
 

Fundação Pedro Leopoldo 
Mestrado Profissional em Administração 

 

 

 

 

 

ATRAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DE CONSUMIDORES EM SUPERMERCADOS DE 

VIZINHANÇA: Um estudo na rede de Supermercados Pic 

 

 

 

 

 
Mariana Alves Costa Cardoso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Leopoldo 
2019 



 

Mariana Alves Costa Cardoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DE CONSUMIDORES EM SUPERMERCADOS DE 

VIZINHANÇA: Um estudo na rede de Supermercados Pic 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
Profissional em Administração da FPL Educacional, 
como requisito parcial para a obtenção do título de 
Mestre em Administração.  

 

Área de concentração: Gestão em Organizações 

 

Linha de Pesquisa: Estratégias Corporativas 

 

Orientadora: Prof.ª Dr. ª Ester Eliane Jeunon 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Leopoldo 
 

Fundação Pedro Leopoldo 
2019 

 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

658.8             CARDOSO, Mariana Alves Costa 

C268a                  Atração e fidelização de consumidores em super- 

                       mercados de vizinhança: um estudo na Rede de Su- 

                       mercados Pic / Mariana Alves Costa. 

                     - Pedro Leopoldo: FPL, 2019. 

                       

                             179 p. 

                       

                                                                        

                        

                      Dissertação Mestrado Profissional em Administração.    

                      Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL,  Pedro  

                      Leopoldo, 2019. 

                      Orientadora: Profª. Dra. Ester Eliane Jeunon 

                       

       

                                   

                     1. Marketing de Relacionamento. 2. Marketing 

                     3. Fidelização de Consumidores. 4. Atração. 

                     I. JEUNON, Ester Eliane, orient. II. Título. 

                           

                     

                     

                     

                                                                         CDD: 658.8 

 

                                        
                                        Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

                             Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB6-1590 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 

DECLARAÇÃO DE REVISÃO 
 

Declaro ter procedido à revisão da dissertação de mestrado intitulada: ATRAÇÃO 

E FIDELIZAÇÃO DE CONSUMIDORES EM SUPERMERCADOS DE 

VIZINHANÇA: Um estudo na rede de Supermercados Pic, de autoria de Mariana 

Alves Costa Cardoso, sob a orientação da Professora Doutora Ester Eliane Jeunon, 

apresentada ao Curso de Mestrado Profissional em Administração da FPL 

Educacional para obtenção do título de mestre em Administração. A revisão foi 

elaborada de acordo com o estilo da APA – American Psychological Association e 

as instruções do Manual para Editoração/Formatação de trabalhos acadêmicos do 

Mestrado Profissional em Administração, da Fundação Pedro Leopoldo, sob autoria 

das Professoras Doutoras Eloísa Helena Rodrigues Guimarães e Vera L. Cançado, 

editado em março de 2018. 

 

Dados da Revisão: 

 

 Apresentação gráfica 

 Organização da capa e folha de rosto 

 Estrutura do texto - elementos pré-textuais 

 Estrutura do texto (Referencial teórico) 

 Titulação 

 Citações e Referências 

 Tabelas e Figuras 

 

Belo Horizonte (MG), 15 de outubro de 2019. 

 

 
Revisar Consultoria 
Edna Generoso 
 

 

 



 

Agradecimentos 

 

A meus familiares, marido e amigos devido ao apoio incondicional durante o período 

de desenvolvimento do curso. 

 

A minha orientadora Profa. Dra. Ester Eliane Jeunon, pelo suporte fornecido com 

paciência, empenho e dedicação. 

 

Aos amigos e colaboradores dos Supermercados Pic. Com ênfase nos, especialmente 

envolvidos no processo de entrevista, assim como dos consumidores que 

contribuíram para a coleta de dados por meio da pesquisa aplicada. Sem vocês o 

objetivo deste estudo não teria sido alcançado. 

 

A meus familiares, marido e amigos, pelo apoio incondicional durante o período de 

desenvolvimento do curso. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Não se deixe intimidar pela opinião dos outros. Só a 
mediocridade é segura, por isso corra seus riscos e faça o que 

deseja”. 
 

Paulo Coelho. 
 



 

Resumo 

Cardoso, Mariana Alves Costa. ATRAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DE CONSUMIDORES 
EM SUPERMERCADOS DE VIZINHANÇA: Um estudo na rede de Supermercados 
Pic, 2019. 176 fls. Dissertação (Mestrado em Administração) – Curso de Mestrado 
Profissional em Administração da FPL Educacional. Pedro Leopoldo (MG). 
 
 

Este estudo teve como objetivo analisar quais estratégias de marketing podem ser 
utilizadas pela rede de Supermercados Pic para atrair e fidelizar consumidores nas 
cidades de Divinópolis e São Sebastião do Oeste, no estado de Minas Gerais. Para 
que o objetivo fosse alcançado, foi realizada uma pesquisa descritiva nas unidades 
da rede varejista, com abordagens qualitativa e quantitativa. Para a abordagem 
qualitativa, foram entrevistados os gestores que trabalham no planejamento e 
coordenação da empresa, já no aspecto quantitativo, um questionário survey foi 
aplicado tendo a participação de 217 consumidores, cuja finalidade foi explorar os 
potenciais aspectos relacionados às expectativas e necessidades dos consumidores, 
assim como pontos de melhoria no âmbito administrativo da organização 
supermercadista. Observou-se um bom índice de satisfação de consumidores, 
justificado pelo bom relacionamento dos colaboradores com os clientes, boa qualidade 
e mix de produtos ofertados bastante diversificados, por meio deste estudo foi possível 
ao consumidor falar sobre suas demandas, mostrar ao Supermercado atributos que o 
fazem se sentir satisfeitos. Assim, como o que o mantêm fiel à rede de 
supermercados. O atendimento foi um dos destaques sendo enfatizado tanto pelos 
gestores quanto pelos clientes. Os supermercados de vizinhança ganham espaço de 
maneira gradativa, devido à descentralização de grandes centros comerciais e a 
contemporânea necessidade de otimização de tempo. Dessa forma, as estratégias de 
marketing e os modelos de atração e fidelização de consumidores se fazem 
fundamentais para a conservação e aperfeiçoamento da competitividade. Com base 
nos resultados os gestores poderão tomar decisões assertivas para não só para se 
manterem competitivos para auxiliar no crescimento da organização. O 
desenvolvimento do estudo propiciou identificar oportunidades de melhoria para o 
aprimoramento teórico dos gestores em conteúdo de gestão e administração, assim 
como de técnicas de marketing que podem ser aperfeiçoadas visando o índice de 
captação e fidelização de consumidores. 
 
 
 
Palavras-chave: Supermercados de vizinhança. Marketing. Varejo. Fidelização de 
consumidores. 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 

 
Cardoso, Mariana Alves Costa. ATTRACTION AND LOYING OF CONSUMERS IN 
NEIGHBORHOOD SUPERMARKETS: A study in the Pic Supermarkets network, 
2019. 176 fls. Dissertation (Master in Business Administration) - Professional Master 
Course in Business Administration at FPL Educacional. Pedro Leopoldo (MG). 
 
This study aimed to analyze which marketing strategies can be used by the Pic 
Supermarkets network to attract and retain consumers in the cities of Divinópolis and 
São Sebastião do Oeste, in the state of Minas Gerais. In order to reach the objective, 
a descriptive research was carried out in the retail chain units, with qualitative and 
quantitative approaches. For the qualitative approach, the managers who work in the 
planning and coordination of the company were interviewed. In the quantitative aspect, 
a survey questionnaire was applied with the participation of 217 consumers, whose 
purpose was to explore the potential aspects related to the expectations and needs of 
consumers, as well as points of improvement in the administrative scope of the 
supermarket organization. It was observed a good rate of consumer satisfaction, 
justified by the good relationship of employees with customers, good quality and mix 
of products offered and diversified, through this study it was possible for consumers to 
talk about their demands, show the Supermarket attributes that the make you feel 
satisfied. So, like what keep you loyal to the supermarket chain. The service was one 
of the highlights being emphasized by both managers and customers. Neighborhood 
supermarkets gradually gain space due to the decentralization of large shopping 
centers and the contemporary need for time optimization. Thus, marketing strategies 
and consumer attraction and loyalty models are essential for the conservation and 
improvement of competitiveness. Based on the results managers can make assertive 
decisions not only to remain competitive to assist the growth of the organization. The 
development of the study allowed identifying opportunities for improvement for the 
theoretical improvement of managers in content management and administration, as 
well as marketing techniques that can be refined aiming at the capture and customer 
loyalty index. 
 
Keywords: Neighborhood Supermarkets. Marketing. Retail. Consumer Loyal. 
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1 Introdução 

 

Devido à grande competição no setor supermercadista, as grandes redes têm 

procurado rever suas estratégias de modo a atingir um maior número de 

consumidores. Uma das estratégias encontradas consiste em estender sua atuação 

junto às regiões periféricas das grandes cidades, atuando então, como 

supermercados de vizinhança. De acordo com Belissa (2015) o formato de 

supermercado de vizinhança é uma estratégia para buscar um atendimento mais 

próximo ao consumidor e fugir da grande concorrência acirrada do hipercentro. Fato 

confirmado pelo superintendente da Associação Mineira de Supermercados (AMIS), 

Adilson Rodrigues, referindo-se a maior procura pelo público dos bairros ser uma 

tendência natural do seguimento, constantemente em busca de mercados menos 

explorados. O superintende alerta, é preciso haver atenção redobrada do investidor, 

no sentido de adaptar o formato da loja à realidade do bairro para onde está indo. 

Neste contexto esta estratégia tornou-se uma ameaça para os pequenos 

supermercados atuantes nesses lugares. Assim, estes também estão buscando 

alternativas para fazer frente a essa nova concorrência e desenvolver estratégias, 

tanto para atrair quanto para fidelizar consumidores (Belissa, 2015) 

 

Para Zenone (2010), o foco no consumidor é extremamente importante e se torna 

fundamental à medida que a demanda excede a procura, e o mercado se torna mais 

competitivo. Assim, criar valor e satisfação para o consumidor, deve ser primordial 

para todas as organizações, uma vez que consumidores satisfeitos permanecem fiéis 

por um período mais longo, e são menos sensíveis a outras variáveis, como o preço 

(Gerlin, 2011). Segundo Gil (2008), pesquisa é um procedimento estruturado e 

sistemático para o desenvolvimento do método científico, com o objetivo de encontrar 

respostas para problemas por meio de procedimentos científicos, permitindo a 

obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social. Para Gerhardt & 

Silveira, (2009) uma pesquisa somente inicia se existir uma pergunta, ou uma dúvida 

para a qual deseja buscar a resposta. Pesquisar, portanto, é buscar ou procurar 

resposta para uma indagação. A realização de uma pesquisa científica pode ocorrer 

por razões intelectuais (desejo de conhecer pela própria satisfação de conhecer) e 

razões práticas (desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficaz). 

Portanto ao se realizar uma pesquisa científica, é preciso considerar além o desejo do 
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pesquisador em realizá-la; deve-se ter conhecimento do assunto a ser pesquisado, e 

também dispor de recursos humanos, materiais e financeiros Gerhardt & Silveira, 

(2009) 

 

De acordo com Oliveira (2011), para validar uma pesquisa e seus resultados serem 

aceitos, é necessário escolha um método adequado. Pois, o método determina a 

escolha de certa forma de fazer ciência, é por meio da escolha que o pesquisador 

justifica os motivos pela escolha desse ou daquele caminho. Robustecendo esta ideia, 

Richardson (1999), compreende o método científico como a forma encontrada pela 

sociedade para legitimar um conhecimento adquirido empiricamente, isto é, quando 

um conhecimento é adquirido por meio de método científico, é provável se qualquer 

pesquisador repetir determinada investigação em circunstâncias idênticas, poderá 

obter um resultado semelhante. Nesse sentido a pesquisa descritiva visa delinear 

tanto o fenômeno analisado como as características de um grupo, e ainda, busca 

compreender as relações entre os conceitos envolvidos no fenômeno em questão.  

 

Para Acevedo e Nohara (2006) a ciência na pesquisa vem para representar, descrever 

e explicar a realidade de um determinado fenômeno. Visando alcançar os objetivos 

propostos para esse estudo, foi escolhido a pesquisa descritiva, utilizando abordagem 

qualitativa e quantitativa, tendo como método o estudo de caso realizado por meio da 

pesquisa de campo para alcançar os objetivos propostos deste estudo.Neste contexto, 

esta pesquisa objetivou analisar quais as estratégias de marketing podem ser 

utilizadas por uma rede de supermercado de vizinhança, para atrair e fidelizar seus 

consumidores. Para alcançar esse objetivo, a metodologia proposta para esta 

pesquisa foi estudo de caso de natureza quantitativa e qualitativa, nas 3 lojas dos 

Supermercados Pic sediado na cidade de Divinópolis e em São Sebastião do Oeste 

no Estado de Minas Gerais.  

 

Esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos, considerando esta introdução, na 

qual são apresentados a contextualização, a problematização, os objetivos e a 

justificativa da proposta do estudo. O segundo capítulo abrange o referencial teórico, 

contemplando os temas de marketing em atração e fidelização de consumidores, com 

destaque para as principais contribuições do arcabouço teórico na área de 

supermercados, com o intuito criar sustentação argumentativa sobre o assunto que 
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está sendo abordado, e auxiliando na análise dos resultados. No terceiro capítulo, 

detalha-se a metodologia utilizada para a realização da pesquisa com a apresentação 

da sua caracterização, das informações sobre a população e amostra, do 

desenvolvimento do instrumento de pesquisa e dos procedimentos de coleta e análise 

dos dados. No capítulo seguinte, estão a apresentação e a análise dos resultados, por 

meio da descrição do perfil dos respondentes, da avaliação da confiabilidade do 

instrumento de pesquisa e das inferências estatísticas sobre os dados levantados. Por 

último, no quinto capítulo, estão as conclusões do estudo, seguidas das referências e 

dos apêndices. 

 

1.1 Contextualização 

 

A indústria varejista de alimentos é altamente relevante na economia brasileira, tendo 

faturado mais de R$ R$ 353,2 bilhões em 2017, em seus mais de 89,3 mil pontos de 

venda, representando 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB) de acordo a 41ª edição da 

Pesquisa Ranking ABRAS/SuperHiper, elaborada pelo Departamento de Economia 

da Associação Brasileira de Supermercados, em parceria com a Nielsen. A pesquisa 

destaca que o setor encerrou o ano de 2017 com 1,822 milhão de funcionários diretos, 

criando 20 mil novas vagas de empregos no País, sendo que número de funcionários 

indiretos é quase três vezes maior, constituindo-se em um dos maiores empregadores 

do país (ABRAS, 2018). Outra pesquisa, realizada pelo Centro de Inteligência Padrão 

(CIP), em parceria com a Serasa Experian e a Mastercard, para o Ranking 

NOVAREJO Brasileiro 2017, confirmou a importância do setor, apontando que das 

350 maiores redes de varejo do Brasil, 53% delas é do segmento de Super e 

Hipermercados. O estudo ainda revela que apesar da inflação ocorrida em 2015 de 

mais de 10% e 6,27% em 2016. Ressalta-se que o setor de Super e Hipermercados 

foi o último a sentir a crise por ser considerado um segmento de consumo básico e 

recorrente. Contudo, fez os consumidores recuarem em seus gatos até mesmo no 

consumo de itens básicos. Diante desse cenário, as grandes empresas do segmento: 

investiram em estratégias que permitiram o aumento da eficiência, em 4,9%. A 

margem Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) da 

companhia passou de 2,6% para 3,4% entre 2015 e 2016 – um avanço e tanto diante 

de um ano difícil (Mendonça, 2017). 
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De acordo com o Ranking ABRAS/SuperHiper, em 2017 o setor faturou R$ 187,4 

bilhões, tendo um crescimento 2,17% anual em relação a ano de 2016. Das 20 

maiores empresas supermercadistas do País, metade mudou de posição no ranking 

em 2017 na comparação com o ano anterior. Entre os destaques estão, as paulistas 

SDB Comércio de Alimentos Ltda., que ocupava a 8ª colocação, em 2016, e passou 

para a 6ª posição em 2017, com faturamento de R$ 5,7 bilhões, e a rede Savegnago 

Supermercados Ltda., que faturou R$ 2,9 bilhões, passando da 12ª para a 11ª 

colocação (ABRAS, 2018) 

 

Em 2019 a ABRAS identificou e classificou os maiores supermercadistas em relação 

ao faturamento, o líder foi o (1) Grupo Carrefour Brasil (SP) com R$ 56,3 bilhões de 

faturamento; seguido pelo (2) GPA (SP) R$ 53,68* bilhões; (3) Walmart Brasil LTDA 

(SP) (não divulgado); (4) Cencosud Brasil Comercial LTDA (SP) R$ 8,5 bilhões; (5) 

Irmãos Muffato & Cia LTDA (PR) R$ 6,9 bilhões; (6) SDB Comércio de Alimentos 

LTDA (SP) R$ 6,2 bilhões; (7) Supermercados BH Comércio de Alimentos LTDA (MG) 

R$ 6,0 bilhões; (8) Companhia Zaffari Comércio e Indústria (RS) R$ 5,3 bilhões; (9) 

DMA Distribuidora S/A (MG) R$ 3,6 bilhões; (10) Sonda Supermercados Exportação 

e Importação AS (SP) R$ 3,4 bilhões; (11) Savegnago Supermercados LTDA (SP) R$ 

3,1 bilhões; (12) Líder Comércio e Indústria LTDA (PA); R$ 3,0 bilhões); (13) Mart 

Minas Distribuição LTDA (MG) R$ 2,7 bilhões; (14) A Angeloni Cia LTDA (SC) R$ 2,7 

bilhões; (15) Comercial Zaragoza IMP. EXP. LTDA (SP) R$ 2,4 bilhões; (16) 

Supermercado Bahamas S/A (MG) R$ 2,3 bilhões; (17) Multi Formato Distribuidora 

S/A (MG) R$ 2,3 bilhões; (18) Companhia Sul-americana de Distribuição (PR) R$ 2,2 

bilhões; (19) Coop Cooperativa de Consumo (SP) R$ 2,2 bilhões) e (20) AM/PM 

Comestíveis LTDA (RJ) R$ 2,1 bilhões) (ABRAS, 2019). 

 

As cinco maiores empresas supermercadistas do país, estão mantendo suas posições 

desde o ano de 2017. Os dois principais faturamentos desse segmento são das 

empresas Carrefour Comércio Indústria Ltda que permaneceu na liderança, com um 

faturamento de R$ 56,3 bilhões, e em seguida está o GPA, com faturamento de 

R$53,6 bilhões. O Walmart Brasil Ltda está posicionado na terceira colocação, mesmo 

sem ter informado seus dados por razões estratégicas, pois, em 2017 declarou receita 

bruta de R$28,1 bilhões enquanto a quarta colocada, a Cencosud Brasil Comercial 

Ltda., registrou R$ 8,5 bilhões de faturamento em 2017 e também em 2018. Na 5ª 
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colocação do Ranking ABRAS/SuperHiper continua a rede Irmãos Muffato & Cia Ltda., 

que faturou R$ 6,9 bilhões no ano passado. Já a concentração do faturamento incide 

nas mãos das 50 maiores empresas declarantes do Ranking Abras/Super Hiper 

cresceu. O grupo passou a ser responsável por 46,5% da receita, enquanto no ano 

de 2017 foram contabilizados 44,8%. A pesquisa reforça que referente ao ano de 2018 

não conta com a participação do Walmart Brasil que por razões estratégicas não 

informou seus números para a 42ª edição, e estimou que no ano de 2018 o setor de 

auto-serviço faturou R$355,7 bilhões (Abras, 2018). Segundo Consalter (2003) com 

essas informações identificou-se que o setor vive em grande concorrência, e que o 

consumidor tem exigido das empresas supermercadistas maior capacidade 

organizacional e desempenho estratégico. Assim, as empresas compreendem a 

necessidade de se adequarem rapidamente ao mercado, visando sempre a conquista 

e retenção de consumidores, já que o consumidor está mais exigente e seletivo em 

suas decisões de compra  

 

1.2 Problematização 

 

A partir da abertura do mercado brasileiro ocorrida no início dos anos 90, o país 

passou por um processo de estabilização da economia, e proporcionou a chegada de 

grandes redes varejistas de grupos estrangeiros, acelerando os processos de fusões 

e aquisições, tornando o mercado altamente competitivo (Consalter, 2003). Desde 

então, o setor passa por grandes transformações, inicialmente os supermercados 

começaram com um conceito voltado para o autosserviço, e em seguida vieram os 

hipermercados. Atualmente as lojas estão sendo modificadas como alternativa para 

atrair cada vez mais consumidores com objetivo de recuperar seu faturamento (Wilder, 

2003).  

 

O faturamento no setor supermercadista esteve aquecido até o ano de 2015, e em 

2016 foi registrado a maior queda no crescimento de vendas dos últimos 16 anos 

(Agência do Estado, 2017). Assim, diante desse cenário e com o objetivo de maximizar 

cada vez mais seus lucros, as empresas líderes do setor estão disponibilizando fundos 

para expansão, internacionalização do capital, busca de maior participação no 

mercado, segmentação de formatos e expansão das áreas geográficas de atuação. 

Paralelamente a essas políticas, as organizações líderes também vêm procurando 
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aumentar a sua eficiência operacional e fidelizar o consumidor, a partir de ações 

estratégicas, como novo formato de loja, atendimento diferenciado e cartões para 

consumidores preferenciais (Santos, 2010). Como uma nova estratégia, grandes 

redes estão mudando o seu formato de hipermercados para lojas de pequeno e médio 

porte, uma vez que se constatou que as lojas de vizinhança são o ponto de venda 

mais visitado pela maior parcela da população (a classe C), a qual tem um perfil de 

compras pequenas e mais frequentes (Santos, 2010). 

 

Pode-se justificar essa estratégia por meio de pesquisas da área, como o Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE identificou que em 2001 que os 

mercados de vizinhança tinham 30% de participação no varejo nacional, em 2011, ou 

seja, dez anos depois, aproximadamente 35%. Na contramão, os grandes 

supermercados passaram de 36% para 22%, no mesmo período (SEBRAE, 2013). 

 

De acordo com censo realizado pelo IBGE no ano de 2015 demonstra os fatores que 

determinam a escolha dos supermercados, e que justificam essa modificação do 

cenário. 
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 A e B 52% 47% 43% 41% 39% 

 C 52% 40% 46% 39% 41% 

 D e E 52% 34% 34% 42% 43% 

(IBGE, 2015). 

 

A pesquisa realizada pelo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(2015), retrata os fatores que determinam a escolha dos supermercados para a 

população brasileira, constatou que a localização é o principal fator determinante 

pelos os consumidores para a escolha do supermercado, independentemente da 

classe econômica dos consumidores. Novamente verifica-se que a proximidade é o 

fator decisivo para as compras, visto que a falta de tempo e a busca por praticidade 

estão levando os consumidores a escolher esse tipo de lojas para suas compras.  
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Segundo Borges (2001), não há um conceito definido padrão para supermercados de 

vizinhança, mas foi a proximidade com a residência do consumidor que gerou o 

conceito de vizinhança. Ainda de acordo com o autor, supermercados de vizinhança 

são aqueles que apresentam uma área de vendas de 800 metros quadrados, no 

formato horizontal, com um mix de 4.500 produtos, de sete a dez caixas, que 

normalmente contam com as cinco seções básicas: mercearia, açougue, FLV (frutas, 

legumes e verduras), frios e laticínios e bazar. Os produtos mais sofisticados e menos 

populares normalmente não são oferecidos por esse tipo de varejo, mas o objetivo 

dessas lojas é agradar os consumidores, por meio da combinação qualidade do 

hipermercado com as facilidades de uma loja de conveniência, ou da tradicional 

mercearia de vizinhança. 

 

A tendência para os supermercados de vizinhança é tão expressiva, que hoje é 

possível encontrar esse tipo de loja em diversos bairros das grandes cidades, inclusive 

na área central. A condição é inclusive observada na comodidade de acesso como 

alicerce para as outras formas de conveniência do processo de compra. O modo 

rápido com que o consumidor pode entrar, comprar e sair da loja exerce forte 

influência sobre as escolhas e decisões de consumo (Wilder, 2003). Assim, grandes 

redes líderes nacionais como Carrefour, Pão de Açúcar e os Supermercados BH estão 

focados em modificar seus formatos de lojas, para lojas menores que atendam as 

características de supermercado de vizinhança. Na 42ª edição do Ranking 

Abras/Super Hiper afirma-se que o Carrefour prevê investir em 2019 R$2 bilhões no 

Brasil, sendo os principais focos a abertura de 20 lojas de Atacarejo e 400 unidades 

de vizinhança. A rede de Supermercados BH, que está presente em grande parte do 

território do estado de Minas Gerais, com aproximadamente 200 lojas, planeja abrir 

cerca de 30 lojas de médio porte nos próximos 2 anos, dando prioridade para cidades 

do interior. Já o Grupo Pão de Açúcar continuará investindo nas lojas de bandeira 

Barateiro, para ocupar a faixa do mercado de baixa renda. Consequentemente, as 

maiores empresas vêm avançando sobre os segmentos de mercado que, em geral, 

são atendidos por empresas de menor porte. Dessa forma, é necessário que estas 

empresas menores busquem alternativas para reagirem a essas ações a fim de 

permanecerem no mercado, mesmo não possuindo o mesmo poder sobre a formação 

de preço (menor custo) do que as grandes redes. A tendência do mercado para o 
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estado de Minas Gerais é de que haverá uma ampla expansão das grandes redes 

para interior do estado, o que deverá acirrar ainda mais a concorrência. Para tanto, as 

pequenas empresas serão obrigadas a desenvolver e implementar ações que 

proporcionem diferenciais competitivos, focadas cada vez mais no consumidor, 

visando a sua própria sobrevivência (ABRAS, 2018) 

 

Nesse sentido, preocupado com esse novo contexto, o Supermercado Pic, que atua 

no interior do estado, nas cidades de Divinópolis e São Sebastião do Oeste, em cinco 

lojas de vizinhança, necessita desenvolver novas estratégias para a atração e 

fidelização de seus consumidores. Embora a empresa adote políticas semelhantes 

para suas lojas, cada uma possui perfis de consumidores diferentes, que 

consequentemente resultam em preferências e benefícios de compras também 

diferentes.  

 

Assim, visando estabelecer uma maior fidelização de seus consumidores e diante da 

ameaça de novos entrantes no mercado, a pergunta que norteou esse estudo foi: 

Quais estratégias de marketing podem ser utilizadas pela rede de supermercados Pic 

para atrair e fidelizar os consumidores nas cidades de Divinópolis e São Sebastião do 

Oeste? 

 
 

1.3 Objetivos 

 

Neste tópico serão apresentados os objetivos estabelecidos nesta pesquisa. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar quais estratégias de marketing podem ser utilizadas pela rede de 

supermercados Pic para atrair e fidelizar consumidores nas cidades de Divinópolis e 

São Sebastião do Oeste. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os principais fatores antecedentes e mediadores para a 

compra em supermercado de vizinhança.  
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 Identificar como os consumidores buscam a informação sobre 

supermercado de vizinhança.  

 Identificar fatores influenciadores no processo de compra. 

 Identificar características de compra do consumidor de supermercado 

de vizinhança.  

 Identificar as preferências para a escolha desse varejo para efetuar suas 

compras.  

 Identificar estratégias que poderão ser adotadas para atrair e fidelizar 

consumidores nos supermercados da rede Pic,  

 

1.4 Justificativa 

 

Com a modificação do formato de loja dos grandes varejistas, os pequenos 

supermercadistas devem buscar um planejamento eficiente para não perder mercado. 

Assim, o estudo das estratégias de marketing como um diferencial para a escolha do 

supermercado de vizinhança torna-se relevante. Para Biscola (2010) entender os 

fatores que levam um consumidor a escolher este varejo para efetuar suas compras 

subsidiará a criação de estratégias de marketing mais eficientes. Assim, Caixeta 

(2011, p. 12) discorre sobre estudar o comportamento do consumidor ser uma 

proposição importante para as empresas que pretendem entrar e sobreviver a esse 

cenário competitivo, pois a organização que conhece seu consumidor e atende suas 

necessidades, tem maior probabilidade de sucesso. 

 

Diante desse contexto este estudo se justifica para a academia por encontrar poucas 

pesquisas aplicadas a pequenos supermercados, podendo contribuir para discussão 

do tema em administração de varejo, com o objetivo de auxiliar na melhoria das 

políticas e práticas supermercadistas. 

 

Para o setor e para a economia comercial, são importantes o desenvolvimento de 

trabalhos como este, uma vez que segundo a NOVAVAREJO, os supermercados 

possuem a necessidade latente pela a profissionalização do negócio, estando em um 

importante processo de amadurecimento de processos e demandam cada vez mais 

informações. 

 



25 

 

Para a sociedade, é importante que o setor supermercadista se consolide, pois ocupa 

um grande espaço na vida do brasileiro, a partir da aproximação do consumidor com 

a disponibilidade de produtos. Além disso, são responsáveis por grande parte do 

desenvolvimento econômico e produtivo do país, por meio da geração de empregos, 

capital, tecnologia, alta produção, inovação nos produtos. 

 

Para o pesquisador este estudo sobre estratégias em marketing no varejo 

supermercadista foi relevante para a sua formação acadêmica e prática profissional, 

tendo em vista que o mesmo atua como Gestor Administrativo e está no processo de 

sucessão familiar da empresa estudada. 

 

Para a instituição pesquisada esse estudo se justifica por possibilitar seus gestores a 

direcionar seus investimentos para estratégias que possam contribuir efetivamente 

para o seu desenvolvimento, e promover a satisfação dos consumidores bem como 

em sua atração e fidelização. E ainda, promover o desenvolvimento de novas 

estratégias de marketing que possam atrair e fidelizar os consumidores nas lojas, 

trazendo como resultado um aumento de faturamento. Acredita-se que o produto 

deste estudo possa contribuir para o enriquecimento da reflexão acerca do 

comportamento do consumidor no comércio varejista das cidades pesquisadas. 

 

O próximo capítulo apresenta o referencial teórico adotado neste estudo, com o intuito 

criar sustentação argumentativa sobre o assunto abordado, produzindo embasamento 

e auxiliando como comparação em relação aos resultados. 
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2 Referencial Teórico 

 

Nesta seção são apresentados, o arcabouço teórico desenvolvido nesta pesquisa 

envolvendo Comportamento do consumidor; Atração e fidelização dos consumidores; 

Modelos utilizados para a fidelização de consumidores; Fatores antecedentes e 

mediadores da fidelização de consumidores; Contribuições teóricas: Pesquisas na 

área de fidelização em supermercado e Estratégia de Marketing (no varejo e em 

supermercados) 

 

2.1 Comportamento do consumidor 

 

O desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao comportamento do consumidor teve 

seu início em 1968, na observação dos aspectos sociais, de personalidade e de 

resposta a estímulos relacionados a oferta de produtos e serviços, perante estratégias 

de marketing como reduções de preço, divulgações, ornamentação e caracterização 

de postos de venda. Os primeiros estudos foram desenvolvidos no que tange à 

economia na compra racional, buscando a otimização de privilégios.  

 

Estudos de Almeida (2016) explicam que para entender o comportamento do 

consumidor é preciso conhecer como os indivíduos tomam suas decisões de compra 

e de consumo. Pois, o consumo é fruto de decisões tomadas. Desse modo para que 

o indivíduo decida consumir algo, ele percorre um longo caminho para tomada de 

decisão. 

 

Segundo Rocha, Ferreira & Silva (2012 p. 68),  

as primeiras tentativas de entendimento do comportamento do consumidor 
decorreram da ciência econômica, que os via como um ser puramente racional, 
buscando maximizar a utilidade. Esse enfoque limitado passou a ser 
contestado por estudiosos, pois, a racionalidade do consumidor não se 
produzia apenas na esfera utilitária, mas que outros mecanismos poderiam 
estar em jogo. Possivelmente a maior contribuição ao entendimento do 
comportamento do consumidor até hoje tenha vindo a Psicologia Social, um 
ramo da Psicologia que estuda os processos mentais das pessoas como seres 
sociais. 

 

Solomon (2014), aponta que o comportamento do consumidor compreende uma 

grande área, sendo um estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos 
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selecionam, compram, usam ou descartam produtos ou serviços, ideias ou 

experiências para atender e satisfazer necessidades e desejos.  

 

Para Martins (2006), os consumidores podem ser definidos como todos aqueles que 

fazem uso do que é ofertado pelas empresas, o autor esclarece o consumidor como 

um indivíduo que adquire produtos para seu aproveitamento ou para partilhá-los com 

outros consumidores, sendo estes finais. O consumidor é a pessoa mais importante 

do negócio, sendo a razão do trabalho na organização, portador de sentimentos e 

vontades devendo ser tratado com respeito e consideração pois, sem os 

consumidores não existe empresa (Martins, 2006). 

 

Rocha (2017), afirma ser fundamental conhecer o consumidor e prever seu 

comportamento por meio de estudos de mercado pode ser um diferencial para a 

organização. Portanto, ao criar estratégias de marketing mais adequadas e eficazes, 

é necessário saber o que compram, por que compram, como reagem aos estímulos. 

Assim, por meio da segmentação de mercado, é possível identificar grupos que 

tenham características semelhantes para realizar uma boa estratégia posicionamento 

e uma boa definição do público-alvo.  

 

Biscola (2010), ressalta que o perfil e os hábitos de consumo do brasileiro mudaram 

muito na década de 90, o que ocasionaram mudanças nos mecanismos utilizados na 

disputa pela atenção do consumidor. Borges (2001), reforça que eles eram eficazes 

no passado, mas perdem espaço nos planos de marketing, que agora recorrem à 

sofisticação de estratégias tecnológicas e visuais.  

 

Na percepção de Engel, Blackwell & Miniard (2005) no ciclo do comportamento do 

consumidor as empresas se beneficiam da importância das marcas, preços, 

publicidades, promoções e boca a boca para induzir o consumidor a adquirir algum 

produto ou serviço. Enquanto o indivíduo sofre influência ocasionadas pela cultura, 

renda, sentimentos, família, sociedade, amigos, valores e tudo o que está em seu 

ambiente. Esse ciclo está descrito na Figura 1. 
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Figura 1 – Comportamento do consumidor adaptado de Engel, Blackwell & Miniard 
e, 2000 p. 7 
Fonte: Engel, J. F., Blackwell, R. D., Miniard, P. W. (2000). Comportamento do Consumidor. 8. ed., 
Tradução Christina Ávila de Menezes. Rio de Janeiro: LTC, 641p. 

 

Desse modo, Engel, Blackwell & Miniard (2005) observa o ciclo de obtenção, consumo 

e eliminação dos produtos por parte do consumidor como fundamental para a 

organização, pois a partir desse conhecimento de que não basta o consumidor adquirir 

um produto, é preciso avaliar a necessidade real da compra, e também ser 

responsável pela eliminação, respeitando o ambiente, a sociedade e o meio no qual o 

consumidor se encontra inserido as empresas podem traçar estratégias para atender 

esse consumidor. Ou seja, na atualidade as organizações devem compreender as 

regras de consumo que, na maioria das veze são determinadas pelo próprio 

consumidor, o amplo crescimento da economia bem como o aumento da 

concorrência, modificou as relações de consumo, e é fundamental considerar que as 

demandas de consumo devem atender ao consumidor considerando estilos, gostos e 

condição financeira (Engel, Blackwell & Miniard, 2005). 

 

OBTENÇÃO CONSUMO ELIMINAÇÃO

Como decide o que comprar?

Outros produtos que pensa comprar?

Onde comprar?

Como pagar?

Como transportar para casa?

Como você usa o produto? 

Como guarda o produto em 

casa?

Quem usa o produto?

Quanto é consumido?

Como o produto se compara às 

expectativas?

Como você se livra dos restos do produto? 

Quanto você joga fora do produto após o

uso?

Se você mesmo revende os itens ou por 

consignação de terceiros?

Como você recicla alguns produtos?

INFLUÊNCIAS CULTURAIS

Cultura

Personalidade

Fase de vida

Renda

Atitudes

Motivações

Sentimentos

Conhecimento

Etnicidade

Família

Valores

Recursos disponíveis

Opiniões

Experiências

anteriores

Grupos de pares

INFLUÊNCIAS ORGANIZACIONAIS

Marca

Propaganda

Promoções

Preço

Serviço de conveniência

Embalagem

Atributos do produto

Boca a boca

Displays

Qualidade

Ambiente da loja

Programa de fidelidade

Disponibilidade do Produto

Comportamento 

do consumidor

Fonte: onegociodovarejo.com.br
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O processo de conhecimento dos consumidores, em suas características e 

necessidades, e seu perfil psicológico, auxilia no processo de aceleração de 

rendimentos e resultados da organização. O segredo, considerado para a fidelização 

de um consumidor, encontra-se na geração de valor individual de um produto ou 

serviço. É possível dividir o perfil do consumidor em diferentes modelos como: o 

consumidor de varejo, que geralmente busca de maneira pessoal produtos ou serviços 

que supram sua necessidade e de sua família; consumidor empresa, que adere um 

produto ao seu próprio processo de montagem ou fabricação, gerando novamente o 

fenômeno de venda; o consumidor franquia ou distribuidor, que compra o produto ou 

serviço afim de utilizá-lo em sua área de representação ou venda; consumidor interno, 

que é considerado integrante do processo de uma organização e carece de um 

produto ou serviço gerado em uma etapa anterior para a concretização de sua 

atividade (Borges, 2001).  

 

Para enfatizar o embasamento, Barney e Hesterly (2007) dissertam sobre o fracasso 

de grandes redes comerciais, relacionado a fatores que envolvem o comportamento 

dos consumidores, por terem preferências quanto a estilos e locais de compra com 

menores dimensões e foco em qualidade, quanto a influência de classe social, 

orientações familiares e papéis relativos à sociedade. Os aspectos que abordam a 

família, podem ser subdivididos em duas classes que definem a família como a de 

orientação (composta de pais, irmãos e demais parentes contribuíram para o processo 

de criação e desenvolvimento do consumidor adulto), e a família de procriação 

(composta por cônjuge e filho (s). Mesmos estes aspectos são tendenciosos às 

classes sociais relacionadas. Portanto, “os consumidores vivem num ambiente 

complexo, seu comportamento de compra e processo decisório pode ser influenciado 

por muitas variáveis ligadas à cultura, classe Social, influência pessoal, família e 

situação econômica” (Engel, Blackwell & Miniard, 2000, p. 94), 

 

A decisão de compra de um consumidor pode ser dividida em dois diferentes 

aspectos. A primeira decisão é a consensual, a partir do momento em que todos os 

indivíduos relacionados ao processo se encontram em comum acordo, e a solução ou 

atribuição do bem atende satisfatoriamente de maneira geral. O segundo modelo de 

compra é efetuado por acomodamento, ou seja, o conflito relacionado à efetivação da 

compra existe, por diversos fatores como interesses pessoais ou predileção 
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divergente. Os integrantes por fim não chegam ao comum acordo. Outro fator de peso 

no processo de decisão de compra é o que trata das características pessoais do 

consumidor, como a sua personalidade, faixa etária, estilo de vida, situação 

econômica, circunstâncias psicológicas como religião, crenças e referências 

motivacionais. Um dos fatores de maior peso, relacionados à decisão de compra é a 

necessidade atribuída ao uso do produto. Desta forma, produtos destinados à limpeza 

residencial são geralmente mais procurados por mulheres, em mesma analogia, 

produtos de uma linha infantil serão procurados por crianças, conforme Solomon 

(2014), existem cinco etapas protagonistas e orientadoras para a decisão de compra: 

 
 

1. Iniciador – Sugere a compra de um produto ou serviço; 

2. Influenciador – Menciona seu ponto de vista ou aconselha na decisão 

de compra; 

3. Decisor – Toma a atitude sobre quaisquer componentes de uma 

decisão de compra (o que, como e onde comprar) 

4. Comprador – Profissional que efetivamente realiza a compra; 

5. Usuário – Consumidor final do produto ou serviço (Solomon, 2014). 

 

Os compradores, na contemporaneidade consomem mais produtos no intuito de sua 

representação, do que pelas suas funções diretas, pontuando as características 

primordiais de determinado produto ou dispositivo não representam uma diferenciação 

para a decisão de compra, devem ser trabalhadas outras técnicas para tal. O 

comportamento e as necessidades do consumidor devem ser observados, afim de se 

oferecer uma melhor solução de produto ou serviço, tendo em vista que o consumidor, 

pode não ser conhecedor de seus desejos ou necessidades, ficando a cargo do setor 

de vendas o uso de ferramentas eficientes e próprias para a situação (Las Casas & 

Garcia, 2007). 

 

As decisões de marketing direcionadas ao varejo devem ser observadas e analisadas 

em função de flutuações de mercado e tendências de novos segmentos de lojas. Entre 

essas decisões envolvem a localização do empreendimento, preços, público a ser 

atingido, as estratégias de divulgação, variedade de produtos, promoções em 

potencial e demais. Com a definição do público alvo, a verificação do planejamento 

estratégico pode ser efetuada, buscando a compatibilidade entre os dados da 
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empresa e a sua localidade, assim como o desenvolvimento de um negócio que gere 

uma relação de ganho entre empresas e consumidores, fortalecendo vínculos e laços 

(Dias, 2018). 

 

Estudos devem ser desenvolvidos para a coleta de maiores dados da região onde se 

tem a intenção de construir o comércio, do perfil dos consumidores, seu levantamento 

quantitativo, seus hábitos como consumidores e concorrentes regionais em potencial 

(Las Casas & Garcia, 2007). A divulgação dos produtos e serviços são fundamentais 

para a atração de consumidores. As diversificações dos meios de comunicação 

possibilitam um marketing multinível, a abordagem de ofertas e promoções em 

conjunto com a valorização do produto trabalhado apresentam destaques em relação 

ao que é comercializado por concorrentes. Os artifícios das mídias digitais devem ser 

explorados, pois possibilitam um investimento acessível e de alcance eficiente, 

impactando um número considerável de possíveis consumidores. Na concepção de 

(Parente, 2000), faz necessário que as empresas conheçam bem o conceito de 

atração e fidelização dos consumidores tema apresentado na próxima seção.  

 

2.2 Atração e fidelização dos consumidores 

 

De acordo com Solomon (2014, p. 163), o envolvimento do consumidor caracteriza-

se “pela relevância do objeto percebido por uma pessoa com base em suas 

necessidades, valores e interesses inerentes”. Na busca pela fidelização de 

consumidores recentes, e na manutenção do relacionamento com demais, sistemas 

devem ser utilizados pelas organizações de maneira a gerenciar os dados dos 

indivíduos com o propósito, e com ferramentas adequadas. Bancos de dados podem 

ser utilizados no intuito de conhecer melhor o consumidor e manter contato direto com 

estes. A atração e fidelização de um consumidor está diretamente relacionada ao nível 

de satisfação ao gozar do produto ou serviço em consumo ou consumido, além de 

gerar possibilidades de prospecção ao alcance de demais consumidores, utilizando 

uma cadeia de marketing sem investimento direto e que se propaga de maneira 

orgânica. O processo de fidelização está inter-relacionado com a sua sensação de 

aproveitamento e satisfação no processo de compra e pós-compra.  
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Por sua vez Oliveira (2007) compreende a intensa expansão no mercado resultando 

na ampliação da concorrência, favorecendo o ponto de partida para o conhecimento 

do consumidor, detentor do poder de análise e compra. Contudo, essa tendência 

resulta em desdobramento das organizações, e as levam a buscar estratégias 

administrativas, de gestão e de publicidade, buscando se manter competitivas, ainda 

visando manter uma taxa percentual de crescimento anual. Desta forma, um dos 

métodos desenvolvidos para a atração e fidelização de consumidores foi o de 

relacionamento contínuo, no qual um fluxo de receita na venda de produtos (durante 

determinado tempo) é engatilhado por uma necessidade ou prestação de serviço 

inicial, como a venda de seguros, títulos de capitalização e financiamentos. Para 

Hoffman & Bateson (2009) A retenção de clientes proporciona numerosos benefícios, 

incluindo os lucros derivados das vendas recorrentes, redução de custos operacionais 

e recomendações. Assim, diversas táticas são eficazes para a retenção de clientes, 

como:  

 Adotar perspectiva adequada e lembrar que a empresa existe para 

atender às necessidades de seus clientes; 

 Manter contatos com os clientes entre os encontros de serviço; 

 Criar confiança na empresa; 

 Monitorar o processo prestação de desempenho; 

 Instalar produtos e ensinar os clientes a utilizar adequadamente o que 

compram; 

 Estar disponível quando ocorrer problemas; 

 Mostrar disposição para esforço irrestrito quando necessário (Hoffman 

& Bateson 2009, p. 465). 

 

Portanto, a atração de consumidores no processo de compra decorre da interação do 

consumidor com algum produto ou serviço almejado. A partir desta etapa definida, ou 

observada, o consumidor poderá buscar uma empresa detentora de credibilidade, 

segurança ofereça um produto com abordagem diferenciada (Oliveira, 2007). 

Segundo Almada (2016 p. 42), 

é fundamental identificar os atributos (básicos, esperados, desejados e 
inesperados) valorizados pelos consumidores e dar prioridade em atendê-los. 
Clientes em geral tendem a valorizar como: marca, facilidade de acesso e 
estacionamento, gentileza no atendimento, variedade de produtos, disposição 
dos produtos, vitrines e embalagens.  
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Almada (2016) preconiza ainda, caber a empresa decidir os níveis de relacionamentos 

e com quais clientes deseja trabalhar para conquista da fidelização, buscando os 

consumidores que possibilitem a maximização dos lucros e dos resultados. Contudo, 

devem respeitar as particularidades, pois, 

os clientes são diferentes entre si, por isso necessitam de tratamento 
diferenciado e customização dos serviços e produtos que empresa oferta no 
mercado. O importante, é ter a certeza que, buscar estratégias para reter e 
fidelizar clientes é imprescindível para todas as empresas que tem como 
objetivo obter sucesso no mercado (Almada, 2016 p. 43). 

 

Na percepção de Silva & Zamboni (2012) a repetição da compra ocorre a partir do 

momento que os clientes percebem que são cuidadosamente atendidos em suas 

exigências, surpreendidos e valorizados. E, Tendem a ter relacionamentos 

personalizados com a organização e, provavelmente, poderão ser fidelizados, além 

de se tornarem fonte segura e lucrativa por um período duradouro.  

 

Santos (2010, p. 75) interpreta, 

o valor percebido pelo consumidor, como forma de atração ao processo de 
venda, não ocorre de maneira instantânea, geralmente é visualizado a medida 
que o consumidor conhece a importância do produto ou serviço. Quanto maior 
é o valor agregado a percepção do consumidor, maior é a possibilidade da 
compra. E ainda, percepção é o processo pelo qual as pessoas selecionam, 
organizam e interpretam informações para formar um quadro significativo do 
mundo. O autor ainda aponta que o valor é crucial para manter relacionamentos 
de longo prazo com o consumidor. (Santos, 2010a, 136), 

 

A sistemática de atração do consumidor deve utilizar uma metodologia que busque 

enfatizar os benefícios que o produto ou serviço é capaz de ofertar ao consumidor, 

Royer (2010), aponta quatro tipos de benefícios disponibilizados aos consumidores 

no processo de compra:  

 

1. Benefício funcional, sendo um benefício sensível e prático a se obter pela 

aquisição;  

2. Benefício social, retorno aprovativo que os consumidores obtêm de outrem por 

utilizar ou comprar produtos e serviços;  

3. Benefícios pessoais, transmitem bem-estar ao consumidor que passam pela 

aquisição de bens duráveis ou não duráveis;  

4. Benefícios experimentais, que geram a sensação de prazer sensível aos 

sentidos do consumidor. 
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Os consumidores sentem-se atraídos pela composição ideal da mistura entre valor e 

preço, enquanto o preço aborda custos relacionados à fabricação, impostos, 

transporte, manutenção, e demais custos diretos e indiretos (também impactando na 

margem de lucro da empresa), o valor do produto e serviço converge nos benefícios 

do consumo. O consumidor avalia, balanceando a curto, médio ou longo prazo, se a 

condição é favorável para a concretização do negócio. O processo de avaliação a ser 

realizado pelo consumidor também dependerá diretamente da maneira como foi 

abordado, das estratégias de marketing utilizadas e do tratamento fornecido pelo 

vendedor, em uma junção global de sua exposição à possibilidade de compra 

(Oliveira, 2007).  

 

As organizações buscam compreender os consumidores e os fatores determinantes 

em sua decisão de compras. A partir desta informação é possível comercializar, 

desenvolver serviços e produtos, visando à satisfação daqueles que os usam e 

compram com maior efetividade. Sendo ainda, atendimento e preço competitivo dois 

fortes fatores influenciadores na decisão de compra do consumidor (Samara & 

Morsch, 2012). 

 

Zenone (2010) afirma que, fidelizar significa criar valor superior à satisfação pelo uso 

de um produto ou serviço. Clientes fiéis associam a empresa e sua marca a 

sentimentos positivos. A importância da fidelização é reforçada pelo potencial de 

destruição de consumidores insatisfeitos. Além de não serem mais fiéis, prejudicam o 

desenvolvimento de novos negócios e a conquista de novos clientes. O autor 

reconhece valor, como, a diferença entre a avaliação que o cliente potencial faz de 

todos os benefícios e custos relativos a um produto ou serviço e as alternativas 

percebidas, sendo o valor total o conjunto de benefícios (econômicos, funcionais e 

psicológicos) que os clientes esperam de um determinado produto ou serviço e o custo 

total o conjunto de custos (monetários, de tempo de energia física e psíquica) em que 

os consumidores esperam incorrer para avaliar, obter, utilizar e descartar um produto 

ou serviço (Zenone, 2010). 

 

A Figura 2 apresenta os determinantes que constitui valor para o consumidor 

preconizados por Zenone (2010). 
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Figura 2 – Determinantes que constituem valor entregue ao consumidor. 
Fonte: Zenone, L. C. (2010). Marketing de Relacionamento. São Paulo: Atlas. 

 

Zenone (2010) explica que os consumidores consideram atributos que vão muito além 

do preço sendo, (Valor = benefícios/ custos = benefícios funcionais + benefícios 

emocionais/ custos monetários + custos de tempo + custos de entrega + custos de 

energia + custos psicológicos. Outra importante inferência de Zenone (2010) refere-

se ao feedback utilizado como ferramenta nas organizações, possibilitando uma via 

de comunicação notável, onde recomendações positivas e negativas podem contribuir 

para o desenvolvimento da organização, além de proporcionar ao consumidor o 

sentimento de ser reconhecido. O autor explica reconhecimento como “conhecer 

ativamente o valor de um consumidor, percebendo sua existência e estabelecimento 

de um conhecimento de suas necessidades e desejos específicos” (Zenone, 2010 p. 

56). 

 

Por sua vez Yanaze, (2007) corrobora, quando infere que o marketing pode aumentar 

o valor da oferta para o cliente, por meio de diversas estratégias, envolvendo aumento 

dos benefícios (o cliente percebe a entrega de algo a mais por parte da empresa; 

aumento de benefícios maior que os custos e redução de benefícios menor que os 

custos). Pinheiro & Gullo (2011) interpreta que os consumidores buscam as melhores 

alternativas, a partir do valor percebido, para produtos e serviços ofertados para 

atender suas necessidades. Entretanto é fundamental conhecer as necessidades 

desses clientes para realizar suas compras. E ainda, a empresa deve planejar suas 
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ações estratégicas em termos de produtos, preço, distribuição e comunicação, no 

sentido de oferecer o valor esperado por seus compradores. Com isso, pode promover 

um relacionamento capaz de conquistar clientes e manter sua fidelidade. 

 

A partir da compreensão do conceito de fidelização, é necessário que as empresas 

conheçam e analisem os modelos já existentes na literatura, para que elas possam 

fazer ações em prol de seus consumidores que gerem o processo de fidelização, como 

mostra a próxima seção. 

 

2.3 Modelos utilizados para a fidelização de consumidores 

 

O desenvolvimento de métodos para fidelização de consumidores teve início nos 

Estados Unidos, em meados de 1980. No Brasil o programa teve início a partir de 

1990 com programas divulgados pelas companhias aéreas que ofertavam descontos 

pelo acúmulo de milhas aéreas para a compra de passagens novas. Esse modelo teve 

por finalidade a bonificação do consumidor, por meio da compra e fidelização de 

relacionamento comercial com a companhia. Para períodos de recessão econômica, 

modelos de fidelização são uma boa alternativa, visto que propiciam para as empresas 

a manutenção de consumidores e aumento de consumo de produtos, e para 

consumidores o acesso à compra de maneira mais econômica e/ou vantajosa. Com o 

progresso tecnológico, demais medidas de fidelização foram criadas, tais como 

programas de pontuação para abastecimentos de combustível, cupons em 

estabelecimentos do setor alimentício, os sistemas de milhas aéreas foram otimizados 

e o programa cashback (Malhotra, 2001). 

 

Dos modelos de fidelização utilizados para a manutenção de consumidores são 

abordados o cashback, mobile payment, modelos de recompensas e Customer 

Relationship Management (CRM). 

 
 

2.3.1 Modelo de fidelização Cashback 

 

Na percepção de Barney & Hesterly (2007), a estratégia de fidelização Cashback é 

comum na América do Norte e União Europeia, vastamente utilizada para 

procedimentos de compra on-line (e-commerce) em cartões de crédito, com o intuito 
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de atrair novos consumidores, de maneira que após a realização da primeira compra, 

automaticamente os consumidores são beneficiados com parte do valor investido ou 

gasto. Para melhor visualização, cita-se como exemplo uma oferta de 5% de 

cashback, para um consumidor que realizou uma compra de R$100,00 foram 

estornados R$5,00 referentes ao valor da compra. A média percentual disponibilizada 

pelos empreendimentos gira em torno de 2% a 8% do valor pago. Tanto 

estabelecimentos virtuais ou físicos participam da proposta, pois estes concordam em 

pagar o valor percentual calculado pelo preço da mercadoria, buscando fidelizar e 

alcançar consumidores que utilizam a plataforma. O gerenciamento financia a 

estratégia de pós-venda e os comerciantes efetivam o pagamento somente após a 

confirmação da compra. Existem diversos regulamentos referentes ao recebimento da 

quantia do cashback, assim como as possibilidades de resgate que podem ser na 

forma de depósito bancário (desde que valores mínimos sejam atingidos), crédito 

inserido em retorno no limite do cartão, créditos em cartões para vale-presentes e 

demais comércios populares e destino a doações para caridade (Barney & Hesterly, 

2007). 

 

O termo Cashback em geral refere-se a dois tipos de transações financeiras 

relacionadas à cartões de crédito e débito tornaram-se cada vez mais populares na 

última década. Trata-se de um benefício de cartão de crédito capaz de reembolsar ao 

titular do cartão uma pequena porcentagem do valor gasto em cada compra ou 

compras acima de um limite monetário (Schant, 2019). 

 

Schant (2019) esclarece que a maioria das empresas oferece uma ou mais formas de 

acessar o benefício, tais como: 

 Depósito direto em sua conta bancária; 

 Envio de cheque com suas recompensas de reembolso; 

 Aplicação de recompensas ao seu saldo atual do cartão de crédito; 

 Alocação de pontos em cartão de presente de um fornecedor popular; 

 Doação de recompensas para uma instituição de caridade escolhida 

pelo consumidor. 

 

Os cartões de crédito geralmente podem oferecer níveis variáveis de reembolso, 

dependendo do tipo de compra ou nível de transação. Por exemplo, um portador de 
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cartão pode ganhar 3% de volta em compras de gás, 2% em mantimentos e 1% em 

todas as outras compras. Muitas vezes, uma promoção especial pode estar em vigor 

por três meses, durante os quais os gastos em uma categoria específica - restaurantes 

ou lojas de departamentos - ganham uma porcentagem maior de reembolso para esse 

período (Barney & Hesterly, 2007). O consumidor será advertido das promoções de 

cashback em websites, seja para um produto específico ou ofertas de cashback em 

geral, aplicáveis há uma extensa gama de produtos. Os produtos no qual os 

consumidores podem aproveitar o cashback serão claramente exibidos para eles. 

Além disso, receberão instruções sobre como podem reivindicar a recompensa em 

dinheiro após concluírem o pedido (Malhotra, 2001). 

 

2.3.2 Modelo de fidelização Mobile Payment 

 

O comércio móvel é uma área em desenvolvimento e ascensão, na qual os usuários 

podem interagir com os provedores de serviços por meio de uma rede móvel e sem 

fio, usando dispositivos móveis para recuperação de informações e processamento 

de transações. Os serviços e aplicativos do Mobile-Commerce podem ser adotados 

por meio de diferentes redes móveis e sem fio, com o auxílio de várias plataformas. 

No entanto, as restrições de redes e dispositivos móveis influenciam seu desempenho 

operacional; ocasionando acentuada necessidade de levar em consideração essas 

restrições nas fases de design e desenvolvimento dos serviços e aplicativos (Ames, 

Pires, Schneider & Tezza, 2016). 

 

Os pagamentos móveis são uma forma de pagamento crescente e popular por ser 

seguros, rápidos e convenientes. Os pagamentos móveis são transações 

regulamentadas que ocorrem digitalmente por meio de um dispositivo smartphone 

com acesso à internet e um aplicativo que armazena os detalhes do consumidor 

(dados do cartão de crédito e débito) para efetuar-se pagamentos completamente 

digitais, com a autorização de assinaturas também digitais, chaves de acesso com 

Qrcode e tecnologias similares. Existe uma variedade de empresas que oferecem 

aplicativos de pagamentos móveis, porém os mais populares são o Apple Pay 

(solução de pagamentos móveis da companhia Apple), o Android Pay (solução de 

pagamentos móveis da companhia Google) e o Samsung Pay – solução de 

pagamentos móveis da companhia Samsung (Revista SUPERHIPER, 2017). 
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O modelo de pagamento utilizado é o Near Field Communication (NFC), ou seja, não 

existe contato físico direto para registro da compra (processo realizado por 

aproximação). Para que o comércio possa efetivar seu pagamento, é necessário um 

aparelho receptor de sinal cadastrado no sistema, e um smartphone com aplicativo 

instalado e versão de sistema operacional compatível. Os pagamentos são tão 

seguros quanto os procedimentos realizados via cartões convencionais, e possuem a 

vantagem de maior velocidade de processamento de dados e efetivação da transação 

(Revista SUPERHIPER, 2017). 

 

2.3.3 Modelos de recompensas 

 

A recompensa é um ponto estratégico importante no trabalho com programas de 

fidelidade. Quando o desenvolvimento do programa conduz o consumidor ao acúmulo 

e resgate de recompensas ou pontos, para o acesso a privilégios, brindes ou 

recompensas, o negócio ganha atratividade. As recompensas trabalhadas nesses 

estilos de programas são diretas e indiretas. Para as recompensas diretas, o benefício 

recebido é convertido instantaneamente em mais consumo, como por exemplo as 

milhas aéreas que são acumuladas e utilizadas para descontos na compra de outras 

passagens, ou ainda pontos acumulados em programas de abastecimento de 

combustível, onde a pontuação acumulada é convertida diretamente em mais 

combustível para o proprietário do veículo (Lima, 2010). 

 

As recompensas indiretas não são interligadas com o produto comercializado, como 

pontos acumulados em compras de uma determinada loja de artigos esportivos que 

podem ser convertidos em ingressos para o acompanhamento de eventos do mesmo 

gênero. Todavia, as recompensas desenvolvidas no sentido direto, apresentam 

tendências à fortificação dos laços entre empresa e consumidor (Oliveira, 2007). 

 
 

2.3.4 Customer Relationship Management (CRM) para a fidelização de 
consumidores 

 

Manter boas relações com os consumidores é a base de todos os negócios de 

sucesso, mas, nas últimas décadas, o processo de gerenciar e acompanhar os 

relacionamentos com os consumidores dentro de um negócio era fragmentado e 
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demorado na melhor das hipóteses. As empresas armazenavam dados físicos de 

consumidores em armários de arquivamento, pastas e planilhas. Esses métodos de 

armazenamento de dados do consumidor não envolviam apenas muito trabalho 

manual, mas também significavam que as informações não eram distribuídas 

adequadamente pelos setores da empresa, podendo levar a ineficiência e perda de 

negócios (Lima, 2010). 

 

De acordo com Borges (2001), uma plataforma de gerenciamento de relacionamento 

com o consumidor (CRM) é um software utilizado para gerenciar interações com os 

consumidores, armazenar informações sobre vendas e automatizar processos 

conectados aos fatores de marketing e publicidade. Um sistema de CRM é uma 

ferramenta importante para a solidez de um negócio, contribuindo para o processo de 

fidelização de consumidores. Ainda de acordo com o mesmo autor, as funcionalidades 

e benefícios podem ser indicados como: 

 

 Gerenciamento de leads – Um CRM monitora os leads da empresa, 

permitindo que as equipes de marketing insiram novos leads no sistema 

(automática ou manualmente) e acompanhem/analisem os dados sobre 

eles; 

 Automação de marketing – Alguns CRMs, como o HubSpot e o 

Salesforce, oferecem funcionalidades de automação de marketing para 

automatizar determinadas tarefas como por exemplo, o sistema pode 

enviar automaticamente e-mails de marketing para consumidores em 

horários definidos pelo profissional de marketing ou publicar postagens 

de mídia social de acordo com uma programação. O objetivo da 

automação de marketing é manter os leads de vendas engajados e 

ajudar a transformá-los em consumidores funcionais; 

 Automação de vendas – Os CRMs podem rastrear as interações com 

os consumidores e automatizar as funções de negócios selecionadas 

do ciclo de vendas que são necessárias para seguir leads e atrair e obter 

novos consumidores; 

 Automação de fluxo de trabalho – os sistemas de CRM ajudam as 

empresas a otimizar processos, simplificando as cargas de trabalho 
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comuns, permitindo que os funcionários se concentrem em tarefas 

criativas e de alto nível; 

 Análise – As soluções de CRM podem oferecer ferramentas de análise 

integradas que oferecem insights e ajudam a aumentar as taxas de 

satisfação do consumidor. Um profissional de marketing pode analisar 

os dados e criar campanhas direcionadas de acordo com atribuições 

relacionadas ao perfil e necessidades do consumidor; 

 Inteligência artificial – as soluções de CRM, como o Salesforce, 

oferecem recursos de inteligência artificial incorporados em seus 

sistemas para ajudar a reconhecer automaticamente os padrões que 

levam a vendas bem-sucedidas; 

 Experiências individualizadas do consumidor – você também pode 

usar um CRM para criar experiências personalizadas e consistentes 

para seus consumidores em potencial em vários canais de marketing, o 

que pode ajudar aumentar o reconhecimento da marca (Borges, 2001). 

 

O CRM auxilia a empresa aprofundar seu relacionamento com consumidores, 

usuários de serviços, colegas, parceiros e fornecedores. Possuir bons 

relacionamentos e acompanhar consumidores em potencial é decisivo tanto para 

aquisição quanto retenção desse público, sendo esta a principal atribuição de um 

CRM. Tradicionalmente, as práticas de registro de dados para sistemas de CRM são 

responsabilidade dos departamentos de vendas e marketing, bem como dos agentes 

de centrais de atendimento e contato. As equipes de vendas e marketing adquirem 

leads e atualizam o sistema com informações, durante todo o ciclo de vida do 

consumidor. Enquanto os contact centers reúnem dados, revisam os registros do 

histórico do consumidor por meio de chamadas de serviço e promovem interações de 

suporte técnico (Prabhu, Guru, Ashin, Rajil & Kumar, 2019). As mídias sociais no CRM 

constituem-se de empresas envolvidas com consumidores diretamente nas 

plataformas de mídia social (Facebook, Twitter e Linkedin). A mídia social apresenta 

um fórum aberto para os consumidores compartilharem experiências com uma marca, 

estejam eles apresentando reclamações ou promovendo produtos. Para agregar valor 

às interações do consumidor nas mídias sociais, as empresas usam várias 

ferramentas de CRM social capazes de monitorar conversas nas mídias sociais, 

menções específicas a uma marca e frequência de palavras-chave para determinar 
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seu público-alvo e plataformas a ser utilizada (Kostojohn, Paulen, & Johnson, 2011). 

 

Para Borges (2001), outras ferramentas são projetadas para analisar o feedback da 

mídia social bem como abordar questões e dúvidas dos consumidores. As empresas 

estão interessadas em captar os sentimentos dos consumidores, como a 

probabilidade de recomendar produtos e a satisfação geral do consumidor, para 

desenvolver estratégias de marketing e serviços. As empresas tentam integrar dados 

de CRM social com outros dados de consumidores obtidos em departamentos de 

vendas ou marketing para obter uma visão única do consumidor. Outra maneira pela 

qual o CRM social agrega valor para empresas e consumidores é por meio das 

comunidades de consumidores, onde os consumidores publicam avaliações de 

produtos e podem se envolver com outros consumidores para solucionar problemas 

ou pesquisar produtos em tempo real. 

 

As comunidades de consumidores podem ofertar atendimento ao consumidor de baixo 

nível para determinados tipos de problemas e reduzir o número de chamadas do 

centro de contatos. E ainda, podem fornecer ideias de novos produtos ou comentários 

para as empresas utilizarem, em vez de grupos de comentários. CRM móvel: os 

aplicativos de CRM criados para smartphones e tablets tornaram-se um item 

obrigatório aos representantes de vendas e profissionais de marketing para acessar 

informações de consumidores e executar tarefas quando não estão fisicamente em 

seus escritórios (Kostojohn, Paulen, & Johnson, 2011). 

 

Os aplicativos de CRM para celular aproveitam os recursos exclusivos dos 

dispositivos móveis, como Global Positioning System (GPS) e recursos de 

reconhecimento de voz, para oferecer aos funcionários de vendas e marketing acesso 

às informações dos consumidores em qualquer lugar. Já as práticas de business-to-

business (B2B), com um sistema de CRM em ambiente B2B auxilia o monitoramento 

das vendas à medida que se movem pelo funil de vendas, possibilitando a empresa 

resolver quaisquer problemas ocorridos durante o processo. Ressalta-se ainda que os 

sistemas de CRM no mercado B2B ajudam a criar mais visibilidade nos leads, 

aumentando assim a eficiência em todo o processo de vendas (Prabhu, Guru, Ashin, 

Rajil & Kumar, 2019). As empresas podem se esforçar para obter uma visão única do 

consumidor. Mas, se seus conjuntos de dados não estiverem conectados e 
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organizados em um único painel ou interface, não terá sucesso. Outros problemas 

surgem quando os sistemas contêm dados duplicados de consumidores ou 

informações desatualizadas. Essas complicações podem causar um declínio na 

experiência do consumidor em função dos longos períodos de espera durante as 

chamadas telefônicas e o manuseio inadequado dos casos de suporte técnico (Lima, 

2010). Assim, para escolher qualquer modelo se faz necessário investigar os fatores 

antecedentes e mediadores da fidelização de consumidores só assim é possível o 

desenvolvimento de ações de marketing eficientes. A próxima seção contempla essa 

temática. 

 

2.3.5 Atração, satisfação e fidelização do consumidor em supermercado 

 

O varejo vem assumindo uma importância crescente no panorama empresarial no 

Brasil e no mundo, Informações sobre o varejo surge diariamente nos cadernos 

econômicos dos principais jornais brasileiros. Por isso, ao longo dos anos, as 

instituições varejistas atravessam um intenso processo de transformação, no qual 

muitos modelos de lojas modificaram seu formato com a finalidade de atender às 

novas necessidades do mercado consumidor (Parente, 2000). Em meio a este cenário 

o varejo de alimentos confirma destaque importância no cenário varejista brasileiro. 

Esse predomínio do setor de alimentos pode ser justificado pelo grande peso que os 

gastos em alimentos ocupam na cesta de compra de consumidores de baixa renda, 

que caracterizam o mercado brasileiro (Parente, 2000). 

 

Espírito Santo-Filha (2007) alerta sobre a gestão dos negócios dos supermercados no 

Brasil sofrer impactos em função da entrada de empresas multinacionais detentoras 

métodos e conceitos operacionais avançados e novas tecnologias. Contudo a 

principal mudança incide no perfil do consumidor brasileiro, que passou a ser mais 

exigente, questionador e nada fiel, independentemente do segmento do mercado em 

que atua.  

 

Nesse contexto as estratégias dos supermercados para conquistar e manter 

consumidores, por certo, já não são as mesmas de antes. O foco está cada vez mais 

dirigido para o cliente, buscando satisfazê-lo, Borges (2001), evidencia esse fato 

dizendo que há cerca de duas décadas, a maior parte dos varejistas acreditava que 
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conquistar um bom resultado era simples, dependia exclusivamente de uma boa 

localização para o supermercado. Entretanto, uma ótima localização continua sendo 

indispensável, porém a realidade atual exige bem mais do que isso para novos 

negócios (Biscola, 2010). 

 

De acordo com Parente (2000) existe três variáveis capaz de influenciar o 

comportamento do consumidor no momento da escolha, quanto irá disponibilizar para 

as compras e a escolha da loja, sendo estas: variáveis ambientais, composto varejista 

e composto varejista da concorrência, a saber: 

 

1. Variáveis ambientais – Busca-se elementos não controláveis, que devem ser 

lembrados na gestão da empresa, tais como: aspectos político-legais, variáveis 

demográficas, estrutura domiciliar, aspectos socioculturais, avanços 

tecnológicos, entre outros; 

2. O composto varejista – Reconhecida também como variáveis que compõem 

o esforço de marketing, pois, está diretamente ligada aos fatores controláveis 

os quais os varejistas podem associar suas estratégias e conquistar a 

preferência do consumidor. Compondo essa relação, temos: produto, preço, 

promoção, apresentação pessoal e ponto (Parente, 2000). No entanto, antes 

de planejar essas variáveis, faz-se necessário um estudo do perfil, assim como 

o valor e a relação custo/benefício para seus consumidores com a finalidade 

de atrair o consumidor. Parente (2000), fala sobre a relação existente entre o 

custo e o benefício de um produto ou serviço na visão do consumidor, pode ser 

incentivada por meio de melhoramento do mix de produtos evitando a ruptura; 

investimentos em produtos com qualidade superior; treinamento visando 

fornecer melhor atendimento; busca de melhorias contínuas na estrutura física 

da loja; programas de redução de custos, como promoções, facilidade de 

créditos; aumento de benefícios e redução de custos; 

3. Variável composto varejista da concorrência – Pode ser mensurada pela 

fatia do mercado do concorrente, a fatia da lembrança (identificando o quanto 

os consumidores lembram-se da loja concorrente) e a fatia do coração (que 

corresponde à loja em que o consumidor tem desejo de comprar um produto). 

Assim, para uma loja ampliar o seu mercado, requer que seus esforços em 

marketing cresçam que dos concorrentes (Parente, 2000 p. 62-64).  
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Oliveira (2007) comenta, que quando se trata do varejo, o auto-serviço é o principal 

modelo utilizado neste segmento no qual a qualidade no atendimento se faz 

fundamental nos momentos em que o consumidor realiza o contato com a equipe de 

funcionários, com ênfase no momento de se direcionar ao check-out. Este 

atendimento final, direcionado ao pagamento, demonstra o maior potencial de 

melhorias para supermercados no que tange à qualidade como ferramenta de 

fidelização do consumidor, com baixo valor de investimento. 

 

No que lhe concerne Dias (2018) compara qualidade, à estrutura do supermercado 

(arquitetônica e tecnologicamente), bem como, à qualidade no manuseio e 

armazenamento de produtos perecíveis. Quanto aos produtos industrializados, seu 

armazenamento e distribuição, poucas são as diferenças encontradas entre lojas do 

segmento (exceto por limpeza, dimensões de gôndolas e ornamentação para venda). 

Já no armazenamento e manuseio de frutas, verduras e hortaliças por exemplo, fáceis 

diferenças são visibilizadas, como limpeza, seleção, condições artificiais de 

conservação entre demais. Outros aspectos são importantes como a estrutura e 

mobiliário do supermercado, sanitários, bebedouros, limpeza e conservação dos 

móveis, iluminação e ventilação pontos-chave para crítica dos consumidores  

 

Ainda neste aspecto, melhorias nos setores de alimentos perecíveis devem ser 

consideradas, pois também são aspectos observados e criticados por consumidores. 

Os pontos críticos abordados pelos consumidores com fonte de insatisfação nos 

setores de perecíveis são filas extensas com baixa agilidade de atendimento, 

embalagens de produtos industrializados sujas, odores gerados por alimentos em 

decomposição, falta de higiene inclusive quanto a produtos derramados ou 

danificados, poucas embalagens disponíveis nos setores de hortifrúti, poucas 

balanças para pesagem de alimentos (quando estas não se encontram no check-out), 

falta de organização e padronização de produtos em gôndolas, produtos disponíveis 

à venda fora da data de validade, mau funcionamento de balcões de resfriamento e 

poucas variedades de produtos para compra (Zenone, 2010). Royer (2010) afirma que 

a variedade de itens disponíveis amplifica o poder de escolha do consumidor, e é um 

fator relacionado a escolha e comportamento do indivíduo. Este tema é pauta no 

planejamento estratégico e administrativo dos varejistas, que buscam balancear as 

categorias de seus estabelecimentos, a partir da ampliação de diversos produtos à 
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um custo reduzido, inserindo produtos com potencial de lucratividade, e realizando 

adaptações em áreas e estruturas pré-existentes. Mesmos os consumidores de baixa 

renda, demonstram preferências na compra de produtos de marcas específicas, uma 

vez que suas expectativas são atendidas mediante custo e satisfação. A reposição de 

itens é pontuada em pesquisas de satisfação como demonstração de planejamento e 

organizacional, visto que consumidores expressam insatisfação quando não 

conseguem obter produtos os quais estão habituados a consumir no comércio onde 

estão habituados a frequentar (Royer, 2010). 

 

Para Daud & Rabello (2007, p. 20) citado em Rodrigues, 2017 p. 47) com a mudança 

constante do mercado, o varejo surgiu para facilitar as escolhas e compras do 

consumidor, já que disponibiliza gigantescas variedade de produtos tendo ainda como 

outras funções: 

 

 Colocar os bens e serviços produzidos à disposição do consumidor, na 

forma no tempo e no local em que ele está disposto a adquiri-los; 

 Ajustar os sortimentos aos mercados-alvo; 

 Promover os produtos junto a uma cliente específica, utilizando todos os 

recursos à sua disposição: venda pessoal, promoção de vendas, 

propaganda, relações públicas, merchandising visual e marketing direto; 

 Oferecer várias opções quanto a forma de pagamento: cheque, cartão 

de crédito, dinheiro, débito automático e tíquetes; 

 Assumir riscos financeiros inerentes à operação de crédito ou 

repassando os agentes financeiros; 

 Armazenar e manter produtos em estoque, para que os clientes possam 

adquiri-los, em condições ideais de consumo no momento apropriado; 

 Assumir os custos do estoque parado, das operações de 

armazenamento, da manutenção e da conservação dos bens 

estocados, quando o risco de eventual sucateamento das mercadorias 

em seu poder; 

 Dividir, de acordo com as necessidades dos clientes, as mercadorias 

compradas em quantidade maior ou por peça inteira; 
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 Transportar e supervisionar a transferência de propriedade ou posse do 

fabricante e ou do atacadista para a loja e, desta para o domicílio do 

consumidor final; e 

 Informar aos fabricantes a respeito das necessidades dos 

consumidores, das mudanças no comportamento de compra, 

tendências e aspirações de sua clientela.  

 

Na contemporaneidade, métodos cuja finalidade é maximizar a experiência de compra 

na redução de tempo gasto em supermercados e filas também servem para agregar 

valor ao comércio, e em consequência, potencializar a expectativa de vendas. Além 

de promover a rotatividade de consumidores, sistemas de auto-serviço de pagamento 

e check-outs de ágil atendimento contribuem para a satisfação dos consumidores, 

entre demais pontos relacionados como a ausência de moedas para troco, ausência 

de máquinas de linhas de crédito e débito com bandeiras diferenciadas, falta de 

preparo técnico de embaladores e a qualidade na abordagem de diálogo com o 

consumidor (Gil, 2008).  

 

Parente (2000) observa que a variedade de produtos comercializados também 

engloba a amplitude de serviços do mix de atendimento ofertado ao consumidor. Um 

ponto de diferenciação da loja pode ser abordado em uma ampla gama de produtos, 

flexibilidade e poder de escolha em relação ao consumidor são maximizados, 

aumentando as probabilidades de negócio. É imprescindível ao varejista definir o seu 

nível de amplitude, estabelecendo as categorias de produtos a serem 

comercializados, bem como a profundidade (quantidade de itens por categoria de 

produto) do seu nicho de mercado.  

 

Parente (2000) fala sobre o composto de produtos e alerta ser esta função da 

administração, observar fatores internos e externos ao empreendimento, ponderando: 

quais, como e, a quantidade de itens inseridos na linha de vendas. Em seguida, pode 

ser analisada a diversidade de produtos desta linha, que culminarão no mix 

disponibilizado ao público-alvo. O administrador deve refletir e agir para que os 

produtos se mantenham em um preço competitivo, para que os produtos obsoletos 

com baixa rotatividade sejam identificados, quais produtos devem ser substituídos, e 

projetar tendências de mercado para novas oportunidades de venda. O norteamento 
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neste aspecto é realizado pela absorção do produto no mercado, com base no ciclo 

de vida do produto (devido a variáveis como moda), grau de satisfação e lucratividade 

 

Por outro lado, as empresas estão buscando inovações para implantar o controle em 

vários segmentos, Kawase & De Paula (2012) ressaltam a importância no controle de 

produtos por exemplo. O controle de estoque é fundamental para tomadas de 

decisões pela administração, bem como verificar o fluxo de vendas, os avanços 

tecnológicos e à manutenção da reposição, reduzindo as chances de ausência de 

produto e da criação de margem para a concorrência são tarefas essenciais alcançar 

os objetivos propostos pela empresa. Os varejistas devem estar atentos pois, antes 

do consumidor concretizar sua compra, existem etapas antecedentes à sua aquisição. 

Primordialmente o consumidor se encontra perante uma necessidade, seja 

relacionada a saúde, transporte, alimentação, moradia, ou diversas possibilidades, 

isto é, o consumidor pondera entre o seu estado atual e onde ele almeja chegar. Em 

seguida, inicia-se a etapa da definição ou reconhecimento do produto, onde o 

consumidor analisa custo-benefício, prazo de entrega, estilo, valorização, rendimento, 

economia, confiabilidade, entre outros aspectos, procurando aumentar a sua margem 

de garantia de satisfação ou investindo em uma nova experiência, quando assim for 

(Wilder, 2003). 

 

Os fatores sociais aos quais o indivíduo está imerso, influenciam diretamente no seu 

comportamento de compra, assim como seus hábitos. Os consumidores possuem 

inclusive preferências e hábitos alimentares diferentes, optam por produtos de limpeza 

e higiene diferentes. Ou seja, um consumidor pode preferir ler um livro a assistir um 

programa de televisão. Dias (2011), afirma ser função do marketing identificar essas 

preferências e criar estratégias e táticas, visando a otimização dos resultados para os 

consumidores da organização. Em contrapartida os consumidores também podem ser 

conduzidos à compra devido a fatores de marketing exacerbado, que não condizem 

com a realidade, que mexem com a fantasia e imaginação, como consumidores que 

dão exclusividade a marcas em função de propagandas gravadas por artistas ou 

famosos (Wilder, 2003). 

 

De acordo com Las Casas & Garcia (2007), a diversificação de produtos define uma 

estratégia de marketing, esse fator influencia diretamente na decisão de compra, pois, 
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os consumidores procuram praticidade e desburocratização. Os produtos podem ser 

definidos perante sua tendência de mercado, por serem itens de necessidade primária 

envolvendo fatores como (alimentação, sono, ou seja, elementos da cadeia biológica), 

identificados por pesquisas aplicadas diretamente à consumidores, entre outras 

estratégias. O consumidor então busca suprir suas necessidades e desejos por meio 

da aquisição de bens, onde, de preferência esteja menos exposto à burocracias e 

complicações. Uma atmosfera agradável (variáveis fisiológicas e psicológicas), com 

facilidades e com um tratamento de venda estruturado e planejado, tende a acarretar 

maior fluidez nas vendas (Santos, 2010). 

 
 

2.4 Fatores antecedentes e mediadores da fidelização de consumidores 

 

Na percepção de Pimenta (2011) a postura e o comportamento do consumidor 

envolvem as áreas do conhecimento em Administração, Psicologia e Economia com 

foco no marketing, por isso, a postura do consumidor gera interesse devido à sua 

heterogeneidade e importância. Para Góes (2009) o novo consumidor cada vez mais 

exigente, compra um conceito, uma ideologia, uma maneira de ver e viver a vida e de 

pensar diferente. 

 

Cardoso (2008) a partir do conhecimento, as pessoas expressam sua personalidade, 

buscando produtos delineados por seu padrão estético, qualidade e inovação, 

capazes de alcançar e suprir objetivos que almejam diferentes aspectos funcionais e 

psicológicos. Portanto em mercados cada vez mais competitivos, o sucesso é daquele 

que consegue gerar uma identificação profunda entre o produto e seu consumidor. Na 

percepção de Dias (2018) o comportamento de consumo tende a acompanhar a 

condição. Nessa justificativa observa-se mercados com estruturas e produtos 

diferentes de acordo com a sua localização geográfica na cidade, estes podem optar 

por uma maior variedade de produtos, mais sofisticados ou não, buscando ampliar 

seus setores, ou não. Todo o planejamento baseia-se no estudo da população local 

como referência de consumidor direto. As atitudes das pessoas são calcadas nos 

processos decorridos de aprendizagem ao longo da vida, e refletem a cultura e hábito 

social. Neste sentido, é importante a análise de seu autoconceito, postura e 

sensibilidade ao meio, dispositivos que auxiliam na compreensão do seu 

comportamento no setor comercial (Dias, 2018). 
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Para Almada (2016 p. 42) a empresa deve compreender os clientes como início e fim 

de todos os processos organizacionais. E ainda,  

é fundamental identificar os atributos (básicos, esperados, desejados e 
inesperados) valorizados pelos consumidores e dar prioridade em atendê-los. 
Clientes em geral tendem a valorizar: atendimento, variedade de produtos e 
serviços, marca, facilidade de acesso, estacionamento, vitrines, embalagens e 
disposição dos produtos. 

 

Segundo Taplin (2012) citado em Loriato (2015) para a organização manter-se no 

competitiva no mercado, é necessário identificar os atributos mais importantes de um 

produto ou serviço percebidos pelo consumidor. Assim, conhecendo quais atributos 

são mais importantes em detrimento de outros, é provável que a organização consiga 

aumentar a satisfação do consumidor. Ou seja, havendo superioridade no 

desempenho dos atributos mais relevantes para o consumidor resulta em um 

diferencial competitivo para a organização. 

 

No entendimento de Solomon (2014) quando se analisa o comportamento do 

consumidor é possível observar que os fatores psicodinâmicos influenciadores de 

seus gastos estão diretamente proporcionais à sua classe social. O autor ressalta ser 

este fato comum no simbolismo do indivíduo no meio social, considerando a roda de 

participações e papéis desempenhados por todos. Características como idade, estilo, 

gênero e classe social são utilizados para diversificar consumidores, nesta linha de 

raciocínio, o marketing é capaz de induzir bons resultados a partir de aplicação de 

pesquisas buscando as melhores metodologias de impacto. As pesquisas têm por 

objetivo alcançar dados relacionados ao comportamento do consumidor, de maneira 

a direcioná-lo para o que melhor corresponde às suas expectativas. A valorização do 

consumidor é uma notável ferramenta para a prospecção de negócios (Solomon, 

2014). Desse modo, os consumidores satisfeitos com o sistema de vendas no sentido 

geral, demonstram maior flexibilidade diante das variações de preços, sentem menor 

impacto em relação ao marketing de concorrentes e exibem maior lealdade e 

repetitividade às compras no empreendimento escolhido. Igualmente, Parente (2000), 

explica que desenvolver um local propício ao atendimento do consumidor, de maneira 

a corresponder às suas expectativas e contar com uma equipe de apoio preparada 

para disponibilizar um atendimento de excelência são pontos-chave para a 

convergência da expectativa de compra em concretização da compra.  
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O entendimento da motivação à compra do consumidor é um fundamento essencial 

para o sucesso de vendas, pois desta forma é possível corresponder aos seus anseios 

e carência. A motivação à compra pode ter sua origem em necessidades elementares, 

e em estímulos que despertam a curiosidade do consumidor ao adquirir produtos com 

novas funcionalidades, por reposição de algum bem que se extinguiu ou por motivo 

emocional, ligado ao sentimento de pertencimento, à necessidade de reconhecimento 

ou de demonstração de classe social (Santos, 2010). 

 
Na percepção de Schiffman & Kanuk (2010) o comportamento do consumidor também 

está relacionado ao o seu processo de busca por informações inerentes à sua 

necessidade. A maneira como busca está relacionada ao acesso de veículos de 

comunicação e pesquisa, experiências coletivas e individuais agregadas ao longo de 

sua vida, e mídias que chegam à sua percepção sem iniciativa ou esforço dedicado. 

Assim, o grau de esforço e procura de informação se distingue de acordo com a 

importância dada ao estágio de entrada podendo influenciar o reconhecimento do 

consumidor de uma necessidade do produto e consiste em duas fontes principais de 

informação: os esforços de marketing da empresa (o produto em si, seu preço, sua 

promoção e onde é vendido) e as influências sociológicas externas no consumidor 

(família , amigos, vizinhos, outras fontes informais e não comerciais, classe social e 

associações culturais e subculturas). Assim, 

nem todas as situações de tomada de decisão do consumidor recebem (ou 
requerem) o mesmo grau de procura de informação. Se todas as decisões de 
compra precisassem de grande esforço, o processo de tomada de decisão de 
consumo seria um processo exaustivo, que deixaria pouco tempo para 
qualquer outra coisa. Por outro lado, se todas as compras fossem rotina, 
tenderiam a ser monótonas e proporcionariam pouco prazer ou novidade. 
(Schiffman; Kanuk, 2010, p. 394). 

 

Para Oliveira (2007) as fontes de informações destinadas aos consumidores possuem 

singularidades com a finalidade de induzir o consumidor à compra, sendo a comercial 

com maior destaque em nível de resultados obtidos pelas iniciativas do setor de 

marketing. Em breviário, quanto mais informações estão em posse do consumidor, 

mais critérios serão analisados no momento de compra.  

 

2.5 Contribuições teóricas: Pesquisas na área de fidelização em supermercado 

 

Ao longo dos anos foram desenvolvidas várias pesquisas científicas na área de 
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supermercadista. Entre os temas estudados estão: estratégias, consumo, 

precificação, localização, saúde, marca própria, contaminação de alimentos, 

obesidade, comportamento do consumidor, estratégias de marketing, marketing de 

relacionamento, custos, cooperativismo, inovação entre outros. 

 

Estudos de Borges & Soares, (2001) também promovem uma reflexão sobre o tema 

estudado. A proposta destes autores foi identificar o efeito das estratégias de 

comunicação e marketing utilizadas pelos supermercados de vizinhança no processo 

de conquista e fidelização de consumidores em Belo Horizonte. Os resultados da 

pesquisa apontaram que os supermercados de vizinhança não realizam estratégias 

específicas para a fidelização de seus consumidores. Contudo, eles adotam 

estratégias tradicionais de comunicação e marketing, que são satisfatórias, por meio 

de ações de promoções, lojas bem estruturadas, mas com um mix limitado de 

produtos e atendimento diferenciado, o que atrai a atenção dos consumidores para 

suas lojas. Entretanto, os autores alertam sobre o conceito de vizinhança ainda ser 

limitado, pois se constitui apenas na proximidade com o domicílio do consumidor e 

nas compras pequenas e emergenciais, não existindo grande envolvimento com a 

comunidade e com as pessoas. 

 

No Brasil os trabalhos na área de fidelização de consumidores em supermercados, 

destaca o pioneiro Queiroz, Souza, & Gouvinhas (2008) pesquisador das estratégias 

de marketing como diferencial na escolha de supermercado de vizinhança. Neste 

estudo, os autores verificaram como o consumidor de supermercado de vizinhança se 

comporta, avaliando os motivos para sua frequência nesses estabelecimentos. Assim, 

o trabalho proporcionou contribuições sobre o comportamento do consumidor para 

definir estratégias de marketing para supermercados de vizinhança com relação aos 

fatores que influenciam os processos de compra. Nesse contexto, constatou-se que a 

fidelidade do consumidor está diretamente relacionada à questão custo-benefício, ou 

seja, as variáveis atendimento, proximidade da residência, promoção, preço e 

qualidade das frutas e verduras são as mais sensíveis. Por fim, o estudo concluiu que 

os supermercados de vizinhança devem direcionar esforços na busca de estratégias 

que atraiam o consumidor tornando-se assim uma vantagem competitiva. Outros 

trabalhos surgiram orientados por Queiroz, Souza, & Gouvinhas (2008), no qual 

Teixeira & Silva (2015), analisaram a definição do perfil e comportamento do 
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consumidor, identificação das razões que levam os consumidores a escolherem 

comprar em mercados de vizinhanças e o relacionamento com o proprietário 

sobrepondo e desmistificando a localização e o preço. Os resultados demonstraram 

bastante similaridade com os de Queiroz, Souza, & Gouvinhas (2008), e de certa 

forma, a maior parte dos consumidores avaliados se encontraram fidelizados aos 

supermercados de vizinhanças, mas confrontando-se os resultados relativos à 

qualidade com os relativos à satisfação, constatou-se: os consumidores não escolhem 

o supermercado pela qualidade mais alta de seus serviços, mas sim pela satisfação 

proporcionada por esses serviços, sobrepondo assim seus pontos fracos, agregando 

valor e qualidade nos serviços prestados aos consumidores. 

 

Essa demanda por qualidade em serviços e produtos, pode ser confirmada em outro 

trabalho de Queiroz, Souza, & Gouvinhas (2004) no qual os autores dissertam sobre 

características dos consumidores dos supermercados de vizinhança estar mudando, 

sugerindo investimentos estruturais mais apropriados para satisfazer todas as 

exigências. O estudo mostra principalmente a migração de consumidores das grandes 

redes para as pequenas, levando o supermercado de vizinhança a se adaptar a esse 

novo perfil de consumidores, em geral estão na faixa etária considerada produtiva, 

instruídos, com renda familiar acima da média para a realidade do País. Por meio da 

pesquisa de campo do estudo, verificou-se um novo perfil de consumidor, exigente 

com mais ênfase no atendimento, mostrando o conhecimento do serviço de qualidade, 

limpeza, organização e facilidades no acesso ao produto desejado, visto que se 

encontra inserido no segundo item a sinalização da loja da pesquisa.  

 

Outra pesquisa recente na área foi o realizado por Ceolin, Abicht, Santos, Alves, & 

Bernarde, (2017) onde os pesquisadores criaram um plano de marketing para um 

supermercado de vizinhança, cuja finalidade foi analisar os ambientes externos e 

internos da empresa, por meio da análise SWOT e criar os objetivos de marketing. O 

resultado encontrado indica o planejamento de marketing como um diferencial 

competitivo, possibilitando a empresa a conhecer seus consumidores, atendendo de 

maneira assertiva suas necessidades e desejos, e se tornando única aos olhos deles. 
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2.6 Estratégia de Marketing 

 

É comum encontrar afirmações que o mundo contemporâneo está cada vez dinâmico 

e competitivo em função da proximidade econômica dos países. Assim, no ambiente 

empresarial torna-se fundamental a elaboração de ações eficazes para o sucesso do 

negócio, já que os desafios impostos por esse cenário, como as sucessivas crises 

econômicas mundiais, requerem a criação de oportunidades para enfrentá-las (Terra 

& Passador, 2018). De acordo com Clausewitz, (1979), o termo estratégia oriundo da 

palavra grega strategos, que se refere à aplicação da estratégia com origem militar, 

em que o estudo de um plano de guerra e o conhecimento, são o desenho de como 

os indivíduos atuarão, individualmente e em conjunto, em prol do objetivo pretendido. 

Villar, Walter, & Braum (2017) ressaltam a relevância de encontrar pensadores 

modernos que utilizam os princípios da estratégia grega da Antiguidade nas diversas 

áreas, como governamental, diplomática, militar, empresarial e esportiva. Entretanto, 

Borges (2001), afirma que a referência à palavra estratégia na esfera organizacional 

é um processo evolutivo de adaptação e interação das organizações com os 

ambientes internos e externos. 

 

Lima (2010) evidencia que existem diversos entendimentos teóricos para esse tema, 

mas, os estudos do campo de estratégias ainda causam muita repercussão. O termo 

passou por estudos e por um processo de evolução, no qual Lima (2010) considera 

que o primeiro momento ocorreu entre os anos de 1960, 1970 e início dos anos 80 em 

que trabalhos ligados a esse tema se multiplicaram se baseando na análise de 

procedimentos positivo-racionalistas, tendo na década de 1980 autores relevantes 

como Andrews e colaboradores que publicaram linhas de trabalho nas correntes de 

pensamento do desenho estratégico, do planejamento formal e do posicionamento 

tendo como resultado a perspectiva tradicional (Ansoff, 1965; Porter, 1980). Villar, 

Walter, & Braum (2017) lembram a década de 1960 onde os primeiros trabalhos sobre 

estratégia, foram frutos da cadeira Política de Negócios, de Harvard, marcado pelo 

historiador Alfred Chandler. Chandler publicou em 1962 o livro Strategy and structure, 

dando origem ao termo na área de negócios, evidenciando a estratégia como uma 

visão dos objetivos organizacionais em longo prazo, além da viabilização de ações e 

recursos para atingi-los. Moldando assim, a estrutura e o modo de administrar a 

organização. 
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Mintzberg (1987), explica estratégia como um conceito muito importante, em que a 

abordagem do posicionamento é o ponto alto dos executivos, na qual é vista como 

fruto de um processo adaptável e contínuo, onde formulação e implementação não se 

separam. Pagnoncelli (2010) comenta que autores como Mintzberg são teóricos 

processualistas para eles estratégias eficientes são aquelas em que há um profundo 

conhecimento nas operações e das forças básicas da organização. Borges (2001) 

compreende a evolução dos estudos de estratégias, desde o desenvolvimento de 

perspectivas integradas, passando pela especificação de conjuntos coordenados de 

planos até chegar às propostas de Porter (1980), sobre posições estratégicas 

genéricas, indicando a formação estratégica como um processo analítico.  

 

De acordo com Porter (1989), o desenvolvimento de uma estratégia competitiva tem 

por objetivo definir como a empresa deverá competir no mercado, ou seja, uma 

posição baseada em vantagens competitivas, que seja lucrativa e ao mesmo tempo 

sustentável contra o ataque dos concorrentes. A estratégia deverá compreender a 

construção de defesas contra os concorrentes, e ao mesmo tempo descobrir outras 

posições que poderão atrair forças competitivas Porter (1989). Por sua vez Henderson 

(1989) traduz estratégias como planos de ação cuja finalidade é aumentar o escopo 

de vantagens competitivas da organização ou desenvolver novas vantagens 

competitivas.  

 

Para Villar, Walter, & Braum (2017), essa abundância de entendimentos teóricos e 

definições de estratégia pode acarretar questionamentos por parte de gestores, 

pesquisadores, docentes e alunos. Isso porque cada perspectiva traz seus próprios 

pressupostos, níveis de análise, formas de atuação e concepção de estrategista. 

Assim, é imprescindível a identificação do melhor conceito para cada empresa, com o 

objetivo de reconhecer as oportunidades para o mercado. Também é necessário que 

as empresas acompanhem as tendências e mudanças significativas no mercado, uma 

vez que as oportunidades não são percebidas pelas organizações e as ameaças 

parecem ter configuração e visibilidade única para todo o mercado (Borges, 2001) 

 

Segundo (Borges, 2001) para o setor supermercadista, o conceito de ameaça está 

fortemente ligado aos concorrentes e suas ações agressivas na política de preço e de 

expansão dos negócios. Portanto, é cada vez mais comum os supermercadistas 
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analisarem a concorrência, com foco no desenvolvimento de suas estratégias e 

classificando seus concorrentes como diretos (vendedores de auto-serviço) 

independente do formato e tamanho da loja e os concorrentes indiretos constituídos 

por estabelecimentos como (açougue, padaria, farmácia, fast foods e outros.  

 

Contemporaneamente, buscando novas alternativas, a literatura aponta que o 

marketing de relacionamento tem se tornado mais eficaz frente às demais estratégias 

objetivando a fidelização dos consumidores. Além disso, as organizações precisam 

ter estratégias de marketing que retratam um conjunto de ações para cultivar um 

relacionamento comercial duradouro e estável com seus consumidores, premissa 

central dessa estratégia (McKenna, 1993). 

 

De acordo com Pacheco (2001), o marketing de relacionamento foi uma evolução 

natural a partir do marketing de vendas diretas e da extrema segmentação na qual os 

consumidores foram reconhecidos como indivíduo, e as ações de planejamento de 

marketing dedicou-se desenvolver uma comunicação específica por meio de produtos, 

serviços e distribuição para esse público. Claro (2005) corrobora essa orientação e 

explica que sua finalidade é identificar o desejo dos consumidores fundamentando-se 

em três pilares:  

 

1. Orientação para o consumidor,  

2. Coordenação e integração de todas as atividades de marketing, e  

3. Foco na criação de valor para os stakeholders (Claro, 2005). 

 

Essa percepção está de acordo com o modelo dos 4 P’s (preço, promoção, praça e 

produto) criado por Perreault e McCarthy (1997) pois, propõem um mix de marketing 

exercitado com cada consumidor e em cada relação, possibilitando promover ações 

de marketing de relacionamento. Segundo Maso (2010), o marketing de 

relacionamentos facilitou os relacionamentos entre as organizações e os 

consumidores adquirindo um caráter mais duradouro, ao invés de simples transações 

eventuais, as empresas passaram a se preocupar em conhecer mais o consumidor, 

ouvindo-o, dedicando-se a ele; agradando-o e antecipando em atender seus desejos, 

com o objetivo de cativá-los, com essa nova concepção cada consumidores deve ser 

tratado como único, levando-se em conta suas preferências e necessidades de 



57 

 

consumo de modo individualizado, com um relacionamento interativo e personalizado. 

 

Do mesmo modo Gordon (2002), explica o marketing de relacionamento como 

benéfico às organizações pois, possibilita uma série de benefícios importantes, tais 

como, desenvolver a fidelidade entre os consumidores, dispor de um ambiente que 

proporcione soluções inovadoras, estabelecer um local propício para testar novas 

ideias e alinhar a empresa com os consumidores que valorizam o que ela tem a 

oferecer. 

 

A busca da fidelização do consumidor é um dos grandes desafios do marketing de 

relacionamento que na concepção de Mckenna (1993), as organizações estabelecem 

relações a partir de experiências e a fidelização vem quando as experiências positivas 

geraram confiança. Ainda de acordo com Mckenna (1993), o marketing de 

relacionamento é essencial no desenvolvimento de liderança, fidelidade do 

consumidor bem como para rápida aceitação de novos produtos e serviços no 

mercado. 

 

É necessário que se conheça profundamente o consumidor para planejar e realizar 

ações eficientes de marketing de relacionamento, pois na interpretação de Las Casas 

& Garcia (2007), deve-se construir um banco de dados com informações detalhadas, 

incluindo diversos aspectos qualitativos, e mantendo-os atualizados, com o objetivo 

de reconhecer o comportamento de consumidores a partir do cruzamento de dados 

sócio demográficos com suas características psicográficas. A utilização destas 

informações deve ser feita de maneira criativa para ofertas e serviços individuais. 

 

De acordo com Almeida & Estender (2017 p. 2),  

para atingir as metas estabelecidas e maximizar os resultados, o marketing de 
relacionamento atua por meio da construção de um relacionamento sólido, 
contínuo e se torna uma ferramenta muito eficaz quando utilizado como modelo 
efetivo de identificação de valores para o cliente visando garantir a qualidade 
do atendimento. Como auxílio para se obter uma melhor performance no 
atendimento, o Rapport, ou seja, empatia criada entre o vendedor e o cliente, 
contribui para que o vendedor seja capaz de lidar com as objecções mesmo 
em situações desfavoráveis [...]. 
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De acordo com Claro (2005), o marketing de relacionamento é uma ferramenta com 

foco nos consumidores, em sua fidelização, no seu envolvimento a longo prazo. Bem 

como na aquisição de novos consumidores e vendas individuais. Sua principal 

finalidade é criar conexões, até mesmo emocionais, com uma marca resultando em 

valor, promoção orgânica de divulgação e informações capazes de gerar leads, ou 

seja, oportunidades de negócio na forma de consumidores por meios de contato direto 

ou indireto. Portanto, com o grande tráfego de informações disponíveis na internet, e 

a expansão dos sites de relacionamento e afins, grande parcela de consumidores 

anseia pelo contato facilitado de maneira personalizada às informações de uma 

marca, assim como de seus produtos e serviços, podendo até mesmo influenciar em 

seus produtos e serviços por meio de postagens em mídias sociais e análises on-line. 

Este modelo de marketing refere-se à troca de informações entre o consumidor e a 

empresa, buscando as ações e pesquisas de seus consumidores entrega produtos e 

mídias modeladas as suas expectativas e / ou necessidades (Claro, 2005). 

 

Para Zenone (2010), a contribuição da informatização e expansão da conectividade 

disponibilizada pela internet auxilia diretamente o crescimento do marketing de 

relacionamento, facilitando o procedimento de aquisição de dados pelas organizações 

em relação aos perfis e hábitos de seus consumidores. Os modelos customizados de 

ofertas, propagandas, anúncios e demais recursos contribuem para que o consumidor 

cada vez mais tenha contato e se envolva com a proposta e com os valores de uma 

marca. 

 

O marketing de relacionamento consiste em segmentos, incluindo o marketing de 

influenciadores que possui uma abordagem moderna sobre marketing de afiliados, 

onde este incentiva os indivíduos em grandes segmentos de nichos específicos, 

incentivando-os a gerar reconhecimento e receita para as marcas. O marketing de 

afiliados relaciona uma transação entre empresa e revendedor, por meio de ativos 

calculados com base em uma média percentual pré-estabelecida, em referência ao 

valor final do produto ou serviço comercializado, a finalidade é uma relação de 

lucratividade compartilhada. Ainda a autopromoção de um negócio por sua equipe de 

funcionários pode ocorrer, nas condições onde seus direitos são devidamente 

respeitados, seus pagamentos são corretamente realizados e o ambiente é propício 

para o desenvolvimento de suas atividades e possibilita o crescimento pessoal, para 
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gerar exposição positiva e aumentar a conscientização e valorização para a marca 

(Gordon, 2002). 

 

Os benefícios do marketing de relacionamento são eficientes para as empresas se 

bem empregado na empresa ou organização e são evidenciados por Zeithaml & Bitner 

(2003) na Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Benefícios do Marketing de Relacionamento. Adaptado de Zeithaml & 
Bitner (2003, p. 143) 
Fonte: Zeithaml, V. A.; Bitner, M., Marketing de serviços: a empresa com foco no cliente. 2ª ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2003. 

 

Os benefícios do marketing de relacionamento para o consumidor, vão muito além 

dos atributos centrais do produto ou serviço comprado, são os responsáveis, muitas 

vezes, para que o cliente se mantenha fiel à organização. E ainda podem ser 

classificados de três formas: 

 

1.  Benefícios de confiança – decorrem do conhecimento que o 

fornecedor tem do cliente e que o cliente tem do fornecedor. Em 

relacionamentos duradouros, o cliente sabe o que esperar do 

fornecedor, e o fornecedor conhece o cliente a ponto de saber a melhor 

forma de servi-lo. Esse benefício evidenciou-se em mais de 31 

pesquisas realizadas pelas autoras e foi considerado o mais importante 

na compra de serviços; 
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2. Benefícios sociais – trata-se do envolvimento pessoal que se 

estabelece entre fornecedor e comprador por meio de um 

relacionamento longo. Mais adaptado a compras industriais e a serviços, 

trata-se de relação pessoal entre comprador e vendedor/prestador de 

serviço;  

3. Benefícios de tratamento especial – ocorrem quando o cliente recebe 

algum tratamento diferenciado por ser cliente antigo da empresa. 

(Zeithaml & Bitner, 2003, p. 143) 

 

O benefício satisfação do cliente é reconhecido por Vavra (1993) como fundamental 

benefício do marketing de relacionamentos. Uma vez que as ações realizadas após a 

venda, estimulam principalmente a satisfação do cliente.  

 

Por sua vez Claro (2005), alerta sobre as empresas de comunicação que em conjunto 

com a evolução dos sistemas digitais e mídias sociais, tiveram de transcender o 

produto, a promoção e o preço para as massas se concentrarem no relacionamento, 

referência, retenção e recuperação de produtos, uma transformação exigindo que uma 

quantidade grande de informações do consumidor fossem moldadas em uma visão 

única e abrangente. As campanhas precisam cruzar os canais de marketing para fazer 

contato com base no conhecimento de como os consumidores se comportam, o que 

compram, sobre quais temas se interessam e pesquisam, entre demais 

características.  

 

Barnes (2002) citado em Lebrão & Brisighello, (2016) propõe o modelo dos 4 R’s 

considerando os atributos relacionamento, retenção, referências e a recuperação. 

Nesse modelo o foco principal é o gestor que precisa entender os motivos de um 

sucesso de longo prazo e um aumento do valor ao cliente.  
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Figura 4 – Os 4 R’s da nova visão de marketing adaptado de Barnes (2002) citado 
em Lebrão & Brisighello, (2016 p. 5)  
Fonte: Lebrão, L.; Brisighello, V. H. P. (2016). Marketing Educacional SRM (Student Relationship 
Management): Uma Proposta de Aplicação para Fatec MOCOCA. SIED: ENPED-simpósio 
Internacional de Educação a Distância e Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância. 

 

O modelo dos 4 R’s refere-se ao relacionamento, retenção, referência e recuperação 

dos clientes de modo que:  

 

 Relacionamento – Existe quando o cliente voluntariamente dispõe a 

trabalhar com a empresa por um período longo de tempo e continua 

entusiasmado. Assim se um cliente em um relacionamento se sentir 

insatisfeito e tiver a chance de abandonar a empresa, ele irá quebrar a 

continuidade do relacionamento e transferir seus negócios para outra 

empresa. 

 Retenção – É o resultado de um conjunto de ações continuadas e 

monitoradas as quais os clientes percebem mais valor que o obtido em 

um relacionamento. Para manter os clientes satisfeitos, com a empresa, 

é preciso fazer estudos detalhados que exceda as expectativas dos 
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consumidores. A retenção custa bem menos que a aquisição de novos 

clientes. 

 Referência – Trata-se do poderoso efeito da propagação de uma 

satisfação oriunda de um trabalho bem feito com um cliente de modo 

individualizado. A partir da satisfação dos clientes com um serviço ou 

produto, eles estarão mais propensos a disseminar a notícia. As 

pessoas têm a tendência de realizar algo que foi altamente 

recomendada por aqueles que elas confiam, amigos ou familiares.  

 Recuperação – A empresa está sujeita ao imprevisível, pois um cliente 

que recebeu um tratamento fraco deve ser parte da administração de 

uma carteira de clientes, as falhas devem ser identificadas a fim de 

recuperar o cliente. É preciso mostrar ao cliente, o quanto ele é 

importante dentro do contexto da empresa. Esse restabelecimento 

possibilita a lealdade ao comprometimento do cliente (Barnes, 2002). 

 

Nesse sentido, Rodrigues, Gonçalves e Kazedani (2009) compreendem que a 

estratégia de marketing requer comprometimento e dedicação, envolvendo o 

comportamento e o equilíbrio competitivo, capacidade de prever riscos, lucros e 

disposição para agir. No processo de expansão, as empresas buscam formas de 

crescer, e a estratégia dos 4R’s pode fortalecer o sistema de marketing de uma 

organização. No mercado dos supermercados a busca de vantagem competitiva, pode 

estar associada ao planejamento estratégico de marketing. Outra estratégia 

fortemente ligada a este mercado, são os estudos das cinco forças competitivas de 

Porter, uma vez que estas podem trazer uma contribuição significativa ao presente 

trabalho de pesquisa, ao planejamento estratégico como um todo, contribuindo 

também na tomada de decisão para os gestores dos supermercados e aos 

pesquisadores da área, como demonstra a próxima seção. 

 

2.6.1 Estratégias de marketing no varejo 

 

Com o crescimento da demanda e a entrada de novos concorrentes no mercado a 

criação de estratégias corporativas para os supermercados tornou-se essencial, com 

o objetivo de se posicionar frente a essas mudanças e não perder seu mercado. A 

elaboração de estratégias para o varejo deve ser realizada de forma criativa, 
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considerando a capacidade da empresa em se adaptar às mudanças em seu entorno, 

antecipando-se às mudanças do macro e microambientes (Klein, 2009). 

 

A orientação de mercado pode ser, um importante fator para análise, nesse aspecto, 

a empresa deve constantemente ouvir o mercado para identificar quais são as 

necessidades mais urgentes dos consumidores e como elas se modificam. A empresa 

permanece ligada aos seus mercados-alvo e tenta levar produtos e serviços ao 

mercado para atender tais necessidades. Atingir essa estreita correspondência com o 

desejo dos consumidores permite a empresa alcançar maior participação de mercado 

com menos esforço de marketing. A mensagem de marketing da empresa incide em 

conscientizar os consumidores sobre o quanto a empresa pode atender às suas 

necessidades e, não ter de convencê-los sobre sua necessidade de adquirir 

determinados produtos ou serviços (Saban; Didonet & Toaldo, 2015).  

 

Conforme Porter (1989), preconiza a estratégia competitiva tem por finalidade 

estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as forças determinantes da 

concorrência pela fatia do mercado. Esse modelo auxilia na definição das estratégias 

da empresa baseando-se no ambiente externo e interno.  

 

 

Figura 5 – As cinco forças competitivas que determinam a rentabilidade da indústria 
Fonte: Porter, M. E. (1989). Competição: Estratégias Competitivas Essenciais. Rio de Janeiro: 
Campus. 

 

Segundo Porter (1989), essas cinco forças influenciadoras nos aspectos 

mercadológicos, são classificadas em: (1) Entrada de novos concorrentes, (2) Ameaça 
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de substitutos, (3) Poder de negociação dos compradores (consumidores), (4) Poder 

de negociação dos fornecedores e (5) Rivalidade entre os concorrentes existentes. A 

Figura 5 traduz de forma esquematizada a atuação das cinco forças competitivas. 

 

Porter (1989), menciona a concorrência entre consumidores, fornecedores, entrantes 

em potencial e produtos substitutos, podem ser mais ou menos ostensivos ou ativos, 

dependendo do setor. Desta forma, a estratégia competitiva não só responde ao meio 

ambiente, mas também tenta modelar este meio ambiente em favor de uma empresa. 

Além disso, o autor argumenta que por meio do conhecimento das cinco forças, as 

organizações podem adotar ações estratégicas que resultem positivamente em sua 

rentabilidade, já que elas realçam os pontos fortes e os pontos fracos mais importantes 

da empresa, que inspiram seu posicionamento no setor, identificando as tendências 

setoriais que são mais significativas, em termos de oportunidades ou ameaças. A 

entrada de novos concorrentes como o desejo de conquistar uma fatia do mercado, 

além de recursos adicionais pode resultar na redução de preços e custos podem ser 

inflacionados, ocasionando o encolhimento da lucratividade do mercado como um 

todo. A ameaça de um novo concorrente está relacionada a barreiras à sua entrada e 

também à resposta das empresas já existentes. Se as barreiras são consideradas 

altas, e o novo concorrente está preparado para uma forte retaliação da concorrência, 

a ameaça à entrada é considerada baixa. Entretanto, se as barreiras estão baixas, e 

os concorrentes estão fortemente preparados, a ameaça a entrada será considerada 

alta, fazendo com que frequentemente as empresas desistam desse novo mercado 

(Porter,1989). 

 

Ferreira (2010), explica o modelo de análise da estrutura das cinco forças de Porter, 

como um modelo diagnóstico que permite auxiliar as estratégias das organizações, 

por meio da identificação das cinco ameaças mais frequentes enfrentadas pelas 

empresas em seus ambientes competitivos e as condições sob as quais estas 

ameaças têm maior ou menor probabilidade de estarem presentes. 

 

Para o SEBRAE (2015), um dos maiores erros de uma organização é pensar, que seu 

produto é inovador e não há concorrente. A ameaça de substitutos é constante para 

todas as empresas, e muitas vezes os produtos substitutos podem vir de outros 

setores em que não há uma concorrência direta. Existem exemplos de hipermercados 
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que concorrem com farmácias, lojas de conveniências, padarias, lojas especializadas 

em eletrodomésticos e também com antigos fornecedores (atacadistas).  

 

Porter (1989), alerta que as ameaças de serviços e produtos substitutos é o principal 

coeficiente a definir preço de mercado e ativar a concorrência. No entanto, a qualidade 

dos produtos ou serviços será o diferencial que ocasionará a opção final do 

consumidor. Assim como o poder de negociação dos compradores ou dos 

consumidores está ligado à quanto podem exercer negociação, sendo capazes de 

forçar a baixa dos preços, exigir melhor qualidade ou cobrar mais prestação de 

serviços, exercendo sua capacidade de acirrar a concorrência em determinado 

mercado. O poder de cada grupo de compradores depende das características, do 

volume e da importância de suas compras.  

 

Segundo Porter (1989) a rivalidade entre os concorrentes, se dá principalmente por 

meio da disputa por posições táticas que assumem a forma usual de manobras pelo 

posicionamento. Algumas das mais utilizadas são as estratégias de preço, introdução 

de produtos, propaganda, aumento de serviços ao consumidor ou melhora nos 

programas de distribuição, com o objetivo de aumentar o market share da empresa, 

em um determinado mercado. Essas forças estão sintetizadas na Tabela1, que 

demonstra os principais motivos que influenciam cada força competitiva 

 

O modelo das cinco forças de acordo com estudos de Barney (2011, p. 65), foi 

tradicionalmente aplicado para identificar, 

a atratividade total de uma indústria. Indústrias atraentes têm ameaças baixas 
de entrada, ameaças baixas de rivalidade, ameaças baixas de substitutos, 
ameaças baixas de fornecedores poderosos, e ameaças baixas de 
compradores poderosos. As forças competitivas são representadas por: 
ameaça de novos entrantes; manobras com os atuais concorrentes; 
negociação com clientes; ameaça de produtos/serviços substitutos e 
negociação com fornecedores. 

 

 

. 
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Tabela 1 – Influências das forças competitiva na rentabilidade da indústria. 

Determinação do poder 
do Fornecedor 

Determinação do poder do 
Comprador 

Barreira de novos 
entrantes 

Determinantes 
da ameaça de 
substituição 

Determinação da 
rivalidade 

O que influencia 

 Diferenciação de 
insumo 
 Custo de mudança dos 
fornecedores e das empresas 
na indústria 
 Presença de insumos 
substitutos 
 Concentração de 
fornecedores 
 Importância do volume 
para o fornecedor 
 Custo relativo a 
compras totais na indústria 
 Impacto dos insumos 
sobre custo ou diferenciação 
 Ameaça de integração 
para frente em relação à 
ameaça de integração para trás 
pelas empresas na indústria. 

 Alavancagem de Negociação 
 Concentração de compradores 
versus concentração de empresas 
 Volume do comprador 
 Custos de mudança do 
comprador em relação aos custos de 
mudança da empresa 
 Informação do comprador 
 Possibilidade de integração para 
trás 
 Produtos substitutos 
 Pull 
 Sensibilidade ao Preço 
 Preço/compras totais 
 Diferença dos produtos 
 Identidade de marca 
 Impacto sobre 
Qualidade/Desempenhada 
 Lucros do comprador 
 Incentivos dos tomadores de 
decisão 

 Economia de escala 
 Diferença de produtos 
patenteados 
 Identidade de marca 
 Custos de mudança 
 Exigência de capital 
 Acesso à distribuição 
 Vantagens de custo 
absoluto 
 Curva de 
aprendizagem 
 Acesso a insumos 
necessários 
 Projetos de 
produtos de baixo custo 
 Política governamental 
 Retaliação esperada 

 Desempenho 
do preço relativo dos 
substitutos 
 Custo de 
mudança 
 Propensão 
do comprador a 
substituir 

 Crescimento da 
indústria 
 Custos fixos (ou de 
armazenamento) 
 Valor adicionado 
 Excesso de 
capacidade crônica 
 Diferença de 
produtos 
 Identidade de marca 
 Custos de mudança 
 Concentração e 
equilíbrio 
 Complexidade 
informacional 
 Diversidade de 
concorrentes 
 Interesses 
empresariais 
 Barreiras de saída 

Fonte: Adaptado de Porter, M. E. (1989). Competição: Estratégias Competitivas Essenciais. Rio de Janeiro: Campus. 

 

A concorrência será fortemente influenciada pela quantidade de competidores que existirem em seu mercado e ao mesmo tempo, 

pela semelhança em seus produtos e serviços (Porter, 1989). Para o SEBRAE (2013) é necessário que a organização tenha um 

leque diversificado de consumidores, e reforça exemplificando que atualmente por meio da internet, um único consumidor pode ter 

um grande poder de barganha com uma empresa que vende para milhões de consumidores se ele usar, por exemplo, as redes 

sociais. Assim, é necessário que as empresas tratem todos com excelência. 
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Os fornecedores exercem poder sobre os participantes de um setor, por meio de 

negociações que promovem a elevação dos preços ou da redução da qualidade dos 

bens e serviços, proporcionando uma maior rivalidade no mercado. De tal modo, é 

comum que grandes fornecedores imponham condições desvantajosas, em que 

muitas vezes as empresas não consigam compensar os aumentos de custos nos 

próprios preços. Assim, grandes fornecedores de matérias-primas podem pressionar 

a lucratividade de um mercado que não está hábil a repassar os aumentos no custo 

em seus próprios preços (SEBRAE,2015). 

 

Barki (2005), reforça que o principal objetivo do modelo é expor para os gestores como 

cada componente de mercado pode influenciar e determinar (tanto de forma positiva 

quanto negativa), o posicionamento do negócio. O SEBRAE (2013), ainda exemplifica 

que esse modelo pode ser utilizado por qualquer empresa, independentemente de 

seu tamanho, mas reforça que essa ferramenta tem uma lógica simples do ponto de 

vista conceitual, mas exige uma visão abrangente do negócio, sendo necessário 

apontar os fatos que caracterizam cada força para executar a análise. As cinco forças 

causam impacto sobre a lucratividade em um setor, motivando à amplitude da 

concorrência nesse setor. Nesse sentido as forças mais acentuadas prevalecem e 

tornam-se determinantes do ponto de vista da formulação de estratégias. Portanto, é 

necessário analisada cada uma dessas forças com um nível de detalhamento 

significativo, criando estratégias competitivas eficazes para a organização. 

 

Villar, Walter, & Braum (2017) mencionam Andrews pesquisador que elevou a maneira 

de elaborar ações estratégicas, já que foi responsável pela criação do modelo de 

análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças). Andrews (1980, p. 

28), afirma que estratégia na esfera empresarial é abrangida como “o conjunto de 

objetivos, metas, diretrizes fundamentais e os planos para atingir esses objetivos 

postulados de forma a definir em que atividade se encontra a companhia, que tipo de 

empresa ela é ou deseja ser 

 

Por meio de um planejamento eficiente Borges (2001), reconhece a capacidade do 

supermercadista em se antecipar às constantes modificações do mercado, tornando-

se altamente competitivo. Assim, com o intuito de analisar os ambientes externos e 

internos da empresa, muitas empresas adotam a metodologia de análise SWOT. O 
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termo SWOT é um acrônimo das palavras Strenghts (forças), Weaknesses 

(fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). A análise foi 

desenvolvida por Kenneth Andrews e Roland Cristensen, professores da Harvard 

Business School. Esta técnica foi desenvolvida para analisar o ambiente, mas 

segundo Araújo, Vita, Fachini, Duarte e Tofoli (2015), também foi utilizada para auxiliar 

a posição estratégica de uma organização, por meio de gestão e planejamento. As 

quatro variáveis constituem-se indicadores da situação da organização, como é 

mostrado na Figura 6. 

 

 

Figura 6 –  As quatro zonas da matriz de SWOT adaptado de Daychoum (2013, p.8) 
Fonte: Daychoum, M. 40+10 ferramentas e técnicas de gerenciamento. 5ª ed. Rio de Janeiro. 
Brasport, 2013. 

 

Daychoum (2013) reconhece a matriz SWOT, como um instrumento utilizado na 

análise de cenário (ou de ambiente), como base para a gestão e o planejamento 

estratégico de uma organização. É um sistema simples para posicionar ou verificar a 

posição estratégica da empresa no ambiente em questão. E ainda, Sé uma ferramenta 

bastante difundida pelas organizações. Segundo Mariani; Fagundes; Arruda; Schmidt 

& Centurião (2014, p. 69) “a matriz SWOT possui grande aderência no meio 

corporativo por ser uma ferramenta de baixo custo, de fácil acesso, que possibilita 

análises qualitativas e principalmente pelo potencial de geração de resultados 

alinhados estrategicamente a variáveis reais do mercado”. 
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No entendimento de Martins (2006), a investigação SWOT é uma das atividades mais 

frequentes nas organizações voltadas para o planejamento estratégico e marketing, 

proporciona melhor visão global do negócio. Sua prática constante proporciona às 

empresas e aos gestores manter-se sempre atualizados e preparados tanto para 

mudanças impostas pelo mercado quanto para as oportunidades que surgem. Por 

isso, a análise de SWOT é de extrema importância no contexto organizacional, pois 

visa a lucratividade das empresas por meio da identificação e preparação da 

satisfação das necessidades do mercado, resultando na entrega dessa satisfação 

desejada com mais eficiência que os concorrentes. Contemporaneamente é 

necessário avaliar constantemente o comportamento das empresas no mercado 

competitivo onde atuam. É preciso utilizar ferramentas para alavancar o desempenho 

organizacional criando novas vantagens competitivas sustentáveis para enfrentar com 

sucesso a concorrência. 

 

Na concepção de Oliveira (2007, p. 37) análise SWOT se define seguinte forma:  

 

 Ponto forte – Diferenciação conseguida pela empresa sua variável 

controlável proporciona uma vantagem operacional no ambiente 

empresarial (onde estão os assuntos não controláveis pela empresa).  

 Ponto fraco – Situação inadequada da empresa sua variável controlável 

proporciona uma desvantagem operacional no ambiente empresarial.  

 Oportunidade – Força ambiental incontrolável pela empresa, podendo 

favorecer sua ação estratégica, se conhecida e aproveitada, 

suficientemente, enquanto perdura.  

 Ameaça – Força ambiental incontrolável pela empresa, cria obstáculos 

à sua ação estratégica, mas pode ou não ser evitada, se reconhecida 

em tempo hábil (Oliveira, 2007). 

 

De acordo com Las Casas & Garcia (2007), o acirramento da concorrência tem 

proporcionado a esse segmento diferenciações, tanto por meio de investimentos em 

automação e programas de prevenção de perdas, quanto por treinamentos, com o 

objetivo de buscar agilidade e eficiência operacional, além da preservação das 

margens de lucros.  
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Segundo Churchill & Peter (2005 p.20) o composto de marketing “é uma combinação 

de ferramentas estratégicas usadas para criar valor para os clientes e alcançar os 

objetivos da organização”. O composto de marketing é formado por quatro elementos 

abarcando produto, preço, praça e promoção (comunicações de marketing), cada um 

destes afetam o processo de compra em vários estágios. A Figura 7 ilustra esse 

composto de marketing. 

 

 

Figura 7 – O composto de marketing adaptado de Churchill & Peter (2005 p. 20)  
Fonte: Churchill, G. A.; Peter, J. P. (2005). Marketing: criando valor para os clientes. Tradução da 2a. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

Na interpretação de Churchill & Peter (2005, p. 20), o elemento produto refere-se “ao 

que os profissionais de marketing oferecem ao cliente”, com o propósito de troca. O 

preço é composto do preço básico, prazos de pagamento, descontos, e condições de 

crédito; A praça ou ponto de distribuição envolve os canais de distribuição 

(localizações), distribuição física (estoque), transporte e armazenagem e promoção 

trata-se da venda pessoal, propaganda, promoção de vendas, publicidade, relações 

públicas e marketing direto (mala direta, telemarketing)  

 

Las Casas & Garcia (2007), reforçam esse conceito por meio da Figura 8 

demonstrando o processo mercadológico que as variáveis incontroláveis influenciam 

o composto de marketing. 

 

Mercado

alvo
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Figura 8 – Variáveis controláveis e incontroláveis 
Fonte: Las Casas, A. L., & Garcia, M. T. (2007). Estratégias de Marketing para varejo. São Paulo: 
Novatec. 

 

O setor varejista faz parte do sistema de distribuição, que contém variáveis 

controláveis e incontroláveis. Deve-se observar qual será a administração da empresa 

varejista que decidirá quais variáveis controláveis sofrerão influências das variáveis 

incontroláveis do ambiente em que está inserido (Las Casas & Garcia 2007). 

 

Las Casas & Garcia (2007), mostram que as principais variáveis controláveis do 

composto de marketing varejista são: subcomposto de produtos e serviços são os 

componentes ligados a serviços de venda, variedade e sortimento, serviços ao 

consumidores, crédito, linha de preços, garantias e trocas, alterações e ajustes, 

imagem da loja e entregas; subcomposto de comunicação abarca venda pessoal, 

vitrines, displays, relações públicas, layout, catálogos e televendas e subcomposto de 

distribuição envolvendo local da loja, centros de distribuição, armazéns, manuseio de 

mercadorias e o empacotamento. 

 

O consumidor está no centro dessas variáveis e todas as estratégias devem ser 

dirigidas a ele, com a finalidade de se encontrar e aproximar das informações sobre 

Produto

Preço

Distribuição
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Variáveis 

controláveis

Organização Consumidor

Variáveis

controláveis

Ambiente político 

legal/concorrência tecnológica

Ambiente 

sociocultural/religioso/demográfico/
econômico
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suas necessidades e desejos, aduzem ao sucesso das operações de varejo não 

dependem da seleção apropriada de cada elemento e subcomposto, mas, sim de sua 

interação. Já as variáveis não controláveis exercem importantes influências dentro do 

setor varejista, uma vez que elas ditam várias diretrizes para o mercado, forçando os 

administradores do varejo a adaptarem os produtos e serviços (Las Casas & Garcia 

(2007) 

 

Dentre elas Las Casas & Garcia (2007) exemplificam 8 variáveis, sendo: 

 

1.  Demográficas – Contemplam mudanças nos padrões demográficos, 

tais como: idade, estado civil, instrução, etnia, renda salarial, níveis 

culturais;  

2. Econômicas – Indexadas por meio de medidas governamentais, 

inflação, mudança de câmbio, valorização;  

3. Políticas – Diferentes ideologias e princípios orientam as decisões 

políticas mudando diversos aspectos da comercialização;  

4. Leis – Regulamentações e decretos;  

5. Sociais – Formado pelas pessoas de uma sociedade, seus valores, 

crenças e comportamentos;  

6. Tecnológicas – Envolve inovações e aperfeiçoamentos técnicos têm 

proporcionado os varejistas mais competitivos;  

7. Cultural – Abrange principalmente o mercado religioso;  

8. Concorrência – Microambiente de forças da concorrência,  

 

Segundo Las Casas & Garcia (2007) as quedas e altas da economia podem favorecer 

ou prejudicar alguns setores, pois há motivos pelos quais as variáveis incontroláveis 

devem ser analisadas por setores ou até mesmo por empresas individuais. E ainda, 

as ameaças e oportunidades causadas por essas variáveis dependerão do tipo de 

negócio do varejista. Portanto, as estratégias de marketing para supermercados 

devem ser realizadas com o direcionamento específico para o setor como poderá ser 

confirmado na próxima seção. 
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2.6.2 Estratégia de Marketing em Supermercados  

 

Para os supermercados que almejam se manter competitivos e sustentáveis, é 

indispensável que abandonem os antigos conceitos de marketing que consistem em 

apenas fazer propaganda e promoção para aumento de vendas, já que com um 

mercado extremamente competitivo é necessário estar preparado para agir de 

maneira consciente e responsável para obtenção de sucesso (Drucker, 2002). 

 

A elaboração das estratégias para um supermercado necessita de uma análise sobre 

a capacidade da empresa de adaptação ao meio, considerando todas as variáveis 

presente a sua volta, respondendo de forma imediata e objetivando o aprimoramento 

de sua posição competitiva pela formalização de um programa de ações táticas, 

adequado ao fortalecimento da postura e imagem da empresa frente aos 

concorrentes, no qual o sucesso dessas transformações depende da criatividade, 

dinamismo, otimização e transformação dos recursos internos (Consalter, 2003). 

 

Borges (2001), afirma que por meio de um planejamento audacioso, o 

supermercadista poderá se antecipar às constantes mudanças do macro e do 

microambiente, tornando-se competitivo a partir da determinação de seus objetivos e 

metas. Os objetivos e metas podem se diferenciar entre as organizações, pois existem 

redes supermercadistas criando estratégias de marketing para acelerar a abertura de 

novas lojas, estendendo-se em locais visados pelos concorrentes, enquanto outras 

estão se dedicando a promover reformas, renovando e modernizando seus espaços, 

e outras ainda estão realizando aquisições de redes menores para expandir sua 

participação em determinadas regiões. Por sua vez, Consalter (2003), explica a 

existência de muitas redes investindo em projetos inovadores de layout, melhores 

equipamentos e, principalmente, apostando em tecnologia de informação e 

distribuição. E ainda, há um elevado número delas intensificando, cada vez mais, as 

promoções. Também tem aquelas adotando marcas próprias como parte de planos 

estratégicos. E, além dessas estratégias, já podemos contar algumas poucas 

empresas supermercadistas ensaiando seus primeiros passos no marketing social, 

beneficiando as comunidades na qual estão inseridas. 

 

 



74 

 

As estratégias adotadas no segmento supermercadista para Souza & Leite (1999), 

tendem a ser variáveis relativamente controláveis por meio das ferramentas de 

marketing envolvendo, linha de produtos; decisões relativas à área de vendas; 

localização; ambientação e decoração; política de preços; decisões de layout e de 

merchandising; política promocional; comunicação na empresa supermercadista; 

atendimento no auto-serviço e serviços adicionais. (Souza & Leite, 1999, p.168). Os 

supermercadistas refletem essas estratégias pela busca e seleção do mercado-alvo 

para as outras decisões estratégicas, a partir de um mix de produtos e serviços, 

política de preços, composto promocional, distribuição e localização, buscando 

segmentos de maior lucratividade. Para Sandhusen (2000), dados como idade, 

localização geográfica de grupos e renda, podem promover ações para os varejistas 

moldarem ofertas, preços e localização da loja para atrair grupos. Atualmente, 

buscando novas alternativas, a literatura mostra o marketing de relacionamento como 

uma ferramenta eficaz, frente às demais estratégias objetivando a fidelização dos 

consumidores. 

 

A partir da constituição do referencial para a pesquisa, apresenta-se no próximo 

capítulo a metodologia científica desenvolvida neste estudo cuja finalidade foi alcançar 

a veracidade dos fatos, distinguindo de outras formas de conhecimento, 

proporcionando a sua verificabilidade (Gil, 2008). 
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3 Metodologia 

 

Este capítulo tem por finalidade descrever os procedimentos metodológicos, 

abordando aspectos sobre os itens Caracterização da pesquisa, Unidade de análise, 

Unidade de observação, População e amostra, Procedimentos para coleta de dados 

e Análise dos dados. 

 

 

A função da metodologia é a representação das ações tomadas pelo pesquisador para 

a obtenção de dados e fontes por meio de estratégias e ferramentas. De acordo com 

o modelo de metodologia escolhida para o estudo, maneiras diferentes de captação 

de informações e de desenvolvimento podem ser adotadas nos aspectos financeiro e 

acadêmico. Foi adotado para a execução deste trabalho estudos exploratórios e 

descritivos (Marconi & Lakatos, 2003).  

 

Os autores Selltiz; Rightsman & Cook (1965), compreendem a metodologia como 

parte fundamental da pesquisa, no qual necessita-se do mínimo possível de 

interferência da subjetividade do pesquisador referindo-se às regras da ciência para 

disciplinar os trabalhos, bem como para oferecer diretrizes sobre os procedimentos a 

serem adotados. Além disso, o autor acrescenta que ela visa responder ao problema 

formulado e atingir os objetivos do estudo de forma eficaz. 

 

O conteúdo de origem exploratória foi desenvolvido em uma pesquisa literária de 

diferentes canais de informação abarcado por artigos, dissertações, teses, trabalhos 

de conclusão de curso, revistas científicas e livros publicados. A pesquisa literária, 

também denominada revisão bibliográfica, possui a função de embasar tecnicamente 

o estudo com as informações mais relevantes e recentes sobre o tema abordado. O 

intuito da revisão foi compreender a estrutura e o posicionamento do marketing em 

relação ao mercado varejista, descrever os modelos utilizados para a captação e 

fidelização de consumidores para o comércio de supermercados (Gil, 2008).  

 

O desenvolvimento descritivo foi realizado com a captação de informações integrando 

consumidores e colaboradores da empresa do setor operacional, gerenciamento, 

liderança, e por fim o presidente, por meio de entrevistas realizadas de maneira 
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pessoal. A função destas atividades foi explicitar as particularidades e características 

da população definida, realizando conexões entre os levantamentos realizados em 

pesquisa e concluir os objetivos estabelecidos para a pesquisa (Stake, 1995). 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Este estudo caracterizou-se por pesquisa descritiva, os estudos descritivos envolvem 

a descrição de características de um fenômeno, população, grupo ou a associação 

entre variáveis, a fim de compreender melhor a problemática. Ou seja, pesquisas 

descritivas buscam estabelecer relações entre variáveis, por meio da utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados (Gil, 2008). Já Selltiz; Rightsman & Cook 

(1965), explica, ao descrever um fenômeno ou situação em detalhe, evidencia-se os 

acontecimentos, com a finalidade de englobar, com exatidão, as características de um 

indivíduo, uma situação, ou um grupo, bem como desvendar a relação entre os 

eventos. Triviños (1987), entende a utilização do estudo descritivo quando a intenção 

do pesquisador é conhecer determinada comunidade, suas características, valores e 

problemas relacionados à cultura. A pesquisa descritiva pode apresentar-se sob 

diversos tipos: documental, estudos de campo, levantamentos, desde que se estude 

a correlação de, no mínimo, duas variáveis. Gerhardt & Silveira (2009) descreve as 

principais técnicas de coleta de dados utilizadas na pesquisa descritiva: formulários, 

entrevistas, questionários, fichas de registro para observação e coleta de dados em 

documentos. Gil (2008), reconhece a realização das pesquisas descritivas 

principalmente por pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática.  

 

As abordagens empregadas no desenvolvimento foram qualitativas e quantitativas, 

tendo como método a pesquisa de campo. Para Lakatos & Marconi (2007, p. 269) a 

metodologia qualitativa “preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano”. Por sua vez a 

abordagem quantitativa apresenta-se a descrição numérica de tendências, atitudes 

ou opiniões de uma população. Segundo Samara & Barros (2002) os resultados da 

pesquisa são analisados e interpretados a partir da média e porcentual das respostas 

obtidas. 
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Segundo Triviños (1987), a abordagem de cunho qualitativo tem como objetivo captar 

a aparência do fenômeno e também sua essência, procurando explicar sua origem, 

relações e mudanças, e tentando compreender as consequências. A pesquisa 

trabalha os dados com o objetivo de encontrar seu significado, tendo como base a 

percepção do fenômeno dentro do seu contexto. De acordo com Acevedo & Nohara 

(2006) as abordagens qualitativas são utilizadas principalmente para determinar as 

razões ou os porquês. Quando se deseja conhecer os fatores que afetam o 

comportamento humano (atitudes, crenças, sensações, motivação) emprega-se esse 

tipo de metodologia. 

 

Para Gerhardt & Silveira (2009), a pesquisa qualitativa se preocupa com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, e muita 

das vezes ignora representatividade numérica, pois, ela pode não resultar a fundo as 

características de uma determinada população. 

 

Quanto ao cunho quantitativo, Fonseca (2002), diz ser oposto da pesquisa qualitativa, 

pois, seus resultados podem ser quantificados, e centrados na objetividade, uma vez 

que ela é influenciada pela a corrente positivista, e recorre à linguagem matemática 

para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis. Conforme 

Creswell (2007), na abordagem quantitativa é exibida a descrição numérica de 

tendências, atitudes ou opiniões de uma população a partir de uma amostragem, 

empregando a estatística para este fim, ou seja, os resultados da pesquisa são 

analisados e interpretados a partir da média e percentual das respostas obtidas. 

 

Deste modo, a abordagem qualitativa dará maior enfoque na interpretação do objeto, 

na importância do contexto do objeto pesquisado, terá uma maior quantidade de 

fontes de dados e com perspectiva interna à organização, enquanto a abordagem 

quantitativa trará resultados mais instantâneos e voltados para o externo à 

organização. O método do estudo de caso foi adotado nesta pesquisa, a partir de 

realização de entrevistas, e utilização do modelo survey com a finalidade desenvolver 

um estudo profundo dos objetivos propostos, de maneira a permitir o conhecimento 

amplo e detalhado sobre o tema investigado (Gil, 2008). Fonseca (2002) assevera ser 

esse método um modo de conhecer em profundidade o como e o porquê de um 

determinado evento que se conjectura ser único em diversos aspectos, buscando 
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encontrar o que há de essencial e característico. O autor ainda acrescenta que o 

pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal 

como percebido. Com a caracterização da metodologia proposta, definiu-se a unidade 

de análise, como exposto na próxima seção. 

 

3.2 Unidade de análise 

 

A pesquisa foi realizada na rede de Supermercados Pic, em três lojas na cidade de 

Divinópolis e uma na cidade de São Sebastião do Oeste. A empresa emprega 

aproximadamente 200 colaboradores distribuídos em suas cinco lojas, totalizando 

3.700 m2 de área de vendas. A pesquisa foi realizada em 3 das 5 unidades, visto que 

as demais lojas abriram após o início da pesquisa. Assim, após a escolha da unidade 

de análise, identificou-se a unidade de observação, como pode ser conferido na 

próxima seção. 

 

3.3 Unidade de observação  

 

A unidade de observação foi composta por gestores e consumidores da rede de 

Supermercados Pic. 

 

3.4 População e amostra 

 

A etapa qualitativa foi composta pelos gestores da empresa Supermercados Pic, 

sendo o presidente, 1 gerente de loja, 1 supervisor e 1 gerente comercial. O processo 

de escolha dos respondentes se deu por acessibilidade, uma vez que a pesquisadora 

trabalha na instituição. A escolha desses participantes teve como propósito realizar a 

triangulação das informações para a sustentação dos resultados encontrados por 

meio de diferentes olhares sobre a questão norteadora desta pesquisa, e para que a 

visão não fosse limitada e o resultado não se restringisse a uma perspectiva somente.  

 

Com o intuito de coletar uma amostra de consumidores e moradores da região dos 

Supermercados Pic, foi aplicado um questionário fechado (Apêndice B), que contou a 

coleta de opinião de 217 consumidores residentes na cidade de Divinópolis (MG). 

Após a constituição da unidade de observação definiu-se o cálculo da amostra da 

população para realização da abordagem quantitativa da pesquisa, como descrito na 
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próxima sessão. Além do mais, pretendeu-se por meio dos dados encontrados na 

pesquisa identificar quais as estratégias poderiam ser adotadas para atrair e fidelizar 

consumidores nos supermercados da rede Pic. 

 

De acordo com Gil (2008), uma amostra significa o todo de um universo, tomado como 

objeto de investigação, e escolhido a partir de procedimentos estatísticos pois, as 

conclusões obtidas a partir desta amostra são projetadas para a totalidade do 

universo, levando em consideração a margem de erro, identificada por meio de 

cálculos estatísticos. Para o cálculo da amostra (n) foi considerado um perfil de 

população infinita, estimada acima de 100 mil integrantes.  

 

Segundo Aaker (2001, p. 381), determinou-se um nível de confiança estatística de 

95%, com um erro de 5%, sendo necessário uma amostra de 217 respondentes para 

a validade da análise estatística dos resultados. De acordo com Levine, Berenson & 

Stephan (2000), o cálculo (equação 1) foi realizado utilizando um valor crítico (Zα/2) 

de 1,96 e substituindo o valor da margem de erro (E) desconhecida por 0,5. (Figura 8) 

 

 

Figura 9 – Equação para cálculo da amostra 
Fonte: Levine, D. M., Berenson, M. L., Stephan. (2000). Estatística: Teoria e Aplicações usando 
Microsoft Excel em Português. Rio de Janeiro: LTC. 

 

Segundo Marconi & Lakatos (2003), conceituam amostra como uma parcela 

convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do 

universo, que é selecionada de maneira aleatória. De acordo com James; Witten; 

Hastie & Tibshirani (2013) a amostra pode ser definida como grupo de pessoas 

participantes de uma pesquisa ou estudo, quer seja por meio de entrevistas (por 

exemplo, em um estudo qualitativo) ou que completam a pesquisa (por exemplo, em 

um estudo quantitativo). Para Triola (2017), a população pode ser definida como o 

grupo mais amplo de pessoas para as quais o pesquisador pretende generalizar os 

resultados de seu estudo. E o termo população está indiretamente relacionado a um 

grande grupo de indivíduos, da mesma forma, na população estatística, denota-se um 

certo grupo constituído por elementos que têm pelo menos uma característica comum. 

O termo é frequentemente contrastado com a amostra, que nada mais é do que uma 
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parte da população que é selecionada para representar todo o grupo (James; Witten; 

Hastie & Tibshirani, 2013). A escolha desse perímetro foi conforme o sugerido pelo o 

estudo de Grassi (2010), como demonstra a Figura 15 e Tabela 4. 

 

  

  

  

Figura 10 – Mapeamento dos consumidores em relação à loja. 
Fonte: Parente, J., & Kato, H. T. (2001). Área de influência: um estudo no varejo de supermercados. 
Revista de Administração de Empresas, 46-53. 

 

A partir de determinada a população, foi feita a divisão em dois grupos para aplicação 

dos questionários, sendo 158 consumidores encontrados aleatoriamente dentro das 3 

lojas dos Supermercados Pic, e 59 consumidores residentes há um raio de 1km dos 

Supermercados Pic (Figura 2). A escolha dos dois grupos se dá ao fato de alcançar 

os objetivos dessa pesquisa, onde há um grupo de consumidores que responderam 

os questionários dentro das lojas, e o segundo grupo, que são de vizinhos que podem 

ser consumidores ou não da rede, mas que apresentaram respostas sobre os motivos 

que o atraem e fidelizam os mesmos em outros concorrentes, e as estratégias que a 

rede de Supermercados Pic podem adotar. 
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Tabela 2 – Percentual acumulado de consumidores em raios concêntricos 
Segmento da área 

de influência 

% do número de consumidores 

Loja 1 Loja 4 Loja 2 Loja 3 Loja 5 

Até 0,5 km  34 33 5 8 6 

Até 1,0 km  59 59 19 24 17 

Até 1,5 km  65 66 43 37 34 

Até 2,0 km 70 69 61 49 50 

Até 2,5 km 72 2 68 60 61 

Até 3,0 km 74 73 79 69 65 

Até 3,5 km 76 75 80 77 68 

Além de 3,5 km 24 25 20 23 32 

Total 474 402 375 347 333 

Fonte: Parente, J., & Kato, H. T. (2001). Área de influência: um estudo no varejo de supermercados. 
Revista de Administração de Empresas, 46-53. 

 

A escolha dos consumidores no raio de 1 km foi a proposta no estudo de Parente & 

Kato (2001), que foi confirmada pelo o estudo de Grassi (2010), onde autor constatou 

que a área de influência de 60% dos consumidores dos supermercados de vizinhança 

é de aproximadamente 1km da loja. Essas características são para lojas que estejam 

localizadas em regiões consideradas de povoamento de média densidade, o que 

ocorre nas 4 lojas dos Supermercados Pic. Após a identificação da amostra da 

população para a etapa qualitativa (entrevista), foram feitos os procedimentos de 

coleta de dados.  

 

Foram realizados os procedimentos para a coleta de dados por meio de surveys 

(questionário) para a fase quantitativa da pesquisa, como pode ser conferido na 

próxima seção. 

 

3.5 Procedimentos para a coleta de dados 

 

3.5.1 Pesquisa qualitativa  

 

O procedimento para a coleta inicialmente buscou a autorização do Supermercados 

Pic para realização das entrevistas, para agendamento, foi feita ligação telefônica, 

executadas de modo presencial no ambiente de trabalho dos gestores e gravadas na 

ordem do roteiro apresentado no (Apêndice A), no período de 13 a 17 de maio de 

2019.  Ressalta-se que esta fase da pesquisa envolveu a realização de entrevistas 

em profundidade, nas quais pretendeu-se constatar a percepção dos gestores sobre 

o comportamento dos consumidores residentes nas proximidades das lojas dos 



82 

 

Supermercados Pic, além de conhecer as estratégias utilizadas para atrair e fidelizá-

los. Assim, esta etapa do estudo envolveu realização de entrevistas individuais, 

semiestruturadas em profundidade junto ao presidente da empresa, o gerente de loja, 

o gerente de compras, concluindo com o supervisor operacional. A entrevista 

semiestruturada apresentou 14 perguntas, visando validar conceitos estudados no 

referencial teórico e ampliar a percepção sobre as práticas de marketing voltadas para 

o comportamento do consumidor. 

 

3.5.1.1 Instrumento de coleta dos dados qualitativos  

 

Nesta etapa, foi desenvolvido um roteiro semiestruturado com perguntas abertas 

(APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista), elaborado em 2 partes. Na primeira (perguntas 

de 1 a 4) optou-se por verificar os conhecimentos dos gestores sobre supermercados 

no geral, e a segunda (perguntas de 5 a 14) consistiu em obter a percepção dos 

gestores sobre os consumidores e as estratégias da rede de Supermercados Pic.  

 

De acordo com Gil (2008), a entrevista é uma técnica de coleta de dados em que se 

espera adquirir informações sobre o que as pessoas sabem, creem, esperam e 

desejam, além de suas razões para cada resposta. O autor apresenta que ela é uma 

das técnicas mais utilizadas nas pesquisas sociais, devido aos benefícios que a 

mesma oferece, tais como maiores abrangências, eficiência na obtenção dos dados, 

classificação e quantificação. Além disso, por meio das respostas dos entrevistados, 

o pesquisador pode captar outros tipos de comunicação não verbal, fazendo com que 

a pesquisa tenha maior número de respostas, por meio de uma maior flexibilidade 

permitida pela técnica a partir das classificações de entrevistas utilizadas nas 

pesquisas. Segundo Triviños (1987), a entrevista semiestruturada inicia por meio de 

roteiro básico, embasados em teorias que respondam os objetivos da pesquisa, além 

de poder surgir novas hipóteses de acordo com as respostas dos entrevistados 

(Tabela 5). 
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Tabela 3 – Respostas dos objetivos específicos Questão/entrevistado 
Objetivo Questão 

Identificar os principais fatores 
antecedentes e mediadores para 
a compra em supermercado de 
vizinhança.  

7. Distância da residência do consumidor em relação ao 
supermercado?  
13. Busca de informações?  
21. Principais motivos para ir ao supermercado de vizinhança? 

Identificar como os consumidores 
buscam a informação sobre 
supermercado de vizinhança.  

8 Como vocês se comunicam com os consumidores? 

Identificar fatores influenciadores 
no processo de compra. 

9 De que forma os empregados são treinados para atender os 
consumidores? 

Identificar características de 
compra do consumidor de 
supermercado de vizinhança.  

1. Qual o diferencial entre um supermercado e um 
supermercado de vizinhança? 
5. Quais as características dos seus consumidores? (Ex: 
Idade, renda, sexo) 

Identificar as preferências para a 
escolha desse varejo para efetuar 
suas compras.  

2. Qual atrativo um supermercado de vizinhança tem que ter? 
3. Existe diferenças entre os consumidores em função da 
localização do supermercado?  
4 O que um consumidor procura em um supermercado de 
vizinhança? (Valoriza) 
6. Que estratégias de Marketing impactam mais nos 
consumidores de vizinhança? 
7 Quais os fatores que mais influenciam as compras no 
supermercado de vizinhança? 

Identificar estratégias que 
poderão ser adotadas para atrair 
e fidelizar consumidores nos 
supermercados da rede Pic,  

10. Qual o grau de satisfação dos seus consumidores? 
11. Vocês fazem pesquisas? 
12. Quais as ações os Supermercados Pic realizam ou 
pretendem realizar para atrair mais consumidores? 
13. Quais as ações os Supermercados Pic realizam ou 
pretendem realizar para fidelizar consumidores? 
14 O que os supermercados Pic possui como diferencial para 
manter seus consumidores? 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

3.5.2 Pesquisa quantitativa  

 

Nesta fase quantitativa buscou-se inicialmente aprovação dos gestores, após obter o 

consentimento começou a coleta dos dados junto aos consumidores de três lojas da 

rede. Segundo Gil (2008), esse tipo de pesquisa possibilita interrogação direta às 

pessoas para caracterizar o comportamento de uma população. Esta incide na 

solicitação das informações sobre o problema estudado a um grupo significativo de 

pessoas (amostra), com a finalidade de obter as conclusões correspondentes dos 

dados coletados, mediante análise quantitativa. 

 

3.5.2.1 Instrumento para a coleta de dados quantitativos  

 

Após a obtenção de autorização/aprovação do questionário, estes foram aplicados de 

forma presencial pelo departamento de Recursos Humanos (RH) da empresa 
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Supermercados Pic, sem o uso do uniforme por parte dos colaboradores para não 

comprometer os resultados da pesquisa, inicialmente para o primeiro grupo de 158 

consumidores do supermercados Pic, dentro de três lojas da empresa, e o segundo 

grupo, realizou-se visitas às residências dentro do raio de 1 km, no intuito de 

entrevistar as famílias buscando respostas aos objetivos propostos neste estudo. 

 

Utilizou-se o método survey para desenvolver o questionário (APÊNDICE B), utilizado 

na coleta de dados formulado a partir de 23 questões, sendo realizado em 2 etapas. 

Para a primeira etapa respondeu-se as questões de 1 a 14, buscando encontrar uma 

abordagem geral sobre supermercados, comportamento de escolha e compra. E 

segunda etapa, envolveu as questões de 15 a 23, visando encontrar dados 

relacionados diretamente à Rede de Supermercados Pic.  

 

Ressalta-se a realização de um pré-teste para 10% da amostra antes da aplicação do 

instrumento de coleta. Para Marconi & Lakatos (2003), é importante averiguar sua 

validade, e mapear possíveis dificuldades e problemas decorrentes de uma pesquisa 

envolvendo coleta de dados, exatamente para evitar resultados falsos. Os autores 

ainda reforçam que a aplicação do pré-teste pode evidenciar possíveis erros 

permitindo a reformulação da falha no questionário definitivo, já que os questionários 

podem conter perguntas mal formuladas, ambíguas, subjetivas, de linguagem 

inacessível; resultando em equívocos nas respostas. 

 
 

3.6 Procedimentos para a análise dos dados 

 

O procedimento para a análise de dados constitui-se em duas etapas: inicialmente foi 

realizada a parte qualitativa da pesquisa, a partir dos dados coletados em entrevista 

com os gestores da rede de Supermercados Pic (Apêndice A). Em seguida os dados 

coletados por meio da pesquisa quantitativa por um questionário Survey (Apêndice 

B). 

 

3.6.1 Pesquisa qualitativa 

 

Para esta fase da pesquisa, utilizou-se análise de conteúdo, oriundo dos dados 

obtidos por meio do roteiro de entrevista (APÊNDICE A – Roteiro de entrevista) o qual 
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as falas dos gestores foram averiguadas conforme, concordância, variância e relação 

entre os referenciais teóricos utilizados no desenvolvimento deste estudo. Na 

interpretação de Franco (2012), a análise de conteúdo constitui-se de uma série de 

procedimentos e operações que viabilizam sua utilização. Estes procedimentos 

pressupõem de antemão um diálogo constante entre as vertentes teóricas utilizadas 

e o método, perpassando durante todo o processo pelos objetivos do pesquisador. 

Por sua vez Vala (2003) e Bauer (2002) compreendem a análise de conteúdo como 

um procedimento de fragmentação de textos, com a finalidade de verificar 

irregularidades, permitindo o tratamento do texto. Trata-se de um conjunto de 

categorias cuidadosamente selecionadas, capaz de gerar indicações produtivas no 

processo de dedução, e desse modo, as interpretações possam refletir resultados 

validados pelo método. A Figura 11 traduz os procedimentos para desenvolvimento 

da pesquisa preconizados por Bardin (1977) e Franco (2008) citados em Mendes & 

Miskulin (2017 p. 8). 

 

 

Figura 11 – Método de desenvolvimento da pesquisa  
Fonte: Mendes, R. M., & Miskulin, R. G. S. (2017). A análise de conteúdo como uma metodologia. 
Cadernos de Pesquisa, 47(165), 1044-1066. https://dx.doi.org/10.1590/198053143988 

 

Segundo Mendes & Miskulin (2017) a “Análise de Conteúdo pode auxiliar no 

tratamento dos dados que foram surgindo e que despontavam para uma possível 

resposta para a questão de investigação”. Por meio desta categorização, buscou-se 

identificar subcategorias de conteúdo. Assim, a análise de conteúdo de modo temático 
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é uma das técnicas utilizadas para a realização da análise de conteúdo; em seu 

desenvolvimento, desmembra o discurso em categorias. Os critérios de escolha e de 

delimitação das categorias são determinados pelos temas relacionados aos objetos 

de pesquisa e identificados na fala dos sujeitos pesquisados (Valentim, 2005).  

 

Desse modo os conteúdos das entrevistas gravadas foram inicialmente transcritos na 

integralidade das respostas. Na sequência todo o material foi organizado e 

distribuídos em 15 categorias: Diferencial entre Supermercado & Supermercado de 

vizinhança; Atrativos de um Supermercado de vizinhança; Diferenças entre os 

consumidores em função da localização do supermercado; Procura do consumidor 

em um supermercado de vizinhança; Características dos consumidores do 

Supermercado Pic; Estratégias de marketing de mais impacto nos consumidores de 

vizinhança; Fatores influenciadores nas compras em um supermercado de vizinhança; 

Meios de comunicação do Supermercado Pic com os consumidores; Treinamento dos 

funcionários do Supermercado Pic; Grau de satisfação dos consumidores do 

Supermercado Pic; Tipos de pesquisas do Supermercado Pic; Ações para atrair 

consumidores ao supermercado Pic; Ações para fidelizar os consumidores no 

supermercado Pic e Diferencial do Supermercado Pic para manter seus 

consumidores. 

 

Para análise dos dados da presente pesquisa, foram previstas técnicas de estatística 

descritiva conforme descrito na próxima seção 

 

3.6.2 Pesquisa quantitativa 

 

3.6.2.1 Análise estatística 

 

No processo de análise dos dados, foi utilizado o software estatístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Science) versão 1.0.0-51, pelo qual avaliou-se os dados 

estatísticos por análise Univariada, incluindo frequência, a porcentagem e a média de 

todas as variáveis consideradas na pesquisa – nominais e escalares. Para efeito das 

análises estatísticas elaborou-se estatística descritiva, análise de confiabilidade e alfa 

de Cronbach. 
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Ressalta-se a realização de um estudo minucioso dos dados coletados, com a 

finalidade de detectar eventuais falhas de tabulação de dados, para reduzir o risco de 

erros de análise e também delinear o perfil da amostra analisada. Segundo Hair; 

Anderson; Tatham & Black (1998) é fundamental a preparação dos dados após a 

coleta e posterior análise, considerando o formato da distribuição, as diferenças entre 

os grupos, os perfis multivariados, os casos omissos ou outliers e a linearidade das 

respostas. Além disso, é crucial fazer uma varredura dos dados em busca de erros de 

digitação ou de preenchimento. Destaca-se que durante o desenvolvimento da análise 

de dados, são referenciados os objetivos do estudo, buscando evidenciar os 

resultados e contextos motivadores das questões abordadas. 

 

3.6.2.2 Verificação de missing e outlier – Limpeza dos dados 

 

Outliers são elementos que não obedecem a um padrão do conjunto de dados ao qual 

eles pertencem. Detecção de outliers pode trazer informações não esperadas e 

importantes para algumas aplicações. Como por exemplo: descoberta de fraudes em 

sistemas telefônicos e de cartão de crédito e sistemas de detecção de intrusão (Silva, 

2004).  

Ou seja, um outlier é: 

 
Um elemento que desvia de um padrão do conjunto de dados ao qual ele 
pertence. Em primeiro lugar, um outlier é sempre um elemento de um conjunto. 
Podendo existir outros outliers no mesmo conjunto. Um elemento é dito outlier 
sempre em relação a um padrão. Logo, um elemento pode ser chamado outlier 
em relação ao padrão A e não ser um outlier em relação ao padrão B (Silva, 
2004 p. 7).  

 

Segundo Camilo & Silva (2009) é comum que dados encontrados tenham diversas 

inconsistências podendo ter desde registros incompletos até valores errados e dados 

inconsistentes. Esta fase de limpeza dos dados tem por finalidade eliminar estas 

inconsistências para que não interfiram no resultado dos algoritmos usados. Assim, a 

limpeza de dados consiste no processo de detectar e remover erros e inconsistências 

dos dados, com a finalidade de melhorar sua qualidade (Rahm & Do, 2000). 
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3.6.2.3 Análise de confiabilidade 

 

Tem por objetivo verificar se a escala utilizada na mensuração de um construto é 

consistente. Além de medir a consistência do construto, fornece evidências para a 

remoção de algum item que não esteja alinhado com a mensuração proposta. Esse 

modelo matemático para a obtenção do coeficiente foi desenvolvido por Lee J. 

Cronbach no ano de 1951.  

 

Uma estatística muito utilizada para medir a consistência interna é o alfa de Cronbach, 

cujo valor varia no intervalo de 0 a 1. Um valor acima de 0.7 indica boa consistência 

da escala. A Figura 9 demonstra as classificações decorrentes (Aaker, 2001). 

 

 

Figura 12 – Análise do coeficiente Alfa de Cronbach 
Fonte: Aaker, D. A. (2001). Criando e administrando marcas de sucesso. São Paulo: Futura. 

 

De acordo com Aaker (2001), o modelo é amplamente utilizado pela comunidade 

científica, e possui seu cálculo realizado de acordo com a variância individual dos 

elementos e de sua covariância por meio da equação 2. (Figura 10). 

 

 

Figura 13 – Análise do coeficiente Alfa de Cronbach 
Fonte: Aaker, D. A. (2001). Criando e administrando marcas de sucesso. São Paulo: Futura. 

 

Assim, o valor numérico, entre 0 e 1, é então comparado para que seja definido se os 

dados possuem confiabilidade muito baixa ou muito alta, enfatizando que o extremo 

das duas condições não indica a qualidade de resposta. 

k é equivalente ao 

número de perguntas do 
questionário;

S2i é equivalente à variância de cada item;

S2t é equivalente à variância total do questionário

(somatório das variâncias).
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3.6.2.5 Estatística descritiva das escalas 

 

Para fins desta pesquisa utilizou-se também a estatística descritiva para analisar o 

grau de concordância em relação às escalas. Essa técnica permite resumir, descrever 

e compreender os dados de uma distribuição por meio de medidas de tendência 

central (média, mediana e moda), medidas de dispersão (valores mínimo e máximo, 

desvio-padrão e variância), percentis e quartis. Segundo Freund & Simon (2000, p.14) 

a Estatística descritiva se preocupa com a organização, apresentação e sintetização 

de dados expostos por meio de gráficos, tabelas e medidas descritivas como 

instrumentos.  

 

3.7 Modelo da Pesquisa 

 

Ao longo dos anos observou uma evolução dos modelos de pesquisa sobre, 

satisfação e fidelização do Cliente. Para as organizações medir fidelidade significa 

identificar futuras intenções de compra de um consumidor. Essas medidas são 

necessárias quando a empresa quer ser manter competitiva em seu nicho de 

mercado. A Tabela 4 descreve a evolução dos modelos essenciais de satisfação do 

cliente. 

 

Tabela 4 – Percentual acumulado de consumidores em raios concêntricos 
Tipo Determinantes 

Modelo Sueco Desempenho Percebido; Expectativa do Cliente; Reclamações do Cliente 
O Modelo Alemão -------------------------------------------------------------------------------- 
O Modelo Americano Qualidade Percebida; Valor Percebido; Expectativa do Cliente 
O Primeiro Modelo 
Norueguês 

Imagem da Empresa; Relacionamento 

O Modelo Europeu ----------------------------------------------------------------------------------- 

Um Novo Modelo 
Imagem da Empresa; Tratamento de Reclamação; Índice de Preço; 
Direcionadores da Fidelidade – Imagem e Compromisso; Compromisso 
Afetivo e Compromisso Calculado; Direcionadores da Qualidade 

Fonte: adaptado de Pinheiro, I. N. (2003 p. 15-24) Gestão de satisfação e fidelidade do cliente: um 
estudo dos fatores que afetam a satisfação e fidelidade dos compradores de automóveis. Dissertação 
(Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Tecnologia. Programa de 
Engenharia de Produção. Natal, RN. 100 fls. 

 

3.7.1 Modelo Sueco (1989) 

 

O primeiro índice de satisfação do cliente que integra a qualidade dos bens e serviços 

surgiu em 1989, na Suécia, sendo conhecido como o SCSI - Swedish Customer 

Satisfaction Index. (Figura 14). 
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Figura 14 – Modelo do índice sueco de satisfação – SCSB 
Fonte: Espírito Santo-Filha, N. C. do. (2007) Fatores da satisfação e fidelidade do cliente: um estudo 
no varejo de supermercado. Dissertação Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Centro de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Natal, RN. 154 fls. 

O principal idealizador desse modelo foi Claes Fornell, nele os antecedentes primários 

de satisfação do modelo SCSI são:  

 

 Desempenho Percebido – a percepção do cliente quanto ao 

desempenho do produto ou serviço é um dos antecedentes principais 

de satisfação do cliente no modelo original sueco SCSB. O desempenho 

percebido é igualado ao valor percebido ou nível percebido da qualidade 

recebida em relação ao preço ou preços pagos. Ao adquirir um produto 

ou serviço, o cliente estará interessado em comparar marcas e 

categorias semelhantes com relação a cada centavo investido na 

compra. Os consumidores podem pagar um preço mais alto por 

produtos idênticos, a fim de fazer compras em uma loja com uma 

decoração bonita e serviço esmerado. 

 Expectativa do Cliente – é a expectativa do cliente com respeito ao 

desempenho do produto ou serviço oferecido. Exceder as expectativas 

do cliente causa prazer no cliente, ou seja, entregar ao cliente mais que 

o esperado pode resultar em qualidade e satisfação, porém, Schneider 

conclui que as expectativas pessoais de um cliente é uma tarefa difícil 

de medir e de gerenciar. 

DESEMPENHO

PERCEBIDO

RECLAMAÇÕES

DO CLIENTE

EXPECTATIVA

DO CLIENTE

FIDELIDADE

DO CLIENTE

SATISFAÇÃO 

DO CLIENTE

(SCSB)

+

+

+ +

-



91 

 

 Reclamações do Cliente – Os consequentes da satisfação são 

derivados da teoria exit-voice (saída-voz) onde são descritas as 

situações em que o cliente se torna insatisfeito com produtos ou serviços 

e a empresa descobre suas falhas por meio de dois feedbacks: deixar 

de comprar (saída) ou via reclamações (voz) para receber restituição. 

Assim, as conseqüências imediatas para aumentar a satisfação são 

diminuir as reclamações e aumentar a fidelidade do cliente. A 

reclamação dos consumidores é importante, pois faz parte do processo 

para a recuperação do cliente, para posterior busca da fidelidade 

através de produtos e serviços exemplares (Pinheiro, 2003). 

 

3.7.2 Modelo Americano – ACSI (1991) 

 

O modelo ACSI – American Customer Satisfaction Index, foi criado em 1994, 

estabilizado pela University of Michigan Business School and ASQ. Esse modelo é um 

tipo de medição de resultados baseado em marketing para as empresas, indústrias, 

setores econômicos e economias nacionais (Figura 15). 

 

 

Figura 15 – Modelo do índice americano de satisfação – ACSI 
Fonte: Espírito Santo-Filha, N. C. do. (2007) Fatores da satisfação e fidelidade do cliente: um estudo 
no varejo de supermercado. Dissertação Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Centro de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Natal, RN. 154 fls. 
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O ACSI é utilizado nacionalmente nos EUA, para conduzir estudos de benchmarking 

de modo transversal múltiplo ao longo do tempo envolvendo as seguintes variáveis: 

 

 Qualidade Percebida – A principal diferença entre o modelo original 

SCSI e o modelo ACSI são a adição de um componente de qualidade 

percebida (distinta de valor percebido) e a adição de medidas de 

expectativas do cliente. Estes dois novos construtos são antecedentes 

da satisfação. A qualidade percebida é o primeiro determinante da 

satisfação no modelo ACSI que é a avaliação do mercado servido de 

recente experiência de consumo, e espera-se ter um efeito direto e 

positivo sobre a satisfação do cliente. A qualidade percebida é um 

construto que está relacionado ao preço e só foi introduzida a partir do 

modelo americano ACSI com efeito sobre a fidelidade, mediada pela 

satisfação; 

 Valor Percebido – O segundo determinante da satisfação do cliente no 

modelo ACSI é o valor percebido ou o nível percebido da qualidade do 

produto em relação ao preço pago. Percebida a qualidade, espera-se 

uma associação crescente e positiva entre valor percebido e satisfação 

do cliente. A partir evolução dos modelos, o construto valor percebido, 

com efeito sobre a fidelidade mediado pela satisfação, passa a preço 

percebido (índice de preço) com efeito direto sobre a fidelidade do 

cliente. 

 Expectativa do Cliente – O terceiro determinante da satisfação do 

cliente no modelo ACSI é a expectativa, uma medida influenciada pela 

experiência anterior ou recente (Espírito Santo-Filha, 2007). 

 

Pinheiro (2003) afirma que a expectativas também devem ser relacionadas 

positivamente com a qualidade percebida e o valor percebido. 

 

3.7.3 Modelo Norueguês (1996) 

 

O modelo norueguês, Barômetro de Satisfação do Consumidor (NCSB), foi 

desenvolvido em 1996. A Figura 16 ilustra esta proposta. 
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Figura 16 – Modelo do índice Norueguês de satisfação – NSCB 
Fonte: Rodrigues, J. M. S. (2003). Gestão da satisfação e da fidelidade de consumidores: um estudo 
dos fatores que afetam a satisfação e a fidelidade no mercado de turismo. (Dissertação) Mestrado da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Tecnologia. Programa de Engenharia de 
Produção. Natal, RN. 78 p. 

 

Segundo Rodrigues (2003) esse modelo foi pautado no modelo americano com 

exceção da inclusão do construto imagem e, do construto relacionamento ligando 

satisfação do consumidor à fidelidade. Ressalta-se que a variável imagem foi inserida 

por pesquisadores em função do intenso relacionamento percebido entre a intenção 

e atitude de compra dos consumidores e a imagem da empresa da seguinte forma: 

 

 Imagem da Empresa – Esse construto, imagem da empresa, aparece 

no primeiro modelo norueguês NCSB como conseqüência da satisfação 

do cliente. A chave para percepção da imagem da empresa é a 

associação relacionada à organização guardada na memória do cliente. 

O grau de fidelidade do cliente tende a ser alto quando as percepções 

da reputação e imagem da empresa são fortemente favoráveis. Desse 

modo a imagem da empresa funciona como uma âncora psicológica que 

afeta percepções da qualidade, satisfação e fidelidade; 

 Relacionamento – os avanços tecnológicos e a evolução do marketing, 

alavancou uma orientação de relação ao oferecer um serviço. Com a 
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expansão do modelo norueguês, foi incluída a variável de 

relacionamento chamada compromisso, dividido em dois aspectos: o 

afetivo e o calculado. A relação com o consumidor mudou, o cliente 

deixou de ser visto como máquina e passou a receber tratamento 

individualizado conforme suas características e necessidades. Por isso, 

os sistemas de CRM constituem uma nova forma de conceber e gerir os 

sistemas de relacionamento com o cliente, articulando e conciliando 

novas tecnologias da computação com uma análise aprofundada da 

empresa e dos seus clientes (Rodrigues, 2003). 

 

3.7.4 Modelo Europeu (1998) 

 

No ano de 1996 a Comissão Européia, a pedido da EOQ – European Organization for 

Quality, solicitou ao MFQ – Movement Français pour la Qualité um estudo de 

viabilidade para desenvolver um índice nacional e um índice europeu de satisfação do 

cliente. Esse modelo, estrutural é constituído por um conjunto de equações que 

definem as relações entre as dimensões, designadas de variáveis latentes. Esse 

modelo teve as bases para o projeto piloto do índice europeu de satisfação do cliente 

definidas no ano de 1998, a EOQ, a EFQM (European Foundation for Quality 

Management) e a CSI University Network, com o apoio da Comissão Européia, 

denominaram o modelo de ECSI - European Customer Satisfaction Index incorporado 

por 12 países europeus. Ressalta-se que os constructos expectativas do cliente, 

qualidade percebida, valor percebido, satisfação do cliente, e fidelidade do cliente são 

modelados da mesma forma (Pinheiro, 2003).  

 

Espírito Santo-Filha (2007) explica que a partir dos estudos realizados anteriormente, 

este modelo defendeu o cálculo de um índice europeu e recomendou a utilização da 

metodologia Sueca e Americana como ponto de partida do ECSI (Figura 17). 
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Figura 17 – Modelo do índice americano de satisfação – ECSI 
Fonte: Espírito Santo-Filha, N. C. do. (2007) Fatores da satisfação e fidelidade do cliente: um estudo 
no varejo de supermercado. Dissertação Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Centro de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Natal, RN. 154 fls. 

 

Segundo Espírito Santo-Filha (2007) com a evolução dos índices de satisfação do 

cliente, houve exclusão, substituição e divisões em várias dimensões, ou seja, foram 

sendo implementadas adequações de modo que:  

 

 O desempenho percebido, inicialmente no modelo sueco SCSB, foi 

subdividido passando a qualidade percebida e valor percebido no 

modelo americano ACSI e continua no modelo europeu (ECSI). As mais 

recentes pesquisas utilizando o modelo NCSB (norueguês) substituem 

qualidade percebida por vários direcionadores considerando as várias 

dimensões da qualidade e valor percebido por índice de preço; 

 As expectativas do cliente, presente nos modelos anteriores, passam a 

ser substituídas pela imagem da empresa no novo modelo NCSB agora 

como uma conseqüência da satisfação; 

 O construto reclamações do cliente está presente nos modelos sueco e 

americano como conseqüência da satisfação e não está presente no 
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modelo europeu voltando a aparecer no modelo norueguês como 

gestão de reclamações, antecedente da satisfação do cliente; 

 No novo modelo norueguês é incluído a variável latente compromisso, 

subdividida em compromisso afetivo e compromisso calculado como 

intermediários entre satisfação e fidelidade do cliente. A expectativa do 

cliente é trocada por imagem da empresa como conseqüência da 

satisfação, visto que as informações do cliente são coletadas depois da 

compra – percepção do cliente da imagem da empresa ou da marca 

depois de uma experiência de consumo mais recente, ou satisfação do 

cliente (Espírito Santo-Filha, 2007 p. 55-56). 

 

Por sua vez, Lauro & Vinzi (2002) comentam que as variáveis do lado esquerdo do 

modelo explicam a satisfação do cliente, enquanto aquelas que se encontram do lado 

direito, trata-se do indicador de desempenho relacionado à fidelidade. As setas 

representam a força das variáveis antecedentes e os seus impactos. 

 

Silva (2017 p. 41) esclarece, 

assim como o American Customer Satisfaction Index, o ECSI é um modelo que 
relaciona a satisfação de clientes a seus antecedentes e consequências. A 
diferença entre eles consiste basicamente em características específicas da 
metodologia de cada um e na inclusão da imagem como construto exógeno 
que afeta a satisfação, as expectativas e a lealdade. 

 

3.7.5 Modelo proposto para pesquisa no Supermercado Pic 

 

A integração das diversas abordagens de marketing auxiliou na elaboração do modelo 

analítico, as questões foram baseadas nas variáveis formadoras do composto 

mercadológico as quais abarca variedade de linha, qualidade, serviços, preço (preços, 

créditos, benefícios, custos), promoção (propaganda, ofertas, sinalização), 

apresentação (lojas, departamentos), pessoal (atendimento, rapidez, serviços) e 

ponto (localização, acesso, visibilidade). Mediante pesquisa literária o modelo utilizado 

neste estudo de caso sobre a rede de Supermercados Pic foi adaptado a partir do 

modelo proposto por Johnson, Gustafsson, Andreassen, Lervik & Cha (2001) e 

aplicado por Espírito Santo-Filha (2007) em um estudo desenvolvido sobre 

supermercado - Rede Mais. Modelo descrito na Figura 18. 
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Figura 18 – adaptado do modelo proposto por Johnson, Gustafsson, Andreassen, 
Lervik & Cha (2001) 
Fonte: Johnson, M. D., Gustafsson, A., Andreassen, T. W., Lervik, L. & Cha, J. (2001). The evolution 
and future of national customer satisfaction index models. Journal of Economic Psychology, 2001, 
v.22, p.217 - 245. 

 

A Tabela 5 apresenta as variáveis adaptadas no desenvolvimento do questionário de 

pesquisa a partir do trabalho de Espírito Santo-Filha (2007). 

 

Tabela 5 – Modelo de pesquisa: Variáveis consideradas na escala 
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g
n
o

n
c
e
lli

, 

2
0
1
0

; 
P

a
re

n
te

, 
2

0
0
0

; 
R

a
m

o
s
, 

2
0
0
9

 

Continua 

Direcionadores

de Qualidade

da Instalação 

Física

Direcionadores

de Qualidade

do 

atendimento 

pessoal 

Direcionadores

de Qualidade

da oferta de 

produtos

Preço

Percebido

SATISFAÇÃO

Gestão de 
reclamações

FIDELIDADE

Compromisso 
afetivo

Compromisso 
calculado

Imagem 

da empresa
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Conclusão 
Categoria Quest

ão 
Variáveis Fonte 

A
tr

ib
u
to

s
 p

a
ra

 d
e
c
is

ã
o
 d

e
 c

o
m

p
ra

 e
m

 s
u

p
e
rm

e
rc

a
d
o
 

d
e
 v

iz
in

h
a

n
ç
a

 

F
a
to

re
s
 i
n

fl
u

e
n

c
ia

d
o

re
s
 n

o
 p

ro
c
e
s

s
o

 d
e
 c

o
m

p
ra

 

d
e
 u

m
 s

u
p

e
rm

e
rc

a
d

o
 d

e
 v

iz
in

h
a
n

ç
a

 

Aspecto físico da loja (instalações) 
Apresentação dos colaboradores (aparência, uniforme, 
etc.) 
Cartão Fidelidade da loja 
Confiança na marca 
Cortesia/simpatia dos colaboradores 
Entrega em domicílio 
Formas de Pagamento 
Marca conhecida do Supermercado 
Organização do supermercado (organização/ facilidade em 
encontrar os produtos) 
Preço dos produtos 
Preparação adequada das carnes, laticínios e frios 
(higiene, limpeza, fatiamento, etc.) 
Promoções 
Proximidade da sua residência 
Qualidade dos produtos 
Rapidez na solução de eventuais problemas (trocas, 
devoluções) 
Sugestão de familiares ou amigos 
Variedade de marcas 
Variedade de produtos C

h
ia

v
e

n
a
to

 &
 S

a
p

ir
o
, 
2
0

0
3
; 
C

la
ro

, 
2
0
0

5
; 
C

re
s
w

e
ll,

 2
0
0

7
; 

G
e
rh

a
rd

t 
&

 
S

ilv
e
ir

a
, 

2
0
0

9
; 

G
o
rd

o
n

, 
2

0
0
2
; 

H
e
n
d

e
rs

o
n
,1

9
8
9
; 

K
o
tl
e
r,

 
2

0
0
6
; 

L
e
it
e
, 

2
0

1
1
; 

L
ib

re
lo

tt
o
, 

2
0
0
8

; 
M

a
s
o
, 

2
0
1

0
; 

P
ra

b
h
u

, 
G

u
ru

, 
A

s
h
in

, 
R

a
jil

 &
 K

u
m

a
r,

 

2
0
1
9

; 
S

c
h

a
n
t,
 2

0
1
9

 

A
tr

ib
u
to

s
 p

a
ra

 c
o
m

p
ra

 n
o
 S

u
p
e
rm

e
rc

a
d
o
 P

ic
 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a

s
 d

e
 c

o
m

p
ra

 d
o

 c
o

n
s
u

m
id

o
r 

d
e
 u

m
 s

u
p

e
rm

e
rc

a
d

o
 d

e
 v

iz
in

h
a
n

ç
a

 

Vou às compras no Pic de acordo com as promoções em 
vigor  
Só faço compras no PIC por causa de determinadas 
promoções, as restantes compras faço-as na concorrência  
Aproveito todas as promoções que PIC me oferece, mas 
apenas compro as ofertas dos produtos que utilizo  
Compro mais do que é previsto, quando vejo promoções no 
PIC independentemente de ter necessidade dos produtos  
Troco de marca de produtos por influência da publicidade 
ou promoção do PIC 
A variedade de produtos que encontro no PIC me atende 
Os preços do Pic são compatíveis com o de seus 
concorrentes 
O atendimento dos colaboradores do Pic é bom 
As formas de pagamento do Pic me atende 
A qualidade dos produtos do Pic é boa 
A localização do Pic me faz ir nele mais vezes 
Considero que as promoções que o PIC me envia são 
adequadas a mim e à minha família A

m
e
s
; 

P
ir
e
s
; 

S
c
h
n
e

id
e
r 

&
 T

e
z
z
a
, 

2
0
1
6

; 
Q

u
e
ir

o
z
, 

S
o
u
z
a
, 
&

 G
o
u
v
in

h
a
s
, 
2
0
0

4
; 
S

ilv
a
 &

 A
rr

o
y
o
, 
2
0
1

3
;;

 

E
s
te

v
e
s
, 

2
0
1
5
; 

R
o
c
h

a
, 

2
0
1
7
; 

D
ru

c
k
e
r,

 
2
0

0
2
; 

J
a
m

e
s
, 
W

it
te

n
, 
H

a
s
ti
e
 &

 T
ib

s
h
ir
a
n

i,
 2

0
1

3
; 
L
a
rs

o
n

, 

&
 F

a
rb

e
r,

 2
0

1
5
; 

M
a
rt

in
s
, 

2
0

0
6
; 

S
a
b

a
n
, 

D
id

o
n
e

t 
&

 

T
o
a
ld

o
, 

2
0
1
5
; 

S
e

b
ra

e
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2
0
1

3
 R

e
v
is

ta
 S

u
p

e
rH

ip
e
r,

 

2
0
1
7

 

A
tr

ib
u
to

s
 p

a
ra

 

c
o
m

u
n

ic
a
ç
ã
o
 c

o
m

 

c
lie

n
te

s
 

M
e
io

s
 d

e
 c

o
m

u
n

ic
a
ç
ã
o

 

p
a
ra

 d
iv

u
lg

a
ç

ã
o

 d
a
s
 

p
ro

m
o

ç
õ

e
s
 e

 d
e
c

is
ã
o

 

d
e
 c

o
m

p
ra

 

Mensagens escritas para o celular 
Aplicativo para celular  
Site do Supermercado   
Televisão  
Rádio  
Outdoors  
Panfletos  
Redes Sociais 
Promoções dentro da loja 

B
o
rg

e
s
 

&
 

S
o
a
re

s
, 

2
0
0

1
; 

C
la

ro
, 

2
0

0
5
;L

a
s
 

C
a
s
a
s
 

&
 

G
a
rc

ia
, 

2
0

0
7
; 

P
a
c
h
e
c
o
, 

2
0
0
1

; 
Z

e
n

o
n
e

, 
2
0

1
0
; 

Fonte: adaptado de Espírito Santo Filha, Nilva Coimbra do (2006) Fatores da satisfação e fidelidade 
do cliente: um estudo no varejo de supermercado. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Centro de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção. Natal, RN, 2006. 154 f. 
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3.7 Síntese da metodologia 
 

Na tabela 6, observa-se a Síntese da metodologia proposta para o desenvolvimento deste estudo. 
 

Tabela 6 – Síntese da metodologia 
Objetivos Autores Coleta de dados Análise dos dados 

Identificar os principais fatores 
antecedentes e mediadores para a 
compra em supermercado de 
vizinhança 

Barki, (2005), Biscola (2010), Lima (2010), Andrews 
(1980), Barney & Hesterly (2007), Dias (2018), Ferreira 
(2010), Wilder (2003). 

Pesquisa qualitativa – 
entrevista (Apêndice A) 
Pesquisa Quantitativa- 
Survey (Apêndice B) 

Coeficiente Alfa de 
Cronbach e análise de 
conteúdo. 

Identificar como os consumidores 
buscam a informação sobre 
supermercado de vizinhança 

Gonçalves & Felippi (2016), Santos (2010), Grassi (2010), 
Casas & Garcia (2007), Moura, Silva, & Batalha (2006), 
Zenone (2010). 

Pesquisa qualitativa – 
entrevista (Apêndice A) 
Pesquisa Quantitativa- 
Survey (Apêndice B) 

Coeficiente Alfa de 
Cronbach e análise de 
conteúdo. 

Identificar fatores influenciadores no 
processo de compra 

Librelotto (2008), Claro (2005), Chiavenato & Sapiro, 
(2003), Creswell (2007), Gerhardt & Silveira (2009), 
Henderson (1989), Leite (2011), Gordon (2002), Maso 
(2010), Prabhu, Guru, Ashin, Rajil & Kumar, 2019). 
Schant (2019). 

Pesquisa qualitativa – 
entrevista (Apêndice A) 
Pesquisa Quantitativa- 
Survey (Apêndice B) 

Coeficiente Alfa de 
Cronbach e análise de 
conteúdo. 

Identificar características de compra 
do consumidor de supermercado de 
vizinhança 

Ames; Pires; Schneider & Tezza, R. (2016); Queiroz, 
Souza, & Gouvinhas (2004), Silva & Arroyo (2013), 
Esteves, (2015), Rocha (2017), Drucker (2002), James; 
Witten; Hastie & Tibshirani (2013), Larson, & Farber 
(2015), Martins (2006), Saban, Didonet & Toaldo (2015), 
SEBRAE (2013), Revista SuperHiper (2017). 

Pesquisa Quantitativa- 
Survey (Apêndice B) 

Coeficiente Alfa de 
Cronbach e análise de 
conteúdo. 

Identificar as preferências para a 
escolha desse varejo para efetuar 
suas compras 

Teixeira (2015), Solomon (2014), Gerlin (2011), Silva 
(2014), Klein (2009), Royer (2010), Teixeira (2015), 
Pacheco (2001), Gerlin (2011), Gil (2008), Kostojohn, 
Paulen, & Johnson (2011), Morettin & Bussab (2017), 
Parente & Kato (2001), Stake (1995) 

Pesquisa qualitativa – 
entrevista (Apêndice A) 
Pesquisa Quantitativa- 
Survey (Apêndice B) 

Coeficiente Alfa de 
Cronbach e análise de 
conteúdo. 

Identificar estratégias que poderão ser 
adotadas para atrair e fidelizar 
consumidores nos supermercados da 
rede Pic 

Menezes & Pelissari (2012), Ramos (2009), Canto & 
Feitosa (2011), Consalter (2003), Borges & Soares 
(2001), Araújo, Vita, Fachini, Duarte, & Tofoli (2015); 
Borges & Soares (2001), Consalter (2003), Ceolin, Abicht, 
Santos, Alves, & Bernarde, (2017); Parente (2000), 
Malhotra (2001), Pagnoncelli (2010) 

Pesquisa qualitativa – 
entrevista (Apêndice A) 
Pesquisa Quantitativa- 
Survey (Apêndice B) 

Coeficiente Alfa de 
Cronbach e análise de 
conteúdo. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
 

A seguir são representados os resultados que foram obtidos por meio da coleta de dados, conforme a metodologia deste estudo. 
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4 Apresentação e discussão dos resultados 

 

Neste capítulo apresenta-se os resultados obtidos por meio das pesquisas qualitativas 

e quantitativas, sendo divididos em três etapas: a primeira refere-se à caracterização 

da empresa estudada, observando sua história, localização e estratégias já a segunda 

etapa traduz os resultados da pesquisa qualitativa realizada por meio de entrevistas 

com os gestores da empresa. A terceira descreve-se os resultados quantitativos 

identificados no questionário, aplicado aos consumidores, residentes na região das 

três lojas e frequentadores do Supermercados Pic no qual foi feita análise estatística, 

análise de dados ausentes ou outlier, análise de confiabilidade e estatística descritiva. 

 

4.1 Caracterização da empresa pesquisada 

 

O Supermercado Pic atua no mercado supermercadista desde 1989, sendo uma 

empresa familiar que se iniciou com apenas um funcionário além de seus proprietários 

Carlos, conhecido como Carlinhos e Eliane. Carlinhos, atualmente presidente da 

empresa, iniciou sua carreira profissional com apenas 8 anos, sendo engraxate de 

sapatos na rodoviária de Divinópolis. Neste período, ele começou a aprender a 

negociar com seus consumidores, e com 10 anos, ele passou a trabalhar em uma 

mercearia tradicional da cidade. Nessa mercearia, ele adquiriu conhecimentos 

específicos para o varejo e de forma ambiciosa, percebeu que poderia abrir o próprio 

negócio, ainda que de forma modesta. Visando conquistar mais conhecimentos, com 

21 anos, ele se tornou vendedor de uma das principais empresas atacadistas da 

cidade para entender a forma como seus fornecedores negociariam. Nesse período, 

além de adquirir maiores habilidade para vendas, absorveu também os 

conhecimentos tão almejados para a negociação, aprimorando sua aptidão para o 

varejo, uma vez que em suas visitas como vendedor, seu foco era aprender 

estratégias do setor com seus consumidores.  

 

O Supermercado Pic iniciou suas atividades em setembro de 1989, em uma loja 

alugada de 50m2 no bairro Bela Vista, na cidade de Divinópolis, com ajuda de sua 

esposa Eliane. Atualmente a empresa possui aproximadamente 210 colaboradores 

em seu quadro de funcionários, distribuídos nas suas cinco lojas próprias, com 

3.700m2 de área de vendas. Além disso, atualmente conta com aproximadamente 5 
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mil itens, distribuídos nos setores de mercearia, padaria, hortifrúti, açougue, bazar, 

laticínios e frios.  

 

A estrutura organizacional do Supermercado Pic está descrita na Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Organograma do Supermercado Pic  
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A empresa tem como Missão – Ser um grupo sólido e dedicado que atue de forma 

ampla no segmento supermercadista, mediante de um portfólio de produtos com 

qualidade, representado por marcas forte, sempre voltado para o melhor atendimento 

da região. Sua Visão – O Pic (Preço Ideal ao Consumidor) é referência como 

supermercado de vizinhança, com objetivo de superar as expectativas de todos os 

clientes, colaboradores e fornecedores, com excelência em atendimento. Seus 
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Valores – Família e os colaboradores; Transparência; Pro-atividade; Humildade: 

(Empenho e Lealdade e seu Slogan – Supermercados Pic, o pique dos preços baixos, 

são atributos essenciais para esta organização. Ao longo dos anos a empresa passou 

por grandes mudanças, entre elas várias ampliações e reformas em suas lojas com o 

objetivo de atender cada vez mais a vizinhança onde se encontra, aumentando seu 

mix de produtos com qualidade e preservando um atendimento próximo aos 

consumidores. As Figuras 20, 21 e 22 representam algumas áreas do supermercado 

corroborando essa realidade. 

 

  

Figura 20 – Vista panorâmica  
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Figura 21 – Seção Hortifrutigranjeiro 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 
 

Figura 22 – Frente da loja do Supermercado 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Cabe ressalvar que no início, Carlinhos adotou como estratégia de adquirir produtos 

com pagamento a vista, e posteriormente colocá-los em sua mercearia para revenda. 

As mercadorias eram armazenadas na casa de sua mãe Ana, aguardando a 

oportunidade para abrir seu negócio com a quantidade de produtos necessários. Outro 

fato relevante é que apesar de o Supermercado Pic se encontrar no interior de Minas 

Gerais, nas cidades de Divinópolis um grande centro com aproximadamente 230 mil 

habitantes, e na cidade de São Sebastião do Oeste uma pequena cidade com 6 mil 

habitantes, pode ser considerado um supermercado de vizinhança pelo fato de estar 

próximo a seus consumidores, em pontos estratégicos, facilitando a mobilidade para 

realizar suas compras.  

 

4.2 Apresentação dos resultados etapa qualitativa  

 

Nesta seção, apresentam-se os resultados das entrevistas com o Presidente, Gerente 

de loja, Gerente de compras e Supervisor operacional. 

 

4.2.1 Caracterização dos respondentes etapa qualitativa 

 

O Presidente tem 56 anos, casado, ensino superior completo, vasta experiência no 

setor supermercadista, atuando há mais de 35 anos na área. O Gerente comercial tem 

49 anos, casado, ensino médio completo, detêm um bom relacionamento com 

fornecedores e consumidores, além de buscar constantemente por informações do 

mercado e cenário econômico. O Gerente de loja tem 41 anos, ensino médio 

completo, casado, lida diariamente com os consumidores, escutando suas 

reivindicações, reclamações e elogios constantemente nas lojas. O Supervisor 

operacional tem 26 anos, solteiro, formado no ensino superior completo, é filho do 

presidente, cresceu no meio supermercadista. É dono de vasto conhecimento na área 

supermercadista, sempre se atualizando sobre o mercado, além do amplo 

entendimento sobre a empresa e seus processos.  

 

4.2.2 Apresentação dos resultados das entrevistas  

 

Os resultados apresentados constituem-se dos relatos dos gestores e seguindo a 

ordem de perguntas adotadas conforme (Apêndice A Roteiro de entrevista). 
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Em relação ao diferencial entre um supermercado e um supermercado de vizinhança 

a Figura 23 expressa os resultados quanto à percepção dos gestores. 

 

 

Figura 23 – Mapa de categorização sobre diferencial entre um supermercado e um 
supermercado de vizinhança 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Depoimentos para a pergunta motivada ao alcance do objetivo específico identificar 

características de compra do consumidor de um supermercado de vizinhança.  

 
Geralmente atende um raio menor do que o geral de um supermercado, 
quando você fala em supermercado muitas das vezes ele atende um raio maior, 
e o supermercado de bairro a própria palavra já está falando, atender o 
supermercado de bairro, né, atender a vizinhança e, né, às vezes um raio um 
pouco maior do que o geral de um supermercado[E01]. 
 
Na minha visão vejo trabalho de boa vizinhança. Se você souber explorar isso, 
pode-se ter bons resultados [E02] 
 
[...] Você faz um jornal de ofertas também visando esse consumidores que você 
conhece, tipo de oferta que você quer chegar até ele, né, e outra coisa, no dia 
a dia você conhece o consumidores pelo nome, né, você sabe onde que ele 
mora, você sabe... você bate papo em questão de mix, talvez até um produto 
que não tem na loja, ele vai te dá uma dica, comprou um produto e o produto 
é bom você devia ter na loja, quer dizer, essa proximidade dos consumidores 
te ajuda a operar o supermercado no dia a dia [E03]. 
 
As donas de casa que estão mais próximas, é um supermercado de vizinhança 
que atende somente a vizinhança ali, a sua área de atuação é menor do que 
um supermercado de centro, que já atende toda a cidade [E04]. 

DIFERENCIAL 

entre 

Supermercado

&

Supermercado 
de vizinhança

É... o diferencial entre um

supermercado e um

supermercado de bairro, o

supermercado de bairro é pra

atender a vizinhança [E01].

Você faz um trabalho mais

caloroso, mais próximo dos

clientes [E02].

A diferença é que o cliente de

bairro tá aí no dia a dia, você

conhece ele, ele tá mais

próximo de você então você

tem como atender um

atendimento diferenciado E03].

Um supermercado de bairro 

atende em si o consumidor do 

bairro [E04].
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Observou-se nas respostas dos gestores, opiniões compartilhadas em relação ao 

diferencial de um supermercado de bairro, as quais descrevem a proximidade de 

atendimento aos consumidores, ou seja, em um raio geográfico menor, e o contato 

mais perto leva a um relacionamento direto entre consumidores e colaboradores.  

 

No que tange aos atrativos necessários em um supermercado de vizinhança, a Figura 

24 expõe seus resultados. 

 

 

Figura 24 – Mapa de categorização sobre os atrativos de um supermercado de 
vizinhança 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Relatos para a pergunta motivada ao alcance do objetivo específico identificar as 

preferências para a escolha desse varejo para efetuar suas compras. 

 
[...] É geralmente o supermercado de bairro os funcionários conhecem quase 
todos os consumidores, e preço, preço não é tudo, né, preço geralmente os 
preços são iguais, né, de supermercados e hipermercados, os preços são 
geralmente iguais, então o diferencial é atendimento[E01]. 
 
Atrativo... boa pergunta! Conhecimento dos consumidores, conhecer os 
consumidores pelo nome [E02]. 
 
[...] Que tem a ver com a primeira pergunta a questão de política de boa 
vizinhança, é onde você começa a explorar, entendeu? Começa a orientar os 
funcionários para que dê um atendimento diferenciado aos consumidores, para 
essa busca entendeu, crescimento do mercado onde o consumidor vai se sentir 
mais tranquilo na loja, com mais afetividade, você consegue também alguns 

ATRATIVOS 

de um 

Supermercado 

de vizinhança

Atendimento, né, tem que ter

um atendimento diferenciado

[E01].

Uai, um mix, né é... um hortifrúti de boa

qualidade, um açougue, todos setores têm

que andar em conjunto, ser bom [E03].

O principal atrativo hoje é o 

atendimento [E04].
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resultados mediante isso, a longo prazo, médio e longo prazo. Principalmente 
ao longo desse um ano e meio que eu estou nessa loja que é mais concentrada 
bairro, né, em relação a São Sebastião do Oeste, que era uma área mais 
central. É, não deixar ter a ruptura e o atendimento, os dois pontos, principal 
onde para se conseguir um bom resultado na loja ao longo de um ano e meio. 
[...] A vantagem que você tem é as entregas são mais próximas, o consumidor 
é mais fiel, né, no dia a dia com você e você acaba sugando informações dele 
que vai te ajudar a gerir seu negócio[E03]. 
 
[...] Que muitas vezes o consumidor procura um atendimento bom, eficaz, 
rápido, e... mais é isso[E04]. 
 

De maneira geral, identificou-se a qualidade do atendimento, comentada por todos os 

gestores como um importante fator. Pelo modelo de supermercado de bairro, é comum 

que os colaboradores conheçam os consumidores, e isto pode ser utilizado como uma 

estratégia de cativação, remetendo ao sentimento de consideração e valorização do 

empreendimento para com os consumidores. Também foram relacionados aspectos 

de acesso a uma mercadoria de qualidade, e o uso de técnicas para mitigar a ruptura 

(termo utilizado para a descrição de falta de mercadorias nas gôndolas do 

supermercado).  

 

Sobre as diferenças entre os consumidores em função da localização do 

supermercado, os resultados estão descritos na Figura 25. 

 

 

Figura 25 – Mapa de categorização sobre as diferenças entre os consumidores em 
função da localização do supermercado. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

DIFERENÇAS 

entre os 

consumidores 

em função da 

localização do 
supermercado

É, o supermercado de bairro geralmente 

atende a classe B e C [E01].

Existe, com certeza, e grande [E02].

Existe, né, é... por exemplo, nós

temos quatro lojas, sendo três em

Divinópolis e uma em São

Sebastião do Oeste, então de

uma cidade pra outra já muda

muito o mix [E03].

Existe bastante diferença [E04].
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Relatos para pergunta motivada ao alcance do objetivo específico identificar as 

preferências para a escolha desse varejo para efetuar suas compras. 

 

[...] Né, os outros supermercados às vezes um supermercado é... vamos dizer 
assim, um hipermercado, atende uma classe maior que é classe A e AA. [...] O 
supermercado de bairro geralmente é para atender os consumidores de bairro 
[E01]. 
 
[...] Por causa de comportamento, entendeu? Cultura, muda muito de uma loja 
para outra onde hoje, é onde eu cobro muito dos colaboradores da loja explorar 
mais esse nicho que cada loja tem hoje, sua própria particularidade, para poder 
até crescer uma venda sabendo explorar [E02]. 
 
[...] É, que o pessoal que tá na cidade na loja central, é a principal loja da cidade 
e também ser em outra cidade mais muda bastante, né o hábito de consumo e 
agora nós estamos preparando para abrir uma loja no centro, é... a gente que 
tem que aprender com esse novo consumidor, né, um consumidor vamos falar 
assim, AB que tem um perfil diferente, nós vamos ter que buscar novas marcas 
de vinhos, novos produtos que eles consomem que a gente talvez não trabalha 
ainda, né, e lá também tem o perfil dos consumidores, aqueles antigos, 
tradicionais que são consumidores de muitos anos dessa loja e têm as marcas 
também, né, que talvez a gente não tenha aqui, vou ter que tá buscando para 
eles, mais a gente sempre tem que buscar ouvir o consumidores pra gente 
fazer como se diz, por ser loja de vizinhança, dar aquela atenção e outra coisa, 
investir em atendimento, né, uma loja de vizinhança ela tem um atendimento 
diferenciado porque o dono tá ali, tá mais próximo, você conhece os 
consumidores do dia a dia que tá ali na loja, né, vale a pena escutá-lo e fazer 
um bom atendimento para ele [E03]. 
 
[...] Hoje nossa loja matriz, mesmo sendo uma loja de bairro, atende a classe 
da A até a classe D, já as nossas duas lojas dos outros bairros Davanuze e 
Dona Quita atende principalmente a classe C, tem uma renda menor. São 
bastante diferentes os hábitos de consumo. Os produtos em si procurados nas 
duas lojas são bastante diferentes e os consumidores classe A procuram um 
atendimento de maior qualidade[E04]. 

 

No que tange a preferência na escolha do varejo, detectam-se algumas alterações de 

opinião, entretanto ocorreu unanimidade quanto ao critério de segregação dos 

consumidores na opinião dos gestores, pela classe social. Neste quesito, o perfil de 

produtos de consumo apresenta larga variação, logo, a loja deve estar preparada de 

acordo com dados empiricamente estruturados e de tendências de mercado.  

 

A Figura 26 descreve os produtos procura do consumidor em um supermercado de 

vizinhança. 
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Figura 26 – Mapa de categorização sobre a procura do consumidor em um 
supermercado de vizinhança 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Declarações para pergunta motivada ao alcance do objetivo específico identificar as 

preferências para a escolha desse varejo para efetuar suas compras. 

 
[...] Ser bem atendido, ele procura os produtos que vai atender né, desde... 
vamos dizer assim, desde fim de semana e durante a semana [E01]. 
 
[...] É uma característica, entendeu? Algo diferente que talvez ele não vai 
encontrar num supermercado central, algo mais caloroso, atendimento. [E02]. 
 
[...] Já conhece o supermercado, é um supermercado que ele se identificou por 
tá próximo da casa dele e também ter preços atrativos e produto e mix, né, dos 
produtos que vai atender ele no dia a dia [...]outra coisa, por exemplo, ele 
precisa duma carne diferenciada no final de semana ou precisa, ele já sabe 
que a loja ali ele vai encontrar, já até liga para o açougueiro, óh reserva pra 
mim tal, tantos quilos disso e tantos daquilo, ele faz a compra do dia a dia. Ele 
consegue até passar por telefone, são facilidades e outra coisa a entrega talvez 
ele vem cá e faz uma compra, ele tá saindo pra trabalhar, óh entrega lá pra 
mim, a minha funcionária tá lá vai receber essa compra lá, quer dizer, as 
facilidades e fora isso também talvez ele vai dar um cheque a gente já conhece 
ele aqui no dia a dia aqui, não tem problema, então, assim, a gente aceita o 
cheque dele, tudo se torna mais simples por ser uma loja de vizinhança [E03]. 
 
Ele atende todos consumidores, o nosso supermercado hoje conta com 
açougue, hortifrúti, padaria e mercearia e nisso a gente consegue atender toda 
a demanda do consumidor hoje nas nossas lojas. Tanto alimentícios como não 
alimentícios também [E04]. 
 

PROCURA

do consumidor 

em um 

supermercado 

de vizinhança
Ele procura satisfazer as necessidades

[E01].

Na minha visão, o quê que ele procura

num supermercado de bairro... É

atendimento [E02].

O mundo hoje tá muito corrido, né,

então por estar próximo da sua

residência ele vem rapidinho, já

entra, já sabe onde tá os produtos

[E03].

Ele procura sempre, supermercado

de bairro sendo um supermercado

completo [E04].
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Para a indagação sobre procura, relacionada a busca do consumidor, as opiniões dos 

gestores se coincidem. Nota-se que ambos retratam como os pontos fortes 

atendimento e acesso a um mix de produtos, o qual possa atender à expectativa do 

consumidor. Fatores estes que ainda seguiram com um pouco mais de detalhamento, 

de acordo com o gerente de compras, facilidades como separação de mercadorias 

por solicitação prévia (ligação informal entre consumidor e colaborador), entrega em 

domicílio e confiança em pagamentos pré-datados são aceitos pelo elevado índice de 

confiabilidade.  

 

Quanto às características dos consumidores os resultados estão elencados na Figura 

27. 

 

 

Figura 27 – Mapa de categorização sobre características dos consumidores do 
supermercado de Pic 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Afirmações para pergunta motivada ao alcance do objetivo específico identificar as 

características de compra dos consumidores nos supermercados de vizinhança. 

 

[...] Maior fluxo de pessoas casadas, né, sexo ambos os sexos, idade, né, não 
tem idade, é desde do mais jovem até o mais idoso [...] Não tem pesquisa que 
comprove isso, nas nossas lojas não tem pesquisa comprovando, mais no geral 
é que desde o mais jovem até o mais idoso [...] renda também... E também um 
pouco de periferia, né, por causa da localidade que aquela loja lá se encontra, 
um pouco mais afastado, mas tem umas pequenas áreas lá periféricas [E01]. 
 

[...] São consumidores considerados de mais baixa renda. E também um pouco 
de periferia, né, por causa da localidade que aquela loja lá se encontra, um 

CARACTERÍSTICAS 

dos 

consumidores 

do 

Supermercado 

PIC Características geralmente são

pessoas casadas, né [E01].

Ah, em questão de idade e sexo é

variado, mas lá o cliente lá

fundamental é o cliente da classe

C e D [E02].

É, nossos consumidores aqui

principalmente a loja aqui é matriz,

né, é um cliente pela região de poder

aquisitivo maior [E03].

Maior parte dos nossos clientes hoje

são clientes mais velhos, que têm

sua casa [E04].
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pouco mais afastado mais tem umas pequenas áreas lá periféricas [E02]. 
 
[...] Tem as outras lojas de bairro são lojas os bairros são poderes menor, né, 
então se acaba vendendo produtos mais baratos, né, aqui se vende, por 
exemplo, muita picanha, muito filé mignon, produtos mais caros, o ticket médio 
é maior em relação é às outras lojas, me parece que o ticket médio aqui é... 35 
reais, em média, aqui, das outras lojas vão está em torno de 27 reais, então 
muda por causa da renda daquele consumidor de vizinhança [E03]. 
 
[...] O público jovem hoje na nossa loja matriz é um pouco maior que as outras 
lojas por ser perto de três faculdades que aumenta muito o público jovem aqui. 
Mas nosso público hoje é em geral um público mais velho, um público casado, 
pessoas casadas [E04]. 

 

Observou-se respostas em diferentes abordagens, o presidente relacionou o 

atendimento mais frequente a consumidores casados, não distinguindo sexo e 

enfatizando a gama de consumidores de todas as idades. Os gerentes de loja e 

compras por sua vez, relacionaram em um comparativo os modelos de consumidores 

em classe social, de acordo com a unidade do supermercado considerada para 

análise. Já o supervisor operacional caracterizou a unidade matriz como a receptora 

de consumidores mais jovens, devido a sua localização e por estar próxima a unidades 

de ensino superior.  

 

Em relação às estratégias de Marketing de mais impacto nos consumidores de 

vizinhança a Figura 28 descreve seus resultados. 

 

 

Figura 28 – Mapa de categorização sobre as estratégias de Marketing que causam 
mais impacto nos consumidores de vizinhança 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

de mais impacto nos consumidores de vizinhança

Distribuição de

jornalzinho [E01].

Óh, uma estratégia que a gente

conseguiu um resultado bom o

ano passado foi entregar jornal

de porta a porta [E02].

Eu acho que o melhor é o Atendimento, né, o melhor marketing que a

gente tem é atender o cliente, ele comenta com o outro cliente, tá, e o

jornalzinho [E03].

É, o marketing de hoje que eu vejo que mais impacta é o marketing no

PDV [E04].
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Declarações para pergunta motivada ao alcance do objetivo específico identificar as 

preferências para a escolha desse varejo para efetuar suas compras. 

 

[...] Nós fazemos distribuição de jornalzinho nas vizinhanças e o que vale muito 
é produtos de qualidade principalmente quando se fala de setor de hortifrúti, 
açougue, frios, padaria, então tem que vender produtos de qualidade e bom 
atendimento[E01]. 
 
[...] Foi considerada uma ferramenta muito grande de propaganda para a loja, 
que também foi fundamental no crescimento dela, entendeu e, por meio disso, 
é a política de boa vizinhança mesmo, fazer sempre algo diferente pra está 
atraindo os olhares daquele consumidor ali, que tá indo todo dia na loja, até 
duas, três vezes por dia tem consumidor ali da vizinhança que vai na loja da 
gente, tentar agradar ele de alguma forma ou levar até ele alguma informação. 
[...] Uma delas foi o jornalzinho e outra de novo o atendimento, a longo prazo, 
já foi a longo prazo. O jornalzinho foi imediato, a curto prazo. O atendimento já 
foi a médio e longo prazo [E02]. 
 
[...] Temos em São Sebastião do Oeste consumidores que trabalham na Avivar 
que são é, nordestinos, né, então tem um cardápio diferente para lá, quer dizer, 
eles consomem produtos diferenciados como cuscuz, né, charque é... bebidas 
se vende muito. [...] Todo mundo faz jornal, todas grandes redes todos 
supermercados fazem jornal e produtos são iguais praticamente em todo 
supermercado, eu acho que é um diferencial que a gente tem, o marketing 
mesmo é aquele atendimento corpo a corpo, aquele atendimento mais... o calor 
humano ali, vamos falar assim dos nossos funcionários, nossa equipe, né, e 
por isso que é muito importante ter um treinamento na nossa equipe para 
receber esses consumidores [E03]. 
 
[...] O marketing no PDV, que é no ponto de venda dentro da loja, por exemplo, 
o dia que a gente faz o marketing interno aqui é de um determinado produto, 
por exemplo, a pizza, ela sai de uma venda de 20 unidades por dia para mais 
de 200 unidades dia na loja. [...] É o marketing direto com o consumidor, você 
impacta em si o consumidor, é um marketing mais difícil de se fazer que tem 
de ser um trabalho bem feito e aumenta muito em si a venda do produto para 
os consumidores, mas esse consumidor já é um consumidor que está dentro 
da nossa loja, a gente não consegue atrair novos consumidores com esse 
marketing [E04]. 

 

Identificou-se que os gestores abordam a importância do jornal interno de preços e 

promoções para o marketing do supermercado. Este é distribuído interna e 

externamente a loja, um aspecto importante, responsável pelo aumento de vendas a 

curto-prazo, tendo sido entregue de maneira domiciliar. De maneira geral, pontos 

como a qualidade do atendimento e o marketing no ponto de venda (PDV), foram 

citados como estratégias capazes de impactar os consumidores.  
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Quanto aos fatores influenciadores nas compras no supermercado de vizinhança, os 

resultados estão descritos na Figura 29. 

 

 

Figura 29 – Mapa de categorização sobre os fatores influenciadores nas compras 
no supermercado de vizinhança 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Relatos para a pergunta motivada ao alcance do objetivo específico identificar as 

preferências para a escolha desse varejo para efetuar suas compras. 

 
[...] Geralmente quando se trata de pessoas mais idosas eles vem a pé não 
tem carro e preço, né também o preço se você tiver preço atrativo, não sendo 
preço fora do mercado, vai atender bem ao consumidor [E01]. 
 
[...] É... as operadoras, no caso lá que a gente não tem opção ainda, as 
operadoras oferecer na boca do caixa, isso dá um resultado muito bom, se faz 
um trabalho com elas, óh, vende esse produto para nós que está na oferta hoje, 
isso também tem um resultado muito bom, consegue seduzir o consumidor a 
comprar mais e aumentando até o próprio ticket médio [E02]. 
 
No caso, se fossem produtos, né, se for produtos é... que a gente vende 
produtos e serviços, né, serviços já falei que é o atendimento, tá, que é um 
diferencial que a gente tem que ter, né, esse trabalho aí de corpo a corpo com 
o consumidor, atender bem, saber, conhecer pelo nome, né, no dia a dia. Agora, 
produtos é uma cerveja gelada no final de semana, saber que tem ali tem preço 
e tem cerveja gelada, uma carne de qualidade no açougue, o pessoal trabalha 
muito durante a semana e final de semana quer relaxar, quer ir pra um sítio, 
quer chamar os amigos, né, para confraternizar, então eles sabem que vindo 
no supermercado principalmente no Supermercado Pic aqui a gente tem esse 
produto que vai atender ele bem para o seu churrasco no final de semana [E03]. 
 

FATORES 

INFLUENCIADORES 

nas compras 

em um  

supermercado 

de vizinhança

[...] Variedade e qualidade,

confiança, né, eu acho que o
consumidor quando ele vem no
supermercado ele confia naquele

supermercado, ele vai porque ele
sabe que vai encontrar isso [E03].

Os fatores que influenciam mais.... 

Um jornal agressivo, preço, ofertas 

internas agressivas, a preço baixo 

ou até abaixo do preço de custo 

negociado com o fornecedor [E02].

A facilidade do cliente chegar até a

loja [E01].

O atendimento, que hoje um cliente

de bairro é um cliente próximo a
nós, ele deixa de ir em grandes
redes hoje pra buscar a gente por a

gente ser um supermercado de
vizinhança mais perto da casa dele

[E04].
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[...] Esse atendimento é desde um estacionamento no supermercado, um lugar 
fácil do consumidor parar, é... agilidade, poucas filas, agilidade na loja ali no 
nosso atendimento e também a cordialidade dos funcionários, entra nesse 
atendimento. No caso do produto, qualidade no produto como carne fresca, 
qualidade de hortifrúti, variedade na padaria, é o que mais atrai, é o diferencial 
de um supermercado para o outro porque produto de mercearia, básico, todo 
supermercado tem mais agora o diferencial é nos perecíveis, os perecíveis é 
que dá bastante diferença de um supermercado para o outro [E04]. 

 

Notou-se que os fatores predominantemente citados foram os de proximidade e 

facilidade de acesso às instalações do supermercado, preço, qualidade e atendimento 

mencionados pelo supervisor operacional. 

 

Os resultados expostos na Figura 30 refere-se aos meios de comunicação do 

Supermercado Pic com consumidores. 

 

 

Figura 30 – Mapa de categorização sobre os meios de comunicação do 
Supermercado Pic com os consumidores 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Depoimentos para a pergunta motivada ao alcance do objetivo específico identificar 

como os consumidores buscam a informação sobre o supermercado de vizinhança. 

 
[...] Né, temos propaganda no rádio e comunicação por meio de jornal [E01]. 
 
De uma forma mais prática e assertiva, onde eu preciso até melhorar um pouco 
mais isso aí, não que eu vou ficar batendo papo com o consumidor, mais dá 

MEIOS 

DE COMUNICAÇÃO

do Supermercado 

PIC com os clientes

Através de jornalzinho e rádio [E01].

Um bate papo dentro da loja, de uma

forma saudável onde não se toma
tempo, até o ponto de conhecer mais e
dar mais atenção para os clientes

[E02].

Hoje comunica é através de jornal de

ofertas, nós temos a rádio, tem as
redes sociais [E03].

Hoje temos propaganda em rádios,

duas rádios aqui da cidade, temos
Instagram, Facebook [E04].
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um pouco mais de atenção. Mas já é uma característica minha de ser um pouco 
hiperativo, agitado [...] Eu cobro muito dos funcionários um sorriso, olhar nos 
olhos, um bom dia, uma boa tarde, um boa noite, é uma forma de comunicar 
também que você faz o diferencial, deixa a loja mais leve a partir do momento 
que pelo menos ali 50% dos funcionários conseguir esse objetivo deixa a loja 
mais leve [E02]. 
 
[...] Tem as lojas, tem os grupos também do WhatsApp né, que comunica por 
meio de ofertas, o consumidor manda, né, para perguntar preço, então a gente 
é... tem esse meio de comunicação [E03]. 
 
Hoje nosso canal de comunicação é bem falho com o nosso consumidor é... 
[...] mas a nossa comunicação ainda a gente é muito falha. [...] É muito 
pequena, poderia ser maior [E04]. 

 

Observou-se que o processo de comunicação se faz primordialmente por intermédio 

do jornal de ofertas, e de anúncios em duas rádios que abrangem a área de cobertura 

das unidades matriz e filiadas dos supermercados Pic. Existem também os meios em 

redes sociais, apesar de serem pouco explorados. Na concepção do gerente de loja, 

uma comunicação cordial contribui para um clima agradável, consequentemente para 

uma melhor conversão em vendas.  

 

No que tange ao treinamento dos colaboradores para atender os consumidores do 

Supermercado Pic, seus resultados estão descritos na Figura 31. 

 

 

Figura 31 – Mapa de categorização sobre o treinamento dos funcionários do 
supermercado 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

TREINAMENTO

dos funcionários do 

Supermercado PIC

Hoje temos um RH na empresa [E01].

Orientação e cobrança dia a dia

[E02].

Agora sim, nós temos um RH [E03].

Hoje temos um planejamento, um

cronograma de treinamento de
atendimento que nosso psicólogo
trabalha com os funcionários.
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Afirmativas para a pergunta motivada ao alcance do objetivo específico identificar 

fatores influenciadores no processo de compra. 

 
[...] Ele, né, quando o empregado colaborador ele... quando vai para a empresa 
ele tem o treinamento, [...] eles são treinados pelo RH e no dia a dia, sempre 
conversando com eles, prestar bom atendimento ser observadores, né? [E01]. 
 
[...] É, o treinamento precisa se ter mais, são poucos, mas o mais eficaz é 
cobrança no dia a dia mesmo [...] seria uma orientação do que ele deve fazer.... 
Isso, como ele se comportar e não só naqueles momentos que o consumidor 
chega tranquilo, naqueles momentos também de dificuldade quando o 
consumidor chega nervoso, houve algum problema ali que a empresa não pode 
autorizar, mas ter um jogo de cintura para poder contornar aquela situação 
[E02]. 
 
[...] O psicólogo aqui que é o Júlio, né que faz o treinamento loja a loja, né, isso 
é muito importante, a gente está vendo ele aí trabalhando e vende também no 
dia a dia o atendimento, né, talvez era muito superficial com o RH agora esse 
treinamento você vê que nós vamos, como se diz, o funcionário talvez ele vem 
cru sem saber como que é o supermercado, nunca trabalhou no supermercado, 
às vezes é o primeiro emprego [...] [E03]. 
 
[...] Esse treinamento é feito mensal com todos os funcionários da empresa [...] 
Atendimento, cordialidade, como se deve atender o consumidor, [...] até um 
produto na gôndola é mostrar aos consumidores esses atendimentos [E04].  

 

Analisou-se que treinamentos e capacitações são realizados pela empresa, 

desenvolvidos a partir da implementação do setor de Recursos Humanos (RH) com o 

acompanhamento do psicólogo do trabalho, sendo encontradas divergências 

relacionadas à frequência destes treinamentos. Entretanto, todos os gestores 

afirmaram a importância do tratamento dos consumidores pelos colaboradores da loja.  

 

A aprendizagem por meio do treinamento gera a otimização das capacidades dos 

trabalhadores, e melhora o conhecimento organizacional da equipe. O conhecimento 

estimula boas práticas, beneficia a forma com a equipe lida com produtos e serviços, 

além de prepara-los para lidar com a tomada de decisões ou com possíveis situações 

desafiadoras no exercício da profissão (Silva, Vasconcelos, Jeunon & Duflot, 2016). 

A indagação que buscou identificar o grau de satisfação dos consumidores do 

Supermercado Pic tem os resultados exposto na Figura 32. 
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Figura 32 – Mapa de categorização sobre o grau de satisfação dos consumidores 
do Supermercado Pic 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Depoimentos para a pergunta motivada ao alcance do objetivo específico identificar 

estratégias que poderão ser utilizadas para atrair e fidelizar consumidores. 

 

Se for em nota acho que seria nota oito, precisa de melhorar muito a cada dia 
tem que melhorar, né, se for para falar em nota [...] Eles são satisfeitos, mas 
precisava de ser mais satisfeitos, né? [E01]. 
 
[...] Quatro e meio, porque a gente peca ainda. Daria quatro e meio hoje. É, 
quatro, quatro e meio porque a gente ainda escuta alguma reclamação, não 
tem como ser 100%, mas de quatro a quatro e meio [E02]. 
 
Os consumidores do Supermercado Pic eu acho que o grau de satisfação aqui 
vamos falar nove, né, eu acho que não tem nada perfeito [E03]. 
 
Atualmente não temos nenhuma ferramenta para apurar esse resultado, mas 
acredito que o grau de satisfação deles seria bom [E04]. 

 

De uma maneira macro, certifica-se que o nível de qualidade compreendido entre os 

gestores, no que se relaciona a rede de lojas dos Supermercados Pic é acima da 

média, apesar das diferentes métricas adotadas. Sendo reconhecido pelos gestores 

que sempre existem métodos e possibilidades de melhoria, adequação e 

padronização de serviços e oferta de produtos.  

 

Em relação à realização de pesquisas de mercado por parte do Supermercado Pic, os 

resultados estão elencados na Figura 33. 
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Figura 33 – Mapa de categorização sobre a realização de pesquisas de mercado 
por parte do Supermercado Pic 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Relatos para a pergunta motivada ao alcance do objetivo específico identificar 

estratégias que poderão ser utilizadas para atrair e fidelizar consumidores. 

 
[...] Buscando informação com os próprios consumidores como que está o 
atendimento, se tem algum produto na loja, quando ele traz alguma crítica, 
alguma informação, aí eu vou criando indicadores para poder melhorar um 
atendimento, uma ruptura dentro da loja, entendeu, uma organização, uma 
limpeza, um produto com qualidade, preço [E02]. 
 
[...] Né, é igual no caso funcionários aí a gente treina para o concorrente, o 
concorrente para nós também então o mercado é isso aí. Agora a gente tem 
que tá sempre antenado aí na concorrência pra ver o que eles tão fazendo e 
eles também vêm aqui na nossa loja, né, isso a gente sempre aprende um 
pouco, não só isso também, nas feiras de supermercados também nós temos 
aqui o Sevar em Divinópolis, né, que participa aqui da feira de supermercado 
regional, temos também a SuperMinas, né, que é a feira de supermercados 
final de ano agora em outubro, né, a gente tá sempre participando, tem as 
exposições com os fabricantes, né, esse contato com o fabricante, com a 
indústria, né, é importante, então a gente tem que sempre buscar é 
conhecimento [...] [E03]. 
 
[...] Com o consumidor, em outros lugares, com fornecedores, com 
concorrentes. Hoje temos a pesquisa dos concorrentes que eles andam dentro 
da loja do concorrente nosso fazendo pesquisa de preço, pesquisa de 
produtos, variedades para gente poder sempre está melhorando e temos 
também a pesquisa de satisfação dos consumidores que é feita hoje em média 
de três em três meses na empresa [E04]. 

TIPOS DE 

PESQUISAS 

do Supermercado 

PIC
Não, não fazemos pesquisas [E01].

Pesquisa diretamente, não. Eu que

procuro criar alguns indicadores dentro

da empresa pra mim ter referência, pra

ter algumas atitudes [E02].

Muito poucas. Muito raro se

fazer uma pesquisa [E04].

Fazemos. Nós visitamos os

concorrentes, é muito

importante visitar pra você

saber o quê que seu

concorrente tá fazendo [E03].

Fonte: https://www.questionpro.com/blog/pt-

br/pesquisa-descritiva/
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Verificou-se divergências nesta questão, no ponto da existência ou não de pesquisas 

e devido a sua frequência de realização, o que converge na necessidade de 

planejamento ou de alinhamento de informações entre gestores. Entretanto foram 

realçadas as características de um bom feedback (retorno de informações fornecidas 

por consumidores, que geralmente retratam pontos de melhoria, sugestões, 

reclamações ou reconhecimento) por parte dos consumidores, acompanhamento da 

concorrência, visando manter o padrão de qualidade / competitividade e aplicação de 

pesquisas de satisfação interna.  

 

Sobre as ações do Supermercados Pic realizadas ou a realizar para atrair mais 

consumidores, a Figura 34 descreve seus resultados. 

 

 

Figura 34 – Mapa de categorização sobre as ações do Supermercados Pic 
realizadas ou a realizar para atrair mais consumidores 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Declarações para a pergunta motivada ao alcance do objetivo específico identificar 

estratégias que poderão ser utilizadas para atrair e fidelizar consumidores. 

 
[...] A partir de rádio, jornalzinho e o marketing interno, né, que é o marketing 
de bom atendimento, né, de qualidade de produtos, hoje o PIC preserva muito 
pela qualidade dos produtos e preço competitivo no mercado [E01]. 

Nossa principal ação hoje

que a gente faz pra atrair

novos clientes, consumidores

é o nosso panfleto, nosso

jornal de oferta [E04].

AÇÕES PARA 

ATRAIR 

CLIENTES

AO 

SUPERMERCADO 

PIC

[...] Um treinamento de um funcionário que

é o primordial que é ele que vai ajudar a
gente a atrair e algumas ações de
marketing é... por trás disso tudo, de

infraestrutura pra atrair os olhares do cliente
pra loja, até o ponto de trazer ele e fidelizar

ele como nosso cliente [E02].

É... nós fazemos o marketing

[E01].

[...] Então um mix diferenciado é

importante [E03]..
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Boa pergunta! A gente vem se estruturando para isso, principalmente nessa 
nova etapa aí com a quinta loja numa área central dentro de Divinópolis que 
abrange vários pontos [...] Na loja hoje, mudança da logomarca já é uma que 
vai fidelizar, melhorar a marca, não deixando também de ter um mascote que 
é o bonequinho, não podia deixar de falar dele, seria uma delas é... campanhas 
na loja também estão sendo estudadas, principalmente vindo aí comemorar 30 
anos, é... treinamento dos funcionários que não deixa de ser entendeu, porque 
o funcionário ele que divulga a marca lá fora, algumas estratégias de mídias 
também, usufruir até mais disso também [E02]. 
 
Essa visita igual eu te falei com os concorrentes em questão de mix também 
você tem um mix ali mas, o mercado muda tão rápido, tem que sempre tá 
buscando novas opções, né, para ofertar aos o seus consumidores em 
produtos ali, né, é... então é, não só na sua cidade, mas também ter um produto 
igual lá tem a loja de São Sebastião do Oeste tem um consumidores que é 
nordestino que tem sempre produtos diferenciados, tem que escutar, entender 
e avaliar aquele produto pra gente cadastrar ele no mix [E03]. 
 
[...] Hoje é feito cerca de 10 mil jornais toda semana e entregue na casa dos 
consumidores. [...] Temos agora a gente está lançando a campanha de 30 anos 
do supermercado, então a gente pretende fazer uma campanha grande sortear 
mais de 30 mil reais em prêmios para atrair novos consumidores, chamar os 
consumidores para dentro da loja [E04]. 
 

Notou-se recorrência no comentário relacionado ao jornal de ofertas como potencial 

veículo de marketing da empresa, um mix de produtos compatível e a manutenção da 

qualidade são igualmente abordados. O presidente enfatiza o marketing por meio da 

rádio, e o gerente de lojas o potencial por intermédio de estratégias para a nova loja 

(quinta) localizada na região central da cidade de Divinópolis – MG. Os aspectos 

visuais para o ambiente externo da loja, assim como preços competitivos e promoções 

aparentam ser as principais novas estratégias de marketing, sem que sejam 

interrompidos métodos anteriores ainda funcionais.  

 

Quanto às ações do Supermercados Pic realizadas ou a realizar para fidelizar os 

consumidores seus resultados estão descritos na Figura 35. 
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Figura 35 – Mapa de categorização sobre as ações do Supermercados Pic 
realizadas ou a realizar para fidelizar os consumidores 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Depoimentos para a pergunta motivada ao alcance do objetivo específico identificar 

estratégias que poderão ser utilizadas para atrair e fidelizar consumidores. 

 
[...] Qualidade, qualidade de produto, você sempre vai fidelizar qualidade, não 
só de produtos como qualidade quando a gente fala qualidade é num todo, é 
limpeza, né, qualidade de produtos, o bom atendimento, isso vai fidelizando os 
consumidores pouco a pouco [E01]. 
 
Para fidelizar... isso aí até está sendo discutido, uma ação interessante que fez 
outro dia foi uma promoção para uma corrida, o consumidor foi obrigado a ir na 
loja para retirar o kit, com isso, não que fidelizou o consumidor, mas a loja que 
estava preparada poderia ter ganhado e fidelizado algum consumidor [...] E... 
A loja se torna responsável pelo treinamento ali da equipe para poder fidelizar 
aquele consumidor quando ele vem e, principalmente, aqueles que já estão 
também, fazendo algumas ações interna ali para você reter aqueles que já 
compram da gente no caso. É, no meu ponto de vista, hoje, sim tudo gira em 
torno do atendimento. No futuro eu creio que a gente está estruturando para 
isso, ter outras ações diferenciadas para conseguir atrair e fidelizar o 
consumidor dentro da loja, que seja com um enfeite, mas com um enfeite 
diferenciado que vai brilhar nos olhos do consumidor, que ele vai se sentir bem, 
e vai continuar comprando da gente. Cinquenta por cento do atendimento é 
corpo a corpo, é comunicação, é verbal, é os gestos, é um sorriso, é um olhar, 
e os 50% vêm em vários processos. Operação na linha de frente para o sistema 
não ter problema, não deixar faltar um produto na loja, vender produto com 
qualidade, que sejam três pontos básicos aí. É equipamento. E não só linha de 
frente, quando eu falo sistema, mais vamos mudar, equipamento, até mesmo 
num açougue, na hora de fatiar um produto, a fatiadora está com qualidade, 
não atrasar o atendimento do consumidor na fila [E02]. 

AÇÕES PARA 

FIDELIZAR OS 

CLIENTES

NO 

SUPERMERCADO 

PIC
É... como a gente vem dizendo né, é o

bom atendimento para fidelizar [E01].

[...] no meu ponto de vista, começa a

fidelizar o cliente através de algumas
ações, desta forma, pra levar o cliente na
loja [E02].

[...] Oferecer um produto

realmente que chama a
atenção, porque o cliente
compra com os olhos

[E03]..

Hoje já começamos com o

nosso cartão de crédito

próprio e a gente pretende

com o tempo lançar

promoções... [E04].
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É manter a qualidade, né, nos nossos produtos, na padaria, no hortifrúti, igual 
eu te falei do açougue, né, e porque produto é muito igual, mas nesses produtos 
muita das vezes o consumidor compra com os olhos, né, uma padaria, uma 
coisa bem feita uma confeitaria, né, produto fresquinho no hortifrúti, né, o 
frescor, porque o importante o hortifrúti que você faz a promoção, mas muitas 
vezes vai para 10 dias, 15 dias, o frescor do hortifrúti você leva ali para dois 
dias, três dias então tá sempre no dia a dia ali, é igual padaria, né, você vai na 
padaria pelo menos uma vez por dia comprar pão, né, comprar o pão 
quentinho, fresquinho ali, então a gente tem cuidado com esse frescor, né... 
[E03]. 
 
[...] no caso seria o consumidor que tem esse cartão teria um certo desconto 
nos produtos, em alguns determinados produtos, com isso vai fidelizar mais os 
consumidores [E04]. 
 

Verificou-se em uma abordagem geral que termos como qualidade de atendimento e 

de mercadorias (assim como de sua reposição) são mencionados. O presidente 

destaca inclusive a necessidade de se manter em boas condições as estruturas e 

instalações internas a empresa, o gerente de loja enfatiza o bom funcionamento dos 

equipamentos da instalação e a agilidade de atendimento no check out, o supervisor 

operacional aborda o uso do modelo exclusivo de cartão de crédito, que está sendo 

lançado na rede de Supermercados Pic.  

 

Sobre o diferencial do Supermercados Pic para manter seus consumidores, os 

resultados apresentam-se na Figura 36. 

 

 

Figura 36 – Mapa de categorização sobre o diferencial do Supermercados Pic para 
manter seus consumidores 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

DIFERENCIAL 

do Supermercado 

PIC para manter 

seus clientes

O diferencial que a gente tem aqui, né,

eu vou tornar a repetir, que é o

atendimento, né [E01].

Políticade boa vizinhança.[E02].

[...] E outra coisa importante e a maior

propaganda que nós temos vamos falar

assim de graça é a satisfação do cliente

porque um conta para o outro [E03].

Em comparação aos

nossos concorrentes um

bom atendimento que

temos hoje e por ser um

supermercado de

vizinhança [E04]
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Asseverações para a pergunta motivada ao alcance do objetivo específico identificar 

estratégias que poderão ser utilizadas para atrair e fidelizar consumidores. 

 
[...] Qualidade em atendimento a gente sempre bate nessa tecla, né, para ser 
cordial com o consumidor, né, e preço, né, como a gente tem falado, o preço 
básico mesmo, né, porque não adianta se você tem atendimento e preço alto 
e também não adianta você ter um preço barato e o consumidor for ser mal 
atendido, então, né, tudo anda numa linha só [E01]. 
 
[...] Isso está se perdendo um pouco porque o proprietário está se distanciando. 
Então, mais do que nunca, é aonde que vão entrar os filhos para assumir o 
negócio do pai para manter, creio eu, essa característica que é um ponto 
fundamental hoje e forte essa característica de política de boa vizinhança onde 
o dono está presente e o dono é a cara do supermercado, só que não tem 
como ele manter isso, principalmente pelo crescimento das lojas [...] O dono 
está à frente do negócio, mais como ele começou o negócio no passado ainda 
existe essa característica, hoje eu vejo que o ponto forte é esse, a característica 
da pessoa que ele é, da humildade, da transparência, então o consumidor 
gosta disso e o desafio é manter essa característica dentro das lojas hoje, que 
é um diferencial hoje do Supermercado Pic na visão dos consumidores e na 
minha também hoje [...] O proprietário, só que eu sei que com o tempo isso vai 
se perder, mais nada impede de se criar uma estratégia em relação a isso para 
que não se perca isso por completo, que seja um ponto forte, que seja um 
diferencial do Supermercado Pic hoje esse contato, esse contato humano e 
principalmente no mercado que a gente vive hoje que as pessoas estão muito 
a desejar, muito aquém em relação a isso [E02]. 
 
É uma empresa de bairro por ser vizinhança é uma consumidora que a gente 
já conhece, né, no dia a dia A gente tá sempre [...] talvez a gente vai num... 
igual eu acabei de atender um consumidor ali agora que fez uma encomenda 
de carne, ele mandou aqui uma mensagem no WhatsApp agradecendo que dá 
outra vez que teve um feriado ele comprou aqui e o pessoal todo elogiou a 
carne aqui do Supermercado Pic pela qualidade, agora ele acabou de me 
mandar mensagem agradecendo, né, é... que foi muito bem atendido e a gente 
separou de acordo com o que ele pediu a encomenda dele, né, e falar na 
cerveja que eu ofertei para ele também, levou cerveja, levou carne, então, 
assim, nós temos que atender esse consumidor e fazer algo a mais para ele, 
então promoção todo mundo faz mais quando você tem um produto de 
qualidade igual nosso açougue, ele levou e ficou satisfeito, uma cerveja gelada 
que o mercado muitas vezes as outras lojas têm uma cerveja para vender no 
ponto de venda, mas não é gelada, né, ou acabou, nós não, nós temos uma 
câmara lá em baixo um freezer cooler que a gente coloca bebida gelada para 
atender o nosso consumidor, nós preocupamos em vender porque muitas 
vezes não dá tempo de gelar uma cerveja, nós não, nós temos uma cerveja 
gelada, é um diferencial que a gente consegue [E03]. 
 
[...] Em si nas vizinhanças temos poucos concorrentes, os nossos concorrentes 
geralmente são grandes redes que estão um pouco mais distantes da gente 
[...] Atendimento: agilidade, poucas filas, qualidade dos produtos 
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principalmente os perecíveis, a cordialidade dos funcionários e questão de 
higiene, limpeza de loja, isso tudo se encaixa dentro do atendimento, de um 
bom atendimento [E04]. 

 

No aspecto da retenção de consumidores pela característica dos Supermercados Pic, 

a qualidade no atendimento foi uma opinião unânime dentre os gestores. Na visão do 

gerente de lojas, um ponto importante a ser ressaltado é a relação do proprietário com 

os consumidores, contribuindo para uma atmosfera de credibilidade e confiabilidade 

perante os consumidores. A conservação da qualidade, principalmente dos produtos 

perecíveis foi mencionada pelo supervisor operacional.  

 
 

4.2.3 Resultados 

 

Nesta fase da pesquisa com consumidores, obteve-se 217 respondentes. Devido à 

dificuldade de alcance do público, e pelas alegações de falta de tempo disponível para 

o preenchimento de todos os campos necessários. Os resultados apresentam-se em 

tabelas, os objetivos específicos citados em conjunto com a discussão abordada no 

referencial teórico além de conexões com a entrevista realizada com gestores. O 

modelo original utilizado para a pesquisa está disponível para consulta no (APÊNDICE 

B) deste estudo. A Tabela 7 descreve o perfil sócio demográficos dos respondentes  

 

Tabela 7 – Perfil sócio demográfico dos consumidores 
Gênero Freq. % 
Masculino 96 44 
Feminino 106 49 
Não quero identificar 15 7 

Total 217 100 

Faixa etária Freq. % 
Menos de 18 anos 20 9 
Entre 18 e 30 anos 80 37 
Entre 31 e 45 anos 61 28 
Entre 46 e 60 anos 42 19 
Mais de 60 anos 12 6 
Prefiro não dizer 2 1 

Total 217 100 

Estado civil Freq. % 

Solteiro(a)  90 41 
Casado(a) / União Estável  77 36 
Divorciado(a)  32 15 
Viúvo(a) 14 6 
Prefiro não dizer 3 1 

Total 217 100 

(continua) 
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(conclusão) 

Formação Freq. % 

Até o ensino fundamental (completo ou incompleto) 56 26 
Até o ensino médio completo/incompleto 111 51 
Graduação completo ou incompleto 35 16 
Pós-graduação completa/incompleta 13 6 
Prefiro não dizer 2 1 

Total 217 100 

Situação profissional Freq. % 

Estudante  22 10 
Desempregado(a) 17 8 
Autônomo  44 20 
Funcionário Publico 29 13 
Funcionário Privado 101 47 
Aposentado 2 1 
Prefiro não dizer 2 1 

Total 217 100 

Rendimento mensal familiar Freq. % 

Até 998 reais 22 10 
De 999 a 1500 reais 72 33 
De 1501 a 2000 reais 54 25 
De 2001 a 3000 reais 49 23 
De 3001 a 5000 reais 13 6 
Acima de 5000 reais 7 3 

Total 217 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Observou-se um percentual ligeiramente maior no número de consumidores do sexo 

feminino, e com consumidores na faixa etária de 18 a 30 anos e sucessivamente entre 

31 a 45 anos. No que tange a relação conjugal dos participantes, nota-se leve 

predominância em solteiros, e com o nível de escolaridade predominantemente 

médio. A maioria dos participantes foram funcionários de empresas do setor privado 

e com renda entre R$999,00 a R$1.500,00. Gerlin (2011), aborda que o modelo 

consumidor do supermercado de vizinhança será compatível com as características 

socioculturais do bairro ao qual está inserido. Ambos os gestores ponderaram em 

relação as adversidades que poderiam ser observadas ao se analisar cada loja da 

rede de Supermercados Pic. 

 

A questão da Tabela 8 foi motivada ao alcance do objetivo específico identificar os 

principais fatores antecedentes e mediadores para a compra em supermercado de 

vizinhança. 
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Tabela 8 – Distância da residência do consumidor em relação ao supermercado 
Variável Freq. % 

Zona rural 13 6 
Até 1 km 59 27 
De 1 a 2 km 53 24 
De 2 a 3 km 46 21 
Acima de 3 km 46 21 
Total 217 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Quanto à proximidade da residência dos participantes, foi confirmado o perfil de 

maioria de consumidores em um raio local de até 1km em referência a posição 

geográfica das lojas dos Supermercados Pic. Em conformidade com a opinião 

demonstrada pelos gestores, e em conformidade com a relação estipulada por 

Parente & Kato (2001), confirmada posteriormente por um estudo similar de Grassi 

(2010). 

 

A questão da Tabela 9 foi motivada ao alcance do objetivo específico identificar as 

características de compra dos consumidores nos supermercados de vizinhança. 

 
Tabela 9 – Frequência de suas compras em supermercados 

Variável Freq. % 

1 vez ao mês 43 20 
2 a 3 vezes ao mês 46 21 
1 vez por semana 40 18 
2 a 3 vezes por semana 33 15 
Mais que 3 vezes por semana 54 25 
Prefiro não dizer 1 0 
Total 217 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A frequência registrada de compras obteve resultado com boa distribuição, sendo que 

a maioria dos participantes afirmam ir mais que três vezes por semana às lojas da 

rede, demonstrando engajamento e recorrência. Um fator especificado por Borges & 

Soares (2001), como um dos potenciais indicadores da funcionalidade de fidelização 

de consumidores. 

 

A questão da Tabela 10 foi motivada ao alcance do objetivo identificar as 

características de compra dos consumidores nos supermercados de vizinhança. 
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Tabela 10 – Valor médio mensal gasto em compras de supermercados 
Variável Freq. % 

Até R$100,00 16 7 

De R$101,00 a R$200,00 34 16 
De R$201,00 a R$350,00 37 17 
De R$351,00 a R$499,00 58 27 
De R$500,00 a R$800,00 48 22 
Acima de R$800,00 22 10 
Prefiro não dizer 2 1 

Total 217 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Dentre os valores médios gastos mensalmente por consumidores, foi identificada a 

predominância entre valores de R$351,00 a R$499,00 seguida de R$500,00 a 

R$800,00.  

 

A questão da Figura 37 foi motivada ao alcance do objetivo específico identificar as 

características de compra dos consumidores nos supermercados de vizinhança. Esta 

questão apresentou mais de uma resposta por respondente, e os resultados estão 

elencados conforme o número de ocorrências identificados na tabulação dos dados. 

 

 

 

Figura 37 – Forma de pagamento mais utilizada pelos consumidores 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

De 235 ocorrências identificadas o maior número de número identificado nesta 

questão foi de 115 apontamentos de consumidores que indicam pagar as compras em 

dinheiro, ou seja o modelo de pagamento mais adotado entre consumidores é a vista 

em dinheiro, apresentando um quantitativo de ocorrências maior que o dobro do 

segundo modelo de pagamento mais utilizado, neste caso, o cartão de crédito com 40 

ocorrências. O que não necessariamente restringe ou maximiza as estratégias de 

atração e fidelização de consumidores, de acordo com, Ames; Pires; Schneider & 

Dinheiro                                                                                                                   115 

Cartão de crédito                                                                                                     040 

Cartão de débito                                                                                                      027 

Cartão alimentação                                                                                                 023 

Notinha                                                                                                                    023 

Outros                                                                                                                     007 

Cheque                                                                                                                   004 
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Tezza, R. (2016). Os modelos diversificados de pagamento contribuem para a 

flexibilidade e gestão de recursos pelo próprio consumidor, além do desenvolvimento 

tecnológico que gradativamente estimula transações financeiras eletronicamente. 

Nesse sentido observou-se que os consumidores utilizam mais de uma forma de 

pagamento no momento de efetuar suas compras. Além da forma de pagamento, os 

respondentes indicaram utilizar cartão do SINTRAM e houve também dois deles que 

apontaram usar o cartão como funcionário do supermercado. 

 

A questão da Figura 38 foi motivada ao alcance do objetivo específico, que tem como 

função identificar as características de compra dos consumidores nos supermercados 

de vizinhança. 

 

Esta questão representa os itens mais comprados no supermercado e também 

apresentou mais de uma resposta e por isso, seus resultados estão elencados pelo 

número de ocorrências. 

 

 

 

Figura 38 – Itens mais comprados pelo consumidor 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

De um total de 403 ocorrências dentre os produtos mencionados como mais 

comprados, os produtos de cesta básica ganharam destaque em 140 ocorrências. De 

acordo com Borges (2001), os produtos de cesta básica são a estruturação da 

alimentação da família ou do indivíduo, e sua preferência por compra ou compra 

Produtos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, farinha)                        140 

Produtos industrializados (Bolachas, chocolates)                                                             046 

Produtos do açougue                                                                                                        043 

Frutas e verduras                                                                                                              037 

Produtos da padaria                                                                                                          033 

Higiene pessoal                                                                                                                026 

Produtos Congelados (Pizza, lasanha, pão de queijo)                                                     022 

Outros                                                                                                                               021 

Bebidas                                                                                                                             018 

Produtos de limpeza                                                                                                         017 
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recorrente, ocorre devido a fidelização de consumidores por fatores (ou combinações 

entre estes) como melhor preço, atendimento, qualidade e mix de produtos, 

localização, etc. Além dos itens estabelecidos nesta questão, os consumidores 

citaram outros produtos como: carnes, pão integral, ricota, presunto, ovos e milho 

verde como produtos mais comprados no supermercado. 

 

A questão da Figura 39 foi motivada ao alcance do objetivo específico identificar os 

principais fatores antecedentes e mediadores para a compra em supermercado de 

vizinhança. Foi permitido nesta questão apontar três motivos que levam o consumidor 

a ir ao supermercado de vizinhança. Assim, os resultados estão descritos de acordo 

com o número de ocorrências 

 

 

 

Figura 39 – Principais motivos para ir ao supermercado de vizinhança 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Dentre as 560 ocorrências identificadas sobre os motivos mencionados pelos 

participantes como determinantes para a escolha do supermercado de bairro, 

identificou-se que atendimento obteve (105) ocorrências e promoção (104), foram os 

mais citados. Este resultado foi compatível com o observado na entrevista com 

gestores, onde os mesmos abordaram estes aspectos como fundamentais.  

 

Os resultados sobre a busca de informações sobre supermercados têm seus 

resultados descritos na Tabela 11, esta questão foi motivada ao alcance do objetivo 

específico identificar os principais fatores antecedentes e mediadores para a compra 

em supermercado de vizinhança. 

Atendimento                                                                                                                105 

Promoção                                                                                                                   104 

Localização                                                                                                                 096 

Preço                                                                                                                           076 

Qualidade                                                                                                                    074 

Variedade (mix)                                                                                                           045 

Simpatia por colaboradores                                                                                        032 

Pagamento                                                                                                                 021 

Passar o tempo                                                                                                          007 
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Tabela 11 – Busca de informações sobre supermercados 
Variável Freq. % 

Não 125 58 
Sim 89 41 
Prefiro não dizer 3 1 

Total 217 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Averiguou-se na maioria das respostas, 58% dos consumidores não buscam 

informações relativas ao supermercado de sua localidade. Porém, em relação a 

parcela que afirmou buscar, a informação mais importante está relacionada às 

promoções ofertadas pelo comércio, em segundo plano o preço de produtos. Desta 

forma, observa-se que o fator financeiro é o mais considerado entre consumidores os 

consumidores participantes.  

 

Os consumidores afirmaram ainda buscar outros atributos como fonte de informação: 

A.B.C, atendimento, folhetos, higiene/limpeza dos alimentos, internet, 

jornais/panfletos e ofertas do dia, novidades, preço, promoções, propaganda na 

televisão, qualidade, referências, revistas, variedades e se o preço está bom. 

 

As questões da Tabela 12 foram motivadas ao alcance do objetivo específico 

identificar estratégias que poderão ser utilizadas para atrair e fidelizar consumidores. 

Essa questão procurou conhecer o tipo de relacionamento do consumidor com 

Supermercado Pic 

 

Tabela 12 – Consumidor do Supermercados Pic 
Variável Freq. % 

Sim 205 94 
Não 10 5 
Prefiro não dizer 2 1 

Total 217 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Os resultados apontam a existência de um expressivo percentual (94%) de afirmativas 

positivas do respondente como consumidor da rede de Supermercados Pic. 

 

A Tabela 13 representa o tempo de relacionamento entre o consumidor e o 

Supermercado Pic. 
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Tabela 13 – Tempo de relacionamento entre o consumidor e o Supermercados Pic 
Variável Freq. % 

Mais de 5 anos 61 28 

De 6 meses e 1 ano 43 20 

De 2 a 5 anos 44 20 

De 1 a 2 anos 30 14 

Menos de 6 meses 24 11 

Prefiro não dizer 15 7 

Total 217 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Esta questão apresentou em seu maior percentual (28%) que os consumidores são 

consumidores da rede há mais de 5 anos, o que embasa tecnicamente a confiabilidade 

de dados apresentados. 

 

A Tabela 14 apresenta as formas citadas pelo consumidor ao conhecer o 

supermercado. 

 

Tabela 14 – Conhecimento do Supermercado Pic 
Variável Freq. % 

Amigos 45 21 

Localização 32 15 

Família 27 12 

Panfleto/Propaganda 23 11 

Trabalho 13 6 

Mudança 11 5 

Indicações 5 2 

Rede Social 2 1 

Inauguração 1 0 

Promoções 1 0 

Prefiro não dizer 57 26 
Total 217 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

O início do relacionamento do consumidor com a rede de Supermercados Pic, foi 

motivado principalmente pelo marketing orgânico entre amigos ou conhecidos (na 

afirmação de 21% das respostas), e pelo fator da localização do supermercado em 

função de sua residência em 15% das afirmativas. Dados coerentes com as repostas 

fornecidas pelos gestores, que definiram seu público principal como moradores do 

bairro e imediações, assim como do relacionamento estreito entre colaboradores e 
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consumidores. Nesse sentido alguns depoimentos citados pelos respondentes 

corroboram esse resultado. 

 

Recomendações da família [Q08]. 
 
Anúncio de carro de som [Q020]; 
 
Quando da construção do imóvel há 24 anos [Q 030]; 
 
Quando cheguei na cidade e indicação de uma conhecida [Q74]; 
 
Mudei para o bairro e era o supermercado mais próximo [Q116]; 
 
Lembro de quando era um mercadinho [Q151]; 
Por ter convênio com o SINTRAM [Q153]; 
 
O Supermercado Pic fica no trajeto, casa/trabalho [Q160]; 
 
Quando inaugurou há 15 anos [Q172]. 

 

Os resultados representados na Figura 40 buscou identificar as razões para procura 

de outros supermercados, para fazer suas compras, os consumidores assinalaram 

mais de uma afirmativa para esta indagação, das quais após a transcrição dos dados 

identificou-se um total de 273 ocorrências. 

 

 

 

Figura 40 – Razões para o consumidor procurar outro supermercado 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Verificou-se ser o preço o maior motivador para a escolha do consumidor por outro 

supermercado com 87 afirmativas, seguido de promoções 53 ocorrências. O atributo 

atendimento resultou em 29 apontamentos. Apesar deste atributo não ter sido um dos 

principais fatores de escolha para supermercados de vizinhança, esse é um termo 

muito considerado para os gestores, pois em sua concepção, um mau atendimento 

pode acarretar a perda do consumidor.  

Preços                                                                                                                         087 

Promoções                                                                                                                  053 

Variedade de produtos (mix)                                                                                       040 

Atendimento                                                                                                                029 

Outros                                                                                                                          022 

Forma de pagamento                                                                                                  004 
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Além dos atributos estabelecidos nesta questão, identificou-se outros motivos para o 

consumidor buscar diferentes supermercados conforme os depoimentos elencados: 

 
Proximidade [Q60]; 
 
Distância [Q62]; 
 
Demora na fila do caixa em horário de pico [Q64]; 
 
Falta de opção [Q75]; 
 
Localização [Q104]; 
 
Promoção [Q111]; 
 
Não gosto de ficar indo de supermercado em supermercado [Q156]; 
 
Uma maior variedade de produtos [Q168]; 
 
Perto da escola [Q180]. 

 

Os resultados expressos na Tabela 15 foi motivada ao alcance do objetivo específico 

identificar estratégias que poderão ser utilizadas para atrair e fidelizar consumidores. 

Essa questão indagou sobre as razões para o consumidor procurar outro 

supermercado, para fazer suas compras, ou seja, comprar na concorrência 

 
Tabela 15 – Atributos para compra na concorrência 

Variáveis 
SIM NÃO 

Prefiro  
não dizer 

Total 

Freq % Freq % Freq % Freq % 

Benefícios do cartão 
(promoções, descontos e 

passatempos) 
81 37 123 57 13 6 217 100 

Preço dos produtos básicos 
(leite, pão, carne, fruta, …)  

132 61 73 34 12 6 217 100 

Loja mais próxima da sua 
residência  

105 48 100 46 12 6 217 100 

Variedade dos produtos  102 47 102 47 13 6 217 100 

Qualidade no atendimento  92 42 111 51 14 6 217 100 

Inovação/ Modernidade 
(caixas de pagamento 

rápido, compras online) 
94 43 110 51 13 6 217 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Os resultados indicam que os consumidores ao receber a oferta de benefícios para o 

uso do cartão fidelidade de outras redes não conjecturam motivo para a troca de 

supermercado, totalizando 57% das opiniões para não trocariam. Em contrapartida, 
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os preços de produtos relacionados a cesta-básica são sim (para 61% dos 

participantes) motivos para uma possível troca de preferência comercial. O fator 

proximidade da loja em relação a residência também é levemente destacado, em uma 

avaliação de 48% de importância na decisão. Sobre a variedade de produtos houve 

uma divisão de opiniões pois 47% indicam que sim trocaria e outros 47% afirmam não 

trocar. Quanto à qualidade no atendimento e inovação/modernidade (caixas de 

pagamento rápido, compras online) ambas obtiveram 51% das afirmativas indicando 

que não trocaria de para o concorrente. Nesse sentido quando o consumidor tem suas 

expectativas frustradas mediante o processo inicial ou intermediador da compra, sua 

decisão pode então ser alterada no que tange a sua preferência comercial de varejo. 

Em coerência, os gestores pontuaram a importância de se buscar um preço 

competitivo, e em cativar os consumidores locais, tendo em vista que estes são de 

fato os que geram conversão em vendas de maneira significativa.  

 

A Figura 41 aborda uma questão motivada ao alcance do objetivo específico identificar 

as preferências para a escolha desse varejo para efetuar suas compras na qual 

buscou identificar a percepção dos respondentes de como seria um supermercado 

próximo de casa com 544 ocorrências. 

 
 

 

Figura 41 Perspectiva do consumidor para um supermercado de vizinhança 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Observou-se como ponto chave, na perspectiva dos respondentes, para um 

supermercado de vizinhança é o bom atendimento (120 afirmativas), seguida de preço 

Bom atendimento                                    120 

Preço                                                       083 

Variedade de produtos (mix)                   053 

Ofertas e promoções                               042 

Produtos                                                  038 

Qualidade                                                032 

Marcas                                                    026 

Possuir linhas de produtos renomados   024 

Agilidade no atendimento                       013 

Acessibilidade                                         012 

Trabalhadores qualificados                     012 

Serviço de entrega de produtos              011 

Limpeza e higiene                              011 

Boa localização                                  010 

Boa estrutura interna                         010 

Comodidade                                      008 

Organizado                                        008 

Bons funcionários/Profissionais         006 

Estacionamento próprio                     006 

Prático/Praticidade                             006 

Facilidade                                           005 

Segurança                                          004 

Área de alimentação                           002 

Horário de funcionamento estendido  002 
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(83) e mix variedade de produtos resultou em (53) respostas, a variável ofertas (42) 

apontamentos. O resultado se mostra coerente com as observações feitas pelos 

gestores, onde de maneira geral, todos pontuam como ponto forte da rede, a 

qualidade no relacionamento com consumidores, ou seja, o bom atendimento 

corrobora esta percepção. 

 
 

4.3 Análise estatística 

 

Os resultados dessa etapa da pesquisa foram analisados a partir do modelo ECSI 

escala de satisfação proposto por Johnson, Gustafsson, Andreassen, Lervik & Cha 

(2001) e aplicado por Espírito Santo-Filha (2007). 

 

4.3.1 Análise de dados ausentes (missing) e faltosos (outlier) 

 

Em relação aos dados ausentes ou faltos não houve nenhum item excluído como 

configura-se a Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Dados ausentes ou faltosos 

Casos 

Variável Freq. % 

Válido 217 100 
Excluídos 0 ,0 

Total 217 100 
a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do procedimento 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Os resultados apontam que não foram encontrados dados ausentes ou faltosos na 

amostra. Os resultados apontam para um nível de confiança de 95%. O método e 

amostragem foi simples, com uma amostra de 217 respondentes e um tipo de intervalo 

de confiança (percentil). O nível do intervalo de confiança foi de 95,0%. Conforme 

corrobora a análise de confiabilidade descrita na próxima seção. 

 

4.3.2 Análise de confiabilidade por meio do coeficiente de Cronbach 

 

Para fins de mensuração da confiabilidade utilizou-se o Alfa de Cronbach, medida 

simples de consistência interna. O teste de confiabilidade de Cronbach (Tabela 17) 

mostra que todos os conjuntos de variáveis e a escala são confiáveis no qual 

apresentou alfa superior à 0,70 (questões:14; 19. 20 e 21 do questionário Survey). 
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Tabela 17 – Valores de Alfa de Cronbach por atributos 

Atributos da 
escala 

Escores Alfa de Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 

com base em 
itens 

padronizados 

N de 
itens 

Atributos para 
comunicação 
com clientes 

Questão 20 – Importância 
dos meios de comunicação 
para a divulgação das 
promoções decisão de 
compra do consumidor 

,888 ,889 9 

Atributos para 
decisão de 
compra em 

supermercado 
de vizinhança 

Questão 14 – Grau de 
importância os fatores que 
influenciaram a sua decisão 
para a sua decisão de um 
supermercado de vizinhança. 

,882 ,884 18 

Motivos para 
retorno ao Pic 

Questão 21 – Motivos que 
levam os consumidores a 
retornar ao Supermercado 
Pic 

,815 ,818 6 

Atributos para 
compra no Pic 

Questão 19 – Grau de 
concordância quanto às 
rotinas do consumidor no 
Supermercado Pic 

,794 ,812 12 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Considerando cada questão como um escore, observou-se valor de Alfa de Cronbach 

superior a 0,7 em todos os escores, indicando a boa consistência da escala. O maior 

indicador foi para o atributo comunicação com o cliente, sendo assim o respondente 

considera os meios de comunicação do supermercado importantes para sua decisão 

de compras. 

 

4.4 Estatística descritiva das escalas do questionário 

 

Esse bloco de questões refere-se às indagações 14 e 20 do questionário de pesquisa, 

aplicado por meio da escala Likert de cinco pontos, variando de (um – Nada 

importante) a (cinco – Extremamente importante). Todos os consumidores 

responderam aos 217 questionários). Ressalta-se que essas duas questões foram 

agrupadas por apresentar o mesmo modelo de escala.  

 

1 

Nada 

Importante 

2 

Pouco 

Importante 

3 

Importante 

4 

Muito 

Importante 

5 

Extremamente 

Importante 
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Quanto maior o valor, maior o grau de fatores influenciadores na decisão para escolha do supermercado do bairro. A Tabela 18 

configura os resultados para esta questão. 

 

Tabela 18 – Atributos para decisão de compra em supermercado de vizinhança 

Atributos da escala Fatores de decisão 

N 

M
é
d

ia
 

M
e
d

ia
n

a
 

M
o

d
a

 

D
e
s
v
io

  

P
a
d

rã
o

 

V
a
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â
n

c
ia

 

M
ín

im
o

 

M
á
x
im

o
 

S
o

m
a

 

Percentis 

V
á
li
d

o
 

O
m

is
s
o

 

25 50 75 

Qualidade das Instalações 
Físicas do Supermercado 

Aspecto físico da loja 
(instalações) 

217 0 3,53 3,00 3 0,967 0,935 1 5 766 3,00 3,00 4,00 

Satisfação 
Apresentação dos 

colaboradores (aparência, 
uniforme, etc.) 

217 0 3,75 4,00 3 0,929 0,864 1 5 814 3,00 4,00 5,00 

Fidelidade Cartão Fidelidade da loja 217 0 2,99 3,00 3 1,143 1,305 1 5 649 2,00 3,00 4,00 
Imagem e Marca Confiança na marca 217 0 3,66 4,00 3 0,899 0,809 1 5 794 3,00 4,00 4,00 

Qualidade do Pessoal do 
Supermercado 

Cortesia/simpatia dos 
colaboradores 

217 0 3,88 4,00 5 0,985 0,971 1 5 841 3,00 4,00 5,00 

Qualidade das Instalações 
Físicas do Supermercado 

Entrega em domicílio 217 0 3,57 4,00 3 1,165 1,358 1 5 774 3,00 4,00 5,00 

Fidelidade Formas de Pagamento 217 0 3,78 4,00 3 0,979 0,958 1 5 821 3,00 4,00 5,00 

Imagem e Marca 
Marca conhecida do 

Supermercado 
217 0 3,63 4,00 3 0,992 0,984 1 5 788 3,00 4,00 4,00 

Avaliação da Oferta de 
Produtos 

Organização do 
supermercado (organização/ 
facilidade em encontrar os 

produtos) 

217 0 4,16 4,00 4 0,760 0,577 1 5 902 4,00 4,00 5,00 

Avaliação de Preços Preço dos produtos 217 0 4,31 4,00 5 0,806 0,650 1 5 935 4,00 4,00 5,00 

Qualidade das Instalações 
Físicas do Supermercado 

Preparação adequada das 
carnes, laticínios e frios 

(higiene, limpeza, fatiamento, 
etc.) 

217 0 4,52 5,00 5 0,733 0,538 1 5 981 4,00 5,00 5,00 

Imagem e Marca Promoções 217 0 4,14 4,00 5 0,822 0,675 2 5 898 3,00 4,00 5,00 

Continua 
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Atributos a escala Fatores de decisão 

N
 

M
é
d

ia
 

M
e
d
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n

a
 

M
o

d
a
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â
n
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m
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25 50 75 

Qualidade das Instalações 
Físicas do Supermercado 

Proximidade da sua 
residência 

217 0 3,70 4,00 3 0,923 0,852 1 5 802 3,00 4,00 4,00 

Avaliação da oferta de produtos Qualidade dos produtos 217 0 4,15 4,00 5 0,861 0,741 2 5 901 3,00 4,00 5,00 

Gestão de Reclamação 
Rapidez na solução de 
eventuais problemas 
(trocas, devoluções) 

217 0 4,00 4,00 5 0,957 0,917 1 5 868 3,00 4,00 5,00 

Fidelidade 
Sugestão de familiares ou 

amigos 
217 0 3,31 3,00 3 1,164 1,355 1 5 719 3,00 3,00 4,00 

Avaliação da Oferta de Produtos Variedade de marcas 217 0 3,81 4,00 4 0,995 0,990 1 5 826 3,00 4,00 5,00 

Avaliação da Oferta de Produtos Variedade de produtos 217 0 3,92 4,00 3 0,876 0,767 1 5 851 3,00 4,00 5,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Analisando-se o somatório quanto maior o valor, maior o grau de concordância com as afirmativas, identificou-se maior valor nas 

variáveis preparação adequada das carnes, laticínios e frios/higiene, limpeza, fatiamento com somatório igual 981 e uma média de 

4,52. A variável preço dos produtos mostrou um somatório igual a 935; o atributo organização do supermercado/organização/ 

facilidade em encontrar os produtos obteve somatório igual a 902 e a qualidade dos produtos mostrou somatório igual a 901.  

 

Contatou-se menores valores do somatório, ou seja, houve menor concordância dos consumidores para as afirmativas: três (cartão 

fidelidade da loja) somatório igual a 719; dezesseis (Sugestão de familiares ou amigos) somatório igual a 719; um (aspecto físico da 

loja/instalações) somatório igual a 766 e seis (entrega em domicílio) somatório igual a 774.  
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A Tabela 19 descreve os valores do somatório por atributos em relação ao valor total. 

 

Tabela 19 – Valores do somatório por atributos para decisão de compra em 
supermercado de vizinhança 

Atributos da escala Fatores de decisão Somatório 

% em 
relação 
ao valor 
máximo 

Qualidade das Instalações 
Físicas do Supermercado 

Preparação adequada das carnes, 
laticínios e frios (higiene, limpeza, 
fatiamento, etc.) 

981 90 

Avaliação de Preços Preço dos produtos 935 86 

Avaliação da Oferta de 
Produtos 

Organização do supermercado 
(organização/ facilidade em encontrar os 
produtos) 

902 83 

Avaliação da oferta de 
produtos 

Qualidade dos produtos 901 83 

Imagem e Marca Promoções 898 83 

Gestão de Reclamação 
Rapidez na solução de eventuais 
problemas (trocas, devoluções) 

868 80 

Avaliação da Oferta de 
Produtos 

Variedade de produtos 851 78 

Qualidade do Pessoal do 
Supermercado 

Cortesia/simpatia dos colaboradores 841 78 

Avaliação da Oferta de 
Produtos 

Variedade de marcas 826 76 

Fidelidade Formas de Pagamento 821 76 

Satisfação 
Apresentação dos colaboradores 
(aparência, uniforme, etc.) 

814 75 

Qualidade das Instalações 
Físicas do Supermercado 

Proximidade da sua residência 802 74 

Imagem e Marca Confiança na marca 794 73 

Imagem e Marca Marca conhecida do Supermercado 788 73 

Qualidade das Instalações 
Físicas do Supermercado 

Entrega em domicílio 774 71 

Qualidade das Instalações 
Físicas do Supermercado 

Aspecto físico da loja (instalações) 766 71 

Fidelidade Sugestão de familiares ou amigos 719 66 

Fidelidade Cartão Fidelidade da loja 649 60 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Considerando as 217 respostas, o valor total observado foi de (217x5= 1.085), houve 

maior somatório para a afirmativa onze (preparação adequada das carnes, laticínios 

e frios (higiene, limpeza, fatiamento) com um índice de 90% do valor total. Já para a 

alternativa três (cartão Fidelidade da loja) esse valor foi de 60%. 

 

A Tabela 20 demonstra os atributos por item da escala, no qual analisou-se o grau de 

importância dos fatores que influenciam na decisão do consumidor para a escolha de 

um supermercado de vizinhança, adotando uma escala facilitadora para a 

interpretação de resultados.  
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Tabela 20 – Atributos para decisão de compra em supermercado de vizinhança. 

Atributos da escala Fatores de decisão 

1 2 3 4 5 
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%
 

F
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q
 

%
 

Qualidade das Instalações 
Físicas do Supermercado 

Aspecto físico da loja (instalações) 1 0 27 12 88 41 52 24 44 20 5 2 217 100 

Satisfação 
Apresentação dos colaboradores 

(aparência, uniforme, etc.) 
3 1 9 4 80 37 68 31 51 24 5 2 217 100 

Fidelidade Cartão Fidelidade da loja 23 11 50 23 71 33 45 21 22 10 6 3 217 100 

Imagem e Marca Confiança na marca 3 1 7 3 97 45 61 28 44 20 5 2 217 100 

Qualidade do Pessoal do 
Supermercado 

Cortesia/simpatia dos colaboradores 6 3 5 2 69 32 66 30 67 31 4 2 217 100 

Qualidade das Instalações 
Físicas do Supermercado 

Entrega em domicílio 10 5 28 13 70 32 46 21 59 27 4 2 217 100 

Fidelidade Formas de Pagamento 5 2 6 3 83 38 57 26 60 28 6 3 217 100 
Imagem e Marca Marca conhecida do Supermercado 7 3 14 6 77 35 71 33 43 20 5 2 217 100 

Avaliação da Oferta de Produtos 
Organização do supermercado 

(organização/ facilidade em encontrar 
os produtos) 

1 0 0 0 42 19 94 43 78 36 2 1 217 100 

Avaliação de Preços Preço dos produtos 1 0 3 1 32 15 71 33 107 49 3 1 217 100 

Qualidade das Instalações 
Físicas do Supermercado 

Preparação adequada das carnes, 
laticínios e frios (higiene, limpeza, 

fatiamento, etc.) 
1 0 0 0 25 12 48 22 139 64 4 2 217 100 

Imagem e Marca Promoções 0 0 1 0 57 26 69 32 85 39 5 2 217 100 

Qualidade das Instalações 
Físicas do Supermercado 

Proximidade da sua residência 2 1 10 5 93 43 58 27 50 23 4 2 217 100 

Avaliação da oferta de produtos Qualidade dos produtos 0 0 2 1 60 28 57 26 95 44 3 1 217 100 

Gestão de Reclamação Sugestão de familiares ou amigos 20 9 27 12 71 33 62 29 34 16 3 1 217 100 

Fidelidade Variedade de marcas 7 3 8 4 66 30 74 34 58 27 4 2 217 100 

Avaliação da Oferta de Produtos Variedade de produtos 2 1 1 0 77 35 68 31 65 30 4 2 217 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 



140 
 

 
 

Verificou-se dentre os fatores de menor importância o desenvolvimento do cartão de fidelidade da loja, e a sugestão de familiares e 

amigos como impulsionador da decisão de compra, ambos com um percentual próximo a 30% na avaliação. Os fatores mais 

importantes da escolha dos entrevistados foram a organização e setorização da loja, preço dos produtos (51% como extremamente 

importante), preparação de alimentos como carnes, laticínios e frios (60% como extremamente importante), assim como da qualidade 

geral dos demais produtos disponibilizados à venda. Como identificado nos resultados das entrevistas com os gestores da rede de 

Supermercados Pic, demonstrando coerência entre opiniões e resultados.  

 

Essa questão foi motivada para identificar o modo como os consumidores buscam informações sobre o supermercado de vizinhança 

a importância dos meios de comunicação para a divulgação das promoções decisão de compra do consumidor. A Tabela 21 expõe 

os resultados sobre a indagação sobre os meios de comunicação do Supermercado Pic com seus consumidores. 

 

Tabela 21 – Atributos para comunicação com clientes 

Atributos da escala Variáveis 
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25 50 75 

Imagem e Marca Mensagens escritas para o celular 217 0 2,57 3,00 3 1,153 1,330 1 5 557 2,00 3,00 3,00 
Imagem e Marca Aplicativo para celular 217 0 3,08 3,00 3 1,119 1,252 1 5 669 2,00 3,00 4,00 

Imagem e Marca Site do Supermercado 217 0 3,42 3,00 3 1,103 1,218 1 5 743 3,00 3,00 4,00 

Imagem e Marca Televisão 217 0 3,47 3,00 3 1,080 1,167 1 5 752 3,00 3,00 4,00 

Imagem e Marca Rádio 217 0 3,37 3,00 3 1,132 1,281 1 5 732 3,00 3,00 4,00 

Imagem e Marca Outdoors 217 0 3,32 3,00 3 1,133 1,283 1 5 720 2,00 3,00 4,00 

Imagem e Marca Panfletos 217 0 3,72 3,00 3 0,962 0,925 1 5 807 3,00 3,00 5,00 

Imagem e Marca Redes Sociais 217 0 3,80 4,00 3 0,970 0,940 1 5 824 3,00 4,00 5,00 

Avaliação de Preços Promoções dentro da loja 217 0 4,14 4,00 5 0,876 0,768 1 5 898 3,00 4,00 5,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Os resultados indicam, maior grau de concordância para as afirmativas Promoções dentro da loja com somatório igual a 898 com 

média de 4,14; Redes Sociais obteve somatório igual a 824; Panfletos somou 807 e Televisão com somatório igual a 752. Em relação 

aos menores valores identificados, houve menor concordância dos consumidores para as afirmativas: Mensagens escritas para o 

celular teve somatório 557; Aplicativo, para celular com somatório igual a 669 e Outdoors) somou 720. 

 

A Tabela 22 configura os valores do somatório por variável em relação ao máximo. 

 

Tabela 22 – Valores do somatório por variáveis e percentual em relação ao valor máximo 

Atributos da escala Variáveis Somatório % em relação ao valor máximo 

Imagem e Marca Mensagens escritas para o celular 557 51 

Imagem e Marca Aplicativo para celular 669 62 

Imagem e Marca Site do Supermercado 743 68 

Imagem e Marca Televisão 752 69 

Imagem e Marca Rádio 732 67 

Imagem e Marca Outdoors 720 66 

Imagem e Marca Panfletos 807 74 

Imagem e Marca Redes Sociais 824 76 

Imagem e Marca Promoções dentro da loja 898 83 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A partir das 217 afirmativas e considerando o valor de (217x5= 1.085), identificou-se o maior somatório para a variável nove 

(promoções dentro da loja) em 83%. Enquanto o menor percentual identificado foi para a opção (aplicativo para celular) com 62% 

dos apontamentos. 

 

A Tabela 23 apresenta os percentuais referente aos atributos considerados mais importantes para os respondentes quando o assunto 

é comunicação com os clientes. 
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Tabela 23 – Atributos para comunicação com clientes 

Atributos 
da escala 

Fatores de 
decisão 
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Imagem e 
Marca 

Mensagens 
escritas para 

o celular 
43 20 62 29 78 36 13 6 18 8 3 1 217 100 

Imagem e 
Marca 

Aplicativo 
para celular 

16 7 47 22 85 39 35 16 29 13 5 2 217 100 

Imagem e 
Marca 

Site do 
Supermerca

do 
14 6 18 8 90 41 48 22 43 20 4 2 217 100 

Imagem e 
Marca 

Televisão 7 3 32 15 75 35 53 24 45 21 5 2 217 100 

Imagem e 
Marca 

Rádio 11 5 34 16 79 36 45 21 44 20 4 2 217 100 

Imagem e 
Marca 

Outdoors 5 2 52 24 74 34 35 16 45 21 6 3 217 100 

Imagem e 
Marca 

Panfletos 1 0 12 6 95 44 42 19 61 28 5 2 216 100 

Imagem e 
Marca 

Redes 
Sociais 

1 0 13 6 81 37 53 24 65 30 4 2 217 100 

Imagem e 
Marca 

Promoções 
dentro da 

loja 
1 0 3 1 54 25 64 29 92 42 3 1 217 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Os resultados indicam que a comunicação por meio de panfletos resulta positivamente 

no consumidor, ao considerar em 44% das respostas “Importante”. Ressalta-se que o 

método de divulgações por meio do jornalzinho de ofertas, citado pelos gestores é 

coerentemente funcional. As promoções dentro da loja foram consideradas 

extremamente importante em 42% das afirmativas. Outros 41% de respondentes 

apontam o site do Supermercado como um importante veículo de comunicação. O 

aplicativo para celular também foi citado como importante em 39% das afirmativas. 

Teixeira (2015), pontua as estratégias de marketing que sejam flexíveis e possam de 

fato atingir todos os potenciais consumidores, assim como da adaptação dos meios 

convencionais para os meios digitais, tendo em vista a progressiva tendência de 

conexão disponibilizada pela internet e redes sociais. 
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Esse bloco de questões refere-se às indagações 19 e 21 do questionário de pesquisa, no qual o grau de concordância foi definido 

em uma escala de notas de 1 a 4. Essas duas questões foram agrupadas por apresentar o mesmo modelo de escala. 

 

1 
Discordo totalmente 

2 
Discordo 

3 
Concordo 

4 
Concordo totalmente 

 
A Tabela 24 representa a percepção do consumidor quanto às rotinas no Supermercado Pic. 
 

Tabela 24 – Atributos para comprar no supermercado Pic 

Atributos a escala Fatores de decisão 
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25 50 75 

Avaliação de preços 
Vou às compras no Pic de acordo 
com as promoções em vigor 

217 0 2,65 3,00 3 0,946 0,895 1 5 575 2,00 3,00 3,00 

Avaliação de preços 

Só faço compras no PIC por 
causa de determinadas 
promoções, as restantes compras 
faço-as na concorrência  

217 0 2,36 2,00 2 0,811 0,659 1 5 513 2,00 2,00 3,00 

Avaliação de preço 

Aproveito todas as promoções 
que PIC me oferece, mas apenas 
compro as ofertas dos produtos 
que utilizo  

217 0 2,82 3,00 3 0,780 0,608 1 5 613 2,00 3,00 3,00 

Avaliação de preços 

Compro mais do que é previsto, 
quando vejo promoções no PIC 
independentemente de ter 
necessidade dos produtos  

217 0 2,85 3,00 3 0,861 0,741 1 5 618 2,00 3,00 3,00 

Continua 
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Conclusão 

Atributos a escala Fatores de decisão 
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25 50 75 

Avaliação de preços 
Troco de marca de produtos por 
influência da publicidade ou 
promoção do PIC 

217 0 2,70 3,00 3 0,826 0,683 1 5 586 2,00 3,00 3,00 

Avaliação da Oferta de 
Produtos 

A variedade de produtos que 
encontro no PIC me atende 

217 0 3,21 3,00 3 0,701 0,492 1 5 697 3,00 3,00 4,00 

Avaliação de Preços 
Os preços do Pic são compatíveis 
com o de seus concorrentes 

217 0 3,13 3,00 3 0,755 0,570 1 5 680 3,00 3,00 4,00 

Satisfação 
O atendimento dos colaboradores 
do Pic é bom 

217 0 3,43 3,00 4 0,657 0,431 1 5 744 3,00 3,00 4,00 

Fidelidade 
As formas de pagamento do Pic 
me atende 

217 0 3,22 3,00 3 0,567 0,321 1 5 699 3,00 3,00 4,00 

Avaliação da Oferta de 
produtos 

A qualidade dos produtos do Pic 
é boa 

217 0 3,24 3,00 3 0,573 0,329 1 5 702 3,00 3,00 4,00 

Qualidade das 
Instalações Físicas do 

Supermercado 

A localização do Pic me faz ir 
nele mais vezes 

217 0 3,25 3,00 3 0,697 0,486 1 5 706 3,00 3,00 4,00 

Avaliação de preços 
Considero que as promoções que 
o PIC me envia são adequadas a 
mim e à minha família 

217 0 3,13 3,00 3 0,640 0,409 1 5 679 3,00 3,00 3,50 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No que tange ao somatório quanto maior o valor, maior o grau de concordância com as afirmativas, observou-se maior valor para as 

variáveis oito (o atendimento dos colaboradores) somatório igual a 744; onze (a localização do Supermercado Pic) somatório igual 

a 706; dez (a qualidade produtos) somatório igual a 702 e nove (as formas de pagamento) somatório igual a 699.  
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Quanto aos menores valores observou-se um nível de discordância para as 

afirmativas só faço compras no PIC por causa de determinadas promoções, as 

restantes compras faço-as na concorrência com somatório igual a 513; Vou às 

compras no Pic de acordo com as promoções em vigor teve somatório igual a 575; 

troco de marca de produtos por influência da publicidade ou promoção do PIC somou 

586 e aproveito todas as promoções que PIC me oferece, mas apenas compro as 

ofertas dos produtos que utilizo atingiu um somatório de 613. 

 

A Tabela 25 configura os valores do somatório por variável em relação ao máximo. 

 

Tabela 25 – Valores do somatório por atributos e percentual em relação ao valor 
máximo 

Atributos da escala Variáveis 
Somatóri

o 

% em 
relação ao 

valor 
máximo 

Avaliação de preços 
Vou às compras no Pic de acordo com as 

promoções em vigor 
575 66 

Avaliação de preços 
Só faço compras no PIC por causa de 

determinadas promoções, as restantes compras 
faço-as na concorrência  

513 59 

Avaliação de preço 
Aproveito todas as promoções que PIC me 
oferece, mas apenas compro as ofertas dos 

produtos que utilizo  
613 71 

Avaliação de preços 
Compro mais do que é previsto, quando vejo 
promoções no PIC independentemente de ter 

necessidade dos produtos  
618 71 

Avaliação de preços 
Troco de marca de produtos por influência da 

publicidade ou promoção do PIC 
586 68 

Avaliação da Oferta de 
Produtos 

A variedade de produtos que encontro no PIC 
me atende 

697 80 

Avaliação de Preços 
Os preços do Pic são compatíveis com o de 

seus concorrentes 
680 78 

Satisfação O atendimento dos colaboradores do Pic é bom 744 86 

Fidelidade As formas de pagamento do Pic me atende 699 81 

Avaliação da Oferta de 
produtos 

A qualidade dos produtos do Pic é boa 702 81 

Qualidade das Instalações 
Físicas do Supermercado 

A localização do Pic me faz ir nele mais vezes 706 81 

Avaliação de preços 
Considero que as promoções que o PIC me 

envia são adequadas a mim e à minha família 
679 78 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A partir das 217 afirmativas e considerando o valor de (217x4= 868), observou-se o 

maior somatório para a variável o atendimento dos colaboradores do Pic é bom com 

um percentual de 83% de concordância. Enquanto o menor índice só faço compras 

no PIC por causa de determinadas promoções, as restantes compras faço-as na 

concorrência registrou 59%. 
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As afirmações contidas na Tabela 26 foram motivadas ao alcance do objetivo específico identificar estratégias que poderão ser 

utilizadas para atrair e fidelizar consumidores. Essa indagação tratou de identificar a percepção do consumidor quanto às rotinas no 

Supermercado Pic e seu grau de importância para os respondentes. 

 

Tabela 26 – Atributos para comprar no supermercado Pic 

Atributos da escala Variáveis 
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Avaliação de preços 
Vou às compras no Pic de acordo com as promoções 

em vigor 
31 14 54 25 93 43 29 13 10 5 217 100 

Avaliação de preços 
Só faço compras no PIC por causa de determinadas 

promoções, as restantes compras faço-as na 
concorrência  

22 10 111 51 62 29 10 5 12 6 217 100 

Avaliação de preço 
Aproveito todas as promoções que PIC me oferece, mas 

apenas compro as ofertas dos produtos que utilizo  
9 4 60 28 108 50 28 13 12 6 217 100 

Avaliação de preços 
Compro mais do que é previsto, quando vejo promoções 

no PIC independentemente de ter necessidade dos 
produtos  

15 7 50 23 103 47 37 17 12 6 217 100 

Avaliação de preços 
Troco de marca de produtos por influência da 

publicidade ou promoção do PIC 
11 5 79 36 89 41 25 12 13 6 217 100 

Avaliação da Oferta 
de Produtos 

A variedade de produtos que encontro no PIC me 
atende 

3 1 22 10 115 53 65 30 12 6 217 100 

Avaliação de Preços 
Os preços do Pic são compatíveis com o de seus 

concorrentes 
2 1 39 18 99 46 65 30 14 6 217 100 

Satisfação O atendimento dos colaboradores do Pic é bom 3 1 10 5 95 44 98 45 11 5 217 100 

Continua 
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Conclusão 

Atributos da escala Variáveis 
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Fidelidade As formas de pagamento do Pic me atende 2 1 6 3 148 68 49 23 12 6 217 100 

Avaliação da Oferta de produtos A qualidade dos produtos do Pic é boa 0 0 12 6 139 64 54 25 12 6 217 100 

Qualidade das Instalações 
Físicas do Supermercado 

A localização do Pic me faz ir nele mais vezes 6 3 10 5 121 56 66 30 14 6 217 100 

Avaliação de preços 
Considero que as promoções que o PIC me 

envia são adequadas a mim e à minha família 
3 1 19 9 139 64 44 20 12 6 217 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto a indagação ir às compras no Supermercado Pic para aproveitar as promoções em vigor, os consumidores concordam em 

43% das afirmativas. Os resultados indicam que 50% deles aproveitam todas as promoções ofertadas pelo PIC, contudo adquirem 

apenas as ofertas dos produtos utilizados. 47% dos consumidores compartilham o mesmo nível de concordância em relação a 

realizar compras além do previsto, motivados pelas promoções no PIC havendo ou não necessidade de aquisição dos produtos. 

Quando o assunto é a mudança de marca de produtos por influência da publicidade ou promoção do PIC, os consumidores 

concordam em 41% dos apontamentos. Sobre estar satisfeito com a variedade dos produtos ofertados pelo Supermercado Pic 53% 

comungam da mesma opinião.  
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Os consumidores estão atentos e concordam em 46% das afirmativas que os preços 

do Pic são compatíveis com o de seus concorrentes. Sobre o bom atendimento dos 

colaboradores do Pic 45% dos consumidores concordam totalmente. 68% dos 

consumidores concordam que as formas de pagamento do Pic atende. Sobre a boa 

qualidade dos produtos do Pic, 64% dos respondentes indicaram a opção concordo. 

Outro importante atributo localização motiva o consumidor a ir mais vezes ao 

supermercado para 56% de afirmativas. E outros 64% dos consumidores consideram 

adequadas as promoções enviadas pelo Supermercado Pic. Neste bloco de questões 

apenas uma questão apresentou um grau de discordância de 51% quando indagados 

sobre fazer as comprar no Supermercado Pic por causa de determinadas promoções, 

e as restantes ser feitas na concorrência. 

 

De maneira recorrente, observa-se a atenção dos participantes em relação às 

promoções ofertadas pela rede de Supermercados Pic. Essa percepção é reforçada 

quando afirmam comprar mais do que o planejado perante o contato com as 

promoções disponíveis. Fatores como qualidade, mix de produtos, preços e 

atendimento foram bem avaliados, com margem superiora à 70% das opiniões 

fornecidas considerando opções (3 – concordo) e (4 - concordo totalmente) 

concomitantemente.  

 

Assim, identificou-se bom conceito de satisfação dos consumidores, no qual 

observou-se porcentagens acima de 70% de concordância quanto ao atendimento das 

formas de pagamento, recorrência de consumidores e promoções (categorizadas 

como adequadas) que são enviadas por veículos de marketing da rede. O nível de 

satisfação dos consumidores descrito pelos gestores, se faz coerente perante o 

resultado da pesquisa. 

 

A indagação que procurou compreender os motivos pelos quais os clientes retornam 

ao supermercado Pic, tem seus resultados expostos na Tabela 27 e demonstrando os 

principais motivos de fidelização dos consumidores com o supermercado. 
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A Tabela 27 representa os motivos do cliente retornar ao Supermercado Pic. 
 

Tabela 27 – Motivos para retorno ao Supermercado Pic 

Atributos a escala Fatores de decisão 
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25 50 75 

Imagem e Marca O prestígio pela marca 217 0 2,97 3,00 3 0,652 0,425 1 4 645 3,00 3,00 3,00 

Satisfação Qualidade no atendimento 217 0 3,31 3,00 3 0,602 0,363 1 4 718 3,00 3,00 4,00 

Avaliação da oferta de 
produtos 

Qualidade dos produtos 217 0 3,38 3,00 3 0,581 0,338 1 4 733 3,00 3,00 4,00 

Avaliação de Preços Preço 217 0 3,37 3,00 3 0,571 0,326 2 4 731 3,00 3,00 4,00 

Avaliação da Oferta de 
Produtos 

A Organização do supermercado 
(organização/ facilidade em 
encontrar os produtos) 

217 0 3,41 3,00 3 0,579 0,335 2 4 739 3,00 3,00 4,00 

Avaliação da Oferta de 
Produtos 

Variedade de produtos 217 0 3,21 3,00 3 0,654 0,427 1 4 697 3,00 3,00 4,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Considerando-se o somatório quanto maior o valor, maior o grau de concordância com as afirmativas, observou-se maior valor na 

variável Organização do supermercado/organização/ facilidade em encontrar os produtos com somatório igual 739 e maior média de 

3,41. Quanto ao menor valor identificou-se na opção um (o prestígio pela marca) um somatório de 645 e média de 2,97. 

 

A Tabela 28 configura os valores do somatório por atributos e percentual em relação ao valor máximo. 
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Tabela 28 – Valores do somatório por atributos e percentual em relação ao valor 
máximo 

Variáveis Somatório 
% em relação ao valor 

máximo 

Imagem e Marca O prestígio pela marca 645 74 

Satisfação Qualidade no atendimento 718 83 

Avaliação da oferta de 
produtos 

Qualidade dos produtos 733 84 

Avaliação de Preços Preço 731 84 

Avaliação da Oferta de 
Produtos 

A Organização do supermercado 
(organização/ facilidade em 
encontrar os produtos) 

739 85 

Avaliação da Oferta de 
Produtos 

Variedade de produtos 697 80 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A partir das 217 afirmativas e considerando o valor de (217x4= 868), identificou-se o 

maior somatório para as variável cinco (A Organização do supermercado 

(organização/ facilidade em encontrar os produtos) registrando um percentual de 85%. 

Já o menor índice foi a variável um (o prestígio pela marca) com índice de 74%. 

 

A questão abordada na Tabela 29 foi motivada ao alcance do objetivo específico 

identificar as características de compra dos consumidores nos supermercados de 

vizinhança. Respondendo à questão grau de concordância quanto às rotinas do 

consumidor no Supermercado Pic. 

 

Tabela 29 – Motivos para retorno ao Supermercado Pic 
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Imagem e 
Marca 

O prestígio pela 
marca 

6 3 31 14 139 64 28 13 13 6 217 100 

Satisfação 
Qualidade no 
atendimento 

1 0 13 6 116 53 75 35 12 6 217 100 

Avaliação 
da oferta 

de 
produtos 

Qualidade dos 
produtos 

1 0 8 4 113 52 82 38 13 6 217 100 

Continua 
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Conclusão 
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F
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%
 

Avaliação 
de Preços 

Preço 0 0 10 5 114 53 81 37 12 6 217 100 

Avaliação 
da Oferta 

de 
Produtos 

A Organização 
do 

supermercado 
(organização/ 
facilidade em 
encontrar os 

produtos) 

0 0 10 5 106 49 89 41 12 6 217 100 

Avaliação 
da Oferta 

de 
Produtos 

Variedade de 
produtos 

2 1 22 10 118 54 62 29 13 6 217 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Verificou-se um elevado percentual (acima de 60%) de concordância das respostas 

que abordam o prestígio pela marca da rede. Se novamente, forem unificadas as notas 

3 e 4 como concordo (visando a simplificação de interpretação), os percentuais de 

qualidade (atendimento e produto), preço, organização e mix de produtos (variedade 

de produtos) demonstra um elevado nível de satisfação que propicia uma elevada taxa 

de reincidência de compras por parte dos consumidores.  
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4.4 Discussão dos resultados 

 

Considerando o objetivo específico identificar os principais fatores antecedentes e 

mediadores para a compra em supermercado de vizinhança, foram assinalados 

fatores críticos, ou seja, que mais se repetiram durante o desenvolvimento da 

pesquisa. Entre estes fatores está a qualidade dos produtos e serviços, o que se 

relaciona às condições das instalações internas e externas ao comércio a nível de 

conservação, limpeza, equipamentos e afins. Nesse contexto, Teixeira (2015), 

Queiroz, Gouvinhas & Souza (2004) que localização do supermercado de vizinhança 

permite um contato direto e frequente com seus consumidores lindeiros, sendo este 

também reafirmado tanto pela pesquisa qualitativa quanto pela quantitativa.  

 

A qualidade referenciada também aborda os produtos comercializados, sua reposição, 

organização, setorização, identificação e demais aspectos que englobem o 

atendimento e o gerenciamento da boa reputação da rede de supermercados. 

Ressalta-se que os valores identificados para a qualidade dos produtos obtiveram um 

somatório de 901 corroborando um alto grau de concordância entre os consumidores. 

Teixeira (2015), corrobora quando cita que a característica de atendimento e de 

manutenção de produtos em uma faixa que, seja compatível com as características 

de consumo da população do bairro analisado, são fatores fundamentais para o 

engajamento de consumidores. 

 

O atendimento se caracteriza como fundamental ferramenta mediadora de compra, 

isto foi identificado na pesquisa qualitativa em entrevista com gestores e reafirmado 

no desenvolvimento da pesquisa de campo (quantitativa) envolvendo em expressiva 

maioria consumidores da rede de Supermercados Pic. Observou-se o grau de 

concordância sobre o atendimento em um somatório de 744, o seja 83% dos 

consumidores reconhecem o bom atendimento do Supermercado Pic. De acordo com 

Queiroz, Souza, & Gouvinhas (2004), entre os pontos que diferenciam um 

supermercado de bairro, estão as possibilidades de um atendimento personalizado, 

devido a característica de atendimento local deste modelo de varejo, e a capacidade 

de pequenas adequações de mercadorias que busquem oferecer assistência às 

necessidades dos consumidores. Parente (2000), explica que desenvolver um local 

propício ao atendimento do consumidor, de maneira a corresponder às suas 
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expectativas e contar com uma equipe de apoio preparada para disponibilizar um 

atendimento de excelência são pontos-chave para a convergência da expectativa de 

compra em concretização da compra.  

Fatores que abordam o aspecto financeiro, quando se trata de promoções e preços 

baixos foram citados em recorrência, ou seja, sendo considerado de extrema 

importância para os consumidores, esse resultado se confirma na estatística descritiva 

quando o somatório identificado foi de 898, quanto maior o somatório maior o grau de 

concordância nas afirmativas da questão. Para Silva & Arroyo (2013), os produtos e 

preços disponíveis em um supermercado devem de maneira eficiente se adaptar às 

necessidades e padrões de consumo de seus consumidores, buscando elevar as 

taxas de conversão e fidelização do comércio. Nesse sentido dentre os diferenciais 

de um supermercado de vizinhança Biscola (2010), infere que fatores como preço são 

fundamentais para a rotatividade deste modelo de varejo, inclusive considerando a 

localização e área utilizada para o comércio forte contribuinte para a adoção de preços 

mais competitivos, se comparado a hipermercados. Na percepção de, Ames; Pires; 

Schneider & Tezza, R. (2016), os modelos diversificados de pagamento contribuem 

para a flexibilidade e gestão de recursos pelo próprio consumidor, além do 

desenvolvimento tecnológico que gradativamente estimula transações financeiras 

eletronicamente. Por sua vez, Menezes & Pelissari (2012), ressaltam o fator financeiro 

como principal componente em relação a competitividade de uma organização, pois 

influencia diretamente no poder de compra do consumidor e na integridade da relação 

custo-benefício, além de abordarem a importância do contato pessoal entre 

colaboradores e consumidores. Portanto o poder de compra e a estratégia de 

marketing aplicada ao desenvolvimento e divulgação de promoções significa um fator 

antecedente de impacto, e pode ser utilizado na captação, manutenção e expansão 

da rede de consumidores. 

 

Considerando-se o objetivo específico identificar como os consumidores buscam a 

informação sobre supermercados de vizinhança, foi identificado que a rede de 

supermercados consegue alcançar seus consumidores e potenciais consumidores de 

maneira descentralizada. Ferramentas como Jornal de Ofertas, divulgações na rádio, 

televisão e divulgações internas são frequentemente realizadas, e demonstram 

resultados positivos, com exceção ao uso das mídias sociais e eletrônicas, que são 

ainda pouco exploradas (na concepção dos gestores). Verificou-se na pesquisa 
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quantitativa que a maior parte dos consumidores não buscam por informações 

relativas ao supermercado de sua localidade. Contudo as empresas podem se 

beneficiar de veículos de comunicação como a internet pois, são fundamentais para a 

divulgação dos conteúdos de marketing da rede de Supermercados Pic. O site da 

empresa e o uso das redes sociais para a divulgação e fortalecimento da marca são 

essenciais. De acordo com Gonçalves & Felippi (2016), com a crescente 

informatização de processos e produtos, a participação dos varejos regionais no 

marketing digital se faz importante na manutenção da competitividade e ampliação de 

vendas / captação de novos consumidores. Mídias digitais e o acesso à internet por 

dispositivos móveis (smartphones e tablets, por exemplo), favorece a interação de 

consumidores a produtos e serviços até mesmo sem estruturas comerciais físicas pelo 

e-commerce (comércio eletrônico, realizado pela internet), logo é importante a 

presença de empreendimentos do ramo tradicional. Para Las Casas & Garcia, 2007) 

a divulgação dos produtos e serviços são fundamentais para a atração de 

consumidores. As diversificações dos meios de comunicação possibilitam um 

marketing multinível, a abordagem de ofertas e promoções em conjunto com a 

valorização do produto trabalhado apresentam destaques em relação ao que é 

comercializado por concorrentes. Por sua vez Moura, Silva, & Batalha (2006), 

ressaltam a necessidade divulgar produtos e de organizá-los de modo estratégico 

para potencializar as possibilidades de compras ou aumento de vendas a partir do 

estudo de perfis de consumidores. 

 

Na abordagem do objetivo específico identificar fatores influenciadores no processo 

de compra, foi abordado enfaticamente os treinamentos relacionados a capacitação 

profissional dos colaboradores da rede de Supermercados Pic. A qualificação 

profissional abordada contribui para o relacionamento com o consumidor, auxilia na 

tomada de decisão dos funcionários (que pode acarretar impactos sociais e 

econômicos para a empresa), gera confiança e propicia o sentimento de 

reconhecimento, além do seu caráter motivacional ocasionado pela melhoria contínua. 

O colaborador é considerado um elemento crucial para o sucesso da organização, 

pois, está na linha de frente lidando diretamente com o consumidor. Na concepção de 

Librelotto (2008), o desenvolvimento de treinamentos possibilita além da capacitação 

e educação do colaborador, uma potencial ferramenta para o aumento da qualidade, 

eficiência e lucratividade de uma organização. Com o processo de globalização cada 
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vez mais presente, a preparação da linha de frente (no quesito contato direto com o 

consumidor) para o tratamento de situações adversas ou para a orientação do 

consumidor contribui para a imagem social do empreendimento. Nesse contexto, 

Silva, Vasconcelos, Jeunon & Duflot, 2016 compreendem que a aprendizagem por 

meio do treinamento gera a otimização das capacidades dos trabalhadores, e melhora 

o conhecimento organizacional da equipe. O conhecimento estimula boas práticas, 

beneficia a forma com a equipe lida com produtos e serviços, além de prepara-los 

para lidar com a tomada de decisões ou com possíveis situações desafiadoras no 

exercício da profissão  

 

Além disso a pesquisa mostrou um grau elevado de concordância quando o assunto 

é preparação adequada das carnes, laticínios e frios (higiene, limpeza e fatiamento) o 

que demonstra preocupação dos consumidores com esses atributos. Para Gerlin 

(2011), os principais fatores que relacionam a busca de consumidores em 

supermercados de bairro, assim como sua fidelização, são itens como qualidade de 

atendimento e o mix de produtos e serviços ofertados.  

 
Outro importante aspecto identificado foi o impacto direto dos métodos e as aplicações 

de marketing na decisão de compra dos consumidores, tendo como principais veículos 

de disseminação preços, ofertas e condições ofertadas pela empresa. Canto & Feitosa 

(2011), abordam que entre as funções do marketing, a principal é a de geração de 

valor em produtos e serviços, levando consequentemente a uma melhor estruturação 

da marca (gestão da marca, no termo estrangeiro branding). Assim, a adoção de um 

marketing socialmente responsável pode contribuir para o reconhecimento da rede de 

Supermercados Pic, englobando ações voltadas a comunidade (que já se 

caracterizam consumidores em percentual), meio ambiente e ética, em conjunto com 

demais estratégias como o marketing interno e de relacionamento, já adotados pelo 

empreendimento. 

 

No que se relaciona ao objetivo específico identificar características de compra do 

consumidor de supermercado de vizinhança, foi explicitado que a função do 

supermercado de vizinhança é o atendimento dos moradores que residem em seu 

perímetro. Este estudo comprova o estudo de Grasssi (2010), por meio da pesquisa 

quantitativa que demonstrou que o maior fluxo de consumidores atendidos (em 
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recorrência) residem em até 1 km, em um raio imaginário de origem central ao 

posicionamento da loja estudada. Consalter (2003), explica o fator deslocamento 

como possível motivador para a decisão de compra, tendo em vista que este é gerador 

de despesas e um possível causador de estresse. 

 

Observou-se que os consumidores também tendem a procurar os supermercados de 

vizinhança em função do seu atendimento de qualidade (personalizado), notando que 

a interação social entre colaboradores e consumidores é mais intensa já que os 

colaboradores são igualmente vizinhos. A confiança gerada nesta relação demonstra 

um fator considerável para a fidelização de consumidores, pois permite que a loja se 

enquadre as necessidades da população local, fornecendo produtos e serviços que 

supram suas carências. De acordo com Silva & Arroyo (2013), as características dos 

consumidores representam automaticamente a realidade local a qual o supermercado 

está inserido, tendo em vista que sua função é atender a população vizinha. Para Leite 

(2011), lojas que se encontram em regiões centrais, tendem a possuir um fluxo mais 

diversificado de consumidores, determinado pelo comércio e transporte, já lojas em 

regiões periféricas tendem a atender consumidores com menor poder aquisitivo. 

 

A pesquisa quantitativa mostrou que a maior parcela dos consumidores realiza 

compras mais de três vezes na semana, e frequentam a rede de Supermercados Pic 

há mais de cinco anos. Comprova-se que o perfil de consumidor se enquadra nas 

características citadas pelos gestores, entre classes sociais B e C, por meio da média 

salarial (R$999,00 a R$1.500,00), e os produtos mais comprados estão no item cesta 

básica. Na abordagem de Rocha (2017), isto indica uma considerável margem de 

fidelização de consumidores, apontando os valores supracitados como mantenedores 

da despensa dos consumidores. A faixa de valores gastos é compatível com a classe 

social especificada pelos gestores, se concentrado entre as classes média e baixa (B 

e C). Consalter (2003), reforça quando fala que as estratégias estão de acordo com o 

plano de fidelização de consumidores e ainda, esse processo de fidelização consiste 

na disponibilização de recursos que cativem o consumidor a retornar ao 

estabelecimento, voluntariamente mediante a escassez do bem adquirido, realizando 

uma nova compra. Uma política de descontos poderia ser adotada, em combinação 

ao uso do cartão de crédito exclusivo, oferecendo mais um atrativo para a recorrência 

de consumidores. Outro dado importante é apontado por Gerlin (2011), para o autor 
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modelo consumidor do supermercado de vizinhança será compatível com as 

características socioculturais do bairro ao qual está inserido podendo assim analisar 

as adversidades pertinentes a cada loja da rede de Supermercados Pic. 

 

Considerando o objetivo específico identificar as preferências para a escolha desse 

varejo para realizar suas compras, foram observadas algumas repetições 

características como a qualidade dos produtos e serviços ofertados, incluindo uma 

sólida elaboração em mix (variedade) de produtos que atenda a demanda e a 

expectativa deste consumidor, para tanto, fatores sociais e culturais da população 

local deverão ser analisados ou adaptados empiricamente. O consumidor do 

supermercado de vizinhança igualmente espera não se deparar com rupturas nas 

gôndolas de produtos, o que indica a falta de reposição de mercadorias pelos 

responsáveis do respectivo setor. Parente (2000), fala sobre a relação existente entre 

o custo e o benefício de um produto ou serviço na visão do consumidor, pode ser 

incentivada por meio de melhoramento do mix de produtos evitando a ruptura. Para o 

autor a variedade de produtos a serem comercializados também englobam a 

amplitude de serviços do mix de atendimento ofertado ao consumidor (Parente, 2000). 

 

Notou-se a importância do marketing no ponto de venda, no que se relaciona a 

distribuição do jornal de promoções e seu impacto positivo na manutenção de vendas 

e fidelização do consumidor, mesmo sendo uma ferramenta de alcance limitado e que 

demanda baixos investimentos. Foi identificado que esta técnica também é aplicada 

externamente às unidades da rede de Supermercados Pic, por meio da distribuição 

de panfletos nas casas próximas à sua localização. Estratégia que contribui para a 

captação e divulgação de preços e promoções. Na concepção de Silva (2014), em 

concordância com os gestores, o marketing de relacionamento é fundamental para a 

fidelização de consumidores em supermercados de bairro. A abordagem, estratégias 

que trabalhem conceitos como desejos e necessidades, assim como da satisfação do 

consumidor tendem a torná-lo um consumidor recorrente. A partir do momento em que 

os produtos tendem a apresentar pequenas oscilações entre fabricantes, 

características e preços, a divulgação da marca e a qualidade do atendimento se 

tornam essenciais. Dentre demais pontos, foi citado por gestores e confirmado por 

participantes da pesquisa quantitativa que, a fluidez no atendimento dos check out’s 

é um item que considerável implicando na escolha dos supermercados de vizinhança, 
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partindo do pressuposto que a rotatividade do consumidor é espantosamente menor 

se comparado a um hipermercado convencional. 

 

No que se relaciona ao objetivo específico identificar estratégias que poderão ser 

adotadas para atrair e fidelizar consumidores nos supermercados da rede Pic, é válido 

considerar primeiramente as boas impressões dos gestores a partir do 

questionamento sobre a perspectiva de satisfação dos consumidores, o que foi 

coerente no questionário survey aplicado para 217 consumidores.  

 

A questão organização do supermercado (organização/ facilidade em encontrar os 

produtos) foi o maior somatório identificado na escala descritiva. Portanto, a atração 

de consumidores no processo de compra decorre da interação do consumidor com 

algum produto ou serviço almejado. A partir desta etapa definida, ou observada, o 

consumidor poderá buscar uma empresa detentora de credibilidade, segurança 

ofereça um produto com abordagem diferenciada (Oliveira, 2007). Na concepção dos 

gestores, é essencial o acompanhamento dos consumidores para identificar possíveis 

alterações no perfil de compra, atuando eficientemente para manter a fidelização da 

cartela que já é de posse. Igualmente importante, identifica-se a necessidade de 

preservar os índices de qualidade alcançados e investir em pontos de melhoria, para 

que a rede de Supermercados Pic possa reter competitividade, aumentando cada vez 

mais a recorrência em compras. Queiroz, Souza & Gouvinhas (2008), reforçam que 

além de buscar alcançar as principais características para a fidelização de 

consumidores, é necessário um constante trabalho e avaliação para mantê-las. O 

desenvolvimento do prestígio da marca, está diretamente conectado com a qualidade 

total e atendimentos às expectativas dos consumidores locais. Bem como utilizar 

técnicas como a análise de concorrência, foram descritas pelos gestores, e igualmente 

tendem a contribuir para que a rede se mantenha atualizada perante as inovações de 

mercado. Em concordância, Borges & Soares (2001), afirmam a importância do 

tratamento de consumidores para a devida conversão de lucro, ou seja, transformar 

tráfego de pessoas em compras. Análises periódicas devem ser feitas, na busca por 

pontos de melhoria, inclusive na organização física do mix de produtos. Os autores 

abordam que um posicionamento estratégico de determinada mercadoria, como de 

doces na região do check out, auxiliam no processo de vendas. 
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Nesse contexto a realização de pesquisas de gerenciamento de qualidade, precisam 

ser documentadas e otimizadas pois, de acordo com os gestores, tal método de 

sondagem importante para a atração e fidelização de consumidores é feito de maneira 

informal, em conversas cotidianas com consumidores nas instalações das lojas.  

 

Entre demais estratégias de fidelização do consumidor, estão, melhorias no tempo de 

atendimento para pagamento nos check-out’s, mix de produtos, otimização do 

marketing em redes sociais e online (internet). A divulgação orgânica da marca pode 

ficou evidenciada na pesquisa quantitativa e foi previamente comentada pelos 

gestores como uma importante estratégia de disseminação da marca. Em 

concordância Klein (2009), aborda a qualidade no atendimento de maneira 

descentralizada, onde não somente os aspectos relacionados ao direto 

relacionamento são importantes, mas também devem-se constar instalações 

adequadas, possibilidades que facilitem o acesso a loja, assim como de fluidez no 

momento do check out. Por sua vez Claro (2005), corrobora quando explica a principal 

finalidade do marketing de relacionamento é criar conexões, até mesmo emocionais, 

com uma marca resultando em valor, promoção orgânica de divulgação e informações 

capazes de gerar leads, ou seja, oportunidades de negócio na forma de consumidores 

por meios de contato direto ou indireto. Ademais, aspectos de atendimento, qualidade, 

preços competitivos e realização de promoções foram citados pelos gestores e 

mencionados por parte dos consumidores como fatores de atração e fidelização para 

um supermercado de vizinhança. De acordo com Consalter (2003), as estratégias 

estão de acordo com o planejado em um plano de fidelização de consumidores. O 

processo de fidelização consiste na disponibilização de recursos que cativem o 

consumidor de maneira com que o mesmo retorne ao estabelecimento, 

voluntariamente mediante a escassez do bem adquirido, realizando uma nova 

compra. Uma política de descontos poderia ser adotada, em combinação ao uso do 

cartão de crédito exclusivo, oferecendo mais um atrativo para a recorrência de 

consumidores. 
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5 Considerações Finais 

 

Sendo o objetivo geral desta pesquisa analisar as estratégias de marketing utilizadas 

pela rede de supermercados Pic para atrair e fidelizar consumidores nas cidades de 

Divinópolis e São Sebastião do Oeste, cita-se que as estratégias com potenciais 

resultados são: o marketing de relacionamento, análise dos pontos fortes e fracos da 

organização pelo método SWOT; Cashback (em possível análise de aplicação no 

cartão de fidelidade dos Supermercados Pic); adoção do método Mobyle Payment 

para pagamentos sem o uso direto de dinheiro ou cartões; adoção de modelos de 

recompensa relacionados a reincidência em compras e a adoção de um sistema CRM, 

utilizado para o gerenciamento do relacionamento com o consumidor. 

 

O marketing de relacionamento contribui fortemente com o contato direto e 

compreensão das necessidades do consumidor, a partir da captação e manutenção 

de informações que auxiliem na identificação de seu perfil de compra, bem como no 

atendimento de suas necessidades e expectativas. Os gestores das unidades da rede 

de Supermercados Pic podem ser treinados para orientar seus colaboradores diretos 

e indiretos, buscando otimizar índices de relacionamento e conversão em vendas. De 

maneira similar, a metodologia SWOT, possui grande impacto no desenvolvimento de 

soluções ou mesmo no planejamento estratégico da rede, e pode ser utilizada de 

maneira geral para a solução de situações administrativas, organizacionais, 

produtivas e afins. 

 

O sistema Cashback, de maneira similar a demais modelos de recompensa facilitam 

a reincidência de consumidores, e contribuem para que ocorra o processo de 

fidelização. Promovendo o conceito em que, quanto mais o consumidor consome, 

mais benefícios possui, sendo por meio de tickets que envolvam o acesso a outros 

serviços, brindes, ou estorno de dinheiro em uma metodologia que pode ser 

desenvolvida e adaptada à realidade da rede de Supermercados Pic. O modelo de 

Mobile Payment é desenvolvido para gerar flexibilidade no método de pagamento, e 

pode ser adaptado nos sistemas dos check-out’s, dando agilidade e modernização 

para a estrutura das lojas. A possibilidade de implementação de um software de CRM, 

traz melhorias no aspecto de coleta e gerenciamento de informações relacionadas 

aos perfis e estratégias de marketing, a partir de históricos de interação e compras.  
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O bom emprego das ferramentas do marketing e o investimento em treinamento por 

parte dos gestores criando um departamento de Recursos Humanos, além de facilitar 

a disseminação das informações de modo gradativo, insere no ambiente de trabalho 

profissionais capacitados, contribuindo para a otimização cultural no estilo de trabalho 

da organização.  

 

Portanto a satisfação do consumidor refere-se ao sentimento de alegria e realização 

por meio de uma experiência de consumo. Por meio do registro de dados pesquisados 

pelo consumidor é possível direcionar os esforços da organização para consecução 

de metas e objetivos que levem ao sucesso da organização. Percebeu-se que por 

meio de pesquisas é possível identificar importantes informações sobre o consumidor 

suas necessidades e expectativas. Ressalta-se a relevância do atendimento do 

consumidor, transformando a presença do consumidor em lucratividade para a 

empresa, a diversificação do mix de produto tem influência direta na sua decisão de 

compras, assim como preços, promoções, variedade e qualidade dos produtos, são 

elementos essenciais a ser considerados em um supermercado de vizinhança. Diante 

do exposto, é possível afirmar que os objetivos desta pesquisa foram alcançados, pois 

a partir deste estudo os gestores da empresa poderão avaliar e estabelecer as 

melhores decisões estratégicas relativas ao marketing a partir de um estudo científico, 

no qual a opinião e percepção do consumidor é de grande valia, pois sua voz foi ouvida 

e o resultado expressa suas necessidades e desejos. Assim, atendê-las não significa 

somente fidelizá-los, mas também alavancar o crescimento da empresa. 

 
 

5.1 Considerações gerenciais 

 

Considera-se perante os fatos, uma enorme prospecção no cenário deste varejo, 

como supermercados de vizinhança, inclusive devido às alterações nos estilos de 

compra e aumento da interatividade entre comerciantes e consumidores com o auxílio 

da internet. Muitas possibilidades de melhoria foram apontadas no decorrer do estudo, 

de maneira a complementar o conhecimento científico à realidade dos supermercados 

de vizinhança, objetivando a atração e fidelização dos consumidores. 

  



162 

 

 

5.2 Limitações de pesquisa 

 

As dificuldades relacionadas foram o tempo hábil dos respondentes para completar 

todos os requisitos do questionário, e ao mesmo tempo, o número fornecido pelo 

cálculo da estimativa de participantes considerando uma população infinita sendo 

relativamente elevado, perante o período disponível. Assim, as limitações da pesquisa 

se decorreram na captação da amostra uma vez que foi intenção do pesquisador 

coletar um número maior de consumidores. Outro fator limitador foi a capacidade de 

expressão técnica dos gestores em função da ansiedade. Percebeu-se a existência 

de um imenso conhecimento empírico, porém necessitam de uma base técnica na 

qual, possivelmente possa-se colher melhores resultados. Esta deficiência de 

conhecimento técnico / teórico foi percebida durante o desenvolvimento do estudo. 

Entretanto, a partir de um questionário semi-estruturado, foi possível coletar dados 

para responder aos objetivos traçados no curso da pesquisa.  

 

5.3 Sugestões para estudos futuros 

 

Como considerações para trabalhos futuros, sugere-se o desenvolvimento de uma 

pesquisa para comparar o cenário econômico dos supermercados de vizinhança em 

relação aos atacarejos e redes de hipermercados, ponderando economicamente 

resultados e proventos na proporção de gastos de manutenção, marketing e 

capacitação em relação a conversão de vendas e margem de lucros, utilizando 

ferramentas de análise administrativa. 
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Apêndices 

 

 

Apêndice A – Roteiro de entrevista 

 
Bom dia! Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade em realizar essa 

entrevista, onde vamos conversar sobre supermercado de vizinhança com o objetivo 

de encontrar a resposta para alguns objetivos de uma dissertação de mestrado da 

Fundação Pedro Leopoldo. Assim, peço que as respostas sejam sinceras para que os 

dados da pesquisa não sejam comprometidos. Assim, inicialmente, gostaria que você 

falasse. 

 

1. Qual o diferencial entre um supermercado e um supermercado de 
vizinhança? 

2. Qual atrativo um supermercado de vizinhança tem que ter? 

3. Existe diferenças entre os consumidores em função da localização do 
supermercado? 

4. O que um consumidor procura em um supermercado de vizinhança? 
(Valoriza) 

5. Quais as características dos seus consumidores? (Ex: Idade, renda, sexo) 

6. Que estratégias de Marketing impactam mais nos consumidores de 
vizinhança? 

7. Quais os fatores que mais influenciam as compras no supermercado de 
vizinhança? 

8. Como vocês se comunicam com os clientes? 

9. De que forma os empregados são treinados para atender os clientes? 

10. Qual o grau de satisfação dos seus clientes? 

11. Vocês fazem pesquisas? 

12. Quais as ações os Supermercados Pic realizam ou pretendem realizar para 
atrair mais consumidores? 

13. Quais as ações os Supermercados Pic realizam ou pretendem realizar para 
fidelizar consumidores? 

14. O que os supermercados Pic possui como diferencial para manter seus 
clientes? 
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Apêndice A – Questionário de pesquisa 

 
 

 
1. Género:  
(   ) Masculino  
(   ) Feminino  
(   ) Não quero identificar 
 
2-Indique a sua faixa etária.  
(   ) Menos de 18 anos  
(   ) Entre 18 e 30 anos 
(   ) Entre 31 e 45 anos  
(   ) Entre 46 e 60 anos 
(   ) Mais de 60 anos  
 
3. Estado Civil?  
(   ) Solteiro(a)  
(   ) Casado(a) / União Estável  
(   ) Divorciado(a)  
(   ) Viúvo(a) 
 
4- Qual a sua formação? 
( ) até o ensino fundamental (completo ou 
incompleto) 
(   ) Até o ensino médio completo/incompleto 
(   ) Graduação completo ou incompleto 
(   ) Pós-graduação completa/incompleta 
 
5. Situação profissional? 
(   ) Estudante  
(   ) Desempregado(a) 
(   ) Autônomo  
(   ) Funcionário Publico 
(   ) Funcionário Privado 
 
6. Rendimento mensal familiar?  
(   ) Até 998 reais 
(   ) De 999 a 1500 reais 
(   ) De 1501 a 2000 reais 
(   ) De 2001 a 3000 reais 
(   ) De 3001 a 5000 reais 
(   ) Acima de 5000 reais 
 
7- A que distância que você reside do 
supermercado? 
(   ) Zona rural 
(   )Até 1km (10 quarteirões) 
(   ) De 1 km a 2 km 
(   ) De 2 a 3km 
(   )Acima de 3km 
 
8- Qual a frequência de suas compras em 
supermercados? 

(   ) 1 vez no mês 
(   ) 2 a 3 vezes no mês 
(   ) 1 vez por semana 
(   ) 2 a 3 vezes por semana 
(   ) Mais de 3 vezes por semana 
 
9- Qual valor médio mensal você gasta com 
compras em supermercados? 
(   ) Até 100 reais 
(   ) De 101 a 200 reais 
(   ) De 201 a 350 reais 
(   ) De 351 a 499 reais 
(   ) De 500 a 800 reais 
(   ) Acima de 800 reais. 
 
10-Qual a forma de pagamento que você mais 
utiliza? 
(   ) Dinheiro 
(   ) Cartão Alimentação 
(   ) Cartão de Débito 
(   ) Cartão de Crédito 
(   ) Cheque 
(   ) Notinha 
(   ) Outros, qual?___________ 
 
 
11-Entre as suas compras em supermercados, 
quais os itens que você mais compra? 
(   ) Produtos da cesta básica (arroz, feijão, 
açúcar, café, macarrão, farinha) 
(   ) Produtos industrializados (Bolachas, 
chocolates) 
(   ) Produtos Congelados (Pizza, lasanha, pão 
de queijo) 
(   ) Produtos da padaria 
(   ) Produtos do açougue 
(   ) Frutas e verduras 
(   ) Bebidas  
(   ) Higiene pessoal 
(   )Produtos de limpeza 
(   )outros_______________ 
 
12- Escolha os 3 principais motivos que levam 
você a ir a um supermercado de vizinhança: 
(   )Promoção ( ) Localização  
(   )Passar o tempo ( )Pagamentos  
(   )Gosta dos funcionários ( )Atendimento  
(   )Preço ( )Variedade ( )Qualidade  
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13- Você busca informações sobre 
supermercados? 
(   ) Sim, quais?_____________________ 
(   ) Não 

 
 
 

 
 
 
14- Classifique por grau de importância os fatores que influenciaram a sua decisão para a sua decisão 
de um supermercado de vizinhança.  

Variáveis 
Nada 

Importante 
Pouco 

Importante 
Importante 

Muito 
Importante 

Extremamente 
Importante 

Aspecto físico da loja 
(instalações) 

          

Apresentação dos colaboradores 
(aparência, uniforme, etc.) 

          

Cartão Fidelidade da loja           

Confiança na marca           

Cortesia/simpatia dos 
colaboradores 

          

Entrega em domicílio           

Formas de Pagamento           

Marca conhecida do 
Supermercado 

          

Organização do supermercado 
(organização/ facilidade em 

encontrar os produtos) 
          

Preço dos produtos           

Preparação adequada das 
carnes, laticínios e frios (higiene, 

limpeza, fatiamento, etc.) 
          

Promoções           

Proximidade da sua residência           

Qualidade dos produtos           

Rapidez na solução de eventuais 
problemas (trocas, devoluções) 

          

Sugestão de familiares ou 
amigos 

          

Variedade de marcas           

Variedade de produtos           

 
15- Você é cliente do Supermercados Pic? 
( ) Não (ir para pergunta 18) 
( ) Sim 
 
16 Se sim, há quanto tempo você compra nos 
supermercados Pic? 
(   ) Menos de 6 meses 
(   ) De 6 meses a 1 ano 
(   ) de 1 a 2 anos 
(   ) de 2 a 5 anos 
(   ) Mais de 5 anos 
 

17- Como você conheceu os supermercados 
Pic? 
 
 
18- Quais as razões de você procurar outros 
supermercados? 
(   ) Atendimento 
(   ) Preços  
(   ) Forma de pagamento 
(   ) Promoções 
(   ) Variedade de produtos 
(   ) Outros___________ 
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9- Qual o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações 

Variáveis 
Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Totalmente 

Vou às compras no Pic de acordo com as promoções em 
vigor  

        

Só faço compras no PIC por causa de determinadas 
promoções, as restantes compras faço-as na 

concorrência  
        

Aproveito todas as promoções que PIC me oferece, mas 
apenas compro as ofertas dos produtos que utilizo  

        

Compro mais do que é previsto, quando vejo promoções 
no PIC independentemente de ter necessidade dos 

produtos  
        

Troco de marca de produtos por influência da publicidade 
ou promoção do PIC 

        

A variedade de produtos que encontro no PIC me atende     

Os preços do Pic são compatíveis com o de seus 
concorrentes 

    

O atendimento dos colaboradores do Pic é bom     

As formas de pagamento do Pic me atende     

A qualidade dos produtos do Pic é boa     

A localização do Pic me faz ir nele mais vezes     

Considero que as promoções que o PIC me envia são 
adequadas a mim e à minha família 

        

 
20- Avalie a importância dos meios de comunicação que podem ser para a divulgação das promoções 
na sua decisão de compra. 

Variáveis 
Nada 

Importante 
Pouco 

Importante 
Importante 

Muito 
Importante 

Extremamente 
Importante 

Mensagens escritas para o celular           

Aplicativo para celular            

Site do Supermercado            

Televisão            

Rádio            

Outdoors            

Panfletos            

Redes Sociais      

Promoções dentro da loja            

 
21- Avalie os motivos que o levam a voltar ao Pic, de acordo com a seguinte escala 

Variáveis 
Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Totalmente 

O prestígio pela marca          

Qualidade no atendimento          

Qualidade dos produtos          

Preço          

A Organização do supermercado (organização/ 
facilidade em encontrar os produtos)  

        

Variedade de produtos          
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22- Trocaria os Supermercados Pic por outro supermercado concorrente por uma questão de: 

Variáveis Sim Não 

Benefícios do cartão (promoções, descontos e passatempos)     

Preço dos produtos básicos (leite, pão, carne, fruta, …)      

Loja mais próxima da sua residência      

Variedade dos produtos      

Qualidade no atendimento      

Inovação/ Modernidade (caixas de pagamento rápido, compras online)     

 
23- Como você gostaria que fosse um supermercado perto da sua casa? 

 

 


