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RESUMO
PENHA, Pedro Xavier. Análise do composto varejista em supermercado
convencional. Estudo de caso do Supermercado Somar em Nova Era (MG).
Pedro Leopoldo, 2007. 142 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração)
– Programa de Pós-graduação das Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo,
Unipel.

O varejo de alimentos no Brasil desenvolveu-se muito nos últimos anos,
desencadeando importante aprimoramento nas relações de compra e venda, entre
consumidores e organizações. O objetivo do estudo foi analisar a efetividade das
estratégias do Supermercado Somar relativas ao composto varejista, sob a ótica dos
clientes. O reconhecimento da necessidade de respeito ao consumidor tem feito com
que as empresas orientem estratégias para garantir que o cliente fique satisfeito com
os produtos e serviços adquiridos. Tais estratégias envolvem a manipulação dos
vários elementos do composto de marketing, proporcionando uma imagem favorável,
serviços e produtos apropriados. Assim, a mercadoria pode ser selecionada, os
níveis de preços definidos, os interiores das lojas desenhadas e as comunicações de
marketing - propaganda e promoções - desenvolvidas para atrair o consumidor-alvo.
Portanto, o impacto da adoção do conceito de marketing por todos os setores
supermercadistas tem conduzido a uma consciência e a uma satisfação dos
consumidores cada vez maiores. Os consumidores estão mais informados e mais
discriminadores em sua seleção de produtos e serviços. Por isso, torna-se
necessário aos distribuidores pesquisar suas necessidades e interesses. A pesquisa
de caráter descritiva e quantitativa, foi estruturada considerando os principais fatores
para a análise do composto varejista pelo consumidor da loja. O questionário foi
elaborado com base em perguntas fechadas. O levantamento de dados foi realizado
junto a 355 clientes da unidade de análise. O trabalho contempla também um marco
teórico de marketing, a partir de pesquisa bibliográfica e publicações técnicas e
especializadas em varejo. A ênfase que vem sendo dada pelas empresas no melhor
conhecimento e atendimento dos consumidores reforça a percepção de que esta é a
era do consumidor. A pesquisa revela que entre as várias exigências relevantes para
o bom desempenho comercial de um supermercado destaca-se: a variedade de
produtos, os preços, os serviços à clientela – atendimento, a localização da loja e
seu horário de funcionamento. Neste contexto, a crescente concorrência e as forças
recessivas que afetam muitos setores do varejo têm, em certa medida, levado a
corte de custos, redução de preço e achatamento de lucro. Observa-se ainda, que o
desempenho do setor supermercadista no mercado é fortemente afetado pelo
ambiente de negócio, que consiste em influências econômicas, políticas, sócio
culturais, demográficas, tecnológicas e físicas.

Palavras chaves: Marketing, Varejo, Supermercado.

6

ABSTRACT
PENHA, Pedro Xavier. Retailing compound analysis in a conventional
supermarket – Case study of Supermercado Somar in Nova Era (MG).
Pedro Leopoldo, 2007. 142 pages. Dissertation (Máster Degree in Administration) –
Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo, Unipel.

Food retailing in Brazil has developed much these last years, making important
improvements in buying / selling relations, between consumers and organizations.
The study’s main goal was to analyze the effectiveness of Supemercado Somar
strategies related to the retailing compound, by the clients point of view. The
acknowledgement of the need of respecting the consumer has led the companies to
the strategies guidance in order to guarantee that the client is satisfied with the
products and services acquired.
By knowing the buying styles and the
socioeconomic historic, as well as consumers beliefs, retailers prepare themselves to
make marketing strategies in order to fit their needs. Those strategies involve
manipulation of various marketing compounds, turning into a favorable image,
services and proper products. This way, the product would be selected, price level
defined, shops interior designed and marketing communications – advertising and
promotion – developed in order to attract target consumer’s attention. Therefore, the
impact taken from the adoption of marketing concept all over the supermarket
sections led to a consciousness and to a greater satisfaction from clients. They are
better informed and aware of their selection of products and services. That way, it is
mandatory that retailers acknowledge the research needs and interests. The
objective of this study was to analyze the effectiveness of Supermercado Somar
strategies related to the retailer compound, by the clients´ point of view the research
is mainly descriptive and quantitative and was structured considering the man factors
for the analysis of retailer’s compound by the shop consumer. The questionnaire was
made based of multiple-choice questions. Survey was taken with 355 clients from the
analysis unit. The current paper comprises a marketing theoretical milestone, from
bibliographic research and technical publications specialized in retailing market.
Emphasis that has been given by the companies on a better awareness and service
to the consumers reinforces the perception that it is the consumers’ age. The
research shows that, among the various important demands for the good commercial
performance from a supermarket, stand out: variety of products, price, and client
services – localization, service and working time. By this context, the growing
competitiveness and recessive forces that affect many retailing sections have led to
costs cut, prices reduction and profit shrinkage. It is noted still that the supermarket
sector performance is highly affected by the business environment, which consists of
economic, political, cultural, technological and physical influences.

Key words: marketing, retailing, supermarket.
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1. INTRODUÇÃO

O início do século XXI é marcado por muitas transformações vivenciadas nos últimos
anos. Aliado ao desenvolvimento tecnológico, o ser humano busca também o seu
crescimento. Na década de 90, as relações de consumo no Brasil sofreram
alterações a partir do Código de Defesa do Consumidor, que passou a vigorar em
março de 1991, dando início a era do consumidor. Neste contexto de mudanças nos
hábitos de consumo e atitudes dos clientes, que começaram a ditar as regras do
negócio e exigir melhores preços de produtos e serviços, alicerçados em uma
concorrência cada dia mais acirrada, as empresas tornaram-se mais competitivas.
Assim, o desafio para a administração é manter o equilíbrio entre o capital e o
trabalho de forma eficaz. Outra máxima de gestão é a de que nunca se tem os
recursos que se gostaria de ter, por isso deve-se otimizá-los e aplicar soluções
criativas.

O setor supermercadista, a partir de 1950, é considerado o maior laboratório de
marketing do mundo, de acordo com Kasper (1981) apud Souza, Leite, (1998). Isso
pode ser claramente verificado nesse segmento onde “batalhas são travadas com os
consumidores, envolvendo estratégias sofisticadas em busca de espaço, e onde os
resultados se medem em unidades vendidas”.

Neste contexto, observa-se que o varejo é um dos importantes setores da economia
mundial, e se responsabiliza por conectar consumidores e indústria. A extensão das
mudanças de caráter demográfico, comportamental, econômico, social e político tem
provocado reflexos no cenário organizacional varejista, fazendo com que muitos
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formatos de varejo cedessem lugar a outros, mais adequadamente à outra realidade,
adotando modelos de gestão sob a ótica do marketing.

Segundo a Secretaria de Comércio e Serviços (2005) o setor terciário apresenta-se
como o de maior relevância representando 57% do produto interno bruto. Entre
vários serviços ofertados, destaca-se o varejo, uma atividade integrada e importante
pela grande expressão econômica, mas também por ser o elo final de todos os
interessados de uma cadeia de abastecimento e por manter contatos com os
consumidores, servindo como indicador da tendência do mercado de consumo e da
distribuição de bens em geral.

No Brasil, a estabilidade econômica a partir de 1994 alterou significativamente a
forma de atuação dos grupos varejistas e reestruturou o mercado de consumo. A
nova realidade econômica, aliada ao avanço tecnológico, à globalização e ao
surgimento de novos formatos de organizações, provocam mudanças importantes na
forma do varejo atuar, abrindo espaço para pesquisa e questionamento na melhoria
de sua gestão.

Esse período tem sido uma época de muitas transformações no setor. Empresas
estrangeiras estão entrando no mercado nacional, a concentração está aumentando,
principalmente por causa das fusões e aquisições e a concorrência está ficando
mais acirrada. Grande parte da comercialização dos bens de primeira necessidade
no Brasil se realiza por intermédio das transações dos supermercados que estão
expandindo os seus ramos de atuação e ampliando a variedade dos produtos
oferecidos. Antes suas atividades, que eram restritas à comercialização de produtos
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alimentares, de higiene e limpeza, estão sendo aplicadas para outros setores como
os de bens duráveis, semiduráveis e têxteis, entre outros.

No setor supermercadista, como nos demais tipos de varejo, o consumidor é o
usuário final do produto. Diante de uma acirrada disputa pelo consumidor é muito
difícil tentar aumentar o faturamento para ampliar a lucratividade através de reajuste
nos preços de produtos vendidos. Muitos supermercadistas descobriram outras
saídas como, por exemplo, ampliar e diversificar a carteira de sortimento de
categorias e marcas existentes nas lojas, a fim de adequá-las às necessidades
específicas de seus clientes reais e potenciais, de forma a maximizar a lucratividade
gerada nos supermercados.

Diante do exposto, esta dissertação tem como objetivo analisar a efetividade das
estratégias de marketing do Supermercado Somar relativas ao composto varejista,
sob a ótica dos clientes no município de Nova Era, no interior do estado de Minas
Gerais.

1.1. Problemática

As mudanças que vêm acontecendo no mercado de consumo brasileiro têm exigido
das organizações varejistas uma atenção cada vez maior para os aspectos
gerenciais. É preciso ter conhecimentos técnicos do varejo para alcançar o sucesso.
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A arquitetura de loja, a exposição de mix de produtos e todos os fatores dirigidos aos
clientes passaram por processo de desenvolvimento para agregar maior valor às
transações e garantir a competitividade.

Assim, definida a linha preliminar do projeto, propõe-se a seguinte questão de
pesquisa: Qual é a efetividade das estratégias do composto varejista adotadas
pelo Supermercado Somar na percepção de seus clientes?

Considerando a competitividade acirrada, os gestores de supermercado têm
reconhecido cada vez mais a necessidade de orientar esforços no sentido de
conhecer e atender melhor os seus clientes.

Verifica-se a adoção no segmento varejista e especificamente nos supermercados
de estratégias orientadas para atender as expectativas do consumidor. É
imprescindível

o

conhecimento

de

seu

mix

de

produtos,

público-alvo,

posicionamento em relação à concorrência, estilo de serviço, localização, tipos de
instalação necessária e volume de recursos para investimento. É imperativo também
conhecer o cliente e as suas reais necessidades de produtos e serviços.

É necessário, ainda, estudar tendências como a dinâmica do varejo e a
globalização. O empreendedor do setor não pode deixar de atualizar seu negócio.
Um supermercado deve seduzir o cliente, o ato de comprar deve ser uma
experiência prazerosa, emocionante e que oportunize grande satisfação. Por isso, é
indispensável estabelecer um relacionamento estreito com o consumidor e não
simplesmente vender determinados produtos.
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Se por um lado o varejo brasileiro se desenvolve a passos largos, por outro se faz
necessário que os profissionais do setor estejam em constante atualização,
conscientes de que para atingir a excelência empresarial qualquer empreendimento
deve ser apoiado em informação.

1.2. Justificativa

O auto-serviço é um dos segmentos mais dinâmicos e importantes da economia
nacional. Estudar este elo entre as empresas produtoras e o consumidor final se
constitui em um trabalho relevante para os profissionais de marketing. De acordo
com o Relatório Anual de Supermercado Moderno (2006), o faturamento do setor
alcançou R$111 bilhões, e representa cerca de 6% no Produto Interno Bruto (PIB).

Atualmente, muitos gestores de empresas supermercadistas buscam meios para
ampliar sua lucratividade. De acordo com Orsetti (2006), os alimentos respondem
por 76% do faturamento anual do varejo de auto-serviço.

A escolha do tema baseou-se em razões de ordem pessoal com o setor varejista,
aliado ao interesse pela dinâmica dos supermercados. Assim, tal escolha é
sustentada pelo desejo de conhecer as práticas organizacionais e realizar pesquisas
que possam oferecer informações relevantes ao setor varejista.
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Diferentemente dos pequenos pontos comerciais de bairro, em que o próprio
comerciante conhece os hábitos dos clientes, os supermercados recebem centenas
de consumidores, por isso é preciso e oportuno desenvolver estratégias para
adequar o mix de produtos e serviços aos clientes.

Quem mais entende o

consumidor final, seus desejos e necessidades, é o varejo. Para melhor gestão é
indispensável estudo nesse segmento. O auto-serviço pode obter melhores
resultados a partir de investimento em pesquisa e gerenciamento de seu composto
mercadológico.

No ambiente acadêmico, a pesquisa oportuniza a aplicação da teoria de marketing e
se torna relevante fonte de pesquisa para consultas de novos estudos do setor
supermercadista, ampliando a bibliografia específica existente.

1.3. Objetivo geral

Analisar a efetividade das estratégias do Supermercado Somar relativas ao
composto varejista, sob a ótica dos clientes, no município de Nova Era (MG).
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1.4. Objetivos específicos

•

Identificar o perfil do cliente do supermercado e suas expectativas com
relação ao formato estabelecido.

•

Identificar como os consumidores avaliam as variáveis do composto varejista
dentro das estratégias de marketing do supermercado.

•

Descrever como os clientes percebem essas estratégias.

•

Avaliar o nível de satisfação dos clientes,

evidenciando os fatores do

composto varejista mais atrativos.
•

Verificar o grau de satisfação ou insatisfação dos consumidores em relação à
apresentação e as seções do supermercado.

1.5. Hipóteses

As hipóteses descritas abaixo estão diretamente relacionadas aos objetivos da
pesquisa. Buscou-se verificar as estratégias de preço, localização, serviços e
atendimento, variedade de produtos e promoção da unidade de análise. A seguir são
apresentadas as hipóteses para a pesquisa:
•

Primeira hipótese: Os clientes que fazem compras no Supermercado Somar
avaliam positivamente o atendimento;

•

Segunda hipótese: Os clientes que fazem compras no Supermercado Somar
avaliam positivamente a conveniência;
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•

Terceira hipótese: Os clientes que fazem compras no Supermercado Somar
avaliam positivamente a infra-estrutura;

•

Quarta hipótese: Os clientes que fazem compras no Supermercado Somar
avaliam o preço como um dos fatores mais importantes na escolha de um
supermercado;

•

Quinta hipótese: Todas as classes de clientes que fazem compras no
Supermercado Somar avaliam positivamente os fatores do composto
varejista;

•

Sexta hipótese: As seções do Supermercado Somar são avaliadas
positivamente pelos clientes.

Em síntese, o estudo procura analisar as estratégias do composto varejista adotadas
pelo Supermercado Somar na concepção dos clientes locais.

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. O primeiro apresenta a
introdução, os objetivos geral e específico, a justificativa e as hipóteses para o
trabalho. O capítulo dois aborda o referencial teórico de marketing, os 4Ps, 4As,
varejo e supermercados. O capítulo três apresenta a metodologia de pesquisa. O
capítulo quatro descreve o perfil da unidade de análise. O capítulo cinco apresenta
os resultados e discussões da pesquisa de campo, seguindo-se os resultados gerais
e os cortes estatísticos de sexo, faixa-etária, renda familiar e escolaridade dos
entrevistados. No último capítulo são apresentadas as principais conclusões,
implicações, limitações, algumas sugestões e recomendações para pesquisas a
serem realizadas no futuro. Por fim são apresentados os apêndices e as referências
bibliográficas.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.

Conceito de marketing

As organizações existem para atender às necessidades humanas. Assim, estas
entidades utilizam uma filosofia empresarial que envolve todas as funções
organizacionais e desenvolvem produtos para conquistar clientes em longo prazo.

Kotler (2000, p.25) afirma que “o marketing é visto como a tarefa de criar, promover
e fornecer bens e serviços a clientes, sejam estes pessoas físicas ou jurídicas”. Esta
definição tem grande relevância porque apresenta a ação gerencial com foco no
mercado. As organizações devem produzir produtos e serviços com qualidades e
preço competitivo, a fim de atender as características e necessidades dos clientes.

Outro conceito de marketing é apresentado por Lambin (2000) apud Dias, et al
(2003, p.2) como ”o processo social voltado para satisfazer as necessidades e os
desejos de pessoas e organizações, por meio da criação de troca livre e competitiva
de produtos e serviços que geram valor para outras partes

envolvidas, no

processo.”

O conceito de marketing é uma abordagem que não se deve restringir ao pessoal do
marketing, mas deve mostrar todo conjunto das ações da empresa. É indispensável
que a orientação do marketing esteja presente em todos os níveis da organização, e
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não apenas na alta gerência. Essa filosofia empresarial deve permear toda a
organização

A Associação Americana de Marketing (AMA) adota a seguinte definição de
marketing: é o processo de planejamento e execução da concepção, preço,
promoção e distribuição de idéias, bens e serviços, organizações e eventos para
criar trocas que venham a satisfazer objetivos individuais e organizacionais. Assim,
Kotler (2000) afirma que as organizações trabalham sistematicamente para construir
uma imagem forte e positiva na mente de seus clientes a fim de competir com êxito
por uma clientela maior e por mais recursos. A FIG. 1 ilustra essa concepção do
marketing para as organizações.
Idéias

Organização
Serviços

Produtos
Figura 1 - Elementos de marketing
Fonte: Elaborada pelo autor.

A prática contínua e eficaz da função de marketing possibilita o crescimento das
receitas e dos lucros da empresa, bem como a realização plena de sua contribuição
social. A abrangência do marketing é bem ampla, inicia na perspectiva da empresa
quando surge a idéia de se produzir algo para atender as necessidades e desejos
dos clientes, indo até depois do consumo.

O marketing é uma filosofia de gestão integrada. É muito mais que venda ou
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promoção, sua amplitude norteia toda organização para garantir o conhecimento das
reais necessidades do consumidor.

A lucratividade deve ser uma meta estratégica de marketing, para assegurar que as
empresas sobrevivam em ambiente de incessantes transformações. Assim, a função
de marketing é identificar, antecipar e promover a satisfação lucrativa das
necessidades dos consumidores.

Para Czinkota, et al. (2001, p.30) o conceito de marketing está baseado em três
princípios básicos:
1. A organização existe para identificar e satisfazer as necessidades dos seus
clientes;
2. A saciação das necessidades dos clientes é alcançada através de um esforço
integrado de toda organização;
3. O enfoque organizacional deveria ser tanto sobre o sucesso em longo prazo
como a curto de prazo.

Verifica-se que a orientação é para atender as reais necessidades dos clientes.
Assim, as empresas reconhecem que a decisão final sobre a compra está nas mãos
dos consumidores, que passam a adotar práticas de marketing como pesquisa e
análise de mercado, adequação de produtos segundo as características e
necessidades dos clientes, comunicação dos benefícios dos produtos, entre outros.

O marketing trata de facilitar a troca de benefícios mútuos que criam valor tanto para
a organização como para o cliente. O cliente e a organização que produz o serviço
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ou produto precisam ambos obter benefícios de troca para que ela continue a
ocorrer no futuro (HOOLEY; SAUNDERS. 1996, p.9).

Na perspectiva de Dias, et al (2003, p.2), marketing pode ser definido como
“a função empresarial que cria constantemente valor para o cliente e gera vantagens
competitivas, duradouras para a empresa,

por meio da gestão estratégica das

variáveis controláveis de marketing: produto, preço, comunicação e distribuição”. O
desenvolvimento eficaz desse processo oportuniza um sólido crescimento, das
receitas e dos lucros empresariais bem como o desenvolvimento social.

A orientação de marketing tem início com um público-alvo bem definido, é voltado
para as necessidades dos clientes, coordena todas as atividades de marketing que
os atingem e obtém lucro criando relacionamentos perenes centrados na entrega de
valor e satisfação aos consumidores.

A satisfação da necessidade é conseguida quando o resultado do desempenho do
produto ou serviço atende a expectativa do consumidor ou a supera. Portanto, a
abordagem mercadológica deve ser compreendida como a função gerencial que
desenvolve valor para os interessados e gera vantagem competitiva para o negócio,
controlando e integrando produto, preço, comunicação e distribuição. A FIG. 2
apresenta o fluxo das variáveis de marketing:
Produto

Preço
4 P’s

Comunicação

Distribuição

Figura 2 - Variáveis de marketing
Fonte: Elaborada pelo autor.
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De acordo com Dias, et al (2003, p.6), as aplicações do marketing surgem a partir da
evolução de práticas empresariais e da dinâmica econômica, cultural, política e
tecnológica. Os profissionais de marketing vêem os produtos e serviços como
pacotes de benefícios, ou uma combinação de atrativos em que todos contribuem
com algo de valor para o cliente.

Hooley e Saunders (1996, p.25) afirmam que os objetivos de longo prazo da
organização, sejam eles financeiros ou sociais poderão ser mais facilmente
alcançados se o cliente estiver satisfeito.

2.2. Administração de marketing: 4As

A Administração de marketing “é o conceito que resume a função do marketing e é
entendida como o processo de planejamento, execução e controle das estratégias e
táticas de marketing, visando

otimizar os resultados para os clientes e os

stakerholders da empresa” (DIAS; et al. , 2003, p. 10) .
Administração de marketing como a análise, o planejamento, a
implementação e o controle de programas desenvolvidos para criar,
construir e manter trocas benéficas com os compradores-alvo para
que sejam
alcançados os objetivos organizacionais. Assim,
administração de marketing envolve administração da demanda, que
por sua vez envolve administração dos relacionamentos com os
clientes. (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p. 9)

O sistema dos 4As procura atender a necessidade de entrosamento entre as várias
funções e tarefas de forma coordenada. Assim, todos são responsáveis
operacionalização do marketing (RICHERS,2000, p.152).

pela
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Para melhor integração da empresa e o meio ambiente, Richers (2000, p.152)
apresenta o modelo dos 4 As:
Análise: visa compreender as forças vigentes no mercado em que a
empresa opera, ou pretende operar no futuro;
Adaptação: visa ajustar a oferta da empresa às suas linhas de
produtos e/ou serviços às forças externas detectadas pela Análise;
Ativação: é o conjunto de medidas destinadas a fazer com que o
produto atinja mercados predefinidos e seja adquirido pelos
compradores nas quantidades e com freqüências desejadas;
Avaliação: propõe-se a exercer controles regulares e esporádicos
sobre o processo de comercialização e a interpretar seus resultados
para realimentar o sistema com dados atualizados, a fim de permitir
um ajuste nos futuros processo de marketing. (RICHERS, 2000,
p.152).

Essas funções são sinônimos de análise e planejamento, implementação e controle
que integram o conceito de administração de marketing. Em termos estruturais, o
modelo gerencial de Richers (2000) pode ser classificado da seguinte forma:
•

Análise e avaliação são funções de staff, apoio e assessoria;

•

Adaptação e ativação são funções de gerentes de linha, desenvolvidas por
administradores e equipes de produção e vendas, a partir das diretrizes
preestabelecidas.

A FIG. 3 apresenta uma integração para a administração de marketing.

Adaptação
Produto, Preço
Análise
Informações
5W2H

Mix de produtos
Praça
Ativação
Promoção
Feedback

Figura 3 - Integração dos 4As e 4Ps
Fonte: Adaptados de Richers (2000, p. 153) e Cobra, (1992,p.45).
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Para melhor desempenho empresarial, faz-se necessário integrar a gestão
mercadológica dos 4As com os diferentes instrumentos que compõem a visão
sistêmica da administração mercadológica (RICHERS,2000).

A FIG.4 apresenta os diferentes instrumentos que compõem as funções sistêmicas
de marketing.

Adaptação
Produtos e Serviços
Design / Marca
Embalagem / Preço
Assistência aos clientes

Avaliação
Aplicação de Controles
Auditoria de Marketing
Avaliação do Ambiente
Econômico e Financeiro
Instrumentos
dos 4As
Análise
Análise Ambiental e
Competitiva
Pesquisa de Mercado
SIM - Sistema de
Informação Mercadológico

Ativação
Comunicação
Distribuição e Logística
Comércio Eletrônico
Força de Vendas
Propaganda e Promoção

Marketing Mix

Mercado

Figura 4 - Instrumentos dos 4As
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Richers (2000) e Cobra (1992).

De acordo com Cobra (1992, p.45) o modelo (4As) apresenta a interação das
ferramentas de marketing com o meio ambiente.

A qualidade dos bens e serviços oferecidos no mercado será julgada pelos clientes
no grau de qualidade de atendimento das suas necessidades e desejos. Do ponto
de vista dos clientes, um produto ou um serviço de qualidade são aqueles que
satisfazem “a adequação à finalidade”, e não aqueles que oferecem um luxo
desnecessário (HOOLEY; SAUNDERS, 1996, p. 25).
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O marketing é adotado com maior intensidade nas empresas orientadas para o
mercado, sua preocupação transcende produtos de qualidade e se preocupa em
proporcionar melhor qualidade de vida aos clientes e garantir a conservação do meio
ambiente. Assim as estratégias de marketing propõem-se a gerenciar melhores
resultados econômicos, financeiros e sociais (COBRA, 1992, p.49).

2.2.1. Sistema de Informação de Marketing - SIM

A decisão é uma das tarefas indelegáveis dos administradores. O processo de
decisão em administração transita entre a certeza e a incerteza. Segundo Cobra
(1992, p.143) “a decisão é fruto de um julgamento“. Encontrar o caminho a que leva
ao melhor resultado exige um Sistema de Informação Mercadológica (SIM) muito
eficaz.

Para Richers (2000, p.194) o sistema de informação de marketing é “um conjunto de
coleta de dados, modelos e instrumentos, utilizado pela empresa para facilitar suas
ações de adaptação ao meio ambiente”.

A coleta de informações ambientais

mantém a empresa informada sobre as oportunidades que surgem no mercado e
sobre as tendências externas que ela deve acompanhar para poder mensurar suas
metas.

Esse sistema é reforçado por Berenson (1969), apud Cobra (1992,p.143), como
”uma estrutura de interação entre pessoas, equipamentos, métodos e controles,
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estabelecidos para criar um fluxo de informações capaz de provar as bases para a
tomada

de

decisão

em

marketing”.

Através

do

sistema

de

informação

mercadológica, a empresa recolhe as informações básicas acerca de seu meio
ambiente.

De acordo com Parente (2000,p.132), o “sistema de informação de marketing
consiste no radar que irá ajudar as empresas varejistas a traçar trajetórias bemsucedidas“. O sistema de informação de marketing coleta, analisa e distribui
informações importantes sobre o mercado e sobre os indicadores de desempenho
da empresa para detectar problemas, identificar oportunidades e auxiliar o processo
decisório.

Hooley e Saunders (1996, p.158) afirmam que a informação é organizada dentro da
empresa através do sistema de informação de Marketing (SIM). O sistema de
informação consiste em cinco componentes básicos: uma interface de pesquisa de
mercado dedicada à coleta e ao acúmulo de dados brutos oriundos do ambiente de
marketing; dados brutos coletados através da interface de pesquisas de mercado;
técnicas estatísticas que podem ser usadas para analisar, sintetizar e correlacionar
os dados brutos para transformá-los em informação; modelos de mercado que
utilizam tanto os dados brutos como técnicas estatísticas para descrever o mercado,
simulá-lo ou predizê-lo; e, finalmente, uma interface administrativa que permite o
acesso dos tomadores de decisão às informações e modelos que poderão ajudá-los
na tomada de decisão.
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A FIG. 5 apresenta o modelo de apoio à tomada de decisão em marketing.

Tomada de
decisão em
Marketing

Interface
Gerencial

Técnicas
Estatísticas

Modelo de
Mercado

Interface
Pesquisa
Marketing

Ambiente
de
Marketing

Dados Brutos

Figura 5 - Sistema de Apoio a Decisão de Marketing
Fonte: Adaptado de Hooley; Saunders (1996. p.159).

2.3. Composto de marketing: 4p’s (preço, produto, promoção e praça)

O marketing integra o conjunto de funções desempenhadas na empresa como
produção, finanças, logística, recursos humanos, sistemas de informação, entre
outros que gerenciam e geram recursos para agregar valor econômico ao processo
empresarial como um todo. Portanto, a função de marketing engloba a tomada de
decisões, a administração de recursos e a avaliação de resultados, como qualquer
outra função empresarial.

As decisões e ações específicas da função de marketing que compõem o chamado
composto de marketing, também conhecida como mix de marketing ou os 4Ps,
referem-se às variáveis produto, preço, promoção e praça ou ponto de distribuição.
Para Kotler (2000, p. 37), “o mix de marketing é o conjunto de ferramentas de
marketing que a empresa utiliza para perseguir seus objetivos de marketing no
mercado-alvo.”
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Kotler (2000) considera o composto de marketing um dos conceitos básicos do
marketing moderno, definindo-o como conjunto de ferramentas de marketing que a
empresa utiliza para atingir seus objetivos de marketing no mercado-alvo. Para o
autor, o composto de marketing encerra a idéia de um conjunto de instrumentos ou
de parâmetros decisórios.

Aaker (2001) também apresenta uma abordagem muito semelhante aos 4Ps, ao
apresentar a lista de decisões que devem ser tomadas para a definição de uma
estratégia de marketing:
•

Segmentação

•

Produto

•

Distribuição

•

Propaganda e Promoção

•

Vendas pessoais

•

Preço

Uma estratégia de marketing é construída para atender às necessidades do
mercado alvo. Para McCarthy (1997, p. 43), “o composto de marketing são as
variáveis controláveis que a empresa reúne para satisfazer a um grupo-alvo”.

Em suma, as abordagens de Kotler (2000), McCarthy (1997) e Aaker (2001) têm sido
úteis para a formação de uma teoria e de uma disciplina de marketing e para a
formulação de estratégias integradas. O mix de marketing de uma empresa
representa os elementos controláveis de sua estratégia de marketing. Dessa forma,
o mix de marketing compreende as decisões que a empresa necessita tomar sobre
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as variáveis controláveis, a fim de atingir o mercado-alvo. Para gerenciar e
sistematizar a decisão a ser tomada, a FIG. 6 apresenta “os 4Ps” de marketing:
produto, preço, promoção, praça e suas técnicas.
Praça
Canais
Cobertura
Sortimento
Localização
Estoque
Transporte

Produto
Variedade
Embalagens
Qualidade
Tamanhos
Características Garantias
Marca
Retornos
Composto de
Marketing
Preço
Lista de Preços
Descontos
Subsídios
Prazo de Pagamento
Condições de Crédito

Promoção
Propaganda
Venda Pessoal
Promoção de Vendas
Publicidade e Relações
Públicas
Merchandising

Mercado Alvo
Figura 6 - Composto de marketing
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Kotler (2000); McCarthy (1997) e Aaker (2001).

Kotler e Armstrong (2003, p. 47) definem composto de marketing “como um conjunto
de ferramentas de marketing, táticas e controláveis que a empresa utiliza para
produzir a resposta que deseja no mercado-alvo.”

O composto de marketing é um componente determinante para a eficácia dos
objetivos empresariais a médio ou longo prazo de forma sistematizado. Portanto, ao
analisar o composto de marketing, a empresa necessita identificar as necessidades
do seu mercado.

Os 4Ps de marketing são os identificadores que o administrador de marketing pode
controlar e ao mesmo tempo influenciar o processo de compra no mercado. Esses
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indicadores conhecidos como 4Ps (produto, preço, promoção e praça) serão
apresentados e detalhados a seguir.

2.3.1. O produto

O primeiro elemento do mix de marketing a ser considerado é o produto em si, seus
atributos, desenho e aparência. Em um produto pode-se evidenciar os aspectos
técnicos, de qualidade e se o mesmo adequa-se no padrão de consumo do cliente.
Como afirma Kotler (2000, p.416) “um produto é algo que pode ser oferecido ao
mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo“. O modo de vida do
consumidor é um dos fatores relevantes para saber se o produto se encaixa ou não
nas suas necessidades. Para McCarthy (1997, p.149) “a qualidade do produto deve
ser determinado a partir de como os consumidores os vêem. De uma perspectiva de
marketing, qualidade significa a habilidade de um produto satisfazer às
necessidades ou às exigências de um consumidor”.

Produtos são o conjunto de atributos, funções e benefícios que os clientes podem
comprar. Primariamente, eles podem consistir de atributos tangíveis (físicos) ou
intangíveis, como aqueles associados, ou uma combinação de tangíveis e
intangíveis. (CZINKOTA; et al. , 2001, p.228).

Os produtos são a razão de ser de uma organização. Sejam bens, serviços,
pessoas, lugar ou idéias. As empresas necessitam de um produto para oferecer ao
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mercado.

Níveis de produto

Um produto ou serviço é essencialmente uma parte de satisfação. Pode ser um bem
físico, um serviço fornecido, uma idéia ou uma combinação deles. De acordo com
Kotler (2000), as pessoas não compram produtos ou serviços, elas compram a
expectativa de benefícios. Os clientes não compram produtos, eles compram o que o
produto faz para eles. Em outras palavras, os clientes estão menos interessados nas
características técnicas do produto ou serviço do que nos benefícios, ou no que eles
obtêm através da compra, uso ou consumo dos mesmos (HOOLEY; SAUNDERS,
1996, p.26). Portanto, ao planejar a oferta ao mercado, o profissional de marketing
deve pensar em cinco níveis de produto, “cada nível agrega mais valor para o
consumidor, e os cinco constituem uma hierarquia de valor para o cliente”.
(KOTLER, 2000, p. 416). A FIG. 7 apresenta os níveis de produto.

Figura 7 - Níveis de Produto
Fonte: Kotler (2000, p. 417).

O benefício central é o benefício fundamental ou serviço que o cliente está
realmente comprando. O segundo nível, tem a transformação do benefício central
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em um produto básico. No terceiro nível, se agrega ao produto esperado, uma série
de atributos que os clientes normalmente esperam e aceitam quando adquirem o
produto. No quarto nível, temos um produto ampliado que inclui serviços e benefícios
adicionais que diferenciam a oferta da empresa da oferta da concorrência. No quinto
e último nível, idealiza-se um produto potencial, que abrange todas as adições e
transformações a que o produto poderá finalmente ser submetido.

De acordo com Tavares (1998, p. 23), "são benefícios funcionais baseados em
atributos de produto que proporcionam utilidade funcional para o consumidor.
Correspondem às vantagens intrínsecas relativas ao consumo de produtos e
relacionadas aos seus atributos."

As estratégias de marketing são necessárias porque os consumidores devem fazer
uma escolha e a empresa precisa convencê-los a comprar seu produto ou serviço,
em vez daqueles oferecidos pelos concorrentes. Como afirma Levitt (1969) apud
Kotler (2000, p.417):
A nova competição não é entre o que as empresas produzem em
nossas fábricas, mas entre o que elas agregam ao produto de sua
fábrica na forma de embalagem, serviços, propagandas, sugestões
ao cliente, financiamento, entrega, armazenagem e outras coisas que
as pessoas valorizam.

Ciclo de vida do produto

Os consumidores querem produtos melhorados e novos. Os concorrentes estão
constantemente introduzindo novos produtos, com o objetivo de aumentar a
participação de mercado e os lucros. As empresas necessitam de uma combinação
de produtos novos, em crescimento, e de produtos mais antigos, líderes de mercado.
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De acordo com Kotler (2000, p.326), “os produtos requerem estratégias de
marketing, financeiras, de produção, de compras e de recursos humanos diferentes
a cada estágio de seu ciclo de vida”. Cada produto atravessa um ciclo de vida, como
mostra a FIG. 8.

Vendas e Lucros

Volume de vendas

Lucros

Introdução

Crescimento

Maturidade

Declínio

Tempo de vida do Produto
Figura 8 - Ciclo de vida do produto
Fonte: Adaptado de Kotler (2000, p.326).

Com base nesta perspectiva os produtos têm vida limitada e atravessam estágios
distintos no seu ciclo de vida. Essa concepção postula que produtos novos
desenvolvem-se ao longo do tempo de uma condição na fase de introdução e
crescimento para a maturidade e declínio. Assim todos esses ciclos podem ser
documentados porque eles são associados a certas características possíveis de
observação.

Dessa maneira, a teoria do ciclo de vida do produto ressalta a importância da
inovação de produtos e de processos. A continuação dos ciclos de vida do produto,
que advém dessa inovação, potencialmente traz implicações para o padrão de
comércio, comportamento estratégico entre empresas e mesmo para estratégias de
marketing.
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O portfólio de produtos cobre todos os produtos vendidos por um supermercado.
Pode consistir em várias linhas de produtos ou, alternativamente, em vários produtos
isolados; ou em um composto de ambos. Teoricamente, uma organização lutará
para garantir que haja produtos nos vários estágios do ciclo de vida do produto.
Assim, sempre haverá novos produtos lançados em substituição aos que entram no
estágio de declínio.

De acordo com Parente (2000, p. 75), o mercado varejista poderá adotar diferentes
estratégias para o mix de produtos, entre elas cita-se:
•

variedade específica para certo segmento de mercado;

•

variedade ampla e profunda com diferentes níveis de qualidade e preço;

•

variedade ampla com nível médio de qualidade e preço.

A alternativa de selecionar uma linha de produtos direcionada para um segmento
específico proporciona maior conhecimento de necessidades dos consumidores,
entretanto apresenta um maior risco para o negócio, já que o segmento selecionado
poderá receber mais concorrentes, ou alguma alteração nas variáveis ambientais
poderá tornar o mercado menos atrativo.

Contrariando essa alternativa, o varejista procura atender, com várias linhas de
produtos, as diversas necessidades da maioria do segmento de consumidores.
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2.3.2. O preço

Kotler e Armstrong (2003, p.235) conceituam o preço como “o volume de dinheiro
cobrado por um produto ou serviço”. O preço não e o único critério para o qual os
consumidores baseiam as decisões de compras. Entretanto, ele é importante para o
fornecedor à medida que a quantidade vendida afeta diretamente o quanto a
empresa irá ganhar. A performance de ganho é também governada por outros
aspectos além do preço - a redução das despesas pode contribuir para melhorar o
aumento da produtividade.

Essa abordagem é semelhante a de Churchill; Peter (2000, p.314) que afirmam que
preço “é a quantidade de dinheiro, bens ou serviços que deve ser dado para se
adquirir a propriedade ou uso de um produto“. De acordo com os autores o preço
influencia: (1) se a compra será feita e, caso seja, quanto de um produto os
consumidores ou organizações comprarão, e (2) se a comercialização dos produtos
será suficientemente lucrativa.

“O preço é uma unidade de valor entregue por uma parte em troca de alguma coisa
recebida de outra parte“ (CZINKOTA, et al., 2001, p.428). É, portanto, um valor
monetário cobrado por uma organização pela venda dos seus produtos e serviços.

As decisões de preço são decisivas para o alcance de resultados econômicos e
financeiros, para o posicionamento estratégico competitivo da empresa, para a
consecução de objetivos relacionados a volume de vendas. McCarthy e Perreault
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(1997, p.273) afirmam que “as decisões de preço são especialmente importantes
porque afetam o volume de vendas de uma empresa e quanto dinheiro ela ganha”.

Para Czinkota (2002, p.450) “preço é uma unidade de valor entregue por uma parte
em troca de alguma coisa recebida de outra parte”. A precificação de um produto ou
serviço é complexa, e a determinação de níveis quase sempre requer os recursos
associados de administração financeira, produção e marketing.

De acordo com Parente (2000, p.160) “de todas as variáveis do marketing mix, a
decisão de preço é aquela que mais rapidamente afeta a competitividade, o volume
de vendas, as margens e a lucratividade das empresas varejistas”.

O estabelecimento de preço e custo é importante, já que o que a empresa vende
influi

diretamente

em

quanto

dinheiro

pode-se

gastar.

Preço,

qualidade,

confiabilidade e serviço devem caminhar todos juntos.

Principalmente, o preço pode também ser escolhido como fator determinante para o
consumidor, porque ele se encaixa na faixa de mercado a que o produto se destina
e ele não possui outras informações para que decida ou não comprar o produto.

Os fatores que circundam o preço são importantes porque levam o consumidor para
a compra. O maior destes fatores pode ser o nível de desconto que pode ser obtido
na compra de um produto importante. Outro fator relevante é o apelo às facilidade
de forma de pagamento e prestações que fazem parte do fator preço.
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O preço é o valor dos bens a serem trocados, medido por um meio de intermediação
como o dinheiro. Portanto, preço é quantidade de dinheiro que um comprador está
disposto a pagar a um vendedor por seus produtos e serviços.

Kotler (2000, p.476) afirma que “o preço é o elemento do mix do marketing que
produz receita, os demais produzem custos”. Ele também é um dos elementos mais
flexíveis, pode ser alterado com rapidez ao contrário das características de produtos
e dos compromissos com canais de distribuição.

Kotler (2000, p.477) diz que “a empresa precisa considerar muitos fatores ao
estabelecer sua política de determinação de preço”. Descrevendo um procedimento
de seis passos:
(1) seleção de objetivos da determinação de preços;
(2) determinação da demanda;
(3) estimativas de custos;
(4) análise de custos, preços e ofertas dos concorrentes;
(5) seleção de método de determinação de preços e
(6) seleção de preço final.

O autor apresenta ainda uma matriz onde a empresa pode posicionar seu produto
em termo de qualidade e preço. A FIG. 9 demonstra as nove estratégias de preçoqualidade:
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Preço

Qualidade do produto

Alto
Alta

Média

Baixa

Médio

Baixo

1- Estratégia de

2- Estratégia de alto

3- Estratégia de

preço premium

valor

supervalor

4- Estratégia de

5- Estratégia de

6- Estratégia de

preço excessivo

valor médio

valor bom

7- Estratégia de

8- Estratégia de falsa 9- Estratégia de

assalto ao cliente

economia

economia

Figura 9 - Estratégia de preço e qualidade
Fonte: Adaptado de kotler (1998, p.437).

Observa-se que os clientes são menos sensíveis a preço quando o produto ou
serviço supostamente possui mais qualidade, prestígio ou exclusividade.

Entretanto, o preço possui limites que podemos exemplificar por: lei da oferta e
procura, custos diretos variáveis, fatores competitivos, regulamentações e políticas
do governo, objetivos da empresa e estratégias da empresa.

Os profissionais de marketing oferecem descontos para incentivar comportamentos
desejáveis como a compra de maior quantidade. Entre os descontos utilizados
temos o preço de mercadoria-isca. Segundo Churchill; Peter (2000, p.349) adota-se
essa estratégia quando o estabelecimento de preços está próximo ou abaixo do
custo para atrair clientes até a loja. Os supermercados adotam com freqüência essa
estratégia. Vendem produtos a baixo custo para atrair clientes para outros itens de
preço normal e mais lucrativos.

Para Czinkota, et al. (2001, p.31) a estratégia de preço de uma empresa deveria:
(1) apoiar a estratégia de marketing de um produto;
(2) realizar as metas financeiras de organização;
(3) ajustar-se às necessidades do ambientes do mercado.
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Por fim, as empresas precisam avaliar como a estratégia de preços escolhidos está
funcionando, determinando como a concorrência e o mercado-alvo estão
respondendo. Por exemplo, se a empresa reduz os preços, os concorrentes podem
responder com preços baixos ou tentar distinguir seus produtos como sendo de
melhor qualidade para justificar um preço mais alto.

2.3.3. A promoção

Churchill e Peter (2000, p.20) conceituam promoção como “os meios pessoais e
impessoais usados para informar, convencer e lembrar os clientes sobre produtos e
serviços”.

O elemento promoção, ou comunicação, refere-se a como os profissionais de
marketing informam, convencem e lembram os clientes sobre os produtos e
serviços.
Comunicação Integrada de Marketing (CIM) é a sistema de
gerenciamento e integração dos elementos de comunicação de
Marketing - publicidade, relações públicas, promoção de vendas,
marketing de patrocínio e comunicação no ponto de vendas, seus
resultado e que todos os elementos comunicam com a mesma
mensagem. (CZINKOTA, et al. 2001, p. 367)

Os autores Churchill e Peter (2000, p. 446) definem a comunicação de marketing
como “as diversas maneiras pelas quais os profissionais de marketing se comunicam
com cliente atuais ou com potenciais”.
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O profissional de marketing deseja que os receptores de mensagem respondam
comprando os produtos ou marca oferecidas. No entanto, para obter esse resultado,
a comunicação precisa influenciar os clientes de diversas maneiras.

Comunicação integrada de marketing é um dos processos para uma organização
estabelecer relações lucrativas; principalmente com os consumidores, através da
administração de todas as mensagens e da implementação do conceito de
marketing. É um processo de comunicação de duas vias, que tem por principal
objetivo influenciar e afetar o comportamento de públicos selecionados.

A resposta de um consumidor a uma mensagem promocional facilita o processo de
comunicação de marketing que pode ser analisado pelo modelo AIDA. Nesse
modelo a mensagem deve atrair a atenção , manter o interesse, despertar desejo
e incitar a ação. A FIG. 10 apresenta uma maneira de analisar os esforços de
comunicação do modelo AIDA.

Comunicação
de Marketing

Atenção

Interesse

Desejo

Ação

Feedback

Figura 10 - O modelo AIDA
Fonte: Adaptado de Churchill; Peter (2000, p.451).

Assim, a comunicação integrada de marketing combina todos os elementos do
composto de comunicação de forma sistemática para alcançar os objetivos
empresarias.

47

Para administrar uma estratégia de comunicação, os profissionais de marketing
começam pela definição dos objetivos, que devem apoiar o marketing global e a
comunicação organizacional. A comunicação honesta associada a anúncios de
serviços socialmente responsáveis é um uso positivo da comunicação de marketing.

As promoções de vendas podem-se dirigir aos usuários finais (consumidores) ou aos
intermediários (varejistas e atacadistas). Para cada segmento há várias técnicas
disponíveis e cada uma delas pode exercer um impacto diferente na equação do
valor

(CHURCHILL; PETER, 2000, p.490). O quadro 1 apresenta os tipos e

objetivos de promoção ao consumidor.

Tipo
Cupons
Ofertas especiais
Brindes ou prêmios
Concurso e sorteios

Objetivo de Comunicação
Estimular vendas, por meio de redução de preços de curto prazo
fazer com que produtos novos sejam experimentados.
Estimular as vendas de produtos e vistas às lojas, aumentar as
quantidades adquiridas.
Atrair novos clientes para produtos Existentes, criar prestígios ,
oferecer mais valor
Chamar atenção, criar prestigio, aumentar vendas ,gerar publicidade.

Encorajar o uso para que os consumidores possam experimentar os
benefícios do produto
Estimular vendas para a redução do risco de Insatisfação depois da
Experiência grátis como produto
compra; fornecer experiência do desempenho do produto .
Dar mais destaques aos produtos nas lojas; aumentar as chances
Displays no ponto de venda
das compras por impulso; lançar novos produtos
Encorajar as compras particularmente para artigos caros; obter
Abatimentos posteriores
informações sobre os clientes para os bancos de dados .
Recompensar a lealdade dos clientes apoiar esforços de marketing
Programa de fidelização
de relação; aumentar o volume de vendas
Gerar atenção e conhecimento sobre os produtos de uma indústrias;
Exposições
identificar clientes potenciais; realizar vendas
Gerar consistências sobre a companhia , bem como sobre seus
Brindes Promocionais
produtos e locais de vendas.
Amostrar grátis

QUADRO 1 - Tipos e objetivos de promoção ao consumidor
Fonte: Churchill; Peter (2000 p.491).
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Kotler (2000) refere-se as cinco principais ferramentas do mix promocional à
disposição de uma organização a saber: propaganda, marketing direto, promoção de
vendas, relações públicas e publicidade e venda pessoal. Uma consideração
alternativa do composto é sua classificação em duas amplas dimensões: a primeira,
se as comunicações são pagas ou não; a segunda, se são pessoais, isto é, quando
há algum contato direto entre o emissor e o receptor; ou impessoais, isto é, quando
não há esse contato. O quadro 2 apresenta a classificação das ferramentas de
promoção.
Classificação
Paga e pessoal
Paga e Impessoal
Não paga e pessoal
Não paga e impessoal

Exemplo
venda pessoal, telemarketing
propaganda, promoção de vendas, relações públicas,
mala direta, embalagem
canais sociais, isto é, comunicação boca a boca,
comunicações interpessoais
publicidade

QUADRO 2: Classificação de mix promocional
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Kotler; Armstrong, (2003, p. 377).

Para Churchill e Peter (2000, p.452), o composto de comunicação combina quatro
diferentes elementos para criar a estratégia geral de comunicação de marketing,
propaganda, vendas pessoais, promoção de vendas e publicidade. A FIG. 11
apresenta o composto de comunicação.

Propaganda

Venda pessoal

Composto de
Comunicação
Promoção de
vendas

Figura 11 – Composto de Comunicação
Fonte: Adaptado de Churchill; Peter (2000, p.452).

Publicidade
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Propaganda - qualquer anúncio ou comunicação persuasiva veiculada nos meios
de comunicação da massa durante determinado período e num determinado espaço
pagos ou doados por um indivíduo, companhia ou organização (CHURCHILL;
PETER, 2000, p.452).

Venda pessoal - é a venda que envolve a interação pessoal com o cliente, seja ela
face a face, por meio de telefone (telemarketing), fax ou computador (BENNETT,
apud CHURCHILL; PETER, 2002).

Para Siguaw apud Czinkota (2001, p.398) venda pessoal é a comunicação verbal
direta concebida para explicar como bens, serviços ou idéias de uma pessoa ou
empresa servem às necessidades de um ou mais clientes potencias.

Promoção de venda - abrange um amplo sortimento de ferramentas – cupons,
concursos, descontos, prêmios e outros, todos com muita qualidade exclusiva.
Atraem a atenção do consumidor, oferecem fortes incentivos à compra e podem ser
utilizados para dramatizar as ofertas dos produtos e ampliar venda em declínio.
(KOTLER; ARMSTRONG, 2000, p. 377)

Publicidade - comunicação vista como paga de informação sobre a companhia ou o
produto, geralmente na forma de algum tipo de mídia (CHURCHILL; PETER, 2000,
p.454). A publicidade vista como não paga é aquela veiculada como notícia,
geralmente ela goza de créditos e da confiança do público em geral. A publicidade
eficaz pode melhorar muito a imagem e as vendas de uma organização
(CHURCHILL; PETER, 2000 p.496).
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Reportagens

Notícias
press-releases

Tipos de
publicidade

Clipes de vídeo

Entrevista
coletiva

Anúncios

Eventos
especiais

Figura 12 - Tipos de publicidade
Fonte: Adaptado de Churchill; Peter (2000, p.496).

De acordo com Kotler (2000), as comunicações pessoais tendem a ser mais
importantes quando os produtos são caros, envolvem riscos, possuem significado
social ou não são comprados com freqüência, e os compradores buscam
informações, experimentações do produto e o conhecimento de outras pessoas. As
comunicações impessoais são menos insistentes do que as pessoas e, assim,
podem ser facilmente evitados ou interrompidos. Ademais, estão sujeitas aos
processos psicológicos de atenção seletiva, de percepção e retenção dos
consumidores.

A comunicação eficaz envolve várias atividades a saber: identificação do públicoalvo e de suas características, por exemplo, indivíduos, famílias e empresas e seus
perfis sócio-econômicos, personalidade e estágios do processo de compra, entre
outros; determinação dos objetivos das comunicações conforme apresenta o quadro
3 a seguir.
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Estratégias de comunicação de marketing
Meta estratégica
Descrição
Criar consciência
Informar o público sobre produtos, marcas,
lojas e organizações
Formar imagens positivas
Criar na mente das pessoas avaliações
positivas sobre produtos, marcas, lojas ou
organizações
Identificar possíveis clientes
Descobrir nomes, endereços e possíveis
necessidades de compradores potenciais
Formar relacionamentos no canal Aumentar a cooperação entre os membros do
canal
Reter clientes
Criar valor para os clientes, satisfazer seus
desejos e necessidades e conquistar sua
lealdade
QUADRO 3 - Algumas metas estratégicas de comunicação de marketing
Fonte: Churchill; Peter (2000, p.442).

Os profissionais de marketing tentam escolher as melhores mídias, ou uma mistura
delas, para atingir seu público-alvo. Para selecionar diferentes veículos da mídia,
são aplicados certos critérios, como:

Cobertura ou alcance - o número de pessoas ou domicílio expostos pelo menos
uma vez a um determinado veículo de propaganda ou uma programação de mídia
durante um certo período (BENNETT (1995), apud CHURCHILL, 2002,p.479).

Índice de audiência - o percentual de audiência de potencial total exposto a um
determinado veículo de mídia. O valor qualitativo da exposição à mensagem chamase impacto.

Freqüência - o número médio de vezes que uma pessoa, domicílio ou membro de
uma audiência-alvo são expostos a um veículo da mídia ou a uma programação da
mídia de um anunciante dentro de determinado período.
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Custo por mil - o custo de se utilizar um veículo da mídia para atingir mil pessoas
ou domicílios.

GRP (Gross Rating Point - pontuação bruta total) - a medida das exposições
totais à propaganda produzida por um veículo específico da mídia ou uma
combinação de veículos

durante um tempo especificado (CHURCHILL; PETER,

2000, p. 479).
Televisão

Internet

Veículos de
propaganda

Outras mídias
Marketing esportivo

Outdoor

Rádio

Imprensa escrita

Figura 13 – Veículos de propaganda
Fonte: Adaptado de Churchill; Peter (2000, p.479).

As organizações estão envolvidas em grande número de trocas de comunicação de
marketing; ou seja, um fabricante pode comunicar-se com seus intermediários,
consumidores existentes ou potenciais e vários públicos. Os intermediários
comunicam-se também com os clientes e vários públicos. Os clientes engajam-se
em comunicação boca a boca com outros clientes e consumidores e cada grupo
pode fornecer feedback de comunicação aos demais grupos especialmente por meio
das atividades de pesquisa de marketing desenvolvidas pelas organizações.
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2.3.4. A praça

A praça, também chamada ponto de distribuição de canais de marketing e de canais
de distribuição, refere-se a como o produto e os serviços são entregues aos
mercados para se tornarem disponíveis para trocas (CHURCHILL; PETER, 2000,
p.20). Para Czinkota, et al

(2001, p, 33), canais de marketing são redes de

organizações que movimentam um produto deste produtor até o seu mercado
pretendido.
Um canal de distribuição é uma rede (sistema) organizador de órgãos
e instituições que em combinação executam, todas as funções
necessárias para ligar os produtos aos usuários finais de realizar a
tarefa de marketing (BENNETT,1995, apud CHURCHILL; PETER
2000,p.368).

Canal de distribuição é a rede de organizações que cria utilidades de tempo, lugar e
posse para consumidores e usuários empresariais (CZINKOTA, et al., 2001, p.296).
Já para McCarthy e Perreault (1997, p. 19) “o canal de distribuição direta é crucial
para levar o produto ao mercado-alvo”.

A criação de utilidades de tempo, lugar e posse podem resultar de canais de
marketing simples ou complexos. Os canais de vendas mais simples vão
diretamente dos produtores aos clientes.

Las Casas (2000, p.16) afirma que “a distribuição do composto de marketing envolve
basicamente duas áreas de decisões: distribuição física e canais de distribuição”. A
distribuição física coordena as decisões sobre transportes, armazenagem e
distribuição. Já o canal de distribuição, considera-se as decisões referentes aos
caminhos que os produtos devem seguir até chegar ao consumidor.
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Os revendedores num canal de distribuição também são chamados de
intermediários, ou seja, empresas independentes especializadas em conectar
vendedores e consumidores ou compradores organizacionais (CHURCHILL;
PETER,2000 p. 368).

Assim, produtos e serviços são movimentados desde sua fonte de produção até o
cliente por meio de um canal de distribuição. O canal pode ser simples quando o
produtor vende diretamente aos consumidores, mediante, por exemplo, mala direta;
ou pode constituir de um ou mais intermediários como agente, atacadistas e
varejistas.

De acordo com Czinkota, et al (2001, p.297), a estrutura do canal consiste em todas
as empresas e instituições (inclusive produtores ou fabricantes e clientes finais) que
estão envolvidos na execução das funções de compra, venda e transferência de
propriedade.

Entretanto, em relação à extensão do canal considera-se o número de níveis de um
canal de marketing. Muitos fatores podem influenciar a extensão da estrutura do
canal, como o tamanho da base de clientes, sua dispersão geográfica e seus
padrões de comportamento, além do próprio mix de produto da empresa, entre
outros. A FIG. 14 apresenta um esquema de extensão de canal de marketing.
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Dois Níveis
Fabricante

Três Níveis

Quatro Níveis

Fabricante

Fabricante

Cinco Níveis
Fabricante

Agente

Varejista

Consumidor

Consumidor

Atacadista

Atacadista

Varejista

Varejista

Consumidor

Consumidor

Figura 14 - Modelo da extensão do canal de marketing
Fonte: Adaptado de Czinkota, et al, (2001, p. 298).

Para o varejista supermercadista situar o estabelecimento no melhor canal de
marketing possível é um dos fatores fundamentais. Para obter alta visibilidade e,
assim atingir o público de passagem.O melhor local para uma loja deve ser uma rua
de grande movimento de pessoas.

O canal de distribuição exige a realização de muitas tarefas ou funções que podem
ser divididas entre três categorias: transacionais, logísticas e de facilitação conforme
o Quadro 4 descreve.
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Funções Transacionais
Compra
Venda
Risco

Comprar produto a fim de revendê-los .
Promover produtos para clientes potenciais e solicitar pedidos .
Assumir os riscos comerciais de propriedade de bens que podem se
deteriorar, ser danificados ou tornar se obsoletos.

Concentração
Armazenamento

Trazer bens de vários lugares para um único ponto de venda.
Manter o estoque e proteger os bens de maneira que satisfaça as
necessidades dos clientes .
Comprar bens em quantidade e dividi-los em volumes desejados pelos
clientes ,o que incluir:
•
acumulação: reunir bens similares de múltiplas fontes num
estoque maior e homogêneos;
•
distribuição: dividir um estoque homogêneo em lotes menores.
•
classificação: dividir um estoque heterogêneo em um estoque
separado relativamente homogêneo
Mover bens fisicamente de onde eles foram fabricados para onde eles são
comprados ou usados; incluir transporte,armazenamento, administração de
estoque e processamento de pedidos .

Função de logísticas

Organização

Distribuição física

Função de Facilitação
Financiamento
Graduação
Pesquisa de
Marketing

Proporcionar créditos e fundos para facilitar uma transação.
Inspecionar produtos e classificá-los em categorias com base na qualidade.
Reunir e transmitir informação sobre condições de mercado , vendas
esperadas, tendências dos consumidores e forças competitivas.

QUADRO 4 - Funções dos intermediários
Fonte: Churchill; Peter (2000, p. 369).

2.4. Comportamento do consumidor

Parente (2001, p.111) afirma que um dos elementos principais para o
desenvolvimento de estratégias e tática de marketing bem sucedidas no varejo
consiste não só na identificação das necessidades dos segmentos de consumidores
de uma empresa, mas também no entendimento de como se desenrola o processo
decisório e o comportamento de compra dos clientes. Para o autor, o
comportamento do consumidor deve ser um tema prioritário entre varejistas, pois a
satisfação do consumidor é o propósito máximo de qualquer empresário nesse
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segmento.

Planejar e executar estratégia voltada para a satisfação das expectativas do
consumidor não tem o efeito desejado se ele não perceber como essas expectativas
estão sendo satisfeitas. Embora muitas variáveis influenciem o comportamento de
compra do consumidor, elas são diferentes para vários produtos e mercados alvos
(McCARTHY; PERREAULT, 1997, p. 114)
O processo de compra de consumidores é influenciada por suas
famílias, por grupos de referências e por cultura. Para desenvolver
programa de varejo de custo eficaz, os varejistas agrupam os clientes
em segmentos. Algumas abordagens de segmentação de mercado
são baseadas na geografia, nos dados demográficos, nos estilos de
vida, na situação de uso e nos benefícios procurados (LEVY; WEITZ,
2000, p. 144).

A maioria dos economistas assume que os consumidores são compradores
econômicos – pessoas que conhecem todos os fatos e que comparam logicamente
as escolhas em termos de custo e valor recebidos, em troca da maior satisfação pelo
tempo e dinheiro empregados (McCARTHY; PERREAULT, 1997, p. 115).

Essa visão pressupõe que as necessidades econômicas orientam o comportamento
de compra. Os autores afirmam que as necessidades econômicas são os fatores
considerados ao se fazer o melhor uso do tempo e do dinheiro de um consumidor.
Alguns consumidores procuram o preço mais baixo. Outros pagam a mais pela
conveniência. Outros ainda podem ponderar preço e qualidade pelo melhor valor.

Para Czinkota et al (2001,p. 138), o comportamento do consumidor é a atividade
mental e física realizada por consumidores domésticos e comerciais, que resulta em
decisões e ações de pagar, comprar e usar produtos.

58

Kotler e Armstrong (2003, p. 119), referindo-se ao comportamento do consumidor diz
que ”a empresa que realmente compreende como os consumidores respondem às
diferentes características, preços e apelos publicitários do produto possuem uma
grande vantagem em relação ao seus concorrentes”.

A FIG. 15 apresenta o modelo do comportamento do consumidor idealizado pelos
autores.
Marketing e outros
estímulos
Marketing
Produto
Preço
Praça
Promoção

Outros
Econômico
Tecnológico
Político
Cultural

Caixa-preta do comprador

Características
do comprador

Processo
de decisão
do comprador

Respostas do comprador
Escolha do produto
Escolha da marca
Escolha do revendedor
Freqüência de compra
Volume da compra

Figura 15 - Modelo do comportamento do comprador
Fonte: Adaptada de Kotler; Armstrong (2003, p.119).

O comportamento de compra do consumidor resulta de seus esforços para satisfazer
necessidades e desejos. A classe social auxilia a explicação de parte do
comportamento dos consumidores.

Os consumidores consideram as necessidades e desejos para tomar a decisão de
comprar um produto. As decisões de compras de artigos domésticos são, às vezes,
tomadas por pessoas nos seus lares, em outras ocasiões elas são tomadas
coletivamente por grupos de pessoas, inclusive cônjuges e filhos. CZINKOTA et al
(2001, p. 151).

O consumidor é parte integrante da transação comercial. O consumidor assume os
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três papéis distintos na tomada de decisões de compra, são eles: usuário, pagante
e comprador. Czinkota et al (2001, p. 161).

Para satisfazer as necessidades dos clientes, os varejistas precisam compreender
como os clientes escolhem lojas e toma decisões de compra e os fatores que
consideram quando decidem (LEVY; WEITZ, 2000, p.143).

De acordo com Parente (2000), Kotler (2000) e Czinkota et al (2001, p.161), a
tomada de decisões pelo consumidor possui cinco etapas: reconhecimento do
problema, busca de informações, análise das alternativas, decisão de compra,
experiência após a compra. Conforme ilustra a FIG. 16.

1-Reconhecimento
do problema

2-Busca de
Informação

3-Análise das
alternativas

4-Decisão
de compra

5-Avaliação
pós-compra

Figura 16 - Estágios do processo de compra
Fonte: Adaptado de Parente, (2000, p.119).

2.5. Varejo

O varejo cobre todas as atividades envolvidas na venda de produtos a consumidores
finais. Ele é crucial para os consumidores de qualquer sistema macro-marketing. Os
varejistas interagem diretamente com os consumidores finais (McCARTHY;
PERREAULT,1997, p.201).

O varejo engloba todas as atividades envolvidas na venda de bens ou serviços
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diretamente a consumidores finais para seu uso pessoal e não empresarial
(KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p.336). Os consumidores estão mais informados,
exigindo mais direitos e melhores serviços de atendimentos aos clientes, e os
varejistas estão atendendo a essas necessidades. O varejo envolve as atividades de
venda de bens ou serviços ao consumidor final ou a outra pessoa que age em seu
nome.

O varejo é tão comum em nosso cotidiano que freqüentemente o ignoramos. Os
clientes desconhecem as elaboradas decisões de negócios e tecnologias usadas
pelos gerentes para fornecer bens e serviços (LEVY; WEITZ, 2000, p.25).

A empresa que vende ao consumidor final em uma loja, pelo correio, pelo telefone,
através de um comercial de televisão, pela internet, de porta em porta ou através de
uma máquina de vendas, está envolvida no varejo. Para Parente (2000, p.22), o
“varejo consiste em todas as atividades que englobam o processo de venda de
produtos e serviços para atender a uma necessidade pessoal do consumidor final”.
Assim, o varejo não precisa ocorrer exclusivamente em uma loja. A venda em
domicílio via catálogo e pelo correio é atividade consagrada. A compra baseada em
televisão por meio cabo de fibra ótica continua em crescimento. A compra online
deve ser ampliada no futuro com crescente uso de computadores conectados às
modernas linhas telefônicas.

McCarthy e Perreault (1997, p.201) afirmam que “varejo é um conjunto de atividades
de vendas de produtos a consumidores finais”. Um varejista é um negociante que
vende seus produtos e serviços de uso pessoal ou familiar aos consumidores. O
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varejista é o último elo de um canal de distribuição que liga fabricantes a
consumidores. Para Levy e Weitz (2000, p.26), os atacadistas satisfazem as
necessidades dos varejistas, enquanto os varejistas direcionam seus esforços para
satisfazer às necessidades dos consumidores finais.

O varejo consiste da atividade final e dos passos necessários para colocar
mercadorias produzidas em outros lugares nas mãos do consumidor ou para prestar
serviço ao mesmo. Em outras palavras, qualquer empresa que vende mercadorias
ou presta serviço ao consumidor final para consumo pessoal ou doméstico está
desempenhando a função de varejo (CZINKOTA, 2001, p.330).

São funções dos varejistas:
•

fornecer uma variedade de produtos e serviços;

•

dividir lotes grandes em pequenas quantidades;

•

manter estoque;

•

fornecer serviços.

Embora altamente visível para o consumidor nas ruas ou por catálogos e sistemas
de compra em domicílio, o setor de varejo envolve ampla variedade de atividades.
Inclui a estocagem, a distribuição e a venda de um produto ou serviço a preço
competitivo, de qualidade apropriada, em um momento conveniente para o
consumidor.

Para Griffin, apud Czinkota, et al. (2001, p.251), o ciclo de vida do produto é o ciclo
de estágios que o produto atravessa do nascimento até a morte: introdução,
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crescimento, maturidade e declínio.

O estágio de introdução inicia quando o novo produto é apresentado para o
mercado. Na fase de crescimento o ciclo de vida do produto é caracterizado pelo
rápido crescimento da demanda e entrada dos concorrentes. Na fase da maturidade,
as vendas, o cliente e os concorrentes começam estabilizar-se e os lucros chegam
ao seu ápice. Na fase do declínio as despesas de marketing e de promoção em
particular são reduzidas. Os produtos em declínio continuam a vender, mas a
satisfação e a divulgação boca a boca irão se tornar geradores de vendas mais
relevantes do que as campanhas de promoção. A FIG. 17 apresenta o ciclo de vida

Resultados no varejo $

do varejo de forma similar.

Vendas

Introdução

Crescimento

Maturidade

Declínio

Compras
na Internet
(anos 90)

Praça de
Alimentação
(anos 80)

Lancherias
(anos 40)

Supercentros
(anos 90)

Especialista
por Categorias
(anos 70)

Shopping de
outlets de
fábricas
(anos 70)
Clubes de
depósitos
(anos 70)

Postos de
gasolina de
serviços
completos
(1910)

Lojas de
Conveniência
(anos 60)

Lojas de
Variedades
(1890)

Supermercados
(anos 30)
Lojas de
Departamentos
(anos 1860)
Figura 19 - O ciclo de vida do varejo
Fonte: Adaptado de Czinkota, et al (2001, p.344).
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2.5.1. Composto Varejista

Para desenvolver a estratégia de varejo, a administração elabora o composto de
varejo que atenda as necessidades do seu mercado-alvo melhor do que seus
concorrentes. ”O composto de varejo é a combinação de fatores que os varejistas
usam para satisfazer as necessidades dos clientes e influenciar suas decisões de
compra” (LEVY; WEITZ, 2000, p.39). Para os autores os elementos no composto do
varejo incluem os tipos de mercadorias e serviços oferecidos, preço de mercadoria,
publicidade e programas promocionais, design de lojas, exposição de mercadorias,
assistência aos consumidores fornecida pelos vendedores e a conveniência de
localização das lojas.

Venda Pessoal

Atendimento ao cliente

Localização

Estratégia
de Varejo

Design de loja e exposição

Sortimento de Mercadorias

Preço

Figura 18 - Elementos do composto de varejo
Fonte: Adaptado de Levy; Weitz (2000, p.40).

De acordo com Czinkota et al (2001, p.342), o composto de varejo é a combinação
de mercadorias, preços, publicidade, localização, atendimento ao cliente, vendas,
distribuição física e projeto do prédio.

McCarthy; Perreault (1997, p.202) afirmam que os consumidores consideram muitos
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fatores quando escolhem determinado varejista. Alguns dos mais importantes estão
relacionados a suas necessidades econômicas. Entre eles cita-se: conveniência,
variedade de seleção, qualidade dos produtos, ajuda do pessoal de vendas,
reputação de integridade e seriedades nos negócios, serviços especiais oferecidos entrega, crédito, privilégios na devolução de mercadorias e valor oferecido.

O composto de varejo pode ser identificado como uma estratégia que o varejista
identifica o mercado-alvo, o formato da loja, como também, seleciona as bases mais
favoráveis para construir uma vantagem competitiva. Segundo Parente (2000), o
composto varejista relaciona todas as variáveis sob as quais o varejista pode tomar
decisão,

sendo

constituídos

por

linhas

de

produtos,

preços,

promoções,

apresentação pessoal e ponto-de-venda.

Para relacionar estas variáveis, adotam-se os 6Ps conforme Parente (2000, p. 61)
apresentado na Quadro 5.

Variáveis do composto varejista
P- Mix de Produto
P- Preços
P- Promoção
P- aPresentação
P - Pessoal
P - Ponto

Exemplo de decisões
Variedade de linha, Qualidade, Serviços
Preços, Créditos, Benefícios/Custos
Propaganda, Ofertas, Sinalização
Loja, Departamentalização, Planograma
Atendimento, Rapidez, Serviços
Localização, Acesso, Visibilidade

QUADRO 5 - Composto varejista
Fonte: 0s 6P´s, Parente (2000, p.61).

Definir o que vai compor o mix de produtos consiste em uma das decisões mais
importantes de uma empresa varejista. Kotler (1998, p.387) define o composto de
produto, também denominado de sortimento de produtos, como: “conjunto de todos
os produtos e itens que um vendedor específico coloca à venda para os
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compradores”. Miranda (1997) reforça que a função de selecionar os produtos
consiste em uma das atividades mais críticas, pois os varejistas correm o risco de
investir em mercadorias de difícil venda, imobilizando em longo prazo seu capital.

Em relação ao preço, torna-se cada vez mais constante a busca por preços baixos.
Entretanto, alguns clientes estão dispostos a pagar mais, visando um diferencial ao
seu produto. Levy e Weitz (2000) informam que os varejistas têm respondido aos
apelos dos consumidores criando formatos de varejo que operam com preços baixos
e diferencial. Parente (2000) reforça essa concepção e diz que para o varejista o
preço constitui a variável de marketing que afeta diretamente a competitividade, o
volume de vendas, as margens e a lucratividade das empresas varejistas.

Já o composto promocional desenvolve e implementa um programa eficaz para
atrair o cliente. Assim, são utilizadas ferramentas como: anúncios, campanhas de
vendas, cupons de descontos, quiosque para degustação, entre outros, visando
gerar tráfego nas lojas. Kotler (1998) e Parente (2000) sintetizam o composto
promocional em três: propaganda, promoção de vendas e publicidade.

A apresentação da loja é discutida por Parente (2000, p.293) e Levy e Weitz (2000)
sinalizando a relevância da apresentação da loja, dizendo que nenhuma outra
variável do mix varejista provoca tanto impacto inicial no cliente como a loja em si,
pois constitui o primeiro contato com o consumidor.

Os autores mostram a dependência varejista em relação aos funcionários para
estimular a compra, expor as mercadorias e fornecer os serviços aos clientes.

66

De acordo com Parente (2000), para preencher este papel, os varejistas mais bem
sucedidos tornam-se altamente eficazes em muitas disciplinas gerenciais, incluindo
administração de pessoal, controle e contabilidade financeira, logística e marketing.
Em alguns casos, os varejistas também se envolvem na fabricação.

As empresas de varejo devem também desenvolver profundo entendimento de perfil
de seus consumidores. Ao visarem diferentes segmentos da população, os varejistas
estão em condições de preparar ofertas sob medida para atender às necessidades
de seus clientes. Alguns deles podem atingir o segmento mais rico da sociedade, em
dia com a moda, enquanto outros apelam para os segmentos menos privilegiados de
renda ou mais preocupados com o preço.

O papel das pessoas no processo de varejo, identifica-se com uma necessidade de
manter os funcionários bem treinados e motivados, visto que o contato direto com os
clientes é feito através deles.

De acordo com Kotler (1998), os varejistas costumam afirmar que a chave para o
sucesso de uma empresa de varejo está na localização. Portanto, a localização
como também o produto, preço, promoção, apresentação e pessoal entende-se
como um conjunto de variáveis com função de auxiliar o varejista na tomada de
decisão, objetivando melhor satisfazer o cliente.
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2.5.2. Tipos de varejo baseado em loja

De acordo com Czinkota (2001, p.331), há seis tipos básicos de varejo que utilizam o
formato baseado em lojas: lojas de departamentos, lojas especializadas,
supermercados, supercentros, os especialistas por categoria (category killers), as
lojas de conveniência.

Para Parente (2000, p.30-33), as instituições com lojas podem ser classificadas em
três espécies: varejo alimentar, varejo não-alimentar e varejo de serviços. Os
formatos do varejo alimentício com lojas são exemplificados pelo autor por: bares,
mercearias, padaria, minimercado, loja de conveniência, supermercado compacto,
supermercado convencional, superloja, hipermercado e clube atacadista.

O varejo alimentício do Brasil apresenta-se muito desenvolvido. As empresas que
atuam no país têm acompanhado as tendências mundiais, apresentando uma
variedade muito completa de modelos e formatos de lojas, que atendem às diversas
características e necessidades de mercado.

2.6. Atmosfera no varejo

Os varejistas precisam identificar seu mercado-alvo e tomar decisões de marketing.
Quando fazem isso, os varejistas necessitam compreender que a loja em si é uma
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parte relevante. A loja precisa ajudar o varejista a executar as funções de:
•

atrair consumidores para dentro e

•

transformá-lo em clientes leais persuadindo-os a fazer uma compra.

O varejista faz isso criando uma imagem positiva da loja, a qual depende do
composto do varejo por ele oferecido. Eles precisam preocupar-se a respeito do
ambiente da loja e se eles se sentem bem nela. Para Czinkota et al (2001,p.342), “a
imagem da loja é a sensação geral ou o estado de ânimo projetado por uma loja
através do seu apelo estético para os sentidos humanos”. Os clientes têm maior
probabilidade de fazer compras maiores e mais freqüentes se o ambiente total da
loja for confortável e agradável.

Para Parente (2000, p.294), a atmosfera deve ser entendida como o sentimento
psicológico que o varejista desenvolve no consumidor quando ele visita a loja. A
imagem que os clientes têm da loja está relacionada à atmosfera que a loja
consegue desenvolver.
a atmosfera é criada utilizando os recursos da apresentação externa
e interna da loja, das soluções de layout e da forma de exposição
dos produtos, incluindo sua linha de produtos, seus preços e o
pessoal de atendimento. Outros recursos como sons, aromas e
estímulos ao paladar e tato complementam a montagem desse
cenário (PARENTE, 2000, p.294).

A atmosfera de uma loja é rica na oferta de indicadores sobre a imagem da
empresa, a qualidade de seus serviços, de suas mercadorias e dos preços que
pratica.

O

ponto-de-venda

é

uma

das principais formas pelas quais o

estabelecimento varejista comunica seus propósitos e firma um posicionamento com
o cliente. Assim, a atmosfera fornece reações afetivas e cognitivas que juntas
conduzem a avaliações sobre a loja e o comportamento de compra.
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2.7. Supermercados

O conceito do supermercado foi desenvolvido na década de 30, quando a depressão
econômica forçou os comerciantes a substituírem suas pequenas ineficientes lojas
para oferecer preços mais baixos aos clientes.
Os supermercados desenvolveram-se a partir de mercearias que,
combinados com açougues, resultaram em supermercados,
implantando o auto-serviço. Adicionaram itens fora do ramo
alimentício, acompanhando as tendências de conveniência para
compras (LAS CASAS ,2000, p.48).

Os primeiros supermercados apareceram a mais de 70 anos nos Estados Unidos. O
dono do título de primeiro supermercado é o King Kullen, inaugurado em 1930 pelo
empresário americano Michael Cullen (LEVY; WEITZ, 2000). A estratégia do
pioneiro era simples: ele comprou um galpão industrial, adaptou o lugar para vender
comida e deixou que as pessoas se servissem sozinhas. E tinha um detalhe
importante: os preços eram bem mais baixos que nos antigos armazéns, onde os
funcionários entregavam a mercadoria nas mãos dos clientes.

De acordo com Kotler e Armstrong (2003) supermercado são:
lojas de auto-serviço relativamente grandes, de baixo custo, baixa
margens, alto volume, projetadas para atender a todas as
necessidades dos clientes em alimentação, artigos de lavanderia,
higiene pessoal e limpeza doméstica (KOTLER; ARMSTRONG, 2003
p.337).

O auto-atendimento, aliás, é a característica que distingue um supermercado dos
outros tipos de lojas que comercializam alimentos. Em apenas seis anos, Cullen
faturou alto e conseguiu abrir mais 16 filiais pelo estado de Nova York. A política
barateira das grandes lojas se espalhou pelo resto do planeta. De acordo com a
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Associação Brasileira de Supermercados (Abras, 2006), o primeiro supermercado a
se instalar no Brasil foi o Sirva-se, aberto em 1953 em São Paulo. Já os
hipermercados chegaram nos anos 80.

O preço baixo deixou de ser a única estratégia utilizada pelos supermercados. Hoje,
eles adotam poderosas estratégias de marketing em cada espaço das prateleiras e
dos corredores – existem até mesmo softwares especiais para organizar melhor as
mercadorias.

A venda de itens de mercadoria e alguns produtos de caráter geral através de
instalação física em grande escala, com expositores para o auto-serviço e autoseleção, possibilitou a transferência de algumas funções de distribuição para os
consumidores.

De acordo com Czinkota (2001, p. 332), o conceito do supermercado envolve cinco
princípios básicos que visam melhorar a produtividade do varejo e reduzir o custo de
distribuição:
1. exibidores para o auto serviço e auto seleção;
2. centralização dos serviços do cliente ao caixa;
3. instalação física de grande escala e de baixo custo;
4. forte ênfase em preços;
5. amplo sortimento de mercadorias para facilitar compras de múltiplos itens.
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Tabela de consulta

Formato de loja

Área de venda/m

2

Nº médio
de itens

% de vendas
Número de
não
chek-outs
alimentos

Seções

Loja de
Conveniência

50-250

1.000

3

1-2

Mercearia, frios e laticínios, bazar,
snacks.

Loja de sortimento
Limitado

200-400

700

3

2-4

Mercearia, hortifruti, frios e lacticínios,
bazar.

Supermercado
compacto

300-700

4.000

3

2-6

Mercearia, hortifruti, carnes e aves,
frios e lacticínios, bazar.

Supermercado
convencional

700-2.500

9.000

6

7-20

Superloja

3.000-5.000

14.000

12

25-36

Hipermercado

7.000-16.000

45.000

30

55-90

Loja de depósito

4.000-7.000

7.000

8

30-50

Clube atacadista

5.000-12.000

5.000

35

25-35

Mercearia, hortifruti, bazar, carnes e
aves, peixaria e padaria, frios e
lacticínios.
Mercearias , hortifruti, bazar,carnes e
aves, peixaria e padaria frios e
lacticínios, têxtil e eletrônicos.
Mercearia , hortifruti,carnes e aves,
padaria frios e lacticínios, bazar,
peixaria, têxtil e eletrônicos.
Mercearia, hortifruti, carnes e aves,
têxtil, frios e lacticínios, bazar e
eletrônicos.
Mercearia, bazar, carnes e aves,
têxtil, frios e laticínios eletrônicos.

Tabela 1 - Qual é o formato correto de sua loja
Fonte: Super-hiper. Ano24. nº277, p.74-77, set.1998. adaptado de Las Casas, 2000, p. 49.

Supermercados compactos

Os supermercados caracterizam-se pelo sistema de auto-serviços, check-outs
(caixas registradoras sobre o balcão na saída da loja) e produtos dispostos de
maneira acessível, que permitem aos fregueses auto-servirem-se utilizando cestas e
carrinho (PARENTE, 2000, p.32).
Os supermercados compactos têm de dois a seis check-outs e apresentam uma
linha completa, porém compacta, de produtos alimentícios. Representam a maioria
das unidades de auto-serviços do Brasil e em geral, pertencem a operadores
independentes.
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Supermercados convencionais

São supermercados de porte médio, que mantêm o caráter essencialmente de loja
de alimentos, apresentando boa variedade de produtos (PARENTE, 2000, p.32).

A maioria das redes de supermercados no Brasil opera grande número de lojas que
são classificados como supermercados convencionais, como por exemplo: G.
Barbosa, em Aracajú; Epa, em Belo Horizonte; Zona Sul, no Rio de Janeiro; Pão de
Açúcar, em São Paulo.

Atualmente, os supermercados adotam estratégias de marketing em cada centímetro
das prateleiras e dos corredores, utilizam, ainda, softwares especiais para melhor
organizar as mercadorias.

2.8. Modelo de análise

A integração das diversas abordagens de marketing possibilitou a elaboração do
modelo analítico descrito nas FIG. 19, FIG. 20 e FIG. 21, como orientadores da
discussão teórica, considerando o composto mix de marketing e o composto
varejista como elementos centrais para a discussão do varejo de supermercado.
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Kotler, 2000

O marketing é visto como a tarefa de criar, promover e fornecer bens e serviços a clientes.

Produto

Preço

Mix de
Marketing

4 P’s
Praça

A satisfação das necessidades dos
clientes é alcançada através de um
esforço integrado de toda
organização

Gestão Estratégica das variáveis
controláveis de marketing: produto,
preço, comunicação e distribuição

Análise

Adaptação

Ativação

Avaliação

Mercado

Produtos e
Serviços

Promoção

Controle

Dias, et al, 2003

Czinkota, et al, 2001

Promoção

Richers, 2000
Cobra, 1992
Figura 19 – Modelo de análise I
Fonte: Elaborado pelo autor, 2006.

Composto Varejista
Exemplo de decisões

Mix de Produto

Variedade da Linha, Qualidade, Serviços

Preço

Preços, Crédito, Benefício/Custo

Promoção

Propaganda, Ofertas, Sinalização

Apresentação

Loja, Departamentalização, Planograma

Pessoal

Atendimento, Rapidez, Serviços

Ponto

Localização, Acesso, Visibilidade

Parente, 2000

Variáveis

Kotler;
Armstrong,
2003

Supermercado: lojas de auto-serviço relativamente grandes de baixo custo, baixa
margem, alto volume, projetos para atender a todas as necessidades dos clientes
em alimentação, artigos de lavanderia, higiene pessoal e limpeza doméstica.

Figura 20 – Modelo de análise II
Fonte: Elaborado pelo autor, 2006.

Parente,
2000

Comportamento do consumidor
Variáveis
Econômicas

Tecnológica

Política

Psicológica

Processo de
Compra

Escolha
do Produto

Escolha da
Marca

Escolha do
Revendedor

Compradores Econômicos:
comparação de custo, valor
percebido, tempo e dinheiro

Social e
Cultural

Freqüência
e Volume
de Compra

Varejo é o conjunto de atividades de
negócio que adiciona valor a produto e
serviços vendidos a consumidor para
seu uso pessoal e familiar.

Levy;
Weitz, 2000

McCarthy;
Perreault, 1997

Kotler;
Armstrong, 2003
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Refere-se a todas as atividades que englobam o processo de venda de produtos e serviços
para atender uma necessidade pessoal do consumidor final.

Figura 21 – Modelo de análise III
Fonte: Elaborado pelo autor, 2006.

No próximo capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos que
nortearam a pesquisa.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Definido o objetivo de análise do estudo, busca-se a identificação dos procedimentos
metodológicos a serem aplicados. A metodologia da pesquisa aponta a estratégia a
ser seguida, orientando as ações do pesquisador, por meio das técnicas disponíveis.

Neste capítulo são descritos os procedimentos utilizados para a concretização do
trabalho, além de identificar a população, a amostra, as técnicas de coleta de dados
e a análise.

3.1. Tipos de Pesquisa

A pesquisa realizada é caracterizada como descritiva e para a realização da
pesquisa, adotou-se a abordagem quantitativa de coleta de dados. Em pesquisa de
caráter quantitativo, pode-se identificar a relação de causa e efeito. Mattar (1994,
p.81) diz que “na pesquisa quantitativa os dados são obtidos de um grande número
de respondentes, usando-se escalas, geralmente, numéricas e são submetidos a
análises e estatísticas formais”. A pesquisa descritiva identifica o perfil dos clientes,
que produtos consome, quanto compra, quando e aonde compra.

Portanto, “a pesquisa descritiva visa prover o pesquisador de dados sobre as
características de grupos, estimar proporção de determinadas características e
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verificar a existência de relação entre variáveis” (MATTAR, 1994, p.98).

3.2. Método de Pesquisa

A realização da pesquisa descritiva possibilita várias técnicas de coleta de dados
que compreendem: entrevistas pessoais, entrevistas por telefone, questionários
pessoais e observação. Para o estudo, o pesquisador adotou questionário (Apêndice
A) e observação pessoal.

O questionário consiste em um instrumento de coleta de dados objetivo e
respondido diretamente pelos participantes. Para mapear o perfil dos respondentes,
o pesquisador utilizou o método de Survey, ou investigação, que, para a obtenção
de informação se baseia no interrogatório dos consumidores, aos quais se fazem
várias perguntas sobre seu comportamento, intenção, atitude, percepção, motivação
e características demográficas e de estilo de vida. Essas perguntas podem ser
formuladas verbalmente, por escrito ou via internet, e as respostas podem ser
obtidas de qualquer uma dessas três formas (MALHOTRA, 2001, p.179).

Para a descrição do perfil do supermercado analisado, o pesquisador adotou
também a técnica da observação in loco. De acordo com Malhotra (2000, p. 194), na
observação pessoal (in loco), o pesquisador observa o comportamento efetivo tal
como ele ocorre; não procura controlar ou manipular o fenômeno que está sendo
observado.
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Para a classificação da pesquisa, tomou-se como base a taxionomia apresentada
por Vergara (2000), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto ao fins e
quanto aos meios.

Quanto aos fins, o trabalho pode ser classificado como descritivo, porque visa
descrever a efetividade das estratégias adotadas pelo Supermercado Somar
relativas ao composto varejista, sob a ótica dos clientes.

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa é bibliográfica, pesquisa de campo e
estudo de caso.

Bibliográfica porque para a elaboração do referencial teórico

recorreu-se ao uso de livros, pesquisa em fontes secundárias como relatórios e
estudos publicados em revistas especializadas. Classifica-se como pesquisa de
campo pelo fato de terem sido coletados dados primários junto aos consumidores da
unidade de pesquisa. A pesquisa é também um estudo de caso porque possibilita
analisar situações em profundidade e detalhamento do Supermercado Somar.
(VERGARA, 2000)

3.3. População-alvo do estudo

Para Malhotra (2001), “uma população é o agregado, ou soma, de todos os
elementos

que

compartilham

algum

conjunto

de

características

comuns,

conformando o universo para o problema de pesquisa de marketing” (MALHOTRA,
2001, p.301).
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O universo da pesquisa constitui-se de consumidores com poder de decisão de
compras de produtos alimentícios do Supermercado Somar, localizado no município
de Nova Era (MG), compreendidos entre as classes sócio-econômicas conforme
critério de Classificação Econômica Brasil.

3.4. Amostragem da pesquisa

Segundo Malhotra (2001, p.301) a amostra é um subgrupo dos elementos da
população selecionada para participação do estudo. A amostra pode ser classificada
de não-probabilística por conveniência, onde os entrevistados foram escolhidos pela
disponibilidade de responder o instrumento da pesquisa. A amostra estabelecida
pela pesquisa compreende 355 entrevistados. Utilizou-se nesta pesquisa uma
amostra não-probabilística sendo a mesma determinada por conveniência.

3.5. Instrumento de coleta de dados

O instrumento de coleta que foi utilizado possui 19 questões de múltipla escolha
(Apêndice A). O questionário foi elaborado com base na literatura do varejo e de
supermercado e da adaptação do questionário elaborado e cedido pela consultoria
do professor orientador Mauro Calixta Tavares. Adotou-se perguntas fechadas que
facilitam as análises. As perguntas de múltipla escolha oportunizam ao respondente
escolher uma resposta que pode ser facilmente tabulada.
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Para atender um dos objetivos específicos do estudo, que era avaliar a satisfação
dos consumidores em relação à qualidade dos serviços prestados, utilizou-se uma
escala Likert com cinco pontos, que facilitou a interpretação desta pesquisa.

3.6. Procedimento de coleta de dados

Nesta etapa, o pesquisador e outros três entrevistadores realizaram a pesquisa de
campo propriamente dita. O levantamento de dados deu-se pela utilização de um
questionário que apresenta questões em uma ordem predeterminada.

Uma pequena parte dos consumidores demonstrou desinteresse em responder ao
questionário, em função de sua amplitude. Para estimulá-los a responder o
instrumento de coleta de dados, adotou-se a estratégia de distribuição de brindes
(canetas e balas), durante o processo de compra.

Entre os dias 2 e 3 de dezembro de 2006 foram realizados os pré-testes. Em
seguida definiu-se o período de 4 a 22 de dezembro para a coleta de dados. Na
coleta de dados, 28 questionários não puderam fazer parte da amostragem porque
estavam incompletos. Ao todo foram validados 355 questionários.
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3.7. Tratamento de dados

Nesta etapa, o pesquisador interpretou e analisou os dados da pesquisa utilizando o
software Statistic for Windows. Essa análise é realizada para atender aos objetivos
da pesquisa e para comparar, confrontar e comprovar dados com a finalidade de
confirmar ou rejeitar as hipóteses da pesquisa.

A apresentação dos resultados e seus gráficos é baseada em freqüência simples (fi),
com as respectivas porcentagens utilizando o software de tabulação desenvolvido
em

Active Server

Page for Web com base de dados Sql Server 7.0 para

funcionamento em plataformas Windows Series ou Linux Series via Web
multiusuário, criptografado e de funcionamento restrito ao protocolo IP da rede
administrativa,

relacionado

a

informações

personalizadas

do

pesquisador,

previamente autorizado a realizar o lançamento das pesquisas, refletindo o
instrumento de pesquisa anexada, totalizando 355 amostras lançadas e tabulados.

Portanto, a análise dos dados obtidos foi elaborada a partir de freqüências simples,
cruzamento de variáveis e possíveis correlações existentes, utilizando-se da
formulação de percentuais, tabelas e gráficos.

Para análise e discussão, utilizou-se as definições de Sâmara e Barros (2002, p.6171), que orientam instruções de apresentação e forma de análise, baseando-se
ainda em Marconi e Lakatos (2002, p.156-217) para interpretação de diálogos não
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contidos nos questionários que foram apontados como observação do pesquisador
sobre a unidade de análise.
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4. PERFIL DO SUPERMERCADO SOMAR

O Supermercado Somar iniciou sua atividades no dia 01 de maio de 1970, numa
associação entre Bruno Passos Alves da Silva, Júlio César Albuquerque de Assis e
José Carlos Passos Schittine que, atualmente, são sócios neste empreendimento. A
partir de 1999 , o Supermercado Somar instalou-se no atual prédio, e ocupa uma
área total de 1480 m2.

Com o intuito de oferecer o melhor serviço e produtos para os clientes, o
supermercado está planejando ampliação e melhoria da estrutura atual, visando
proporcionar maior comodidade para os consumidores, passando a dispor de 550
m2 de área de vendas na unidade.

O supermercado dispõe de um quadro de pessoal com 105 funcionários que
trabalham em turno de 7h20mim/dia, evidenciando a prática de revezamento. O
supermercado tem cadastrado em seu sistema de 11 mil itens, mas encontram-se
disponíveis para venda nove mil. A empresa possui oito check-outs, mas segundo o
sócio-proprietário, Bruno Passos Alves da Silva, opera com o potencial máximo
apenas aos sábados, enquanto de domingo a sexta, normalmente, operam com
cinco ou seis.

A partir da entrevista com a diretoria administrativa foram identificados os seguintes
serviços oferecidos pelo Supermercado Somar a seus clientes:
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 Serviço de entrega em domicílio, oferecido independente de limites de valor
ou distância.
 O horário de atendimento compreende o funcionamento de segunda-feira a
sábado das 8h às 21h e domingos das 8h às 13h.
 O sistema de compra por telefone é disponibilizado, sendo bastante utilizado.
 Instalação de um leitor ótico de preços, localizado no fundo da loja, na
extremidade da gôndola, para facilitar a consulta de preços.
 De acordo com o gerente entrevistado, o supermercado disponibiliza o serviço
de empacotador em todos os caixas, incluindo a tarefa de levar as compras
até o carro.
 O Supermercado Somar aceita trocas e devoluções e não oferece
estacionamento próprio.
 Existem dois caixas diferenciados por volume de compras, onde é priorizada
a rapidez do atendimento.
 O supermercado tem além das seções usuais, peixaria, açougue e
panificação/confeitaria.
 A prática de promoções e ofertas é comum na unidade, e identificou-se uma
comunicação visual interna e a departamentalização para facilitar o acesso e
localização dos produtos pelos clientes.
 Possui atendimento e tratamento diferenciado aos idosos, gestantes e
deficientes físicos, sendo disponibilizado um caixa exclusivo para atendê-los.
 Os meios de pagamentos são bastante amplos, sendo aceitos todos os
cheques, inclusive pré-datados para 40 dias, bônus, ticket, requisições de
empresas credenciadas, além de todos os cartões de crédito. Para todos os
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cheques existe consulta ao Serasa online, permitindo segurança ao
supermercado.

A seguir será apresentada a missão, a visão, a filosofia empresarial e a estrutura do
supermercado analisado.

Missão
Oferecer produtos e serviços de qualidade, a preços competitivos e garantindo
segurança e facilidade para nossos clientes.

Slogan: Supermercado Somar - onde é fácil comprar!

Visão
Ser um benchmarking no setor supermercadista na região do Médio-Piracicaba até
2010.

Filosofia Empresarial
 Pautar pela ética e honestidade com todas as pessoas
 Resolver os problemas de nossos clientes
 Desenvolver rede de relacionamento favorável com nossos fornecedores
 Garantir qualidade e atendimento aos clientes
 Gerenciar o retorno dos investimentos dos sócios-proprietários
 Valorizar nossos funcionários e o trabalho em equipe
 Desenvolver estratégias de praticidade para nossos clientes
 Gerar venda e lucro para assegurar o crescimento
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Estrutura Organizacional

O supermercado somar opera com uma estrutura organizacional bem simplificada. A
diretoria utiliza os critérios funcionais e por linha de produtos para agrupar as
diversas funções e unidades da administração em sua unidade organizacional,
conforme ilustrado pela FIG. 22.

Organograma do Supermercado Somar
Diretoria
Gerência Geral

Assessoria de Recursos Humanos

Seção
Estoque
Depósito

Seção
de

Seção
Hortifruti

Reposição

Seção
de
Padaria

Seção
de
Açougue

Coord.
da
Loja

Coord.
Administrativa
Financeira

Figura 22 – Organograma do Supermercado
Fonte: Elaborado pelo autor, 2007.
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As fotografias a seguir apresentam algumas seções da unidade de análise.

Figura 23 – Vista panorâmica do Supermercado
Fonte: Fotografado pelo autor, 2006.

Figura 24 – Seção de padaria do Supermercado
Fonte: Fotografado pelo autor, 2006.
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Figura 25 – Seção de açougue do Supermercado
Fonte: Fotografado pelo autor, 2006.

Figura 26 – Promoção dentro do Supermercado
Fonte: Fotografado pelo autor, 2006.
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados da pesquisa descritiva respondidos pelos consumidores do
Supermercado Somar serão apresentados conforme a caracterização da amostra.

Foram colhidos dados gerais, identificando-se o perfil do cliente do Supermercado
Somar com relação a fatores como sexo, estado civil, faixa-etária, renda mensal e
freqüência com que vai ao supermercado.

5.1. Perfil dos entrevistados

Em relação a variável sexo, percebe-se uma predominância do sexo feminino, 56%,
com a participação masculina de 44%.

TABELA 2 - Sexo
Discriminação
Masculino
Feminino
Total

Freqüência (fi)
155
200
355

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

Percentual (%)
44
56
100
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44%

56%

Masculino

Feminino

GRÁFICO 1 - Sexo
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

Quanto ao estado civil, obteve-se um percentual maior de casados, 55%, seguidos
dos solteiros que representam 37% dos respondentes, os divorciados e viúvos
totalizam apenas 8% dos respondentes.

TABELA 3 – Estado Civil
Discriminação
Casado(a)
Solteiro(a)
Divorciado(a)
Viúvo(a)
Total

Freqüência (fi)
195
130
23
7
355

Percentual (%)
55
37
6
2
100

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

6%

2%

37%

55%

Casado(a)

Solteiro(a)

GRÁFICO 2 – Estado Civil
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

Divorciados(a)

Viúvo(a)
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A distribuição dos consumidores por faixa etária, encontra-se no gráfico 3, onde a
maioria é uma população adulta e madura, acima de 25 anos de idade, que
representa, até o limite de 44 anos, um percentual de 60% da amostra. A análise
dos resultados demonstra que a maior parte dos entrevistados, 49%, está na faixaetária de 25 a 39 anos, seguidos de 27% que têm mais de 40 anos.

TABELA 4 - Faixa-etária
Discriminação
Até 17 anos
de 18 a 24 anos
de 25 a 29 anos
de 30 a 34 anos
de 35 a 39 anos
de 40 a 44 anos
de 45 a 59 anos
60 anos ou mais
N.R (Não respondeu)
Total

Freqüência (fi)
11
76
68
59
47
38
42
14
0
355

Percentual (%)
3
21
19
17
13
11
12
4
0
100

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

21%

de 18 a 24 anos

19%

de 25 a 29 anos

17%

de 30 a 34 anos

13%

de 35 a 39 anos

12%

de 45 a 59 anos

11%

de 40 a 44 anos

4%

60 anos ou mais

3%

Até 17 anos
Nr

0%

0%

GRÁFICO 3 – Faixa-etária
Fonte: Pesquisa direta, 2006.
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15%

20%
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TABELA 5 - Nível de escolaridade
Discriminação
Ensino Fundamental 1
Ensino Fundamental 2
Ensino Médio (2º Grau)
Superior Completo
Pós Graduação
Total

Freqüência (fi)
46
63
175
62
9
355

Percentual (%)
13
18
49
17
3
100

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

3%
17%

13%

18%

49%
Ensino Fundamental 1
Superior Completo

Ensino Fundamental 2
Pós Graduação

Ensino Médio

GRÁFICO 4 - Nível de escolaridade
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

A variável nível de escolaridade (gráfico 4) indica uma maior concentração de
respondentes com o Ensino Médio (49%), seguido de 18% que possuem até o
Ensino Fundamental 2 (8ª série). Entretanto, a amostra mapeou um percentual
relevante de clientes com Superior Completo (20%). Os maiores níveis de
escolaridade apresentam uma freqüência acumulada de 69% dos respondentes.

TABELA 6 - Ocupação
Discriminação
Profissional liberal
Dono(a) de casa
Aposentado(a)
Empregado
Empresário
Total

Freqüência (fi)
25
70
23
218
19
355

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

Percentual (%)
7
20
6
62
5
100
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7%

5%

20%

6%
62%
Profissional liberal

Dono(a) de casa

Aposentado

Empregado

Empresário

GRÁFICO 5 – Ocupação
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

A análise dos dados demonstra que a maioria dos respondentes, 62%, são
empregados, seguido de dona-de-casa, com 20%. A freqüência acumulada de
profissional liberal e empresário da amostra corresponde a 12%.

TABELA 7 - Renda familiar
Discriminação
até um SM
de 1 SM + 1 até 2 SM
de 2 SM + 1 até 3 SM
de 3 SM + 1 até 5 SM
de 5 SM + 1 até 8 SM
Acima de 8 SM
Total

Freqüência (fi)
40
89
71
85
51
19
355

Percentual (%)
11
26
20
24
14
5
100

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

5%

11%

14%

26%

24%
20%
até um SM

de 1 SM + 1 até 2 SM

de 2 SM + 1 até 3 SM

de 3 SM + 1 até 4 SM

de 5 SM + 1 até 8 SM

Acima de 6 SM

GRÁFICO 6 – Renda familiar
Fonte: Pesquisa direta, 2006.
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A distribuição de freqüência dos níveis de renda familiar (gráfico 6) aponta que a
maior parte dos respondentes (46%), possui uma renda familiar mensal abaixo de
três salários mínimos (SM), 24% possuem renda de 3 SM + 1 a 5 SM e 19%
recebem acima de 5 SM. O salário mínimo em vigor durante a aplicação da pesquisa
correspondia a R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais).

Para melhor classificação econômica dos respondentes, adotou-se o Critério de
Classificação Econômica Brasil (Anexo C), a fim de identificar o poder de compra
dos respondentes.
TABELA 8 - Classe social
Discriminação
A1
A2
B1
B2
C
D
E
Total

Freqüência (fi)
0
1
9
32
126
165
22
355

Percentual (%)
0,0
0,3
2,5
9,0
35,5
46,5
6,2
100

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

D
46,5%
C
35,5%
9,0%

B2

6,2%

E
B1

2,5%

A2

0,3%

A1

0,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

GRÁFICO 7 – Classe social
Fonte: Pesquisa direta, 2006.
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A análise dos dados demonstra que a maioria dos entrevistados pertencem as
classe D (46,5%) e C (35,5%). Considerando a freqüência acumulada a maioria dos
respondentes (82%). As classes B1 e B2 totalizam 11,5% e a classe E 6,2%.

Estes dados têm o objetivo de caracterizar o perfil do consumidor. A TAB. 9
apresenta a síntese do perfil dos consumidores entrevistados.

TABELA 9 - Perfil dos clientes do Supermercado Somar
Gênero
Feminino
56%
Masculino
44%
Estado Civil
Casado
55%
Solteiro
37%
Divorciado

6%

Viúvo

2%

Tempo de Freqüência
na loja
Menos de 1 ano
8%
1 a 3 anos
25%
4 a 6 anos
27%
7 a 10 anos
14%
Mais de 10 anos
26%

Freqüência
compras mês
Uma vez
16%
Duas vezes
13%
Três vezes
14%
Quatro vezes
19%
Mais de
38%
quatro

Classe Social
A1
A2
B1
B2

0,0%
0,3%
2,5%
9,0%

C
D
E

35,5%
46,5%
6,2%

Faixa Etária
Até 17
18 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 49

3%
21%
19%
17%
13%

40 a 44

11%

45 a 59
60 ou +
N.Resp

12%
4%
0%

Escolaridade
Fund. 1
Fund. 2
Médio
Superior

Pós

13%
18%
49%
17%
3%

Renda
Familiar
Até 1
11%
Até 2
26%
Até 3
20%
Até 5
24%
Até 8
14%
Acima
de 8

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

5.2 Hábitos de compras

De acordo com o gráfico 8 é possível perceber o comportamento dos clientes do
supermercado quanto à freqüência. A maior parte dos clientes (38%) faz compras
mais de quatro vezes ao mês, seguido de 19% que freqüentam quatro vezes ao mês
o supermercado. Outro percentual importante é o dos clientes que freqüentam pelo
menos três vezes (33%). A freqüência acumulada daqueles que vão mais de três
vezes por mês ao supermercado é de 71%.

5%
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TABELA 10 - Freqüência mensal de compras em supermercado
Discriminação
Uma vez
Duas vezes
Três vezes
Quatro vezes
Mais de quatro vezes

Freqüência (fi)
57
46
51
68
133

Percentual (%)
16
13
14
19
38

355

100

Total

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

16%
38%
13%

14%
19%
Uma vez

duas vezes

três vezes

quatro vezes

Mais de quatro vezes

GRÁFICO 8 – Freqüência mensal de compras em supermercado
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

Quanto ao tempo que freqüenta a loja, a análise dos dados aponta que 67% dos
respondentes freqüenta a loja há mais de quatro anos e 14% freqüentam de sete a
dez anos. Uma informação relevante é que 26% freqüentam a loja há mais de dez
anos.
TABELA 11 - Tempo de frequência
Discriminação
Menos de 1 ano
1 a 3 anos
4 a 6 anos
7 a 10 anos
Mais de 10 anos
Total

Freqüência (fi)
29
87
95
51
93
355

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

Percentual (%)
8
25
27
14
26
100
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8%
26%
25%

14%
27%
Menos de 1 ano
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4 a 6 anos

7 a 10 anos

Mais de 10 anos

GRÁFICO 9 – Tempo de frequência
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

Embora o pagamento em dinheiro ainda represente uma parcela significativa das
vendas no supermercado que atendem clientes de menor poder aquisitivo, é
crescente o uso de cartões de crédito.

A análise dos dados (TAB. 12) demonstra que a maioria dos respondentes optam
pelo pagamento de suas compras em dinheiro (47%), seguido de cartão de crédito
(26%), cheque crediário (17%) e na quarta posição figura-se o cartão de
relacionamento Somar, com 10%.

TABELA 12 - Melhor método de pagamento para compras
Discriminação
Dinheiro
Cheque Crediário
Cartão de crédito
Cartão de relacionamento somar
Total
Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

Freqüência (fi)
168
59
91
37

Percentual (%)
47
17
26
10

355

100
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Melhor metodo de pagamento
10%

26%

47%

17%
Dinheiro
Cartão de Crédito

Cheque crediário
Cartão de relacionamentos Somar

GRÁFICO 10 - Melhor método de pagamento para compras
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa segundo as hipóteses.

5.3. Resultados das hipóteses

Para a análise da pesquisa adotou-se o critério para a escala de Likert: que avalia os
fatores em uma escala de 1 a 5, aferindo a opinião do respondente para indicar seu
nível de concordância ou favorabilidade com o fator avaliado.

Para a pesquisa foi convencionado o seguinte critério:
1 e 2 - Baixa favorabilidade ou insatisfação
3 - Média favorabilidade
4 e 5 - Alta favorabilidade e satisfação
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As TAB. 13, 14 e 15 apresentam a avaliação dos consumidores para com a
qualidade dos serviços existentes no supermercado pesquisado, em reposta à
questão 3 (Apêndice A), onde foram listados 13 itens para avaliação.

Para facilitar a análise (TAB. 13, 14 e 15), os serviços pesquisados foram agrupados
em três dimensões, considerando sua similaridade e característica relativa ao
consumidor. Assim tem-se: atendimento, onde se classificam os itens com os quais
o cliente necessariamente tem contato pessoal; com os empregados do
supermercado; conveniência, que são serviços relacionados a tornar mais fácil a
vida do consumidor, agilizando sua presença e deslocamento na loja, ao mesmo
tempo em que o atrai; e infra-estrutura interna, onde estão relacionados a
organização e layout que facilitam o processo de compra.

Primeira hipótese: Os clientes que fazem compras no Supermercado Somar
avaliam positivamente o atendimento.

A primeira hipótese foi confirmada.

Conforme a TAB. 13, os resultados demonstram que 51% dos respondentes avaliou
o atendimento como Bom, seguido de 37% entre Muito Bom e Excelente. O total que
avalia o atendimento favoravelmente perfaz 88%.

Dentre os fatores deste grupo, o que foi melhor avaliado pelos clientes foi o
atendimento dos funcionários como Bom (57%), seguido dos empacotadores e
agilidades dos caixas, ambos obtiveram a classificação de Bom (48%). Merece
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destaque neste grupo, o fato de que 48% dos respondentes consideram o serviço de
empacotadores Bom, frente a 17% que o consideram Excelente e 28% que o
consideram Muito Bom, tendo em vista que o empacotador representa um contato
final com o consumidor, servindo como aspecto reforçador do serviço prestado. Para
a agilidade dos caixas, 70% avaliaram entre Bom e Muito Bom.

TABELA 13 - Avaliação do atendimento
Ruim
(fi)
%

Descrição
Agilidades dos caixas
Empacotador
Atendimento dos funcionários
Atendimento

15
5
4
24

5%
2%
1%
2%

Razoável
(fi)
%

Bom
(fi)
%

Muito Bom
(fi)
%

Excelente
(fi)
%

60
19
21
100

172
170
202
544

79
101
80
260

29
60
48
137

17%
5%
6%
10%

48%
48%
57%
51%

22%
28%
23%
24%

8%
17%
13%
13%

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

2%

13%

9%

25%
51%
Ruim
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Bom

Muito Bom

Excelente

GRÁFICO 11 - Avaliação do atendimento
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

Estes resultados confirmam a primeira hipótese, onde os clientes que fazem
compras no Supermercado Somar avaliam positivamente o atendimento. No geral, o
Supermercado conquistou um bom índice (75%) de aceitação em relação ao
atendimento, considerado entre Bom e Muito Bom. Soma-se a esse fator 13% que
avaliaram como Excelente o atendimento.
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Segunda hipótese: Os clientes que fazem compras no Supermercado Somar
avaliam positivamente a conveniência.

A segunda hipótese foi confirmada.

Em relação aos fatores da dimensão conveniência (TAB. 14), nota-se que grande
parte dos respondentes (49%) classifica os serviços como Muito Bom e Excelente.
Notadamente a entrega em domicílio (38%) e as promoções/ofertas (34%) foram
avaliados com favorabilidade de Muito Bom a Excelente em sua freqüência
acumulada. O total que avalia positivamente os fatores de conveniência perfaz 89%
entre Bom a Excelente.

Neste grupo, ainda merece destaque o horário de atendimento em que 39% o
consideram excelente, salientando que o horário de funcionamento da loja é das 8
às 21 horas.

TABELA 14 - Avaliação da conveniência
Descrição

Ruim
(fi)

Muito Bom

Excelente

%

(fi)

%

(fi)

%

(fi)

%

3

1%

5

1%

29%

137

39%

5

1%

60

17%

30%
44%
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Entrega em domicilio

107
156

93

26%

41

12%

13

4%

67

19%

156

44%

88

25%

31

9%

4

1%

24

7%

144

41%

90

25%

93

26%

2

1%

13

4%

143

40%

112

32%

85

24%

27

2%

169

10%

706

40%

486

27%

387

22%

Prazo de Pagamento
Crediário
Conveniência

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

(fi)

Bom

Horário de funcionário
Promoção (ofertas)

%

Razoável
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1%

22%

10%

40%
27%
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Bom

Muito Bom
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GRÁFICO 12 - Avaliação da conveniência
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

Relacionado ainda à conveniência, 82% dos consumidores avaliam o serviço de
entrega em domicílio de Bom para Excelente, se considerarmos a freqüência
acumulada.

A maioria dos entrevistados (56%) consideram que as alternativas de crediário
oferecidas pelo supermercado atendem às suas expectativas de Muito Bom para
Excelente. Outro quesito positivo, que também merece destaque é o prazo de
pagamento, onde 51% dos clientes avaliam entre Muito Bom e Excelente.

Terceira hipótese: Os clientes que fazem compras no Supermercado Somar
avaliam positivamente a infra-estrutura.

A terceira hipótese foi confirmada.

Quanto à infra-estrutura (TAB. 15), salienta-se o item organização e limpeza, que foi
o que apresentou o mais alto índice de qualidade, apontado como Excelente na
opinião dos consumidores (32%) dentre os itens pesquisados.
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Pode-se perceber que os clientes têm uma boa percepção dos serviços que estão
disponíveis, em parte, devido à própria característica do processo de compra. Os
fatores melhor avaliados, em resposta a questão 3, visualizados nas TAB. 14 e TAB.
15 foram: promoções (ofertas) 44% Bom; variedade de produtos 35% Muito Bom;
organização e limpeza 34% Muito Bom; horário de funcionamento 39% Excelente. O
total que avalia positivamente a infra-estrutura perfaz 68% entre Bom a Excelente.

TABELA 15 - Avaliação infra-estrutura
Descrição
Estacionamento

Ruim

Razoável

(fi)

%

(fi)

Bom

%

(fi)

%

Muito Bom

Excelente

(fi)

(fi)

%

%

187

53%

87

25%

59

17%

18

5%

4

1%

Organização e limpeza

0

0%

7

2%

111

31%

122

34%

115

32%

Variedade de produtos

1

0%

8

2%

105

30%

126

35%

115

32%

Qualidade dos produtos
Comunicação Visual
Infra-Estrutura

8

2%

20

6%

136

38%

123

35%

68

19%

98
294

28%
17%

160
282

45%
16%

64
475

18%
27%

21
410

6%
23%

12
314

3%
18%

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

17%

18%

16%

23%
26%
Ruim
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Bom

Muito Bom
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GRÁFICO 13 - Avaliação da infra-estrutura
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

Convém destacar que para a avaliação da variedade de produtos (67%) e qualidade
dos produtos (54%), a TAB. 15 deixa claro a favorabilidade do supermercado em
ambos os quesitos, quando soma-se os percentuais de Muito Bom e Excelente.
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O gráfico 14, síntese dos resultados, demonstra que os serviços de melhor avaliação
pelos respondentes são os da dimensão atendimento (51%) considerados como
bom, seguido da conveniência (40%) e infra-estrutura (26%).
18%
23%
26%

Infra-Estrutura

16%

17%
22%
28%
40%

Conveniência

9%
1%
13%
24%
51%

Atendimento

10%
2%
0

Ruim

20

40
Razoavel

60

80

100
Bom

120

140
Muito Bom

160

180

200

Excelente

GRÁFICO 14 - Análise de infra-estrutura x conveniência x atendimento
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

Quarta hipótese: Os clientes que fazem compras no Supermercado Somar
avaliam o preço como um dos fatores mais importantes na escolha de um
supermercado.

A quarta hipótese foi confirmada.

A TAB. 16 demonstra que o quê o cliente mais valoriza na escolha de um
supermercado é o atributo preço, com 45%, seguido de variedade de produtos
(28%) e atendimento (18%). Depois, registram-se os atributos proximidade da
residência (6%) e entrega em domicílio (3%). O estacionamento não obteve
freqüência nesta questão.
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TABELA 16 - Fator mais importante na escolha de um supermercado
Discriminação
Variedade de produtos
Preços
Atendimento
Proximidade da residência
Entrega em domicilio
Estacionamento
Total

Freqüência (fi)
98
160
64
21
12
0
355

Percentual (%)
28
45
18
6
3
0
100

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

6%

3%

0%
28%

18%

45%
Variedade de produtos
Proximidade da residência

Preços
Entrega em domicilio

Atendimento
Estacionamento

GRÁFICO 15 - Fator mais importante na escolha de um supermercado
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

A variedade de produtos (28%) é o segundo fator mais importante na escolha do
local de compra, seguido do atendimento (18%) e depois proximidade da residência
(6%). De acordo com a pesquisa (TAB. 16), a variedade de produtos e o
atendimento são as variáveis mais importantes após o preço.

A análise dos dados (TAB. 17) demonstra que o instrumento de promoção mais
importante para os respondentes é o atributo descontos/ofertas, com 69% (gráfico
16), o que está relacionado ao poder aquisitivo, pois a renda do consumidor, em sua
maior parte, está nas faixas menores. Parte dos pesquisados (10%) optou por
brindes, seguido de cupons para sorteio (10%) e degustação de produtos (6%).

O gráfico 16 mostra que, para o consumidor, o principal instrumento de promoção é
o desconto/oferta, o que também confirma a quarta hipótese da pesquisa.
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TABELA 17 - Instrumento de promoção mais importante
Discriminação
Cupons
Brindes
Amostras
Descontos/Ofertas
Concursos
Degustação de produtos

Freqüência (fi)
36
37
13
244
5
20

Percentual (%)
10
10
4
69
1
6

355

100

Total
Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.
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10%
10%
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GRÁFICO 16 - Instrumento de promoção mais importante
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

Quinta hipótese: Todas as classes sócio-econômicas de clientes que fazem
compras no Supermercado Somar avaliam positivamente os fatores do
composto varejista.

A quinta hipótese foi confirmada.

O total que avalia positivamente os fatores do composto varejista perfaz 95,6% de
todas as classes sócio-econômicas. O resultado da pesquisa (TAB. 18) demonstra
que 83,1% dos respondentes de todas as classes estão entre Satisfeito e Muito
Satisfeito com a localização do Supermercado Somar. É necessário ressaltar que a
loja está localizada na região central do município de Nova Era (MG).
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Observa-se ainda o alto índice de favorabilidade da avaliação em todas as classes
sociais nas TAB. 18, TAB. 19, TAB. 20, TAB. 21 e TAB. 22.

Os fatores de melhor avaliação pelos entrevistados de todas as classes sociais são
primeiramente variedade de produtos (84,8%) com favorabilidade de Satisfeito a
Muito Satisfeito, seguido da localização da loja (83,1%). Na terceira posição, a
pesquisa aponta o planograma (divisão dos setores) com 72,4% e em quarta
posição a sinalização das ofertas (70,1%), seguida de crediário da loja (67,3%) e por
último a rapidez do caixa que apresentou o menor nível de satisfação (55,2%).

TABELA 18 - Satisfação de todas as classes com os fatores varejista
Descrição

Muito
Insatisfeito

Insatisfeito

(fi)

(fi)

%

%

Mais ou
menos
(fi)

%

Satisfeito
(fi)

%

(fi)

%

Localização da loja

5

1,4%

7

2,0%

48

13,5%

198

97

27,3%

Rapidez do Caixa

7

2,0%

22

6,2%

130

36,6%

156

43,9%

40

11,3%

Divisão dos setores

2

0,6%

15

4,2%

81

22,8%

200

56,3%

57

16,1%

Sinalização das ofertas

3

0,8%

15

4,2%

88

24,8%

189

53,2%

60

16,9%

Crediário da loja

4

1,1%

8

2,3%

104

29,3%

179

50,4%

60

16,9%

2
23

0,6%
1,1%

3
70

0,8%
3,3%

49
500

13,8%
23,5%

195

54,9%

1217

52,4%

106
420

29,9%
19,7%

Variedade de produto
Todas as classes

55,8%

Muito
Satisfeito

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

1,1%
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23,5%

52,4%
Muito Insatisfeito

Insatisfeito
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GRÁFICO 17 - Satisfação de todas as classes com os fatores varejista
Fonte: Pesquisa direta, 2006.
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Como se pode observar no gráfico 17, o nível de satisfação de todas as classes
sociais foram classificadas com percentuais relevantes como Satisfeito para os
fatores do mix de varejo apresentados na questão.

A TAB. 18 mostra a avaliação dos fatores do composto varejista, sob ótica dos
entrevistados, respondendo ao quarto objetivo específico da pesquisa. Nesta
questão foi solicitado aos entrevistados que identificassem o grau de satisfação em
uma escala crescente de 1 a 5, de Muito Insatisfeito para Muito Satisfeito.

Para a classe A/B o fator determinante, em primeiro lugar é o atributo localização
que atingiu maior índice de satisfação 92,9%, seguido de variedade de produto
(90,5%) e o planograma (divisão dos setores) atingiu o índice de favorabilidade de
80%, considerando a favorabilidade entre Satisfeito e Muito Satisfeito.

A quarta posição é ocupada pela sinalização das ofertas (64,3%) para classe A/B,
seguido do fator rapidez do caixa com 61,9% de favorabilidade e, por fim, o crediário
da loja obteve nessa classe o índice de 59,5%, considerando os percentuais de
Satisfeito e Muito Satisfeito.
TABELA 19 – Satisfação dos fatores varejista na Classe A/B
Descrição

Muito
Insatisfeito

Insatisfeito

(fi)

(fi)

%

%

Localização da loja

1

2,4%

0

0,0%

Rapidez do Caixa

0

0,0%

1

2,4%

Divisão dos setores

0

0,0%

1

Sinalização das ofertas

0

0,0%

3

Crediário da loja

0

0,0%

Variedade de produto

0

CLASSE A/B

1

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

Mais ou
menos
(fi)
2

%

Satisfeito
(fi)

%

Muito
Satisfeito
(fi)

%

4,8%

27

64,3%

12

28,6%

15 35,7%

23

54,8%

3

7,1%

2,5%

7 17,5%

27

67,5%

5

12,5%

7,1%

12 28,6%

21

50,0%

6

14,3%

1

2,4%

16 38,1%

20

47,6%

5

11,9%

0,0%

0

0,0%

4

9,5%

26

61,9%

12

28,6%

0,4%

1

2,4%

9 22,4%

24

57,7%

7

17,2%
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0,4%

2,4%

17,2%
22,4%
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Insatisfeito
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Satisfeito

Muito Satisfeito

GRÁFICO 18 – Satisfação dos fatores varejista na Classe A/B
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

Para a classe C (TAB. 20), mantêm-se a variedade de produtos (86,5%) como índice
de favorabilidade, seguido da localização da loja (79,4%) e na terceira posição
destaca-se a sinalização das ofertas (73%). Esta análise considera a somatória dos
percentuais de favorabilidade em Satisfeito e Muito Satisfeito.

TABELA 20 - Satisfação dos fatores varejista na Classe C
Descrição

Muito
Insatisfeito

Insatisfeito

(fi)

(fi)

%

%

Mais ou
menos
(fi)

%

Satisfeito
(fi)

%

Muito
Satisfeito
(fi)

%

Localização da loja

2

1,6%

1

0,8%

23 18,3%

65

51,6%

35

27,8%

Rapidez do Caixa

2

1,6%

7

5,6%

44 34,9%

56

44,4%

17

13,5%

Divisão dos setores

0

0,0%

5

4,0%

32 25,4%

75

59,5%

14

11,1%

Sinalização das ofertas

1

0,8%

7

5,6%

26 20,6%

71

56,3%

21

16,7%

Crediário da loja

1

0,8%

4

3,2%

39 31,0%

60

47,6%

22

17,5%

Variedade de produto

0

0,0%

3

2,4%

14 11,1%

73

57,9%

36

28,6%

CLASSE C

1

0,8%

5

3,6%

30 23,5%

67

52,9%

24

19,2%

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.
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GRÁFICO 19 - Satisfação dos fatores varejista na Classe C
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

Para a classe D (TAB. 21), os fatores de melhor avaliação são primeiramente a
localização da loja (84,3%) como índice de favorabilidade, seguida da variedade de
produtos (80,6%), na terceira posição para essa classe está o crediário da loja com
um nível de favorabilidade (71,5%). Esta análise considera a somatória dos
percentuais de Satisfeito a Muito Satisfeito.

TABELA 21 - Satisfação dos fatores varejista na Classe D
Descrição

Muito
Insatisfeito

Insatisfeito

(fi)

(fi)

%

%

Mais ou
menos
(fi)

%

Satisfeito
(fi)

%

Muito
Satisfeito
(fi)

%

Localização da loja

2

1,2%

5

3,0%

19

11,5%

94

57,0%

45 27,3%

Rapidez do Caixa

3

1,8%

12

7,3%

64

38,8%

69

41,8%

17 10,3%

Divisão dos setores

2

1,2%

7

4,2%

40

24,2%

86

52,1%

30 18,2%

Sinalização das ofertas

2

1,2%

4

2,4%

45

27,3%

89

53,9%

25 15,2%

Crediário da loja

2

1,2%

3

1,8%

42

25,5%

86

52,1%

32 19,4%

Variedade de produto

2

1,2%

0

0,0%

30

18,2%

87

52,7%

46 27,9%

13

1,3%

31

3,1%

240

24,2%

511

51,6%

195 19,7%

CLASSE D

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.
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GRÁFICO 20 - Satisfação dos fatores varejista na Classe D
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

Para a classe E (TAB. 22), os fatores de maior satisfação são o crediário da loja com
95,4% de favorabilidade, seguido de variedade de produtos (81,9%) e na terceira
posição figura a divisão dos setores com 82% de favorabilidade em Satisfeito e
Muito Satisfeito.

TABELA 22 - Satisfação dos fatores varejista na Classe E
Descrição

Muito
Insatisfeito
(fi)

%

Insatisfeito
(fi)

%

Mais ou
menos
(fi)

%

Satisfeito
(fi)

%

Muito
Satisfeito
(fi)

%

12

54,5%

5

22,7%

8

36,4%

3

13,6%

12

54,5%

6
8

27,3%
36,5%

Localização da loja

0

0,0%

1

4,5%

4 18,2%

Rapidez do Caixa

2

9,1%

2

9,1%

7 31,8%

Divisão dos setores

0

0,0%

2

9,1%

2

9,1%

Sinalização das ofertas

0

0,0%

1

4,5%

5 22,7%

8

36,3%

Crediário da loja

0

0,0%

0

0,0%

1

0,0%

0

0,0%

4 18,2%

40,9%
45,5%

54,5%

0

9
10

12

Variedade de produto

8

36,4%

CLASSE E

2

1,5%

6

4,5%

23 17,4%

59

44,7%

42

31,8%

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.
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GRÁFICO 21 - Satisfação dos fatores varejista na Classe E
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

O gráfico 22 apresenta uma síntese de todas as classes sócio-econômicas.
Observa-se uma concentração no nível de Satisfeito e Muito Satisfeito para todas as
classes em relação aos fatores do composto varejista.
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19,2%
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22,4%
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GRÁFICO 22 - Comparação de Classe A/B, C, D e E
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

A análise dos dados (TAB. 23) demonstra que a maioria dos respondentes considera
como Importante ou Muito Importante os aspectos de apresentação da loja. O fator
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de maior destaque nesta questão é a manutenção e limpeza que atingiu o índice de
94,1%, considerando os percentuais de Importante e Muito Importante, seguido de
organização e balcões com 90,1%. A terceira posição fica com a facilidade de
acesso com favorabilidade de 88,4%, depois registra-se a visibilidade da loja com
87%.

Os fatores mostram que a localização do supermercado é uma variável Muito
Importante (45,9%), através da facilidade de acesso e ainda mais 45,9% da
visibilidade da loja, determinando, assim, sua relevância para a escolha do lugar de
compras. O total que atestam a importância dos fatores de apresentação da loja
perfaz 88,5% que a avaliam como Importante e Muito Importante. Estes resultados
auxiliam na confirmação da quinta hipótese da pesquisa.

TABELA 23 – Importância dos fatores de apresentação da loja
Descrição
Visibilidade da loja

Sem
Importância

Pouco
Importante

+/- Importante

Importante

Muito
Importante

(fi)

(fi)

(fi)

%

(fi)

%

(fi)

%

9,9%

163

45,9%

146

41,1%

%

5

1,4%

Facilidade de acesso

0

Placa de identificação

3

Organização, balcões
Manutenção e limpeza
Apresentação da loja

%

6

1,7%

35

0,0%

7

2,0%

34

9,6%

163

45,9%

151

42,5%

0,8%

10

2,8%

47

13,2%

152

42,8%

143

40,3%

0

0,0%

7

2,0%

28

7,9%

178

50,1%

1

0,3%

2

0,6%

18

5,1%

0,5%

32

1,8%

162

9,1%

38,3%
44,6%

40,0%
55,8%

8

136
792

142
198
780

43,9%

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

113

0,5%

1,8%

9,1%

43,9%

44,6%

Sem Importância

Pouco Importância

+ ou - Importante

Importante

Muito Importante

GRÁFICO 23 – Importância dos fatores de apresentação da loja
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

Sexta

hipótese:

As

seções

do

Supermercado

Somar

são

avaliadas

positivamente pelos clientes.

A sexta hipótese foi confirmada.

Dentre a avaliação das seções (TAB. 24) para o supermercado, foi solicitado a
análise de 13 seções de loja, onde se verificou que 61% dos clientes classificou a
mercearia como Muito Bom e Ótimo, 55,5% para a seção de hortifrutigranjeiros,
50,4% avaliou a seção de açougue como Muito Bom e Ótimo.

Observou-se que uma grande parcela dos respondentes avaliou as seções de
supermercados como Bom. Entre eles cita-se: Laticínios (40,8%), Peixaria (45,6%),
Material de limpeza (35,8%) e Utensílios (42,5%).

Avaliando as seções do supermercado, observou-se um destaque para a seção de
panificação que recebeu a avaliação como Ótimo (42,5%) e Muito Bom por (26,8%).
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O resultado da pesquisa demonstra (TAB. 24) para as seções de carne e aves
(50,4%), padaria (69,3%), Bebidas (61,1%) e Material de limpeza (62,3%) índices de
favorabilidade de Muito Bom para Ótimo.

TABELA 24 – Avaliação das seções para o supermercado
Ruim

Descrição

(fi)

Razoável

%

(fi)

%

Bom
(fi)

Muito Bom
%

(fi)

%

Ótimo
(fi)

%

Mercearia

2

0,6%

11

3,1%

125

35,2%

125

35,2%

92

25,9%

Hortifrutigranjeiros

0

0,0%

23

6,5%

135

38,0%

109

30,7%

88

24,8%

Carnes e Aves

3

0,8%

33

9,3%

140

39,4%

97

27,3%

82

23,1%

43,9%

Frios/Congelados

2

0,6%

11

3,1%

156

105

29,6%

81

22,8%

Laticínios

3

0,8%

15

4,2%

145

40,8%

104

29,3%

88

24,8%

Peixaria

18

5,1%

51

14,4%

162

45,6%

91

25,6%

33

9,3%

Bebidas

1

0,3%

16

4,5%

121

34,1%

112

31,5%

105

29,6%

Material de Limpeza

1

0,3%

6

1,7%

127

35,8%

110

31,0%

Padaria

0

0,0%

15

4,2%

95

26,8%

1,4%
1,0%

55
236

15,5%
6,6%

26,5%
42,5%
38,2%

31,3%
42,5%

5
35

94
151
1356

111
151

100
1048

28,2%
29,5%

44
875

12,4%
24,6%

Utensílios de Cozinha
Avaliação das Seções

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.
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GRÁFICO 24 - Avaliação das seções para o supermercado
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

O total que avalia positivamente as seções do Supermercado Somar perfaz 54,1%
entre Muito Bom e Ótimo, seguidos de 38,2% que avalia as seções como Boa.
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Outras análises da pesquisa de campo

A pesquisa (TAB. 25) demonstra que o primeiro fator que faz com que os
respondentes comprem no Supermercado Somar é a variedade de produtos/marcas,
com 34%, seguido de menores preços com 25%. Para o terceiro fator de atração da
loja, os entrevistados optaram pelas ofertas e promoções, seguido de qualidades
dos produtos com 7% e serviços oferecidos 6%.

Estes resultados relacionam-se com os anteriores, apontando que os clientes
procuram por produtos que ofereçam menores preços, pois o mix de produtos e as
ofertas e promoções podem ser consideradas decisões relevantes para as
estratégias do composto varejista.

TABELA 25 – Melhor fator do Supermercado Somar
Discriminação
Limpeza/Higiene
Facilidade de pagamento
Proximidade de casa
Serviços Oferecidos
Qualidade dos produtos
Ofertas e promoções
Menores preços
Variedade de
produtos/marcas
Total
Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

Freqüência (fi)
11
16
19
22
26
53
88

Percentual (%)
3%
4%
5%
6%
7%
15%
25%

120

34%

355

100 %
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GRÁFICO 25 – Melhor fator do Supermercado Somar
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

Os atributos que menos agradam os consumidores (TAB. 26) do supermercado são,
em primeiro lugar, as filas com 61%, seguido do tumulto pelo excesso de pessoas
com 31%. A freqüência acumulada desses atributos totalizam 92% de possíveis
fatores de insatisfação com a loja.

TABELA 26 - Fator que menos agrada no Supermercado Somar
Discriminação
Fila
Preços Abusivos
Tumulto p/excesso de pessoas
Falta de higiene nas seções
Desorganização dos produtos
Falta de troco nos caixas
Total
Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

Freqüência (fi)
217
17
111
0
3
7

Percentual (%)
61
5
31
0
1
2

355

100

117

0%

1% 2%

31%

61%
5%
Fila

Preços Abusivos

Tumulto

Falta de Higiene

Desorganização

Falta de Troco

GRÁFICO 26 - Fator que menos agrada no Supermercado Somar
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

A pesquisa demonstra que os canais de promoção (TAB.27) mais identificados pelos
respondentes na cidade são: folhetos (37%), seguido de carro de som (31%). A
terceira forma de promoção indicada pelos respondentes é o rádio com 18%,
seguido por jornais e revistas que representam juntos 5%.

TABELA 27 - Canais de conhecimentos das promoções na cidade
Discriminação
Revistas
Jornais
Placas e letreiros
Rádios
Cartazes
Outdoors
Inscrição em veículos
Carro de Som
Folhetos
Total

Freqüência (fi)
7
12
6
64
11
7
5
111
132
355

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.

Percentual (%)
2
3
2
18
3
2
2
31
37
100
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GRÁFICO 27 – Canais de conhecimentos das promoções na cidade
Fonte: Pesquisa direta, 2006.

A TAB. 28 apresenta a análise geral do composto varejista. Por meio da pesquisa
referente às decisões do composto varejista, verifica-se que:

 Dos entrevistados, 66,8% avaliaram a variedade de produtos entre Muito Bom
e Excelente;
 A promoção e oferta da loja são avaliadas por 50,4% como Muito Bom e
43,9% dos respondentes avaliaram o crediário como Bom;
 O atendimento dos funcionários é avaliado por 66,8% como Bom e Muito
Bom;
 A maioria (56,3%) dos entrevistados consideram a divisão de setores na loja
como Muito Boa;
 O atributo de melhor avaliação pelos entrevistados foi a localização, avaliada
por 83,1% como Muito Boa e Excelente.
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TABELA 28 – Análise geral do composto varejista
Ruim

Descrição

(fi)

Razoável

%

(fi)

Bom

Muito Bom

Excelente

%

(fi)

%

(fi)

%

(fi)

%

Variedade Produtos

0

0,0%

7

2,0%

111

31,3%

122

34,4%

115

32,4%

Crediário da Loja

4

1,1%

8

2,3%

50,4%

60

16,9%

5

1,4%

60

16,9%

29,3%
43,9%

179

Promoção e Ofertas

104
156

93

26,2%

41

11,5%

Atendimento dos Funcionários

4

1,1%

24

6,8%

144

40,6%

0,6%

15

4,2%

81

22,8%

25,4%
56,3%

26,2%

2

90
200

93

Divisão de Setores

57

16,1%

Localização da Loja
Análise Geral

5

1,4%

7

2,0%

48

13,5%

198

55,8%

97

27,3%

20

1%

121

6%

644

30%

882

41%

463

22%

Fonte: Dados da Pesquisa, 2006.
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GRÁFICO 28 - Análise geral do composto varejista do Supermercado

Pode-se dizer que os consumidores estão relativamente satisfeitos com os serviços
prestados pelo Supermercado Somar, face ao registro das respostas acima do nível
4 (satisfeito = muito bom = importante), merecendo destaque os aspectos
relacionado a variedade de produtos, crediário da loja, localização e horário de
funcionamento com percentuais significativos de ações positivas.
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5.4. Discussão dos resultados

Atualmente, as empresas do setor supermercadista estão em meio a um contexto de
inúmeras transformações e mudanças. Destacam-se, entre elas, a entrada no setor
de um número grande de empresas estrangeiras no mercado brasileiro, os esforços
para a estabilização da economia e as exigências dos consumidores, o que exige
grande flexibilidade e velocidade de adaptação.

Levy e Weitz, (2000, p. 39) explicam que “o composto de varejo é a combinação de
fatores que os varejistas usam para satisfazer as necessidades dos clientes e
influenciar suas decisões de compra”.

O Supermercado Somar utiliza os conceitos de produto, preço, promoção,
propaganda e ponto de venda com eficácia. Os resultados apontam que o
supermercado aplica, de forma satisfatória, o composto varejista da seguinte forma:
os clientes são muito sensíveis a preços, a loja oferece uma boa variedade de
produtos para atender ao seu público-alvo, possui localização privilegiada que,
juntamente com a promoção e propaganda, auxilia a organização na conquista de
uma maior competitividade no setor supermercadista local.

Diante de uma concorrência muito acirrada, os varejistas buscam formas
diferenciadas para destacarem suas lojas e conseguirem ser mais atrativos aos
clientes. Dias, et al, (2003) afirma que é imprescindível buscar alternativas cada vez
mais criativas para conseguir se destacar no mercado. Levy e Weitz (2000, p. 157)
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apontam cinco pontos importantes para o varejista que deseja conseguir uma
vantagem competitiva sustentável: fidelidade do cliente, localização, relação com
fornecedores, sistemas de distribuição e de informação gerenciais e operações de
baixo custo.

Os supermercados convencionais possuem menor poder de negociação com os
fornecedores do que as empresas hipermercadistas, onde as estratégias de grande
variedade de produtos, diversas promoção e preços baixos para o consumidor são
mais limitadas, assim o supermercado deve ajustar seu foco no atendimento
personalizado.

A pesquisa demonstrou que os clientes do Supermercado Somar avaliam de forma
satisfatória a intenção da gestão da loja de desenvolver as melhores estratégias de
mix de produtos, preços, atendimento e serviços de promoção. Czinkota, et al (2001,
p.33) ensina que “os canais de marketing são redes de organizações que
movimentam um produto desde o produtor até o seu mercado pretendido”.

O supermercado aposta na conveniência de acesso, como alicerce para outras
formas de conveniência do processo de compra na loja. Para McCarthy e Perreault
(1997,p.19) “o canal de distribuição direta é crucial para levar o produto ao mercadoalvo”.

Kotler e Armstrong (2000,p. 377) explicam que a promoção de venda abrange
sortimento de ferramentas como cupons, descontos, prêmios e outros. Atraem a
atenção do consumidor, oferecem fortes incentivos à compra e podem ser utilizados
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para dramatizar as ofertas dos produtos e ampliar venda em declínio.

Verifica-se que o preço é o principal atributo considerado pelo cliente para a escolha
do supermercado onde fará suas compras. Mesmo para os consumidores de classe
mais elevada, a escolha entre loja do mesmo padrão e que atendam às suas
expectativas recai, muitas vezes, sobre o preço. Kotler (2000, p. 476) conceitua o
preço como “o elemento do mix do marketing que produz receita, os demais
produzem custos” . Os supermercadistas devem dedicar muita atenção à definição
da política de preços. É

muito comum a prática de preços baixos em alguns

produtos, visando criar fluxo de clientes, enquanto outros produtos são vendidos
com margens mais elevadas para equilibrar a rentabilidade da loja.

O Supermercado Somar apresentou o atributo preço (25%) como o segundo melhor
fator da loja. Isso demonstra o reconhecimento do estabelecimento pela variedade
de produtos/marcas (34%) e não pelos melhores preços. A loja destaca-se ainda
pela excelente localização e atendimento dos funcionários.

Os supermercadistas utilizam uma grande variedade de alternativas promocionais
para gerar fluxo nas suas lojas e criar um ambiente atraente para os seus
consumidores. Muitas vezes, a imagem do supermercado é formada por ofertas e
promoções especiais, em que atribui grande destaque para alguns produtos com
preços baixos. Churchill e Peter (2000, p.20) conceituam promoção como “os meios
pessoais e impessoais usados para informar e lembrar os clientes sobre produtos e
serviços”.
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Algumas dessas alternativas promocionais são realizadas pelo Supermercado
Somar como por exemplo, o café da manhã na loja, degustação de produtos
matinais em supermercado, eventos para crianças (ambientes especiais para
crianças brincarem enquanto os pais fazem compra, entre outros).

Percebe-se que o Supermercado Somar possui uma freqüência de quatro vezes ou
mais de seus clientes mensalmente. O total acumulado soma-se 57%. O
supermercado tem utilizado o conceito de promoção com propriedade, visto que
78% dos entrevistados avaliam as promoções/ofertas entre Bom a Excelente.

Para Parente (2000, p.75) “uma das estratégias para o mix de produtos é a
variedade ampla com nível médio de qualidade e preço”. A definição da variedade
de

produtos

pode

ser

um

importante

fator

de

diferenciação

no

setor

supermercadista. Para o Supermercado Somar este fator é avaliado entre Muito
Bom e Excelente por um total de 67% dos respondentes. Czinkota, et al, (2001,
p.228) explica que “produtos são o conjunto de atributos, funções e benefícios que
os clientes podem comprar”.

Para McCarthy (1997, p.149) “a qualidade do produto deve ser determinada a partir
de como os consumidores os vêem.” Em suas estratégias os supermercadistas
procuram estimular os clientes no ato da compra de produtos, utilizando eficientes
ferramentas como por exemplo a correta distribuição da loja – layout , as gôndolas,
balcões, ilhas, freezers, check-outs, promoção visual, embalagens e sinalização,
além dos profissionais treinados para o atendimento qualificado. A importância da
apresentação da loja é discutida por Parente (2000, p.293) e Levy e Weitz (2000)
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que dizem que nenhuma outra variável do mix varejista provoca tanto impacto inicial
no cliente como a loja em si. O consumidor espera que o supermercado trabalhe
para oferecer soluções e facilidade.

O Supermercado Somar representa um grande potencial em vendas na cidade de
Nova Era (MG). Os atributos de localização e bom atendimento são reconhecidos
como fatores em seu favor que aliados a sua tradição no município favorece a
manutenção dos clientes já existentes. Entretanto, a pesquisa demonstra que os
clientes identificam os fatores filas e tumulto pelo excesso de pessoas como
promotores de insatisfação.

Para que as estratégias de competitividade possam ser colocadas em prática e
sejam eficazes, precisam ser adequadas à realidade e ao ambiente ao qual a
empresa está inserida, além de combinadas com as experiências e conhecimentos
acumulados pela própria empresa. No caso dos supermercados, dentro das
necessidades de adaptação das estratégias, deve-se enfatizar o conhecimento e
experiências do mercado local e dos hábitos dos clientes.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente dissertação foi elaborada com o objetivo de analisar a efetividade das
estratégias do Supermercado Somar relativas ao composto varejista, sob a ótica dos
clientes. Para a realização do trabalho foram realizadas 355 entrevistas com os
clientes do Supermercado Somar, no município de Nova Era (MG).

Procurou-se conhecer a percepção do consumidor a respeito do mix de produto,
decisões de preço, promoção, apresentação da loja, atendimento e localização.

Os resultados levantados na pesquisa com os clientes foram apropriados para que
se pudesse fazer um estudo do composto varejista na unidade de análise, sob a
ótica dos mesmos. Identificou-se ainda o nível de importância apontado pelos
consumidores e quais os fatores que mais os influenciam na decisão de compra em
supermercados.

O varejo brasileiro tem passado por um profundo processo de desenvolvimento. A
estabilidade da economia tem obrigado os supermercados a se tornarem mais
competitivos. A maior consciência de preços por parte dos clientes, associada à
queda das receitas financeiras e ao ingresso de redes estrangeiras no mercado,
exigem um reposicionamento gerencial de todas as partes interessadas, nos mais
distintos segmentos do varejo brasileiro.

Com a entrada em vigor do Código de Proteção e Defesa do Consumidor em 1991,
a abertura de mercado nacional em 1992 e a implantação do Plano Real a partir de
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1994, o consumidor do setor supermercadista apresenta-se mais consciente de seus
direitos e obriga as organizações supermercadistas a identificar o perfil do cliente
para atender suas necessidades de maneira mais assertivas nos negócios.

Assim, todas as ações gerenciais que se executem no ponto-de-venda, seja na
formação do mix, realização de uma promoção, mudança no layout, treinamento de
funcionários e em oferta de serviços devem atender às necessidades do
consumidor. Por isso, é indispensável que as organizações supermercadistas
tenham informações referentes às necessidades de todas as classes econômicas,
no que se refere aos hábitos de compras de alimentos, bebidas, produtos de limpeza
e higiene pessoal.

Atualmente, o setor supermercadista apresenta, entre suas principais características,
a similaridade no preço, variedades de produtos, tecnologia e serviços. Por isto, as
empresas atuantes neste segmento têm procurado obter diferenciais para se
destacarem

entre

seus

concorrentes

e

satisfazer

as

necessidades

dos

consumidores.

A atitude de atender bem, é vista pelos clientes como um fator relevante dentre as
diversas variáveis que influenciam a decisão de compra do consumidor.

Isso significa que independente do lugar que o cliente freqüenta, ele deseja ser
atendido com qualidade e espera atenção dos funcionários das lojas. Com isso,
pode-se concluir que esse fator é importante na seleção da loja que os clientes

127

freqüentam. O atendimento tornou-se um grande diferencial na sociedade, fator que
é capaz de trazer credibilidade para a empresa.

O atendimento dispensado no supermercado é bem avaliado pelos consumidores. A
grande maioria dos clientes busca informações sobre preços, ofertas e promoções.

Os resultados constatam que é fundamental que o supermercadista desenvolva
sempre ações na loja em busca da melhoria da qualidade de produtos e serviços,
treinamento dos funcionários para melhor atendimento que satisfaçam os
consumidores.

O conceito de conveniência é um fator primordial na definição de compra, o que é
um excelente indicador para o supermercadista. Se ele conhece as características
de sua clientela, pode trabalhar serviços e desenvolver estratégias que fidelizem
cada vez mais o seu consumidor.

Os resultados sugerem que aspectos da conveniência são realmente valorizados
pelos clientes e que, de uma forma geral, o Supermercado Somar tem
correspondido aos desejos e necessidades dos consumidores, oferecendo horários
de funcionamento e melhoria no atendimento.

No aspecto conveniência, pode-se incluir a localização da loja e a facilidade de
estacionamento. Para os respondentes, a existência de estacionamento, ou a
facilidade para estacionar o carro, foi considerada muito importante. Entretanto, no
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Supermercado Somar, o estacionamento foi eleito o pior fator na avaliação da infraestrutura.

Com relação ao mix de produtos trabalhados pela loja, verifica-se que os clientes
valorizam a variedade de produto e marcas. Um bom sortimento, ou seja, muitas
opções de marca de cada produto são fatores que determinam na decisão do
consumidor. A qualidade dos produtos vendidos também foi muito valorizado.

As estratégias do setor supermercadista exigem muito mais do que oferecer um bom
produto e serviço, ou estabelecer um preço atraente e torná-lo acessível a seu
mercado

alvo.

Assim,

os

pequenos

supermercados

devem

comunicar-se

eficazmente com seus clientes, de maneira que administre um composto de
promoção que possa influenciá-los a comprar os produtos e serviços que irão
satisfazer suas necessidades.

Observa-se que o resultado favorável da pesquisa valida o composto de varejo
(produto, preço, promoção, praça, pessoal e apresentação), que orienta as decisões
e estratégias relacionadas às necessidades do setor supermercadista.

No geral, os objetivos propostos foram atendidos, dentre a análise do composto
varejista no Supermercado Somar.
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6.1. Reflexões sobre o varejo e aprendizado da pesquisa

A boa exposição dos produtos é algo reconhecido pelos varejistas como
impulsionador das vendas. Por isso, é indispensável hoje em dia ter um mix variado,
ou seja, oferecer uma grande variedade de produtos nas gôndolas. Atenção e
monitoramento constantes sobre a exposição dos produtos e a organização e
limpeza das prateleiras devem ser cuidados fundamentais da loja, pois os mesmos
impactam fortemente a percepção de qualidade das mercadorias por parte dos
consumidores.

A questão da limpeza é algo que merece atenção especial. As seções de alimentos
perecíveis devem ter uma manutenção constante de limpeza e higienização.

Os supermercados convencionais devem buscar produtos que atendam às
necessidades dos clientes. A loja, portanto, deve oferecer produtos de padaria,
açougue e hortifruti e proporcionar conveniência para os consumidores. Somar a
isso um atendimento personalizado e de qualidade.

Os resultados demonstram que, em geral, é indispensável treinar os empregados,
incorporando a filosofia da qualidade em atendimento na estratégia da empresa.

Finalmente, cabem algumas considerações sobre os fatores preço e forma de
pagamento. Acredita-se que, se anteriormente o fato de uma loja ser barateira era
suficiente para ter muitos clientes, hoje o mesmo já não ocorre. Entretanto, uma
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precificação correta continua sendo vital para qualquer empreendimento. Assim,
aquele que praticar preços acima do mercado está fora do processo de escolha do
consumidor. Entretanto, apenas o preço já não é mais capaz de trazer clientes para
as lojas, é necessário que esse fator seja complementado com outros fatores que
levem em consideração a conveniência, opções de pagamento, sortimento e
serviços.

A diferenciação não pode ser tratada única e exclusivamente para produtos e
preços. O atendimento e o conhecimento dos desejos do consumidor, por parte de
todos os integrantes da cadeia de distribuição, devem ser entendidos como
representantes da maior diferenciação na distribuição de bens e serviços. O
momento da venda cristaliza a hora da verdade para todo o processo de idealização
do produto ou serviços, produção, armazenagem e distribuição ao consumidor final.
Se um dos integrantes da cadeia produtiva falhar, todo o processo de distribuição
fica comprometido.

Atualmente, o consumidor supermercadista está atento à qualidade, ao preço e,
principalmente, ao atendimento e à variedade de produtos. Essas são algumas das
características comportamentais do cliente atual, que não deseja apenas satisfação
ao comprar um produto, mas também diferenciação em relação a serviços, saúde e
bem-estar.
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6.2 Limitações da pesquisa

A limitação mais relevante para o estudo é o fato de ser restrito a descrever a prática
do composto varejista de um único supermercado. Assim, os resultados da pesquisa
aplicam-se apenas ao Supermercado Somar.

6.3. Sugestões de trabalhos futuros

Para ampliar o conhecimento na área de varejo sugere-se outras pesquisas no setor
supermercadista:
 Avaliar os perfis e hábitos de compra do consumidor da terceira idade em
supermercados,
 Avaliar os perfis e o comportamento de compra do consumidor de baixa
renda,
 Analisar a influência do crédito na decisão de compra dos consumidores, bem
como conhecer seus hábitos de compra,
 Analisar os hábitos e preferências de compra considerando o canal das lojas
tradicionais e da Internet,
 Identificar as principais características do comportamento do consumidor em
relação à compra por impulso.
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Com este trabalho, o autor espera ter contribuído para a ampliação dos estudos e
compreensão do varejo brasileiro em supermercados convencionais. Certamente,
pesquisas futuras complementarão e desenvolverão os resultados aqui descritos.
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GLOSSÁRIO
Termo

Definição

Composto varejista

Conjunto de variáveis que compõem o esforço de
marketing do varejista e engloba todos os fatores
controláveis que o varejista articula (linha de
produtos, preços, promoções, apresentação,
pessoal e ponto-de-venda)

Eficácia

É a medida de alcance dos objetivos e dos
resultados.

Eficiência

É operar de modo que
adequadamente utilizados

Efetividade

Significa a satisfação das necessidades dos clientes
pelos produtos ou serviços da organização. É a
medida da utilidade do produto ou serviços
considerando-se a sociedade comum todo e não
apenas o consumidor ou a organização

Estratégia

Definição do caminho mais adequado para alcançar
o objetivo.

Stakeholders

Grupos de interesse que circunda as organizações.
São fornecedores, a vizinhança, o governo, os
consumidores e todos os outros grupos que tenham
interesse nas atividades da empresa. Palavra, que
significa depositários. Pessoa ou grupo com
interesse na performance de organização e no meio
ambiente na qual opera.

Supermercado Convencional

Supermercado de porte médio, que mantêm o
caráter essencialmente de loja de alimentos,
apresentado boa variedade de produtos.

os recursos sejam
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA CONSUMIDORES

Faculdades Dr. Pedro Leopoldo - Mestrado Profissional em Administração
Questionário Nº

PESQUISA: Análise do Composto varejista em supermercado convencional
ESTUDO DE CASO DO SUPERMERCADO SOMAR – NOVA ERA/MG
1. Qual é a freqüência por mês que você realiza compras em supermercado?
12345-

Uma vez
duas vezes
três vezes
quatro vezes
Mais de quatro vezes

2. Tempo que freqüenta a loja:
12345-

Menos de 1 ano
1 a 3 anos
4 a 6 anos
7 a 10 anos
Mais de 10 anos

3. Avalie os serviços abaixo, escolha o número na escala que melhor expressa a sua opinião
1
Ruim

2
Razoável

3
Bom

4
Muito Bom

5
Excelente

Horário de
funcionamento

1

2

3

4

5

Estacionamento

1

2

3

4

5

Entrega em domicílio

1

2

3

4

5

Promoção (ofertas)

1

2

3

4

5

Agilidades dos caixas

1

2

3

4

5

Empacotador

1

2

3

4

5

Prazo de Pagamento

1

2

3

4

5

Atendimento
dos funcionários

1

2

3

4

5

Crediário

1

2

3

4

5

Organização e limpeza

1

2

3

4

5

Variedade de produtos

1

2

3

4

5

Qualidade dos Produtos

1

2

3

4

5

Comunicação visual

1

2

3

4

5

Serviços
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4. O que é Mais importante, para você na escolha de um supermercado?

123456-

Variedade de produtos
Preços
Atendimento
Proximidade da residência
Entrega em domicílio
Estacionamento

5. Identifique o seu grau de satisfação com os fatores abaixo:
Muito
Insatisfeito

Insatisfeito

Mais
ou Menos

Satisfeito

Muito
Satisfeito

Localização da loja

1

2

3

4

5

Rapidez do caixa

1

2

3

4

5

Divisão dos Setores

1

2

3

4

5

Sinalização das ofertas

1

2

3

4

5

Crediário da loja

1

2

3

4

5

Variedade de produto

1

2

3

4

5

Propaganda da loja

1

2

3

4

5

Fatores

6. Entre os fatores abaixo, avalie a importância para apresentação da loja:
Sem
Importância

Pouco
importante

+/Importante

Importante

Muito
Importante

Visibilidade da loja

1

2

3

4

5

Facilidade de acesso

1

2

3

4

5

Placa de Identificação

1

2

3

4

5

Organização, balcões

1

2

3

4

5

Manutenção e limpeza

1

2

3

4

5

Fatores

7. Avalie as seções para o supermercado
1
Ruim

2
Regular

3
Bom

4
Muito Bom

5
Ótimo

Mercearia

1

2

3

4

5

Hortifrutigranjeiros

1

2

3

4

5

Carnes e Aves

1

2

3

4

5

Frios/Congelados

1

2

3

4

5

Laticínios

1

2

3

4

5

Seções
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Peixaria

1

2

3

4

5

Bebidas

1

2

3

4

5

Material de Limpeza

1

2

3

4

5

Padaria

1

2

3

4

5

Bazar (utensílhos de
cozinha)

1

2

3

4

5

8. Identifique o instrumento de promoção Mais importante para você:
1- Cupons
2- Brindes
3- Amostras
4- Descontos/Ofertas
5- Concursos
6- Degustação de produtos
9 . De forma geral como você toma conhecimentos das promoções dos estabelecimentos varejista da cidade?
12349-

Revistas
Jornais
Placas e letreiros
Rádio
Folhetos

5678-

Cartazes
Outdoors
Inscrição em veículos
Carro de som

10. O que, no seu modo de entender, o Supermercado Somar tem de melhor ?

1234-

Menores preços
Variedade de produtos/marca
Limpeza/Higiene
Qualidade dos produtos

5678-

Proximidade de casa
Ofertas e promoções
Serviços Oferecidos
Facilidade de pagamento

11. O que, no seu modo de entender, Menos o agrada no Supermercado Somar ?
1- Fila
2- Preços abusivos
3- Tumulto pelo excesso
de pessoas

4- Falta de higiene nas seções
5 -Desorganização dos produtos nas prateleiras
6- Falta de troco nos caixas

12. Identifique o melhor método de pagamento para compras:
1- Dinheiro
2- Cheque crediário

3- .Cartão de crédito
4- Cartão de relacionamento Somar

13. Sexo
1- Masculino

2- Feminino

14. Estado Civil
1- Casado (a)
2- Solteiro (a)

3- Divorciados (a)
4- viúvo (a)
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15. Faixa etária

1. Até 17 anos
2. de 18 a 24 anos
3. de 25 a 29 anos

4. de 30 a 34 anos
5. de 35 a 39 anos
6. de 40 a 44 anos

7. de 45 a 59 anos
8. 60 anos ou mais
9. Nr

16. Nível de escolaridade
1- Ensino Fundamental 1 (Primário)
2- Ensino Fundamental 2 (5ª a 8ª série)
3- Ensino Médio (2º grau)
4- Superior Completo
5- Pós-graduação

17. Ocupação
1.- Profissional liberal
2- Dono (a) de casa
3 - Aposentado (a)
4 - empregado
5 - empresário
18. Renda Familiar ( Referência SM - Salário Mínimo de R$350,00)
1. até um SM
2. de um SM + 1 até 2 SM
3. de 2 SM +1 até 3 SM
4. de R$3 SM +1 até 5 SM
5. de 5 SM +1 até 8 SM
6. Acima de 8 SM

19. Classe social
Sua casa tem?
TV em cores
Rádio
Banheiro
Automóvel
Empregada mensalista

1
2
1
2
2
2

2
3
2
3
4
4

3
4
3
4
5
4

4
5
4
4
5
4

5
5
4
4
5
4

Quantos ?
6 ou +
5
4
4
5
4

Nº de Pontos
Vídeo Cassete
2
Máquina de Lavar Roupas
1
Geladeira sem Freezer
2
Geladeira Duplex ou freezer
3
Aspirador de Pó
1
Total de Pontos_________________

CLASSE SÓCIO-ECONÔMICA
CLASSE:
1. A1 (30 A 34 PONTOS)
2. A2 (25 A 29 PONTOS)
3. B1 (21 A 24 PONTOS)
4. B2 (17 A 20 PONTOS)

Muito Obrigado pela atenção!
Pedro Xavier
Mestrando Unipel

5. C (11 A 16 PONTOS)
6. D (06 A 10 PONTOS)
7. E (00 A 05 PONTOS)
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APÊNDICE B – MAPA DE SAÍDA DO QUESTIONÁRIO

Questão 01 – Identificar a freqüência de realização de compras do consumidor na
canal de distribuição.
Referência teórica: Resposta do comprador no modelo de comportamento do
consumidor. (Kotler; Armstrong, 2003, p. 119)
Questão 02 – Analisar a satisfação dos compradores, a partir do tempo que
freqüentam a unidade de análise.
Referência teórica: McCarthy; Perreault, 1997, p.115)
Questão 03 – Identificar os pontos fortes e de melhoria nos serviços oferecidos aos
clientes. Com essa questão, pretende-se, ainda avaliar as variáveis do composto
mercadológico: promoção, pessoal, variedade de produtos, preços.
Questão 04 – Identificar fatores do composto mercadológico varejista determinante
para o supermercado estudado (Parente, 2000). Pretende-se ainda confirmar ou não
a primeira e segunda hipóteses.
Referência teórica: Conceito de preço ( Kotler;Armstrong, 2000, p. 235) e Canais de
distribuição ( Las Casas, 2000, p.16)
Questão 05 – Verificar o nível de satisfação dos clientes com os elementos do
composto varejista na loja. A questão possibilita também atender aos quatros
objetivos específicos propostos pela pesquisa.
Questão 06 – Avaliar aspectos considerados importantes pelos clientes em relação
ao layout e planograma da loja. (Parente, 2000)
Questão 07 – Avaliar a opinião dos clientes sobre as seções do supermercado.
Pretende –se também confirmar ou não a terceira hipótese em relação à variedade
de produtos.
Referência teórica: Mix de produtos para o formato de varejo. Kotler (2000) e
Parente (2000)
Questão 08 – Identificar os tipos de promoção mais valorizados pelos clientes.
Referência teórica: Tipos e objetivos de promoção ao consumidor (Churchill; Peter,
2000, p. 49)
Questão 09 – Identificar sob a ótica dos respondentes, os principais veículos de
propaganda dos estabelecimentos varejista no município.
Referência teórica: Conceito de promoção e comunicação integrada de marketing
(Churchill; Peter, 2000, p. 490)
Questão 10- Identificar os pontos fortes que determinam a escolha do supermercado
pelos clientes no município.
Referência teórica: Processo de compra e o comportamento de compra dos
consumidores. (Levy; Weitz, 2000, p. 144; Czinkota; et al, 2001, p. 138; kotler;
Armstrong, 2003, p. 119)
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Questão 11 – Identificar os fatores de melhoria para o supermercado, na ótica dos
clientes.
Questão 12 – Identificar a melhor forma de pagamento na visão dos clientes da
unidade em análise.
Obs. As questões de 01 a 12 do questionário têm a pretensão de atender aos
objetivos do estudo proposto. Para esse fim, o pesquisador utilizará técnicas de
análise estatística entre elas citamos: freqüência, média,modo e mediana.
Questões 13-19: Identificar o perfil sócio-econômico dos clientes do supermercado.
Questão 13 – Sexo do respondente.
Questão 14 – Estado civil.
Questão 15 – Faixa etária.
Questão 16 – Escolaridade.
Questão 17 – Ocupação.
Questão 18 – Renda familiar. Referência (SM – Salário Mínimo de R$350,00)
Questão 19 – Classe Sócio-Econômica. Baseada na adaptação dos critérios de
Classificação Econômica Brasil, por sistemas de pontos, proposta pelo Prof. Dr.
Mauro Calixta Tavares.
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ANEXO A - MAPA DE ENTRADA ONLINE
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ANEXO B - RESULTADO GERADO PELA WEB
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ANEXO C - CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL
A adoção do mercado a um Critério de Classificação Econômica comum,
restabelece a unicidade dos mecanismos de avaliação do potencial de compra dos
consumidores, após alguns anos de existência de dois critérios.
O novo sistema, batizado de Critério de Classificação Econômica Brasil, enfatiza
sua função de estimar o poder de compra das pessoas e famílias urbanas,
abandonando a pretensão de classificar a população em termos de “classes sociais”.
A divisão de mercado definida pelas entidades é, exclusivamente de classes
econômicas.
SISTEMA DE PONTOS
Posse de itens
TEM
Televisão em cores
Rádio
Banheiro
Automóvel
Empregada mensalista
Aspirador de pó
Máquina de lavar
Videocassete e/ou DVD
Geladeira
Freezer (aparelho independente
ou parte da geladeira duplex)

Não

1

2

3

4 ou +

tem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
2
2
2
1
1
2
2
1

3
2
3
4
4
1
1
2
2
1

4
3
4
5
4
1
1
2
2
1

5
4
4
5
4
1
1
2
2
1

Grau de Instrução do chefe de família
Analfabeto / Primário incompleto

Primário completo / Ginasial incompleto
Ginasial completo / Colegial incompleto
Colegial completo / Superior incompleto
Superior completo

0
1
2
3
5

CORTES DO CRITÉRIO BRASIL
Classe
A1
A2
B1
B2
C
D
E

PONTOS
30-34
25-29
21-24
17-20
11-16
6-10
0-5

TOTAL BRASIL (%)
1
5
9
14
36
31
4
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PROCEDIMENTO NA COLETA DOS ITENS
É importante e necessário que o critério seja aplicado de forma uniforme e precisa.
Para tanto, é fundamental atender integralmente as definições e procedimentos
citados a seguir.
Para aparelhos domésticos em geral devemos:
Considerar os seguintes casos
Bem alugado em caráter permanente
Bem emprestado de outro domicílio há mais de 6 meses
Bem quebrado há menos de 6 meses

Não considerar os seguintes casos
Bem emprestado para outro domicílio há mais de 6 meses
Bem quebrado há mais de 6 meses
Bem alugado em caráter eventual
Bem de propriedade de empregados ou pensionistas
Televisores
Considerar apenas os televisores em cores. Televisores de uso de empregados
domésticos (declaração espontânea) só devem ser considerados caso tenha(m) sido
adquirido(s) pela família empregadora.
Rádio
Considerar qualquer tipo de rádio no domicílio, mesmo que esteja incorporado a
outro equipamento de som ou televisor. Rádios tipo walkman, conjunto 3 em 1 ou
microsystems devem ser considerados, desde que possam sintonizar as emissoras
de rádio convencionais.
Não pode ser considerado o rádio de automóvel.
Banheiro
O que define o banheiro é a existência de vaso sanitário. Considerar todos os
banheiros e lavabos com vaso sanitário, incluindo os de empregada, os localizados
fora de casa e os da(s) suite(s). Para ser considerado, o banheiro tem que ser
privativo do domicílio. Banheiros coletivos (que servem a mais de uma habitação)
não devem ser considerados.
Automóvel
Não considerar táxis, vans ou pick-ups usados para fretes, ou qualquer veículo
usado para atividades profissionais. Veículos de uso misto (lazer e profissional) não
devem ser considerados.
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Empregada doméstica
Considerar apenas os empregados mensalistas, isto é, aqueles que trabalham pelo
menos 5 dias por semana, durmam ou não no emprego. Não esquecer de incluir
babás, motoristas, cozinheiras, copeiras, arrumadeiras, considerando sempre os
mensalistas.
Aspirador de Pó
Considerar mesmo que seja portátil e também máquina de limpar a vapor
(Vaporetto).
Máquina de Lavar
Perguntar sobre máquina de lavar roupa, mas
espontaneamente o tanquinho deve ser considerado.

quando

mencionado

Videocassete e/ou DVD
Verificar presença de qualquer tipo de vídeo cassete ou aparelho de DVD.
Geladeira e Freezer
No quadro de pontuação há duas linhas independentes para assinalar a posse de
geladeira e freezer respectivamente. A pontuação entretanto, não é totalmente
independente, pois uma geladeira duplex (de duas portas), vale tantos pontos
quanto uma geladeira simples (uma porta) mais um freezer.
As possibilidades são:
Não possui geladeira nem freezer
Possui geladeira simples (não duplex) e não possui freezer
Possui geladeira de duas portas e não possui freezer
Possui geladeira de duas portas e freezer
Possui freezer mas não geladeira (caso raro mas aceitável)

0 ponto
2 pontos
3 pontos
3 pontos
1 ponto

Observações Importantes
Este critério foi construído para definir grandes classes que atendam às
necessidades de segmentação (por poder aquisitivo) da grande maioria das
empresas. Não pode, entretanto, como qualquer outro critério, satisfazer todos os
usuários em todas as circunstâncias.
Certamente há muitos casos em que o universo a ser pesquisado é de pessoas,
digamos, com renda pessoal mensal acima de US$ 50.000. Em casos como esse, o
pesquisador deve procurar outros critérios de seleção que não o CCEB.
A outra observação é que o CCEB, como os seus antecessores, foi construído com
a utilização de técnicas estatísticas que, como se sabe, sempre se baseiam em
coletivos. Em uma determinada amostra, de determinado tamanho, temos uma
determinada probabilidade de classificação correta, (que, esperamos, seja alta) e
uma probabilidade de erro de
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classificação (que, esperamos, seja baixa). O que esperamos é que os casos
incorretamente classificados sejam pouco numerosos, de modo a não distorcer
significativamente os resultados de nossa investigação.
Nenhum critério, entretanto, tem validade sob uma análise individual. Afirmações
freqüentes do tipo “... conheço um sujeito que é obviamente classe D, mas pelo
critério é classe B...” não invalidam o critério que é feito para funcionar
estatisticamente. Servem porém, para nos alertar, quando trabalhamos na análise
individual, ou quase individual, de comportamentos e atitudes (entrevistas em
profundidade e discussões em grupo respectivamente). Numa discussão em grupo
um único caso de má classificação pode pôr a perder todo o grupo. No caso de
entrevista em profundidade os prejuízos são ainda mais óbvios. Além disso, numa
pesquisa qualitativa, raramente uma definição de classe exclusivamente econômica
será satisfatória.
Portanto, é de fundamental importância que todo o mercado tenha ciência de que o
CCEB, ou qualquer outro critério econômico, não é suficiente para uma boa
classificação em pesquisas qualitativas. Nesses casos deve-se obter além do CCEB,
o máximo de informações (possível, viável, razoável) sobre os respondentes,
incluindo então seus comportamentos de compra, preferências e interesses, lazer e
hobbies e até características de personalidade.
Uma comprovação adicional da conveniência do Critério de Classificação Econômica
Brasil é sua discriminação efetiva do poder de compra entre as diversas regiões
brasileiras, revelando importantes diferenças entre elas.
Distribuição da população por região metropolitanas
CLASSE
A1
A2
B1
B2
C
D
E

TOTAL
1
5
9
14
36
31
4

GDE
FORT
1
4
5
7
21
45
17

GDE
REC
1
4
5
8
27
42
14

GDE
SALV
1
4
6
11
29
38
10

GDE
BH
1
5
8
13
38
32
4

GDE
RJ
1
4
9
14
39
31
3

GDE
SP
1
6
10
16
38
26
2

GDE
CUR
1
5
10
16
36
28
5

GDE
POA
1
5
7
17
38
28
5

Renda familiar por classes
Classe

Pontos

A1
A2
B1
B2
C
D
E

30 a 34
25 a 29
21 a 24
17 a 20
11 a 16
6 a 10
0a5

Renda média
familiar (R$)
7.793
4.648
2.804
1.669
927
424
207
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DF
3
9
9
12
34
28
4

