão distribuição do produto por parte dos 

revendedores da região do Sudeste (Tabela 13). 

 

Finalmente, utilizando-se o mesmo tipo de teste, procedeu-se à comparação entre 

os dois grupos de região do Brasil, considerando-se cada um dos 12 indicadores 

para captar a percepção do negócio da empresa Alfa. Nesse caso, os resultados 

indicaram diferença estatisticamente significativa para cinco desses indicadores (p-

valor inferior a 5% na Tabela 14). Entre esses, os revendedores da região fora do 

Sudeste tenderam a “concordar” mais com as três primeiras afirmações 

estatisticamente significativas (que se referiram à dimensão preço do produto) do 

que os revendedores da região Sudeste. No entanto, os revendedores da região 

Sudeste tenderam a “concordar” mais com as duas últimas afirmações 

estatisticamente significativas (que se referiram à dimensão distribuição do produto). 

Cumpriu-se, portanto, o terceiro objetivo, que foi comparar as percepções dos 

revendedores considerando suas diferentes regiões de atuação. 

 

4.1.4 Comparação entre as percepções dos revendedores em função do tempo 

de relação com a empresa Alfa 

 

No que se refere ao tempo de trabalho na empresa, foram constatadas diferenças 

estatisticamente significativas entre as percepções dos dois tipos de tempo de 

trabalho na empresa para duas dimensões: característica do produto e distribuição 

do produto. Além disso, os resultados mostraram haver maior índice de 

concordância com a afirmação proposta pela dimensão característica do produto por 

parte dos revendedores com até três anos de trabalho na empresa e, em 

contrapartida, pela dimensão distribuição do produto por parte dos revendedores 

com mais de três anos de trabalho na empresa (Tabela 15). 
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Tabela 15  

Avaliação dos escores referentes às dimensões sobre a percepção do negócio da 
empresa por tempo na empresa 

Dimensão Tempo de Trabalho Medidas Descritivas P-valor 

1 Quartil Mediana 3 Quartil 

Características do produto Até 3 anos 4,75 4,75 5,00 0,002** 
 Acima de 3 anos 4,50 4,75 4,75 

Preço do produto 

 

Até 3 anos 3,80 4,00 4,60 0,636 
 Acima de 3 anos 3,60 4,00 4,60 

Distribuição do produto 

 

Até 3 anos 4,67 5,00 5,00 0,001** 

 Acima de 3 anos 5,00 5,00 5,00 

Nota:- As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Mann-Whitney 
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível de 
confiança de 95%). 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Conforme se pode observar na Tabela 16, os revendedores com até três anos de 

trabalho na empresa Alfa tenderam a “concordar” mais com a afirmação “o produto 

apresenta boa qualidade no mercado” (comparativamente aos produtos 

concorrentes) do que os revendedores com mais de três anos de trabalho. No 

entanto, os revendedores com mais de três anos de trabalho na empresa Alfa 

“concordaram” mais com a afirmação “os canais de entrega do produto aos 

revendedores são adequados” (Tabela 16). 
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Tabela 16  

Avaliação dos escores referentes aos indicadores sobre a percepção do negócio da 
empresa por tempo na empresa 

Indicador Região Medidas Descritivas P-valor 

1 Quartil Mediana 3 Quartil 

O produto apresenta adequado 
sistema de trocas 

Até 3 anos 5,00 5,00 5,00 0,356 
 Acima de 3 anos 5,00 5,00 5,00 

O produto apresenta durabilidade 
satisfatória 

Até 3 anos 5,00 5,00 5,00 1,000 
 Acima de 3 anos 5,00 5,00 5,00 

O produto apresenta embalagem 
adequada 

Até 3 anos 4,00 4,00 5,00 
0,109 

Acima de 3 anos 4,00 4,00 4,00 

O produto apresenta boa qualidade 
no mercado (comparativamente 
aos produtos concorrentes) 

Até 3 anos 5,00 5,00 5,00 0,001** 

 
Acima de 3 anos 
 

4,00 
 

5,00 
 

5,00 
 

O produto apresenta adequado 
retorno financeiro para o 
revendedor 

Até 3 anos 5,00 5,00 5,00 1,000 

 
Acima de 3 anos 
 

5,00 
 

5,00 
 

5,00 
 

A bonificação por escala de 
aquisição é adequada para o 
revendedor 

Até 3 anos 5,00 5,00 5,00 0,653 
 Acima de 3 anos 

 
5,00 

 
5,00 

 
5,00 

 

A modalidade de pagamento para 
aquisição do produto é adequada 
para o revendedor 

Até 3 anos 4,00 5,00 5,00 0,726 

 
Acima de 3 anos 
 

4,00 
 

5,00 
 

5,00 
 

Existe garantia de exclusividade de 
venda do produto em sua região 
de atuação 

Até 3 anos 4,00 4,00 5,00 0,284 

 
Acima de 3 anos 
 

3,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

A bonificação por indicação em 
equipe (Marketing de Rede) é uma 
estratégia adequada a ser utilizada 
pela empresa Alfa 

Até 3 anos 1,00 2,00 3,00 0,917 

 

 

Acima de 3 anos 
 
 

1,00 
 
 

1,00 
 
 

4,00 
 
 

O tempo de recebimento do 
produto é suficiente 

Até 3 anos 5,00 5,00 5,00 0,111 
Acima de 3 anos 5,00 5,00 5,00 

Os canais de entrega do produto 
aos revendedores são adequados 

Até 3 anos 4,00 5,00 5,00 0,011** 

 Acima de 3 anos 5,00 5,00 5,00 

A empresa Alfa emite NF 
legalmente adequada para a venda 
dos seus produtos 

Até 3 anos 5,00 5,00 5,00 1,000 

 
Acima de 3 anos 
 

5,00 
 

5,00 
 

5,00 
 

Nota:- As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Mann-Whitney 
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível de 
confiança de 95%). 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

O quarto e último objetivo de pesquisa foi, assim, alcançado, a partir dos testes 

sobre a existência de uma possível diferença entre as percepções dos revendedores 

com diferente tempo de atuação na empresa Alfa. Cumpriu-se, portanto, o objetivo 

de comparar os resultados encontrados entre os grupos pesquisados. 
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4.2 Tratamento e análise qualitativa dos dados 

 

Inicialmente, procedeu-se a um exame do perfil da amostra de acordo com o tempo 

e a região de atuação dos entrevistados na Empresa Alfa. Na sequência, conforme 

recomenda Bardin (1977), foi examinado o total de 200 respostas decorrentes de 20 

questionários, contemplando, cada um, 10 questões. 

 

A segunda etapa do processo consistiu em extrair as respostas das “unidades de 

registro” e examiná-las à luz dos conceitos norteadores (Tabela 7) obtidos do 

referencial teórico e classificados conforme os pressupostos de categorização 

(Tabela 8). O Apêndice C sintetiza o resultado da categorização de todas as 

respostas levantadas nos questionários, de acordo com o tempo de empresa e a 

região de atuação. 

 

4.2.1 Perfil da amostra dos entrevistados 

 

A Tabela 17 apresenta uma síntese do perfil dos entrevistados estruturado de 

acordo com as suas características ocupacionais e região de atuação. Cabe 

destacar que o maior percentual de revendedores (70%) tem tempo de atuação de 

um a cinco anos na empresa e a maior parte (85%) tem a região Sudeste como área 

de atuação. 

 

Tabela 17 – Distribuição da população segundo as variáveis ocupacionais 

Distribuição dos entrevistados segundo as variáveis ocupacionais 
Variáveis n % 

 20 100 

Tempo de atuação Até 1 ano 02 10 
De 1 a 3 anos 07 35 
De 3 a 5 anos 07 35 
Superior a 5 anos 04 20 

Região de atuação Sudeste 17 85 
Sul 02 10 
Nordeste / Centro Oeste 01 05 

Fonte: dados da pesquisa, 
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4.2.2 Análise geral das dimensões por meio dos pressupostos de 

categorização 

 

As percepções captadas pelas entrevistas foram confrontadas com os conceitos 

norteadores (Tabela 7) e posteriormente classificadas de acordo com os 

pressupostos de categorização (Tabela 8). Dessa forma, se a percepção estava de 

acordo com o conceito norteador, ela recebeu a classificação P1, significando estar 

mais próxima das características esperadas. Analogamente, P2 correspondeu 

parcialmente ao conceito norteador, P3 não correspondeu ao conceito norteador e, 

por fim, P4 correspondeu a uma característica anômala, ou seja, não contemplada 

pelo questionário. Com base nessa categorização, foram, então, analisados os 

resultados obtidos com as 20 entrevistas realizadas e apresentados, de forma 

consolidada, para as três dimensões, na Figura 9. 

 

 

Figura 9 
Pressupostos de categorização: marketing mix. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

As percepções captadas pelos questionários para as dimensões constitutivas do 

arcabouço teórico conceitual extraído do referencial teórico evidenciaram que, de 

acordo com o conceito norteador, P1 representou o correspondente a 67,50%, 

confirmação direta da percepção esperada para as características do marketing mix 

nos negócios da Empresa Alfa, e P2 correspondeu a 23,50%, sendo seguidos por 

6% e 3% para P3 e P4, respectivamente. Esse resultado permite concluir que, de 
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maneira geral, com base na análise dos dados qualitativos coletados, as 

características marketing mix foram identificadas nos negócios da Empresa Alfa. 

 

4.2.2.1 Percepção sobre a dimensão produto 

 

A expectativa para essa dimensão era de que a caracterização da percepção 

captada pelo questionário apresentasse o pressuposto P1 como destaque entre os 

demais, considerando que os revendedores da Empresa Alfa, por optarem trabalhar 

com os seus produtos, deveriam ter boas percepções em relação a qualidade, 

durabilidade, garantias e embalagem, que são os indicadores que caracterizam essa 

dimensão. 

 

Entretanto, de maneira geral, a percepção dos revendedores entrevistados foi 

satisfatória para 48 revendedores (60%); 22 (27,5%) deles perceberam que o 

produto estava parcialmente adequado, porém 10 (12,50%) entenderam que o 

produto não correspondia a algum quesito específico, o que será detalhado nas 

próximas apresentações por indicadores.  

 

 

Figura 10 
Pressupostos de categorização: dimensão produto.  
Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 18 – Distribuição da população segundo as variáveis ocupacionais 

Percepção dos revendedores entrevistados para a dimensão produto 

DIMENSÃO PRODUTO 

Questões P1 P2 P3 P4 TOTAL 

n      % n      % n      % n     % n    % 

1) A qualidade do produto é suficiente 
para seu trabalho de revenda? 

12   60,00 8   40,00 0   0,00 0   0,00 20   100 

2) O produto apresenta durabilidade 
por longo período de tempo? 

18   90,00 2   10,00 0   0,00 0   0,00 20   100 

3) O produto tem termos que 
resguardam o consumidor quanto a 
eventuais falhas de fabricação ou 
funcionamento? 

18   90,00 2   10,00 0   0,00 0   0,00 20   100 

4) A embalagem do produto auxilia na 
proteção, conservação e venda? 

0   0,00 10   50,00 10   50,00 0   0,00 20   100 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.1.1 Qualidade 

 

Para esse indicador da dimensão produto, 40,00% dos entrevistados tiveram suas 

respostas classificadas com o pressuposto P2. Isso significa que os respondentes 

entenderam que a qualidade referente ao produto revendido por eles estava 

parcialmente adequada em relação ao que seria ideal. Por outro lado, 60,00% dos 

entrevistados entenderam que o produto revendido apresentava qualidade 

adequada para o que se propunha. Não houve percepções (P3) e (P4) para esse 

indicador. A Figura 11 retrata a percepção geral dos entrevistados para esse 

indicador da dimensão produto. 
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Figura 11 
Pressupostos de categorização: dimensão produto indicador de qualidade. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.1.2 Durabilidade 

 

Como apresentado na Figura 12, para esse indicador da dimensão produto, 90,00% 

dos entrevistados tiveram suas respostas classificadas com o pressuposto P1. Eles 

entenderam que a durabilidade do produto revendido estava adequada. Isso ocorreu 

uma vez que o produto tinha durabilidade indeterminada e sua utilização condizia 

com essa premissa. Por outro lado, 10% dos entrevistados entenderam que sua 

durabilidade correspondeu parcialmente ao esperado (P2). Para (P3) e (P4) não 

houve percepções nesse indicador. 

 

 

 



 108 

 

Figura 12 
Pressupostos de categorização: dimensão produto indicador de durabilidade. 
Fonte: dados da pesquisa, 

 

4.2.2.1.3 Garantia 

 

Elevado percentual (90,00%) de entrevistados teve suas respostas classificadas 

com o pressuposto P1. Eles entenderam que a garantia proporcionada pelo produto 

revendido estava adequada. Isso ocorreu pois, em casos de falhas, a empresa 

tomou as providências e correções para devido ajuste. Por outro lado, para 10% dos 

entrevistados a garantia do produto revendido correspondeu apenas parcialmente ao 

esperado (P2).  

 

 

Figura 13 
Pressupostos de categorização: dimensão produto indicador garantia. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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4.2.2.1.4 Embalagem 

 

Observa-se, na Figura 14, que 50,00% dos entrevistados entenderam que a 

embalagem correspondeu parcialmente ao que deveria ser necessário. Ressalta-se 

que os demais 50,00% dos entrevistados perceberam que a embalagem do produto 

revendido não correspondeu ao que seria adequado.  

 

 

Figura 14 
Pressupostos de categorização: dimensão produto indicador embalagem. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.2 Percepção sobre a dimensão preço 

 

Essa dimensão e seus indicadores pretenderam avaliar a percepção dos 

revendedores sobre valores de compra, venda e formas de pagamento para a 

aquisição do produto. De maneira geral, pode-se afirmar que a percepção dos 

revendedores entrevistados foi satisfatória, uma vez que 46 (76,67%) deles 

acreditam que os indicadores referentes à dimensão preço corresponderam ao 

esperado. 
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Figura 15 
Pressupostos de categorização: dimensão preço. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 19 – Distribuição da população segundo as variáveis ocupacionais 

Percepção dos revendedores entrevistados para a dimensão preço 
DIMENSÃO PREÇO 

Questões P1 P2 P3 P4 TOTAL 

n      % n      % n      % n     % n    % 

1) Os valores de compra são 
adequados para o revendedor? 

18   90,00 2   10,00 0   0,00 0   0,00 20   100 

2) Os valores de venda são suficientes 
para o revendedor? 

16   80,00 3   15,00 0   0,00 1   5,00 20   100 

3) As formas de pagamento para 
aquisição do produto são 
suficientes? 

12   60,00 6   30,00 2   10,00 0   0,00 20   100 

Fonte: dados da pesquisa 

 

4.2.2.2.1 Valor de compra 

 

Como mostra a Figura 16, 90,00% dos entrevistados tiveram suas respostas 

classificadas com o pressuposto P1. Eles entenderam que o valor de compra do 

produto revendido foi adequado às suas expectativas e condições financeiras. Essa 

percepção foi complementada comparativamente às condições econômicas e 

valores de outros produtos similares. Para os demais 10% dos entrevistados, o 

entendimento foi de que o preço do produto revendido foi parcialmente adequado ao 

esperado (P2).  
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Figura 16 
Pressupostos de categorização: dimensão preço indicador valor de compra. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.2.2 Valor de venda 

 

Foi identificado que 80,00% dos entrevistados entenderam que o valor de venda do 

produto era adequado para se realizar sua revenda. Os respondentes captaram que 

o valor sugerido pela Empresa Alfa para a revenda ao consumidor final permitiu boa 

lucratividade, viabilizando assim o trabalho de revenda. Esses entrevistados tiveram 

suas respostas classificadas como (P1); 15,00% perceberam que o valor de venda 

estava parcialmente adequado ao que seria o ideal (P2); 5,00% apresentaram 

resposta anômala em relação ao conceito norteador, classificados como (P4). A 

Figura 17 ilustra os pressupostos de classificação para esse indicador. 
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Figura 17 
Pressupostos de categorização: dimensão preço indicador valor de venda. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.2.3 Forma de pagamento 

 

A maioria (60%) dos entrevistados acredita que as formas de pagamento oferecidas 

eram suficientes e adequadas para a aquisição dos produtos revendidos (P1). Deve-

se observar de maneira especial a percepção dos respondentes quanto ao (P2) 

30,00% e (P3) 10,00%. Isso mostra que grande parte dos respondentes acredita que 

as formas de pagamento foram parcialmente adequadas ou inadequadas, 

respectivamente. A Figura 18 mostra os pressupostos de classificação para esse 

indicador. 
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Figura 18 
Pressupostos de categorização: dimensão preço indicador forma de pagamento. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.3 Percepção sobre a dimensão distribuição (placement) 

 

A percepção sobre a dimensão distribuição (placement) pretendeu avaliar se o 

tempo de recebimento, custos de frete e formas de envio eram adequados para os 

revendedores da Empresa Alfa (Figura 19).  

 

A percepção dos revendedores foi satisfatória; para 41 (68,33%) deles a forma de 

distribuição estava de acordo com o que desejam, sendo classificado dessa forma 

como (P1). Entretanto, vale ressaltar que 23,33% dos revendedores entenderam que 

a forma de distribuição do produto revendido corresponde parcialmente ao 

desejável, sendo classificado como (P2). Os demais entrevistados apresentaram 

resposta anômala, sendo classificados como (P4).  
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Figura 19 
Pressupostos de categorização: dimensão distribuição (placement). 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 20– Distribuição da população segundo as variáveis ocupacionais 

Percepção dos revendedores entrevistados para a dimensão distribuição 
(placement) 

DIMENSÃO DISTRIBUIÇÃO (Placement) 

Questões P1 P2 P3 P4 TOTAL 

n      % n      % n      % n     % n    % 

1) O tempo de recebimento do produto 
é suficiente? 

16   80,00 4   20,00 0   0,00 0   0,00 20   100 

2) O custo de frete cobrado para 
entrega do produto é adequado? 

7   35,00 8   40,00 0   0,00 5   25,00 20   100 

3) As formas de entrega do produto 
praticadas pela empresa são 
suficientes? 

18   90,00 2   10,00 0   0,00 0   0,00 20   100 

Fonte: dados da pesquisa 

 

4.2.2.3.1 Tempo de recebimento 

 

Como apresentado na Figura 21, 80,00% dos entrevistados tiveram suas respostas 

classificadas com o pressuposto (P1) para esse indicador. Eles entenderam que o 

tempo entre a efetivação da compra e o recebimento da mercadoria estava 

adequado. Por outro lado, para 20% dos entrevistados o tempo de recebimento das 

mercadorias foi parcialmente correspondido ao esperado (P2).  
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Figura 20 
Pressupostos de categorização: dimensão distribuição (placement) indicador tempo 
de recebimento. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.3.2 Custo do frete 

 

Apurou-se que 40,00% dos entrevistados inferiram que o custo do frete arcado por 

eles foi parcialmente adequado. Esses entrevistados tiveram suas respostas 

classificadas como (P2); 35,00% acharam o custo do frete totalmente adequado 

(P1); 25,00% apresentaram resposta anômala quanto ao conceito norteador, 

classificados como (P4). A Figura 21 mostra os pressupostos de classificação para 

esse indicador. 
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Figura 21 
Pressupostos de categorização: dimensão distribuição (placement) indicador custo 
do frete. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.3.3 Formas de envio 

 

Para esse indicador, 90,00% dos entrevistados tiveram suas respostas classificadas 

com o pressuposto (P1). Eles abstraíram que as formas de envio dos produtos 

utilizada pela Empresa Alfa estavam adequadas. Para os demais 10% dos 

entrevistados, o entendimento é de que as formas de envio do produto revendido foi 

parcialmente adequado ao esperado (P2).  

 

 

Figura 22 
Pressupostos de categorização: dimensão distribuição (placement) indicador formas 
de envio. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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5 Considerações finais 

 

Esta dissertação abordou o tema gestão organizacional sob a ótica do marketing e 

teve como objetivo geral avaliar a percepção dos revendedores da empresa Alfa 

sobre diferentes dimensões.  

 

O exame do referencial teórico apropriado permitiu apresentar um arcabouço 

conceitual (primeiro objetivo específico do estudo) segundo o qual foi possível captar 

essa percepção sob a ótica de três dimensões e 15 indicadores. O modelo sugerido 

representa um esforço de construção de um instrumento gerencial, quiçá de 

planejamento, para tratar esse tipo de relacionamento organizacional. 

 

Atendendo ao segundo objetivo específico do trabalho, concluiu-se que, na 

percepção dos revendedores da empresa Alfa, as dimensões concernentes às 

características e distribuição (placement) do produto são as mais relevantes para o 

negócio. Adicionalmente, conforme explicitado na análise dos resultados, procedeu-

se a uma hierarquização dos indicadores de cada dimensão, o que permite à 

empresa Alfa atuar estrategicamente em relação aos seus revendedores. 

 

O terceiro objetivo específico consistiu em comparar as diferenças de percepção 

entre os revendedores que atuam na região Sudeste e os que atuam em outras 

regiões do pais. As conclusões extraídas da análise dos resultados contribuem, 

nesse caso, para que a empresa Alfa entenda, com mais profundidade, as nuanças 

de percepções de seus revendedores em decorrência do fato de atuarem em 

regiões diferentes do país e possa, em decorrência desse entendimento, melhor 

formatar as suas estratégias de relacionamentos. 

 

Os resultados obtidos para atender ao quarto objetivo específico da pesquisa 

sugerem à empresa Alfa que o tempo de relacionamento com os seus revendedores 

tem produzido diferentes percepções em relação às dimensões características e 

distribuição (placement), do produto, mas não sobre a dimensão preço. A análise 

dos resultados permitiu, também, explicitar para a empresa Alfa quais são os 

indicadores que mais são afetados pelo tempo de relacionamento com os seus 
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revendedores. Novamente, o estudo fornece à empresa mais elementos para a 

formatação de uma estratégia de relacionamento com os seus revendedores. 

 

Finalmente, visando ao exame da coerência dos resultados obtidos por meio dos 

dois procedimentos metodológicos (survey e análise de conteúdo) utilizados neste 

estudo, procedeu-se a uma triangulação de métodos que sugere a consistência das 

conclusões. Os revendedores da empresa Alfa percebem a existência das 

características requeridas para as três dimensões do marketing característica do 

produto, preço e distribuição (placement). Particularmente para as dimensões 

característica e distribuição (placement) do produto, sugere-se que a Empresa Alfa 

trabalhe de modo mais intensivo os indicadores embalagem do produto e canais de 

entrega, respectivamente, procurando aproximá-los do ideal sugerido pelo conceito 

norteador. 

 

As considerações anteriores permitem concluir que o estudo responde à pergunta de 

partida a respeito da percepção dos revendedores quanto ao negócio da empresa 

Alfa utilizando-se de três dimensões sugeridas pelo marketing.  

 

Da perspectiva profissional, o estudo apresenta um instrumento gerencial e de 

planejamento que permite atuar sobre o relacionamento com revendedores. De fato, 

o arcabouço teórico-conceitual aqui sugerido representa uma sistematização para a 

questão da formatação adequada de uma estrutura de relacionamento. 

 

Do ponto de vista da academia, a dissertação representa uma tentativa de 

desenvolver e dar robustez a um modelo de análise que permita utilizar as 

dimensões propostas pelo marketing para adentrar o relacionamento empresa- 

revendedores. 

 

Cumpre, finalmente, destacar que o estudo apresentado tem característica 

exploratória e, por via de consequência, pode e deve ser aperfeiçoado por trabalhos 

posteriores, permitindo avançar em direção a um modelo de análise cada vez mais 

robusto. 
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Apêndices 
 
 
Apêndice A – Questionário de pesquisa: survey  

 

Análise da percepção dos revendedores acerca dos negócios da empresa Alfa.  

 

Prezado(a) Revendedor(a), 

  

Estamos realizando uma pesquisa sobre a percepção dos revendedores da empresa 

Alfa, considerando várias dimensões para análise dos negócios dessa empresa. O 

estudo tem objetivos acadêmicos e as informações fornecidas serão utilizadas de 

modo análogo. Trata-se, portanto, de subsídios para a elaboração da minha 

dissertação de Mestrado em Administração da Fundação Pedro Leopoldo, orientada 

pelo Prof. Dr. Wanderley Ramalho. 

 

Agradecemos muitíssimo pelas respostas!  

 

Atenciosamente,  

 

Sérgio Rausses  

Departamento Administrativo Comercial 
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Dados do revendedor entrevistado 

Tempo de atuação na empresa: Região de atuação como 
revendedores: 

  
            Até 1 ano. 

           
              De 3 a 5 anos. 

  
                Sudeste 

              
            De 1 a 3 anos. 

       
              Superior a 5 anos. 
 

 
    Sul 
      

                  Nordeste / Centro Oeste  

 

Instruções 

Assinalar, de acordo com a escala indicada, o seu grau de concordância com as afirmativas. 

Responda todas as questões e assinale apenas uma única resposta para cada afirmativa. 

 

Gentileza responder as 
afirmativas abaixo 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Parcialmente 

Neutro Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

1 O produto apresenta 
adequado sistema de 
garantia (termo de 
garantia, qualidade, 
defeitos de fábrica, etc.) 

1 2 3 4 5 

2 O produto apresenta 
adequado sistema de 
trocas em caso de 
defeito de fábrica 

1 2 3 4 5 

3 O produto apresenta 
durabilidade satisfatória 
 

1 2 3 4 5 

4 O produto apresenta  
embalagem adequada 
 

1 2 3 4 5 

5 O produto apresenta boa 
qualidade no mercado 
(comparativamente aos 
produtos concorrentes) 

1 2 3 4 5 

6 O produto apresenta 
adequado retorno 
financeiro para o 
revendedor  

1 2 3 4 5 

7 A bonificação por escala 
de aquisição é adequada 
para o revendedor 

1 2 3 4 5 

8 A modalidade de 
pagamento para 
aquisição do produto é 
adequada para o 
revendedor 

1 2 3 4 5 

9 Existe garantia de 
exclusividade de venda 
do produto em sua região 
de atuação 

1 2 3 4 
 

 

5 

Continua no verso... 
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Gentileza responder as 
afirmativas abaixo 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Parcialmente 

Neutro Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

10 A bonificação por 
indicação em equipe 
(marketing de rede ou 
marketing multinivel) é 
uma estratégia adequada 
a ser utilizada pela 
empresa Alfa 

1 2 3 4 5 

11 O produto apresenta 
adequado preço no 
mercado 
(comparativamente aos 
produtos concorrentes) 

1 2 3 4 5 

12 O tempo de recebimento 
do produto é suficiente 
 

1 2 3 4 5 

13 O custo de recebimento 
(frete) do produto é 
adequado 
 

1 2 3 4 5 

14 Os canais de entrega do 
produto aos 
revendedores são 
adequados 

1 2 3 4 5 

15 A empresa Alfa emite NF 
legalmente adequada 
para a venda dos seus 
produtos 

1 2 3 4 5 

Obrigado!  
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Apêndice B – Questionário de Pesquisa: perguntas semiestruturadas 

 

Análise da percepção dos revendedores acerca dos negócios da empresa Alfa  

 

Prezado(a) Revendedor(a), 

  

Estamos realizando uma pesquisa sobre a percepção dos revendedores da empresa 

Alfa, considerando várias dimensões para análise dos negócios dessa empresa. O 

estudo tem objetivos acadêmicos e as informações fornecidas serão utilizadas de 

modo análogo. Trata-se, portanto, de subsídios para a elaboração da minha 

dissertação de mestrado em Administração da Fundação Pedro Leopoldo, orientada 

pelo Prof. Dr. Wanderley Ramalho. 

 

Solicitamos apresentar suas considerações em relação aos aspectos relacionados 

neste questionário. 

 

Agradecemos muitíssimo pelas respostas!  

 

Atenciosamente,  

 

Sérgio Rausses  

Departamento Administrativo Comercial 
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Dados do revendedor entrevistado 

Tempo de atuação na empresa: Região de atuação como revendedores: 

  

            Até 1 ano. 

           

           De 3 a 5 anos. 

  

                       Sudeste 

              

            De 1 a 3 anos. 

       

           Superior a 5 anos. 

 

 

           Sul 

            Nordeste/ Centro-Oeste 

 

Instruções 

Responda todas as questões, de forma livre, para verificar a percepção quanto aos negócios 

da empresa em três dimensões do marketing (produto; preço e distribuição). 

  

1) A qualidade do produto é suficiente para seu trabalho de revenda? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) O produto apresenta durabilidade por longo período de tempo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3) O produto tem termos que resguardam o consumidor quanto a eventuais falhas de fabricação ou 

funcionamento? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4) A embalagem do produto auxilia na proteção, conservação e venda? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5) Os valores de compra são adequados para o revendedor? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6) Os valores de venda são suficientes para o revendedor? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7) As formas de pagamento para aquisição do produto são suficientes? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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8) O tempo de recebimento do produto é suficiente? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9) O custo de frete cobrado para entrega do produto é adequado? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

10)  As formas de entrega do produto praticadas pela empresa são suficientes? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Apêndice C – Classificação das respostas às questões semiestruturadas 

segundo os pressupostos de categorização 

 

 


