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INTRODU<;AO 

A forma de fazer neg6cios mudou radicalmente nos ultimos anos. Essa 

mudanga ocorreu de forma profunda e nipida, o que ocasionou a decademcia de 

muitas empresas que levaram muito tempo para assimilar a evolugao. Foi-se o 

tempo em que ou unicos concorrentes de uma empresa partilhavam a mesma regiao 

e mercado. Hoje, vemos empresas no mundo inteiro, inclusive de setores diferentes, 

competindo entre si. 

Durante seculos as pessoas somente consumiam o que precisavam para 

viver. Alimentos, roupas, remedios eram comprados na medida certa para atender 

as prioridades de momenta, ate porque a oferta de variedade e quantidade de 

produtos era pequena. Mas a evolugao da sociedade, das tecnologias, as mudangas 

de costumes, de comportamento e o progresso fizeram com que as necessidades do 

Homem se descolassem das reais necessidades do Homem, se transformando e 

ficando cada vez mais complexas, gerando verdadeiros cfrculos viciosos. 0 que ate 

ontem parecia ser desnecessario, de repente se torna totalmente indispensavel, 

como os eletrodomesticos, o microcomputador e tantos outros produtos, que 

passaram a fazer parte da nossa vida de tal maneira que nao e possfvel imaginar se 

viver sem eles. 

A presente monografia tern como finalidade discutir urn projeto de varejo 

utilizando suas diferentes dimensoes de analise. 0 consumidor pode ser 

considerado como fator chave para a sobrevivencia de qualquer tipo de 

empreendimento. Para isto temos que satisfazer as necessidades e desejos desses 

consumidores, cada vez mais crftico e exigente. Desse modo, fidelizar e uma 

exigencia. A empresa nao pode perder seu foco, para tornarmos lfder. 0 mercado e 

o local onde estao situados os consumidores atuais e os compradores potenciais de 

urn produto ou servigo. Mas nada disso vale se o empreendedor nao for capaz de 

assumir riscos, identificar oportunidades, ter conhecimento, organizagao, ser lfder, 

otimista e dinamico. 

A filosofia do marketing de varejo permite atraves de suas ferramentas estar 

· preparado para o novo ambiente de mudangas (economia, tecnologia, ambiental, 

legislagao, cultura, polftica, governo, clima, etc ... ) e da base para que se possa 
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discutir a implementagao de uma distribuidora de bebidas ou qualquer outro 

empreendimento, tendo como objetivo principal a prestagao de servigos ao 

consumidor. Nesse sentido, o objeto em questao e "Aguas e Cia" entendida como 

uma distribuidora de bebidas, situada no bairro Vila lzabel que se destina ao 

mercado varejista. 

Vivendo em urn ambiente instavel, em constante mudanga, o consumidor 

encontra-se cada vez mais exigente e questionador, fazem comparag6es e nao 

demonstra disposigao para ser fiel a qualquer empresa. 0 prego nao e mais 0 

principal diferencial das empresas. Com o mercado globalizado o aumento da 

concorrencia e inevitavel onde a disputa dos concorrentes pela atengao dos 

consumidores esta cada vez mais acirrada. E se considerarmos ainda a implantagao 

de uma micro-empresa, como eo caso de "Aguas e Cia", as coisas podem se tornar 

problematicas, ja que temos que concorrer com grandes empresas, com fortunas 

para investir, o que nao e o caso, pois possuimos menor poder aquisitivo. Dentro 

deste cenario, "como e possivel abrir urn neg6cio diferente?". 

Dando conta destes fatores, o primeiro passo para driblar a concorrencia eo 

diferencial, que no caso de "Aguas e Cia" e a preocupagao com a saude atraves de 

ag6es e oferecendo os melhores produtos para a populagao. Urn outro fator 

interessante a ser trabalhado e a segmentagao de mercado direcionando o produto 

ou servigo certo para o publico-alva. 0 varejista de hoje reconhece que o verdadeiro 

valor de urn cliente vai muito alem da primeira visita a loja. Ele sabe que tratar o 

cliente de maneira personalizada, nessa primeira visita, aumenta a possibilidade de 

visitas posteriores. Para isso torna-se necessaria conhecer o neg6cio e a vida do 

cliente, temos que estabelecer relacionamentos, ser honesto, pensar como o cliente, 

criar expectativa atende-los muito bern. Os funciomirios tambem tern urn papel 

decisivo para empresa, ja que funcionarios infelizes podem levar os neg6cios a 

sarjeta. Temos assim que valorizar, incentivar, fazendo com que eles participem do 

neg6cio, pois o futuro da empresa depende de funcionarios motivados e felizes. 

Fazer parcerias com fornecedores e algo fundamental temos que conscientiza-los 

que o nosso neg6cio depende deles e vise e versa. 
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Portanto, este projeto busca urn caminho seguro para se implantar urn 

empreendimento privado, que objetiva comercializar bebidas para a comunidade e 

empresas voltadas ao comercio varejista. 

Procurando dar conta das quest6es e dos objetivos apresentados, esta 

monografia divide-sa em 5 CAPITULOS. 0 CAPITULO 1 - "0 EMPREENDIMENTO: 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS", analisa o surgimento da ideia de abrir uma 

distribuidora de bebida, bern como o formato e o posicionamento da loja; aborda 

tambem quest6es referentes ao objetivo, taticas, estrategias, ciclo de vida, todos 

relacionados com o contexto varejista, alem de abordar o empreendedor. No 

CAPITULO 2- "ANALISE DO MERCADO E COMPETITIVIDADE", sera dada enfase 

a questao mercadol6gica, aqui descobrimos e analisamos o nosso publico-alva, 

estudamos nossos concorrentes e fornecedores. 0 CAPITULO 3 - "AVALIAC;'Ao 

FINANCEIRA E OPERACIONAL DO EMPREENDIMENTO", e composto pela parte 

financeira do empreendimento, analisando o investimento, os custos, o prego das 

mercadorias oferecidas, entre outros. Ja no CAPITULO 4- "0 CONSUMIDOR DE 

'AGUAS E CIA', o consumidor tern destaque primordial, neste capitulo serao 

analisados os fatores que influenciam a decisao de compra dos consumidores, aqui 

ocorre a analise dos dados resultantes da pesquisa, onde serao avaliados quais sao 

os fatores positivos e negativos do investimento em marketing; comprova ainda a 

viabilidade de implantagao da Distribuidora de Bebidas. Finalmente o CAPITULO - 5 

"DO CONSUMIDOR A EMPRESA", atraves do composto varejista, integra-sa o 

consumidor, a empresa, o empreendedor eo mercado. 
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1. 0 EMPREENDIMENTO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

A consciencia dos diversos setores da economia brasileira em relagao a 

questao ambiental esta em grande crescimento. 0 consumidor tambem vern tendo 

maior cantata com quest6es relativas a sua saude, e vern buscando cuidar do meio 

em que vive. No que diz respeito as bebidas colocadas em questao no presents 

projeto, e visfvel o aumento no consumo de agua mineral no Brasil, na regiao Sui, 

assim como em Curitiba e Regiao Metropolitana. Segundo o Departamento Nacional 

de Produgao Mineral e da Abinam (2001), o volume de produgao e consumo de 

aguas minerais engarrafadas cresceu 23% em relagao ao ana anterior, somando 

4,320 bilh6es de litros. Em 2000 foram 3,520 bilh6es de litros. Se computadas outras 

formas de consumo, como ingestao na fonte e utilizagao na industria de bebidas e 

alimentos, o volume sobe para 4,7 bilh6es de litros (SITE: www.abinam.com.br/ed21-

0609.asp). Dados estes que apontam para uma questao que cada vez mais emerge 

com forga entre os consumidores: a preocupagao com a qualidade e procedencia do 

produto cons urn ida. 

Assim, a poluigao dos rios, nascentes, exploragao indevida de pogos 

artesianos e da propria terra - resultado do proprio processo de industrializagao, 

bern como do aumento da populagao -,configura urn atual quadro que torna viavel 

a implantagao de uma distribuidora de agua e derivados, que visem a qualidade de 

vida e o bern estar social para atender as necessidades dos consumidores locais. 

lsso gragas aoestudo realizado e baixo prego de implantagao. 

A empresa Carlos Eduardo Silva Neto e CIA Ltda, cujo nome fantasia 

"Aguas e Cia" tera sua origem no Brasil, mais precisamente em Curitiba, estado 

Parana. Possuira uma loja localizada na rua Professor Brasilia Ovfdio da Costa, n° 

591, Bairro Vila lzabel I Portao (Ver ANEXOS n, III e IV), com intengao de ser 

inaugura em Janeiro de 2006. 

Especializada em revender aguas minerais, "Aguas e Cia" pode ser 

enquadrada, nos termos de Las Casas, como urn tipo de loja frequentemente 

formada por "varejistas do tipo independents que oferecem aos consumidores uma 

linha unica de produtos ou muito semelhante" (LAS CASAS: 2000, 29). Portanto, 

como afirma o autor, devera caracteriza-se pela "simplicidade administrativa" e "pelo 
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atendimento personalizado aos clientes devido ao contato mais direto entre 

proprietarios ou gerentes com clientes" (LAS CASAS: 2000, 27). lsto, pais se trata 

de uma loja de apenas urn estabelecimento que pretende criar uma rede de 

relag6es com a comunidade atraves do born atendimento, que proporcione urn 

vinculo duradouro com a comunidade local. 

Fundada por Carlos Eduardo Silva Neto, "Aguas e Cia" surgira de uma 

inovagao no atendimento, dispondo de tecnologia, recursos, planejamento, etica e 

conhecimentos em marketing, com o objetivo de revolucionar o setor de bebidas. 

Qualidade e compromisso como cliente e consumidor, serao muito importantes para 

"Aguas e Cia". A conservagao do meio ambiente tambem faz parte do neg6cio da 

empresa, que sera realizada atraves de pianos de ag6es ambientais. Apoio a coleta 

seletiva e educagao ambiental serao algumas das atividades desenvolvidas ou 

realizadas pela empresa junto a comunidade, "Aguas e Cia" proporcionarao ao 

consumidor a compra de urn produto "naturalmente puro e saudavel". 

Para "Aguas e Cia", a excelencia nao se traduz apenas em melhorar a sua 

eficiencia e seus resultados, mas tam bern assegurar vantagem competitiva aos seus 

clientes e valorizar o quadro funcional. A busca continua pela excelencia esta 

baseada em quatro pontos que integram e consolidam a nossa estrategia. Os quatro 

pontos sao: 

• Valorizagao das Pessoas; 

• Eficiencia Operacional; 

• Satisfagao dos Clientes; 

• Lucratividade, responsabilidade e rapida expansao. 

Estes quatro aspectos devem sempre caminhar juntos. Eles formam urn s6 

pensamento para que a empresa possa garantir a Excelencia. 
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Juracy Parente tern uma definigao bastante ampla e precisa sabre o varejo 

independents. Trata-se de: 

( ... ) empresas pequenas, com administragao familiar, que, em geral, utilizam baixo nfvel de 
recursos tecnol6gicos. A concentragao da operagao em uma (mica unidade permite que os 
independentes exergam maier controle na gestae do neg6cio. A maier integragao entre as 
atividades de compra e venda permite uma sintonia mais ajustada as necessidades do 
consumidor, e uma maier agilidade em responder as flutuag6es do mercado (PARENTE: 
2000, 25). 

Nesse sentido, o foco central de "Aguas e Cia" e a maior integragao com os 

consumidores locais, o que devera possibilitar uma maior agilidade e eficiencia ao 

responder as necessidades do consumidor. "A desvantagem da loja independents, 

recai na limitagao de recursos e no baixo poder de negociagao com os fornecedores" 

(PARENTE: 2000, 33). Par isto aposto tambem na especializagao. Ou seja, 

concentrar as vendas em uma linha de produtos. Portanto a empresa esta 

direcionada para urn publico especffico de consumidores. 

Para que o desafio de uma loja independents e especializada de fato atenda 

os desejos e necessidades dos consumidores, e fundamental urn born desempenho 

do administrador. Visando lideranga, percepgao, sinceridade, praticidade, qualidade, 

servigo, limpeza e o valor pelo dinheiro gasto. 

Las Casas utiliza a nogao de "situagoes ambientais" para referir-se a 
diversidade de elementos que influenciam na administragao de uma empresa (LAS 

CASAS: 2000, 34). Trata-se, conforme o autor, das influencias locais e gerais que 

todo proprietario enfrenta para manter determinado nfvel de lucratividade e de 

retorno nos investimentos. Toma-se como exemplo a abertura de uma escola nas 

proximidades do empreendimento aqui proposto, nesta possfvel situagao cabe ao 

administrador a habilidade em penetrar neste espago, tamar proveito das possfveis 

relagoes ou parcerias que a abertura de uma escola poderia permitir. Aqui se trata 

de uma possfvel influencia local. Par outro lado, tambem seria possfvel supor a 

existencia de urn projeto governamental que procurasse "reeducar" a sociedade no 

que se refere ao consumo e conservagao da agua. Esta situagao geral, que atinge o 

conjunto da sociedade, poderia tambem exercer uma influencia positiva no 

empreendimento, desde que o administrador encontre os meios para agir em prol de 

sua empresa. 
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Nesse sentido, nao e diffcil perceber o papel fundamental que o 

administrador exerce no interior de uma empresa, e ele quem planeja, organiza, 

dirige, coordena e controla a "turbulencia ambiental". Alias, segundo Las Casas, 

"para atuar no mercado brasileiro, o melhor executivo e aquele que adapta o 

composto de marketing as mudangas ambientais com rapidez e eficiencia" (LAS 

CASAS: 2000, 55). Portanto, administrar corretamente, ou seja, com flexibilidade e 

habilidade, e uma necessidade. 

1.1 OBJETIVO DO EMPREENDIMENTO 

Este projeto analisa a viabilidade de se implantar urn empreendimento da 

iniciativa privada, que objetiva comercializar bebidas para a populagao e empresas 

voltadas ao comercio varejista. 

Como nos lembra Las Casas o "ingresso no varejo e relativamente facil" 

(LAS CASAS: 2000, 56). Para abrir uma pequena loja, como eo caso de "Aguas e 

Cia" sao necessarias apenas instalag6es, layout para o local selecionado, 

computador, espago para o estoque e urn ou dais funcionarios. 

Entre as diversas definig6es de varejo, Henry Richert definiu como "o 

processo de compra de produtos em quantidade relativamente grande dos 

produtores atacadistas e outros fornecedores e posterior venda em quantidades 

menores ao consumidor final". Ora, "Aguas e Cia", tern o objetivo de oferecer a 

qualidade das melhores marcas de agua mineral tendo como produto principal - pais 

segundo a pesquisa de mercado a marca Ouro Fino e a preferida pelos 

consumidores. 

Spohn e Allen, por outro lado, enfatizam urn outro aspecto fundamental do 

varejo: "e a atividade comercial responsavel por providenciar os servigos desejados 

pelos consumidores". 0 servigo sera o diferencial proposto por "Aguas e Cia", pais 

os principais beneffcios ou satisfag6es oferecidas ao consumidor nao estao 

diretamente no produto vendido, mas no modo de vender o produto. Afinal, como o 

proprio slogan sugere, "Nao vendemos agua, vendemos saude!". 
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1.2 0 CICLO DE VIDA DO VAREJO 

E urn conceito classico do conhecimento do marketing que tambem encontra 

sua aplicagao no varejo. Como ocorre nos produtos, o formato varejista tambem 

atravessa quatro estagios, conforme ilustrado na FIGURA 1. Ao identificar o estagio 

do ciclo de vida em que o modelo de suas lojas se encontra, o varejista encontra 

mais elementos para definir as melhores estrategias para otimizar seus resultados: 

FIGURA 1 - 0 CICLO DE VIDA NO VAREJO 

Maturidade 
Declfnio 

Crescimento 

LUCROS 

FONTE: Parente (2000: 36) 

lntrodugao: perfodo em que o novo formato e introduzido no mercado. Nessa 

fase, existem poucos ou nenhum concorrente direto, os Iueras sao baixos, em 

virtude dos custos de ·desenvolvimento e dos ajustes que o novo modelo ainda tera 

que percorrer. 

Crescimento: e o perfodo de crescimento nas vendas. 0 modelo alcanga 

aceitagao de mercado, pois muitos varejistas desenvolvem lojas no novo formato, o 

que ajuda a propagar ainda mais rapidamente o novo conceito. E urn perfodo de 

expansao nos Iueras, pois o mercado ja atingiu alto volume, porem ainda nao se 

encontra saturado. 

Maturidade: e a fase em que o crescimento das vendas se estabiliza, pois o 

novo formato ja alcangou a aceitagao nos mercados potenciais. A concorn3ncia 
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torna-se muito intensa, ja que o aumento das vendas de uma empresa faz-se as 

custas da diminuic;ao da fatia de concorrentes. Ha uma tendencia para a diminuic;ao 

progressiva dos Iueras. 

Declfnio: e o estagio em que as vendas e o Iuera do formato varejista ja 

comec;am a declinar, cedendo espac;o para modelo mais competente e melhor 

ajustado ao mercado (PARENTE, 2000, 36 e 37). 

Entendendo a consagrac;ao deste modelo te6rico do "Cicio do Varejo", cabe 

ressaltar que o marketing empresarial desempenha urn papel decisivo neste 

processo. Se o empreendedor for capaz de adequar-se ao mercado, utilizando as 

ferramentas corretas, ao inves de perder mercado, surge a possibilidade de ganhar 

mais mercado. Portanto, o "Cicio de Vida do Varejo" consiste mais em ser urn 

modelo de ciclo de vida para qualquer empreendimento do que uma determinac;ao. 

lsto, porque o desempenho de uma empresa nao pode ser totalmente determinado 

por urn modelo ele depende tambem da flexibilidade e criatividade utilizadas no 

processo. Em outras palavras, trata-se da capacidade do administrador em 

responder as exigencias do mercado, como e o caso da coca-cola, que a cada 

gerac;ao, podemos ver as mudanc;as do marketing utilizado, adequando-se ao 

publico consumidor. 

Nesse sentido, temos que estar atentos para implantar novas produtos ou 

servic;os, para que a empresa nao sofra o declfnio e mantenha-se na maturidade, 

desta forma, "Aguas e Cia" tern a preocupac;ao em ter o produto certo, no momenta 

certo, na quantidade certa, com prec;o certo e como pessoal de vendas certo. 

1.3 ESTRATEGIAS E TATICAS NO COMPOSTO VAREJISTA 

A empresa devera tamar decis6es referentes a ampla gama de variaveis do 

composto varejista, englobando as definic;6es de polftica de prec;os, linha de 

produtos, abastecimento, promoc;6es, loja e apresentac;ao dos produtos, 

atendimento, servic;os e localizac;ao. Essas decis6es devem formar unidades bern 

integrada, consistente com o posicionamento da empresa, direcionada para atender 

·as necessidades de certos segmentos de mercado. A empresa podera escolher 

entre varias alternativas estrategicas, e implementa-las por meio de diferentes 
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taticas adotadas no gerenciamento do dia-a-dia das operag6es varejistas. A TABELA 

1, ilustra alguns exemplos de decis6es estrategicas, e tambem de algumas taticas, 

que a empresa "Aguas e Cia" devera utilizar em seu composto varejista. 

TABELA 1- ALGUNS EXEMPLOS DE DECISOES ESTRATEGICAS E TATICAS NO COMPOSTO 

VAREJISTA 

ESTRA TEGIAS TATICAS 
Pre~o • Estrategia de maximizaqao de lucros • Preqo flexfvel 

• Aceitaqao de cartoes de credito • Definiqao de preqo de novo produto 
• Preqos Psicol6gicos 
• Alinhamento de prec;:os 

Linha de • Grande amplitude da variedade • lntroduqao de novos produtos 
Produtos • Alto nfvel de qualidade e preqo dos • Exclusao de produtos 

produtos • Aumento de variedade 
• Redugao de variedade 

Propaganda e • Definiqao da verba de propaganda • Seleqao especifica de vefculos 
Promo~ao • Verba das promoqoes • Formato do folheto de ofertas 

• Concentraqao na mfdia impressa • Periodicidade dos anuncios 
• Calendario promocional 

Loja e • Loja com 25 metros quadrado • Planograma por categoria 
Apresenta~ao • Categorias que receberao maier • Cor do uniforme dos funcionarios 

destaque 
Atendimento e • Nfvel basi co de serviqos no • Sistemas de entregas de 
Servi~os atendimento mercadoria 

• Enfase em treinamento • Pesquisa para avaliar atendimento 
• Remunerac;:ao fixa para vendedores 

Localiza~ao e • Aumentar a concentrayao geografica • Metodos de pesquisa de localizaqao 
Expansao • Reqioes de Classes A e 8 • Selecao de pontes especfficos 
FONTE: Parente (2000: 82) 

1.3.1 Acompanhamento dos Resultados e Reavaliagao 

Para Parente, as estrategias e taticas adotadas pela empresa devem ser 

reavaliadas permanentemente, pela continua comparagao entre os objetivos e os 

resultados. Pesquisas para avaliar os niveis de satisfagao dos consumidores em 

relagao a empresa e a seus concorrentes devem ser conduzidas regularmente, uma 

ou duas vezes por ano, assim como uma avaliagao dos pontos fortes e fracas, 

ameagas e oportunidades (PARENTE: 2000, 82 e 83). 
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1.4 META DE ATENDIMENTO 

Atender ao mercado local dentro de urn raio maximo aproximado de 20 km 

do local onde sera instalada a empresa. 

As projec;6es de venda anuais, por unidade serao representadas na TABELA 

2. 

TABELA 2- PROJEQOES DE VENDA ANUAIS POR UNIDADE 

ITENS UNIDADE DE MEDIDA UNIDADES VENDIDAS 
1 . Cerveja Comum Caixa com 12 latas 14.400 
2. RefriQerante Caixa com 12 latas 15.744 
3. Agua Mineral 20 litros 7.200 
4. AQua Mineral 10 litros 2.400 
5. Agua Mineral com gas Caixa com seis de 2 litros 7.800 
6. Agua Mineral sem gas Caixa com seis de 2 litros 7.200 
7. Agua Junior com gas Caixa com 12 de 500 ml 8.400 
8. Agua Junior sem gas Caixa com 12 de 500 ml 7.896 
9. Capo de AQua Mineral Caixa com 48 de 300 ml 7.200 
1 0. Gatorate Unidade 1.800 
FONTE: www.sebrae.com.br 

NOT A: Adaptado para Aguas e CIA 
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2. ANALISE DO MERCADO E COMPETITIVIDADE 

2.1 MACROAMBIENTE DO EMPREENDIMENTO 

0 Parana possui hoje 399 municfpios, neles habitam 9,5 milhoes de 

pessoas; destas, de cada 10 pessoas 2 moram no campo e 8 na cidade (IBGE, 

2000). 

0 Estado possui uma taxa de crescimento populacional de 1 ,8% ao ano. 

Atualmente, as empresas distribuidoras de bebidas desempenham urn 

importante papel na intermediagao do produto entre a fabrica eo comercio varejista. 

0 empreendimento, em seu infcio ou em sua expansao, devera sempre levar 

em conta dais fatores extremamente importantes: 

• 0 numero de tamanho das empresas que operam no mercado, ao 

analisarmos a regiao, foi identificado seis distribuidoras de bebidas. 

• 0 numero e tamanho dos consumidores (municipio, regiao ou bairro). Na 

TABELA 4 serao apresentados dados sabre a faixa etaria, bern como 

dados populacionais referentes a regiao e bairro. Indo alem, a TABELA 3, 

demonstra varies fatores importantes para a implementagao da empresa 

como: a area em metros quadrados, densidade demografica, populagao 

referente a homens, populagao referente a mulheres, populagao total e a 

taxa de crescimento anual. 

TABELA 3- DADOS POPULACIONAIS- INDICADORES 

DADOS POPULACIONAIS -INDICADORES 

lndicador Bairro Regional Cidade 

Area ( m2} 1.211.000 49.136.115 433.053.119 

Area(% da area do Municipio) 0,28 11,35 100,14 

Area (hectares) 121 '10 4.917,52 43.318,93 

Area (km2) 1,21 49,14 433,06 

Densidade Demografica (2000) 90,41 62,97 42,63 

Popula<;ao Homens (2000) 4.993 140.554 760.854 

Popula<;ao Mulheres (2000) 5.956 153.973 826.467 

Popula<;ao Total (2000) 10.949 294.527 1.587.315 

Taxa de Crescimento Anual (1996/2000) 1,27 - 1,82 
. . .. 

FONTE: http://www.cuntlba.pr.gov.br/Destlno.aspx?url=/curttlba/Balrros/mdex.asp 
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TABELA 4- DADOS DO BAIRRO VILA !ZABEL 

DADOS POPULACIONAIS- FAIXA ETARIA 

lndicador Bairro Regional Cidade 

01.- Faixa Etaria 0 a 4 anos homens (2000) 323 11.755 65.557 

02. - Faixa Etaria 0 a 4 anos mulheres (2000) 276 11.224 62.829 

03. - Faixa Etaria 5 a 9 anos homens (2000) 327 11.849 66.599 

04. - Faixa Etaria 5 a 9 anos mulheres {2000) 314 11.414 63.932 

05. - Faixa Eta ria 1 0 a 14 anos homens (2000) 384 12.681 68.667 

06. - Faixa Eta ria 1 0 a 14 anos mulheres (2000) 396 12.381 67.338 

07. - Faixa Etaria 15 a 19 anos hom ens (2000) 436 14.086 76.020 

08. - Faixa Etaria 15 a 19 anos mulheres (2000) 516 14.303 77.457 

09. - Faixa Etaria 20 a 24 anos homens (2000) 472 14.314 78.168 

1 0. - Faixa Eta ria 20 a 24 anos mulheres (2000) 477 14.664 80.671 

11 . - Faixa Etaria 25 a 29 anos homens (2000) 445 12.605 69.807 

12. - Faixa Etaria 25 a 29 anos mulheres (2000) 579 13.695 74.040 

13. - Faixa Etaria 30 a 34 anos homens (2000) 461 11.982 65.520 

14. - Faixa Etaria 30 a 34 anos mulheres (2000) 536 13.190 70.486 

15. - Faixa Etaria 35 a 39 anos homens (2000) 481 11.532 60.719 

16. - Faixa Etaria 35 a 39 anos mulheres (2000) 595 13.360 69.075 

17. - Faixa Eta ria 40 a 44 anos homens (2000) 425 10.055 52.148 

18. - Faixa Etaria 40 a 44 anos mulheres (2000) 525 11.936 60.668 

19. - Faixa Etaria 45 a 49 anos homens (2000) 364 8.383 43.996 

20.- Faixa Etaria 45 a 49 anos mulheres (2000) 437 9.702 51.452 

21. - Faixa Etaria 50 a 54 anos homens (2000) 249 6.433 34.474 

22. - Faixa Etaria 50 a 54 anos mulheres (2000) 317 7.527 39.966 

23. - Faixa Etaria 55 a 59 anos homens (2000) 178 4.598 24.566 

24.- Faixa Etaria 55 a 59 anos mulheres (2000) 234 5.516 29.541 

25. - Faixa Etaria 60 a 64 anos homens (2000) 136 3.546 19.190 

26. - Faixa Etaria 60 a 64 anos mulheres (2000) 235 4.590 23.953 

27. - Faixa Eta ria 65 a 69 anos homens (2000) 118 2.683 14.165 

28. - Faixa Etaria 65 a 69 anos mulheres (2000) 183 3.800 19.712 

29.- Faixa Etaria 70 a 74 anos homens (2000) 96 1.993 10.324 

30.- Faixa Etaria 70 a 74 anos mulheres (2000) 148 2.893 15.268 

31.- Faixa Etaria 75 a 79 anos homens (2000) 49 1.170 6.041 

32. - Faixa Etaria 75 a 79 anos mulheres (2000) 89 1.909 10.031 

33. - Faixa Etaria 80 anos ou mais homens (2000) 49 889 4.887 

34. - Faixa Etaria 80 anos ou mais mulheres (2000) 99 1.869 10.048 
. . .. 

FONTE: http://www.cuntJba.pr.gov.br/Destlno.aspx?url=/cuntJba/Balrros/Jndex.asp 

Segundo dados obtidos no IBGE - Fundagao lnstituto Brasileiro de 

· Geografia e Estatfstico, referentes a 2002, existem cerca de 3.000 distribuidores de 

bebidas no Parana. 
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lnferencias realizadas nesse estudo constataram que, nos municipios que 

possuem ate 10 mil habitantes (cerca de 60% dos municipios do Parana se situam 

nessa faixa populacional) existem, em media, de 2 a 3 distribuidores de bebidas. 

Nos municfpios entre 10 a 50 mil habitantes, o numero gira em torno de 15 a 20 

empresas. 

2.2 PUBLICO E MERCADO ALVO 

E composto principalmente por: 

• Empresas do comercio varejista e de servic;os - Hoteis, Bares, 

Restaurantes e Similares, assim como danceterias e casas de show; 

• Empresas Publicas e Privadas - Prefeitura, Secretarias, Festivais, 

empresas de grande porte (participando de licitac;6es); 

• Pessoa tfsica ou consumidor final - Habitantes que compram bebidas 

para armazenamento em sua residencia a urn custo inferior aos 

encontrados no comercio varejista, ou aqueles que promovem festas e 

reuni6es aos finais de semana ou em datas festivas. 

2.3 TENDENCIA DO MERCADO 

Trata-se de urn mercado estavel e que devera sempre variar conforme a 

dinamica do crescimento social e econ6mico do bairro, regiao ou municipio onde 

estara inserido o empreendimento. 

2.4 CONCORRENTES 

Segundo Las Casas "concorrentes surgem e desaparecem no ambientes 

mercadol6gicos com muita frequencia". Sendo assim para "Aguas e Cia" os maiores 

concorrentes sao: os supermercados, principalmente os de grande porte, bern como 

as pr6prias fabricas que possuem sistema de entrega a grandes consumidores 

(pessoas jurfdicas). Las Casas continua dizendo que "a entrada de novas pode 

exigir modificac;6es nas estrategias do composto, seja no tocante a variavel prec;o, 
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produto, servigos prestados, e em muitos casas ate mesmo na variavel local" (LAS 

CASAS: 2000, 39). 

2.5 ANALISE "SWOT"34 

A analise "SWOT"34 pode contribuir para uma avaliagao geral dos pontos 

fortes e fracas, oportunidades e ameagas de urn varejista. "SWOT"34 representa as 

iniciais das palavras em ingles: Strength (forga, pontos fortes), Weakness 

(fraquezas, pontos fracas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameagas). 

As empresas devem continuamente avaliar suas pr6prias forgas e fraquezas. 

0 varejista esta comparando-se com seus concorrentes. Assim, os pontos fortes 

correspondem as vantagens competitivas que a empresa tern em relagao aos 

concorrentes. Quais os pontos fortes que os clientes percebem na empresa? Sera o 

prego mais competitive? Sera o atendimento mais cordial? Serao os servigos e o 

conforto que a loja oferece? Sera a variedade maior ou mais exclusiva? Sera o 

numero de lojas e suas boas localizag6es? Em quais areas a empresa pode ser 

reconhecida como sendo benchmark do mercado? 

Por outro lado, a identificagao dos pontos fracas exige uma pesquisa 

detalhada comparativa com a concorrencia e urn diagn6stico corajoso da empresa, 

realizado com o objetivo de identificar pontos a serem melhorados, sem entretanto 

estimular a rivalidade ou ressentimentos internos entre departamentos. No que os 

concorrentes sao melhores? Serao as promog6es? As taxas de juros de crediario? A 

polftica de relag6es humanas? As instalag6es mais agradaveis? A comunicagao 

visual e a departamentalizagao? Sera a seguranga no estacionamento? 

Oportunidades correspondem a possibilidades de mercado em que a 

empresa pode auferir resultados lucrativos. Podem consistir em: novas mercados 

geograficos, novas linhas de produtos, novas segmentos de mercado, melhorias na 

atual implementagao estrategica, ou tambem mudangas estrategicas, como objetivo 

de superar a concorrencia. Quais tendencias de mercado poderao favorecer o 

desempenho da empresa? Existem ainda segmentos de mercado mal atendidos 

· pelos varejistas existentes? 0 tamanho do mercado esta crescendo? As mudangas 
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nos habitos da populagao estao beneficiando o neg6cio? Quais novas categorias de 

produtos ou servigos devem ser introduzidos em linha? Como atrair novas clientes? 

Por fim, as ameagas refletem tendencias ambientais que poderao 

comprometer o desempenho futuro de uma empresa. Sera que o governo ira 

aumentar os juros, procurando canter a inflagao, e assim prejudicar as vendas a 

credito? Sera que o crescimento do comercio eletronico vira mais rapido, a ponto de 

comprometer os resultados? E se novas concorrentes chegarem a cidade instalando 

mega lojas junto a nossa unidade? Sera que os novas concorrentes tirarao pessoas

chave de nossa equipe? Sera que as transformag6es tecnol6gicas e as mudangas 

nos habitos da populagao irao prejudicar o neg6cio? Para lidar com essas ameagas, 

a empresa devera desenvolver pianos de contingencia, prevendo providencias que 

deverao ser tomadas para a empresa enfrentar os novas desafios (PARENTE: 2000, 

69, 70 e 71). 

Portanto, a analise das capacidades do varejista e de seus concorrentes 

determina seus pontos fortes e fracas e ajudam a sinalizar ameagas e 

oportunidades. 0 QUADRO 1 , apresenta urn roteiro para identificar os pontos fortes 

e fracas dos varejistas que concorrem entre si. 

QUADRO 1 - AVALIAQAO DOS PONTOS FORTES E FRACOS DO VAREJISTA E DOS 
CONCORRENTES 

Continua 

Avalia~iio dos Pontos Fortes e Fracos Grau de 
Fatores de avalia~ao Varejista Cone.1 Cone. 2 Cone. 3 lmportaneia 
I - Visao do Consumidor - Satisfac;ao 
com: 
1- Variedade +I- +I- + ++ *** 

2- Qualidade des produtos +I- +I- +I- +I- *** 

3- Servic;os ++ +I- +I- + *** 

4- Atendimento ++ - +I- + **** 
5-Conforto e facilidade na loja +I- +I- +I- + * 
6- Prec;o +I- + + + *** 

7- Promocoes + - +I- +I- * 
8- Localizac;8.o e acesso + +I- - + * 
9- Simpatia e satisfac;ao geral ++ + +I- ++ **** 
II - Avaliacao Empresarial 
1 0- Fatia de mercado - - + ++ ** 
11- Vendas - +I- + ++ ** 
12- Tecnoloqia logfstica + - +I- + *** 

13- Tecnologia em Marketing ++ +I- +I- +I- **** 
14- Localizac;ao e cobertura geoqrafica + +I- - + **** 
16- Recursos elou acesso a recursos + + + ++ ** 
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Conclusao 

Ava/ia(;ao dos Pontos Fortes e Fracos Grau de 
Fatores de avalia~ao Varejista Conc.1 Conc.2 Cone. 3 lmportancia 
17- Estabilidade financeira +I- +I- + ++ ** 
18- Indices de lucratividade - +I- +I- ++ **** 
19- Vendas I m2 - + + ++ **** 
20- Venda I Funcionario + + + + ** 
21- Giro de Estoque + +I- + ++ *** 
22- GM-ROI +I- - +I- +I- ** 
Ill- Capacidade Gerencial 
23- Clima organizacional e motivac;ao ++ - +I- +I- **** 
des funcionarios 
24- Motivac;ao e competemcia des + +I- +I- + **** 
diriqentes 
25- Lideranc;a e capacidade ++ +I- +I- + *** 
empreendedora da presidencia 
26- Foco no cliente e sensibilidade ++ + +I- + **** 
estrategica 
27- Foco na mel haria contf nua e na ++ +I- + ++ *** 
eliminac;ao de desperdfcios 

++Ponto Muito Forte+ Ponto Forte +1- Nem Forte Nem Frace- Ponto Frace- Ponto Muito Frace 
**** lmportancia Muito Alta*** lmportancia Alta** lmportancia Media* lmportancia Baixa 

FONTE: Parente (2000: 69) 

DADOS: Analise realizada com os concorrentes mais proximo de Aguas e CIA 

Concorrente 1- Rua Ulisses Vieira, 413- Vila lzabel 

Concorrente 2- Av. Agua Verde, 2352- Vila lzabel 

Concorrente 3 - Rua Lindolfo Pessoa, 601 -Vila lzabel 

2.6 FORNECEDORES 

Kotler afirma que "os fornecedores constituem urn elo fundamental no 

sistema de entrega de valor para o cliente da empresa", percebemos que o 

relacionamento entre varejistas e fornecedores, esta passando por uma grande 

modificac;;ao e o born desenvolvimento de alianc;;as pode se tornar uma forte 

vantagem competitiva. 

Segundo o autor "os fornecedores oferecem os recursos necessaries para a 

empresa produzir seus bens e servic;;os, e os problemas com os fornecedores 

tambem pode afetar seriamente o marketing" (KOTLER: 2003, 62). Nao s6 o 

. marketing, mas todo o planejamento de uma empresa. 

Neste caso nossos fornecedores sao fabricas de cerveja e refrigerantes, 

assim como as envazadoras de agua mineral. 
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As marcas mais conhecidas sao: 

• Ouro Fino (0800 412015), AB (3017-1717), Timbu (657-2141) e Maceratti 

- Agua Mineral. 

• Ambev (Brama e Antartica), Kaiser, Coca-Cola e Schincariol- Cerveja e 

Refrigerantes. 
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3. AVALIA<;AO FINANCEIRA E OPERACIONAL DO EMPREENDIMENTO 

3.1 PROCESSO OPERACIONAL 

3.1.1 Capacidade de Atendimento 

Estima-se para este empreendimento a capacidade de efetuar no maximo 

250 atendimentos por dia com os produtos comercializados. 

3.1.2 Regime de Operagao 

A empresa operara: 

• 12 meses ao ano 

• 26 dias por mes 

• De segunda-feira a sabado. 

3.1.3 Descrigao do Processo Operacional 

Antes da abertura ao publico: 

• Colocagao de uma faixa em frente ao ponto, anunciado o infcio das 

atividades; 

• Verificar os nfveis de estoque; 

• Realizar pedido para os fornecedores; 

• Lim par o ambiente; 

• Preparar o caixa (providenciar o troco). 

Abertura ao publico: 

• Utilizar panfletagem, carro de som, e ate mesmo anuncio em jornal ou 

radio; 

• Abrir o estabelecimento; 

• Atender aos clientes; 

• Anotar os pedidos; 



• Fazer a programagao de entrega; 

• Lim par constantemente o ambiente. 

Fechamento do estabelecimento: 

• Fechar o caixa; 

• Lim par o ambiente; 

• Organizar o estoque (vasilhames cheios e vazios); 

• Verificar o complete fechamento do estabelecimento. 

3.1.4 Layout das lnstalag6es 

FIGURA 2- LAYOUT DAS INSTALAQOES 

Estoque para venda I vasilhames vazios 

Freezer r-------
I r-... 1 Area de atendimento ~ escrit6rio 

I 

1----------5m-. --------~ 

FONTE: Layout elaborado pelo autor 

NOT A: Area total necessaria: 5 metros X 5 metros = 25 metros quadrados 

Legenda 

-Janela 
E:3 Porta 

20 
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3.1.5 Recursos Humanos 

Estamos sempre preocupados em tornar nossos funciomirios aliados no 

neg6cio, mostrando que eles sao responsaveis pelo sucesso da nossa loja e torna

los preocupado com o desempenho da mesma. 

Buscaremos em nossos funcionarios: 

• Desenvolver sua auto-estima; 

• Buscar a afetividade nas relagoes inter pessoais; 

• Comunicar aos funcionarios como a loja esta se saindo. 

Para tanto projeta-se a necessidade de 02 funcionarios, assim distribufdos: 

TABELA 5- QUANTI DADE, FUNQAO E ATIVIDADE DOS FUNCIONARIOS 

QUANTI DADE FUNCAO ATIVIDADES 
Auxiliar na organizagao do estoque, realizar entregas 

01 Entregador programadas, receber valores e prestar conta ao gerente da 
empresa. 
Auxiliar na organizagao do estoque, movimentar e classificar 

01 Auxiliar de engradados, realizar entregas de pequeno porte proximo a 
Estoque empresa. Providenciara a constante limpeza e manuten<;ao 

do ambiente. 
FONTE: www.sebrae.com.br 

NOT A: Adaptado para Aguas e CIA 

Obs: cabera ao proprietario administrar e gerenciar o empreendimento em 

todos os seus aspectos: financeiro, administrativo, operacional e vendas. 

3.1.5.1 Cargos e salarios 

Na T ABELA 6 sera apresenta a quanti dade de funcionarios e o valor a ser 

pago com encargos. 

TABELA 6- CARGOS E SAlARIOS 

Cargo/Func;ao Numero de Funcionarios Salario En cargos Total 
Entre~ador 01 450,00 168,93 618,93 
Auxiliar de Estoque 01 450,00 168,93 618,93 

Total 02 1.237,86 
FONTE: www.sebrae.com.br- Plano de Neg6cio, mao-de-obra. 

· DADOS: Adaptado para Aguas e CIA 
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3.1.6 lnvestimento Necessaria 

Para Edna, "a projec;ao dos investimentos abrange as estimativas de gastos 

com compra de direitos de utilizac;ao de marca, terrenos, construc;ao civil, montagem 

de instalag6es comerciais ou industriais, alem da aquisic;ao de maquinas e 

equipamentos" (SANTOS: 2001, 146). A TABELA 7 esta apresentando os principais 

investimentos necessaries a implantac;ao da distribuidora de bebidas. 

TABELA 7 -INVESTIMENTOS NECESSARIOS 

DESCRICAO 
I. lnvestimento Fixo 
Obras civis 

Reforma do im6vel, com pintura e decorac;:ao. 
M6veis e Utensflios 
200 Garrafas de aQua mineral de 20 litros 
01 Freezers medic 
01 Mesa de Escrit6rio 
01 Cadeira Girat6ria 
01 Armario 
Equipamentos de Informatica 
01 Computador complete com impressora 
Veiculos 
01 Motocicleta pequena com suporte para entrega 
02 Bicicletas com suporte para entreqa 
II. Capital de Giro 

Necessidades de Capital de Giro 
Ill. lnvestimento total .. 

FONTE: www.sebrae.com.br- Plano de Negoc1o. 

DADOS: Adaptado para Aguas e CIA 

3.2 AVALIACAO FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO 

3.2.1 Prec;o de Venda I Prec;o de Venda do Mercado 

UNIT ARlO EMR$ 
10.020,00 
2.000,00 
2.000,00 
4.280,00 

14,00 2.800,00 
790,00 790,00 
280,00 280,00 
160,00 160,00 
250,00 250,00 

1.000,00 
1.000,00 1.000,00 

2.740,00 
2.500,00 2.500,00 
120,00 240,00 

8.000,00 
8.000,00 
18.020,00 

As tabelas a seguir demonstram os prec;os de venda das mercadorias 

(fornecedores), bern como os prec;os praticados no mercado (concorrentes). 
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T ABELA 8 - PREQO DE VENDA, AGUA MINERAL 

PRECO DE VENDA- FORNECEDORES 
Forneeedores I Deseri~ao dos Produtos (Agua AB Ouro Fino Timbu Media 

Mineral) 
20 Litros 2,30 3,75 1,50 2,52 
10 Litros 1,90 2,85 2,20 2,32 
Com gas 2 Litros (caixa com 6 unidades) N. T. 8,40 4,30 6,35 
Sem Qas 2 Litros (caixa com 6 unidades) N. T. N.T. N.T. ---
Com gas 500 ml (caixa com 12 unidades) 7,50 6,50 6,20 6,74 
Sem Qas 500 ml (caixa com 12 unidades) 6,50 5,80 4,30 5,53 
Cope de agua 300 ml (caixa com 48 unidades) 13,00 11,50 N.T. 12,25 
FONTE: Tabela elaborada pelo autor 

NOTA: Dados obtidos informalmente pelos telefones des fornecedores, dia 11/04/2005. 

TABELA 9- PREQO DE VENDA, CERVEJA E REFRIGERANTE 

AMBEV 
Desericao dos Produtos Pre~o 

Cerveia Skol lata 1,02 
Cerveja Brahma lata 0,94 
Cerveja Antartica lata 0,94 
RefriQerante Guarana lata 0,84 
Refrigerante Pepsi lata 0,84 
RefriQerante Pepsi Twist lata 0,89 
Refrigerante Soda lata 0,79 
Refrigerante Sukita lata 0,79 
Gatorade 1,89 

FONTE: Tabela elaborada pelo autor 

NOT A: observagao: os val ores especificados nas tabelas acima, pod em sofrer 

variagoes devido as oscilagoes do mercado. 

TABELA 10- PREQO DE VENDA- CONCORRENTES, AGUA MINERAL 

PRE<;O DE MERCADO- CONCORRENTES 
Desericao dos Produtos (Agua Mineral} Cone.1 Cone. 2 Cone. 3 Media 

20 Litros 4,85 4,50 4,62 4,66 
10 Litros 3,67 N.T. 3,50 3,58 
Com gas 2 Litros (caixa coin 6 unidades) 1,70 N.T. N. T. 1,70 
Sem gas 2 Litros (caixa com 6 unidades) N.T. N.T. N. T. ---
Com gas 500 ml (caixa com 12 unidades) 12,00 15,60 12,00 13,20 
Sem gas 500 ml (caixa com 12 unidades) 10,20 12,00 12,00 11,40 
Cope de agua 300 ml (caixa com 48 unidades} 28,80 28,80 24,00 27,20 
RefriQerante 1,30 1,40 N.T. 1,35 
Cerveja 1,40 1,50 N.T. 1,45 
Gatorate 2,50 N. T. N.T. 2,50 
FONTE: Tabela elaborada pelo autor 

NOTA: dados obtidos informalmente pelo telefone do fornecedor, dia 11/04/2005. 
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ObseNagao: os valores especificados nos quadros acima podem sofrer variac;oes 

devido as oscilac;oes do mercado. 

Concorrente 1- Rua Ulisses Vieira, 413- Vila lz~bel 

Concorrente 2 - Rua Lindolfo Pessoa, 601 -Vila lzabel 

Concorrente 3- Av. Agua Verde, 2352- Vila lzabel 

3.2.2 Previsao de Vendas e Custos 

A TABELA 11, a seguir demonstra os tipos de produtos a serem 

comercializados e os prec;os unitarios a serem praticados, de acordo com os 

vigentes no mercado, assim como a quantidade prevista de venda (mensalmente). 

TABELA 11 -VENDA DE PRODUTOS 

VENDAS DE PRODUTOS 
Descri~ao do Produto Unidade de 

Medida 
Agua Mineral- 20 Litros Unidade 
Agua Mineral - 10 Litros Unidade 
Agua Mineral com Gas- 2 Litros Unidade 
Agua Mineral sem Gas- 2 Litros Unidade 
Agua Mineral com Gas - 500 ml Unidade 
Agua Mineral sem Gas - 500 ml Unidade 
Agua Mineral Capo- 300 ml Unidade 
Refri. Lata (Pepsi, Pepsi Twist, Soda, Unidade 
Sukita e Guarana) 
CeNela LataJSkol, Brahma e Antartica} Unidade 
Gatorate Unidade 
FONTE: www.sebrae.com.br- Plano de Neg6cio 

NOT A: Adaptado para Aguas e CIA 

Quantidade 

600 
200 
650 
600 
700 

. 658 
600 

1.312 

1.200 
150 

3.2.3 Calculo dos Custos Operacionais Fixos e Variaveis 

Custo Unitario Pre~o de 
da Mercadoria Venda 

2,52 4,66 
2,32 3,58 
1,06 1,70 
0,92 1,50 
0,56 1,10 
0,46 0,95 
0,26 0,57 
0,83 1,35 

0,97 1,45 
1,89 2,50 

A TABELA 12, mostra a relac;ao da Receitas Totais e dos Custos, 

apresentando qual e o Luera Uquido da empresa. 

Os custos fixos sao aqueles que ocorrem em func;ao do tempo, 

. independendo para determinada faixa de produc;ao, do nfvel de atividades da 

empresa, sendo, geralmente contratuais. Par exemplo: aluguel de urn im6vel, 

seguro, mao-de-obra, despesas com vefculos. 
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Ja os custos variaveis sao aqueles que variam em func;ao do volume de 

produc;ao ou do nfvel de vendas da empresa. Por exemplo: materiais diretos 

(materiais ou materias-primas que sao transformados diretamente em produtos ou 

servic;os), custos de mao-de-obra direta (salarios e encargos sociais das pessoas 

que recebem por tarefa), comissao de vendas. 

TABELA 12- ORQAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS 

Continua 

ORCAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS 

DISCRIMINACAO VALORR$ % 

1. Receita Total 17.140,30 100,00 
Venda a Vista 17.140,30 100,00 
Venda a Prazo 0,00 0,00 

2. Custos Variaveis Totais 10.761,16 62,78 

Gusto dos Produtos 10.204,14 59,53 
SIMPLES Federal 514,21 3,00 
SIMPLES Estadual 42,81 0,25 
ICMS 0,00 0,00 
PIS 0,00 0,00 
CO FINS 0,00 0,00 
Contribui<;;ao Social 0,00 0,00 
Comissao de Vendas 0,00 0,00 
ISS 0,00 0,00 
Impasto de Renda Presumido 0,00 0,00 
IPI 0,00 0,00 
Outros 0,00 0,00 
Desconto Cartao de Credito 0,00 0,00 

3. Margem de Contribui~ao 6.379,15 37,22 

4. Custos Fixos Totais 3.437,86 20,06 

Mao-de-Obra+ Encargos 1.237,86 7,22 
Retirada dos S6cios (Pr6-labore) 750,00 4,38 
Agua 50,00 0,29 
Luz 50,00 0,29 
Telefone 100,00 0,58 
Contador 30,00 0,18 
Despesas com Vefculos 150,00 0,88 
Material de Expediente e Consume 50,00 0,29 
Aluguel 250,00 1,46 
Seguros 50,00 0,29 
Propaqanda e Publicidade 100,00 0,58 

. Depreciagao 375,00 2,19 
Manuten<;;ao 45,00 0,26 

Condominia 0,00 0,00 
Despesas de Viagem 0,00 0,00 



ORCAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS 

DISCRIMINACAO VALORR$ 
Servigos de Terceiros 0,00 
Onibus, Taxis e Selos 200,00 

Outros 0,00 

5. Resultado Operacional 2.941,29 
Contribuicao Social Ap6s o Lucro 0,00 

6. Resultado Apos Contribuicao Social 2.941,29 
lmposto de Renda Pessoa Jurfdica 0,00 

7. Resultado 2.94~29 
, . 

FONTE: www.sebrae.com.br- Plano de Negoc1o, orgamento de rece1tas e despesas 

NOT A: Adaptado para Aguas e CIA 

3.2.4 Capital de Giro 
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Conclusao 

% 
0,00 

1 '17 
0,00 

17,16 
0,00 

17,16 

0,00 

1~16 

0 Capital de Giro e o dinheiro utilizado pela empresa para financiar as 

vendas, estoques, etc., como por exemplo os recursos necessarios para a aquisigao 

das mercadorias. Ele responde por deixar em dia o fornecimento de itens que fazem 

parte do processo operacional. 

0 Capital de Giro necessaria para dar infcio ao processo operacional deste 

empreendimento sera de 8 mil reais. 

3.3 AVALIACAO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS 

A seguinte TABELA apresenta dados referentes a avaliagao economico

financeira do investimento 

TABELA 13 -AVALIAQAO ECONOMICO I FINANCEIRO 

AVALIACAO ECONOMICO I FINANCEIRO 
lnvestimento lnicial 18.000,00 
Rentabilidade 16,34% 
Lucratividade 17,16% 
Retorno do lnvestimento 6 meses 
Capacidade de Pagamento 3.316,29 

, . - ~ 

FONTE: www.sebrae.com.br- Plano de Negoc1o, Avahagao Econom1ca Fmance1ra 

· NOT A: Adaptado para Aguas e CIA 
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Onde: 

• lnvestimento lnicial e a soma do investimento fixo mais a necessidade de 

capital de giro. 

• Rentabilidade podem avaliar seu resultado em relagao ao patrimonio 

lfquido, ativo ou vendas. 

• Lucratividade e o percentual que representa o Iuera lfquido mensal. 

• Ja o Tempo de Retorno do lnvestimento, segundo Edna (SANTOS: 2001, 

150) "estima-se em quanta tempo ocorrera a recuperagao do capital 

investido em fungao do fluxo de caixa gerado". 

• Capacidade de pagamento e a capacidade maxima que a Empresa 

possui para fazer frente a amortizagao de emprestimos. E 0 Resultado 

mais a Depreciagao. 

Torna-se interessante para o leitor ver tambem o Anexo V, onde e 

apresentada a Previsao Anual do empreendimento. 
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4. 0 CONSUMIDOR DE "AGUAS E CIA" 

Muitas vezes o empreendimento varejista acaba esquecendo uma etapa 

fundamental de qualquer planejamento de marketing, que e 0 reconhecimento do 

principal agente deste processo: o consumidor. Dada a necessidade da venda 

massiva de produtos ou servigos, muitos comerciantes nao dao conta da diversidade 

de desejos e necessidades que seus consumidores detem. Nesse sentido, a 

pesquisa de mercado deve ocupar urn Iugar preponderante no planejamento 

varejista. Pais e atraves dela que realmente se pode ter clareza sabre quem 

consome e par que consome? 

Neste capitulo pretendo definir quem eo meu consumidor alva, bern como 

quais sao suas inclinagoes e interesse no momenta em que realiza a compra em 

distribuidoras de bebidas. Logo, realizei uma pesquisa de mercado na regiao onde 

"Aguas e Cia" estara localizada (rua Professor Brasflio Ovldio da Costa, n° 591, 

Bairro Vila lzabel I Portao). 

Antes, porem, cabe explicitar a importfmcia da diversidade das questoes que 

estao envolvidas nos processos de compra e venda, bern como os variados modos 

pelos quais as pessoas interagem com o sistema de marketing. Desse modo, tres 

aspectos serao enfatizados neste capitulo: 

• Quem e 0 consumidor? 

• Quais sao suas influencias no momenta da compra? 

• Qual sua identidade, ou a que extratos sociais pertencem? 

4.1 SOLOMON E 0 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: "COMPRANDO, 

POSSUINDO E SENDO" 

Partindo de uma investigagao interdisciplinar sabre o comportamento do 

consumidor, Solomon investiga o modo como as pessoas interagem como mercado. 

Trata-se de urn estudo acerca das diversas questoes que intermedeiam a relagao de 

compra e venda. Ou seja, tudo aquila que se apresenta como importante para o 

consumidor no momenta em que compra urn produto qualquer - desde cores ou 

sons, ate valores ou crengas. Assim, o autor ressalta a importancia de uma analise 
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que priorize o comportamento do consumidor em suas multiplas dimens6es: 

biol6gica, psicol6gica, social e cultural, para compreender o Iugar do marketing na 

vida das pessoas. 

No interior dessa problematica, a analise do comportamento do consumidor 

adquire grande relevancia, uma vez que busca nas pessoas e nos modes como se 

comportam, em seus desejos e necessidades, identificar o que e importante para o 

marketing, o que o torna viavel, quais suas condic;6es e possibilidades em nossos 

tempos? 

Tal abordagem ao estudo do marketing, nos ultimos tempos tern adquirido 

uma relevancia ainda maier, pois retira o estudo dos processes de compra e venda 

do espac;o restrito as empresas e lanc;a seu olhar sabre os multiples processes que 

levam as pessoas ao consume. Segundo Solomon, quando se pretende investigar o 

comportamento do consumidor deve-se estar atento para os variados processes que 

estao envolvidos quando pessoas 11 interagem com o sistema de marketing~~ (seja de 

modo individual ou coletivo). Ou seja, quando usamos, selecionamos, compramos, 

ou apenas dispomos de produtos, servic;os, ideias ou experiencias, estamos nos 

relacionando com todo o complexo marketing. 

Mas o que eo consume do ponte de vista do consumidor? Partido dessa 

abordagem que foca o consumidor, o produto nao tern tanto aver com seu uso, e 

sim, como o significado atribuldo a ele pelo consumidor. Assim, o consume esta 

alem do produto em si, ele deve ser pensado pelas representac;6es criadas a partir 

do produto - o que ele representa para as pessoas. lsso, porque o marketing esta 

presente em todas as esferas de nossa vida e e parte constituinte de nossas 

relac;6es com outras pessoas. 

4.1.1 0 Consumidor 

De modo abstrato, o consumidor pode ser urn indivlduo isolado, uma 

organizac;ao ou urn grupo. Ele pode consumir individualmente ou coletivamente. 

Pode partir de motivac;6es de urn indivlduo, ou de crenc;as coletivas. Nesse sentido, 

·Solomon investiga o comportamento do consumidor a partir de multiples processes: 

desde o nlvel mais imediato que trata das relac;6es diretas entre a compra individual, 
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ate determinag6es mais gerais do marketing que levam em conta coletividades 

inteiras ou mesmo sistemas culturais. 

No plano individual, o objetivo do marketing, e o de dar significado ao 

produto. Nesse sentido, as sensag6es (visao, olfato, audigao tato e paladar) que urn 

consumidor tern com urn produto (sejam elas interpretadas pelo consumidor ou 

provocadas pelo produto) sao elementos centrais em qualquer processo de 

marketing. lsso porque as sensag6es que diariamente temos quando nos 

confrontamos com urn produto sao decisivas no consumo e podem dizer muito sabre 

o comportamento do consumidor. 

Esse significado atribufdo ao produto pelo marketing, se constr6i por meio de 

experiencias que urn consumidor pode ter com urn produto. Essas experiencias, 

alem de serem resultado de nossa percepgao (sensag6es), tambem advem de urn 

processo de aprendizagem com relagao a este produto. Trata-se na verdade, 

conhecimento e uma familiaridade que o consumidor pode ter como produto a ser 

consumido. 

A ideia do "eu" e urn clara exemplo disso para Solomon. Diferentes culturas 

se apropriam e dao diferentes significados a figura "eu". No Ocidente vivemos uma 

super valorizagao do indivfduo, ao passo que no Oriente a figura do "eu" e coletiva, 

nao parte de urn ou outro indivfduo, mas da relagao entre eles. 

Portanto, a auto-imagem de urn grupo, ou uma cultura, devem ser levadas 

em conta para garantir a socializagao dos consumidores. lsso, porque os 

consumidores tern atitudes e estilos de vida muito distintos uns dos outros. 

4.1 .2 0 Consumo como Decisao de Compra 

Como os consumidores reconhecem a necessidade de urn produto? Por urn 

lado, se trata de uma escolha racional pela informagao sabre o produto. Por outro, 

existem informag6es subjetivas (nao racionais) que devem ser levadas em conta, em 

muito relacionadas como Design. Urn exemplo disso pode sera cor ou a forma de 

urn produto. Como os consumidores nao sao sempre motivados a buscar estas 

· informag6es e papel do marketing motivar o consumidor. 
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Nesse sentido, as escolhas de urn consumidor nao podem ser reduzidas as 

informag6es que ele tern sabre urn produto. lsso, porque tambem sao afetadas par 

condig6es pessoais como estado de espfrito, existencia de pressao no momenta da 

compra, o contexte especffico em que o produto pode ser utilizado, etc. 

As decis6es, portanto, estao relacionadas com a gama de informag6es que 

os consumidores tern sabre os produtos que eles conhecem e tambem com 

quest6es relativas ao contexte subjetivo em que o consumidor pode fazer a compra. 

Essas condig6es, conforme Solomon, pr6prias a qualquer compra, obviamente, nao 

advem unicamente do quanta uma pessoa pode informar-se sabre urn produto 

qualquer, mas tambem, ou principalmente, pela relagao que ela estabelece com 

outras pessoas. 

Solomon argumenta que os seres humanos sao essencialmente sociais. 

Cada indivfduo pertence a uma pluralidade de grupos. Possui uma pluralidade de 

status e e confrontado com uma pluralidade de modelos. Submetido a press6es 

contradit6rias e a mensagens divergentes, as pessoas desenvolvem estrategias 

complexas, apoiando-se sabre recursos, referencias, competencias variadas. 

A partir disso, Solomon aponta para os processes pelos quais tomamos 

decis6es de compra como uma relagao que n6s (em nossas particularidades, com 

nossa identidade (mica) adaptamos nossas necessidades aos desejos de grupos ou 

organizag6es (e o caso das empresas, grupo de amigos, ou mesmo a familia). Par 

urn lado, para o autor, as pessoas constroem seus desejos, suas necessidades, ate 

mesmo sua auto-imagem, a partir das relag6es sociais (formas de agir, opini6es 

gostos, etc.). Par outre, quando nos sentimos parte de uma coletividade, seja a 

familia ou a torcida de futebol, passamos a assumir uma identidade coletiva e 

fazemos coisas que nao fariamos isoladamente. Nesse sentido, Solomon afirma que 

e fundamental para 0 marketing atentar para OS varios processes pelos quais OS 

individuos constroem ou adaptam sua individualidade em fungao de grupos ou 

organizag6es. 

Dessa relagao, continua o autor, decorre o quanta os indivfduos sabem 

sabre urn produto e o quanta eles podem trocar informag6es e experiencias sabre 

· eles. Par isso a "venda nao term ina no momenta da compra•., e, para Solomon, a 
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chave para o marketing esta em criar uma relagao entre as consumidores e o 

produto consumido. 

4.1.3 0 Consumo e suas Subculturas 

Solomon tambem trabalha com as influencias sociais nos processes de 

compra de modo mais abrangente. A partir do reconhecimento de subculturas como 

partes constituintes de nossa sociedade, Solomon investiga as consumidores 

levando em conta as multiplas influencias sociais que contribuem decisivamente 

para formar uma identidade unica. 

Par subculturas, entende-se toda a multiplicidade de grupos sociais que hoje 

comp6e as sociedades. Os reconhecimentos das diversas subculturas sao decisivos 

para o marketing no momenta em que se pretende colocar urn produto no mercado, 

au mesmo quando se procura segmentar o mercado para urn produto qualquer. lsso 

porque as consumidores fazem parte, au transitam par diferentes grupos sociais e 

constroem sua identidade individual a partir de variadas experiencias, valores e 

crengas adquiridas nao de urn grupo isolado, mas do cantata com diferentes grupos. 

Nesse sentido, o marketing, como adverte Solomon, deve estar atento as diversas 

subculturas etnicas au religiosas, pais estes sao segmentos importantes do mercado 

e permitem urn melhor reconhecimento das necessidades e desejos de urn grande 

contingents de consumidores. 

As classes sociais tambem podem seNir como interessantes elementos 

nesse processo. Entretanto, par classe social, nao podemos entender apenas a 

renda dos consumidores, mas tambem au principalmente interesses culturais, visao 

de mundo, enfim ... , Elementos que sejam reconhecidos como pertencentes de uma 

au outra classe social. Tratam-se de interesses, habitos e ideias que segmentam a 

sociedade em classes e acabam hierarquizando a sociedade, as valores e as 

gostos. 

Ocorre que o desejo de comprar, que alimenta as diferengas culturais e 

sociais entre as classes, esta presente nos diversos estratos de nossa sociedade e 

· seNem como elementos de diferenciagao em nossa sociedade. Os produtos, assim, 
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sempre podem servir como sfmbolo de status ou como elementos de troca entre as 

pessoas. 

Outra forma de compreender as subculturas e atraves da faixa etaria dos 

consumidores. Solomon refere-se a uma investigac;ao do comportamento dos 

consumidores a partir de suas idades. lsso porque as pessoas que nasceram em 

epocas pr6ximas tern muitas coisas em comum, pais partilharam de experiencias 

parecidas e foram submetidas as mesmas questoes e eventos. E o caso das 

diferenc;as de gostos, habitos e opinioes entre adolescentes e universitarios. 

4. 1 .4 0 Consumo e a Cultura 

As atividades do consumo, segundo Solomon, estao enraizadas em 

significados mais profundos, residem no interior dos pr6prios sistemas culturais. 

Assim, conforme o autor, pensar o comportamento do consumidor e pensar o 

sistema cultural no qual ele esta inserido, desde seu nfvel individual ate grandes 

coletividades ou subculturas. 

Solomon trabalha a ideia de cultura nao como alga fixo e imutavel, mas 

como alga a ser interpretado a partir de sua transitoriedade, de sua mutabilidade. A 

cultura, para o autor, refere-se aos valores, crenc;as, etica e objetos materiais 

produzidos pelo conjunto de instituic;oes, grupos e comunidades que formam uma 

sociedade. A cultura nao e urn suplemento das capacidades geneticas e organicas 

dos indivfduos, muito mais urn components dessas pr6prias capacidades 

modificando-as. Portanto, nao seria o consumidor apenas urn produtor de cultura, 

mas tambem urn produto da cultura. 

Para Solomon, como nossa cultura esta em constants transformac;ao seus 

elementos devem ser cuidadosamente considerado pelo marketing, sobretudo 

porque pode dizer muito do comportamento (ou das mudanc;as de comportamento) 

dos consumidores. Assim, determinados mitos (que sempre carregam determinados 

ideais que compartilhamos com outras pessoas de nossa cultura) acabam tendo urn 

papel preponderante na atividade individual do consumidor. E o caso, por exemplo, 

de determinados tabus alimentares, em que certos alimentos sao bern aceitos em 
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algumas culturas e veementemente rejeitados em outras -como a carne de cavalo 

para os americanos ou a carne de cachorro para os chineses. 

Os tragos predominantes de uma cultura influenciam posig6es polfticas e 

sociais dos diferentes grupos que comp6e uma sociedade. Estes por sua vez sao 

partes determinantes no comportamento do consumidor individual. Por tim, atraves 

desse .. Iongo .. caminho proposto, a obra de Solomon opera uma interessante 

investigagao que parte do consumidor em seus modos de comportamento individual 

e analisa as diversas instancias sociais, passando pela consideragao dos pr6prios 

sistemas culturais, que sao decisivas para o estudo do comportamento do 

consumidor. 

4.2 AVALIACAO DOS RESULTADOS OBTIDOS ATRAVES DO QUESTIONARIO 

APLICADO 

Para analisar a viabilidade da implantagao de uma distribuidora de bebidas 

no bairro Vila lzabel, bern como na regiao tornou-se necessaria uma pesquisa de 

mercado. 

Ja que a qualidade da agua mineral (ou saude esta em voga na sociedade) 

e tao importante para os cidadaos brasileiro, poderfamos considerar como universo 

toda a populagao da cidade de Curitiba. Apesar disso, escolheu-se como universo 

os consumidores de uma determinada regiao, mais precisamente a regiao onde sera 

implantada a distribuidora de bebidas. Como citado no capitulo 1 desta monografia, 

a associagao com a saude e urn dos fatores que influenciam na decisao de compra 

dos consumidores, fator este que deve e vai ser levado em consideragao por "Aguas 

eCia". 

0 Shopping Agua Verde (Curitiba- PR- Brasil), foi urn dos locais escolhido 

para abordagem do questionario pela sua localizagao, bern como a grande 

concentragao de moradores da regiao, com variagao de idade, sexo, renda e classe 

social. 

0 metoda de aplicagao de pesquisa escolhido foi a amostragem aleat6ria, 

· assim como amostragem probabilfstica intencional, ou seja, o universo pesquisado 

nao foi definido por probabilidade. A aplicagao do questionario se deu atraves de 
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entrevistas realizadas entre os dias 07 de maio de 2005 a 16 de maio de 2005. A 

abordagem dos consumidores fol realizada na entrada do Shopping, bern: como no 

bairro Vila lzabel pr6ximo de onde sera instalada a loja. Escolheu-se-uma margem 

de erro de mais ou menos 6% com urn nivel de confian~ de 95,5%, chegando-se a 

uma amostragem de 275 pessoas. 

Demonstra-se, a seguir, o calculo baseado no tamanho da amostra para 

popula~ao finita: 

n = (z!- * p * q * N) l e2 (N - 1) + Z2
. * p *q 

n = tamanho da amostra 

Z = nivel de confianya (95,5%) 

p = 50% (propor~ao da caracteristica pesquisada no universo) 

q = 100 - p (em porcentagem) 

N = tamanho da populacao 

E = Erro de estimacao permitida 

n -= (22 X 50 X 50 X 27.704)/ (62 (27.704- 1) + 22 X 50 X 50) 

n = (10.000 X 27707) I (36 X (27.703) + 10000) 

n = 277.040.000/1.007.308 

n=275 

4.2.1 Analise e D.iscus.sao dos Oados. 

Como pode ser visuaUzado no GRAFICO 1 , o publico mais abrangente dos 

entrevistados-·foi do sexo feminino~ com 62o/o do total. 

GRAFlCO 1 - SEXO 

FONTE~ Pesquisa de Campo 

NOTA: Dado& obtidos atraves da analise do Questionario. 

a:Ma$culino 

• Feminino 
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Analisando o GRAFICO 2, que mostra a faixa etaria do publico entrevistado, 

nota .. se uma maior concentrayao da populayao entre 18 a 29 anos, pois agrega 34% 

das 275 pessoas pesquisada-s. 

GRAFICO 2.- FAtXA EIARIA 

17% 

34% 

13% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

N.OTA: Dados obtidos atraves da- analise do Questionario~ 

• Ate 18 

• De 18 a 29 

oDe 30 a 34 

~a De35a 44 

. _Mais de45 

Conforme o GRAFJCO 3, 40% das pessoas que responderam a pesquisa 

sao casados. Mas entre os divorciados, separados e viuvos nao ficam muito atras na 

estatistica, correspondendo 33-% do totaL 

GRAFICO 3- EST ADO CIVll 

33% 
27% • Casado 

• Nunca foi Casado 

Cl Di\Orciado/SeparadoNiU\o 

40% 

FONTe: Pesquisa de Campo 

N-OTA: Cados obtidos atraves da -analise do-Questionario. 
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Pelo local pesquisado ja era de se esperar que a maioria dos entrevistados 

somando 58% da populac;ao sao cat61icos, visto que existe uma grande quantidade 

de lgrejas Cat6ficas na regiao. Mas tambem chama a atenc;ao o numero significative 

de evangelicos entrevistados. Dado este, que devers ser considerado no decorrer da 

implementaQao da loja, ja que nao e interesse excluir nenhuma parcela da 

populac;ao por alg.uma posic;ao relig:iosa do empreendedor. 

GRAFI.CO 4- REUGlAO 

8% 2% 

FONTE: Pesquisa de Campo-

NOTA: Dados obtidos atraves da analise do· Questionario. 

• Ateu 

• Evangelico 

o Cat61ico 

cOutros 

Foi perguntado aos entrevistados o total de membros da fam.Uia que moram 

na casa? E 55% deles responderam que e entre 04 (quatro) a (05) cinco pessoas. 

Conforme G-RAFlCO 5. 

7% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

GRAFICO 5- MEMBROS-OA FAMlLlA 

11 Ate (03) trAs 

• De 04 (quatro) a (05) cinco 

o De 06 (seis) ou mais 

NOTA: Oados obtidos atraves da analise do Questionario. 
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Sobre a renda familiar, ao analisar o GRAFICO 6 percebemos que 33% 

recebem entre R$ 2.501 ,00 a R$ 3.500,00 

GRAFICO 6- RENDA FAMILIAR 

II Ate R$ 1.500,00 

• De R$1.501,00 a R$ 2.500,00 

0 De R$ 2.501,00 a R$ 3.500,00 

fB De R$ 3.501,00 a R$ 4.500,00 
33% 

• Acima de R$ 4.501,00 

FONTE: Pesquisa de Campo 

NOTA: Dado$ obtidos atraves da c;malise do Questionario. 

Urn criteria muito importante que comeoa a segmentar o mercado de 

consumidores de distribuidora de bebidas esta representado no GRAFICO 7, onde 

perguntou-se aos entrevistados se consome agua mineral? A grande maioria com 

78% responderam que sim, e para os que responderam nao ocorreu o cancelamento 

da entrevista. 

GRAFlCO 7- CONSOME AGUA MlNERAL 

22% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

NOTA: Dados obtidos atra.ves da anali~ do Questionario. 

B Sim 

B NAo 
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Dando continuidade a pesquisa, foi perguntado qual o motivo que leva o 

entrevistado a consumir agua mineral, e como demonstra o GRAFICO 8, o maior 

motivo com 64o/Q esta relacionado a saude .. 

GRAFICO 8 - MOTIVO A CON-SUMlR AGUA MINERAL 

m·Vantagens no prec;o 

18% 2% 7% 
• Praticidade 

asaude 

mOutros 
64% 

• Nenhma das altemaUvas acima 

· FONTE: Pesquisa de Campo 

NOTA: Oados obtidos atraves da analise do Questionario. 

Uma outra pergunta eliminat6ria foi em relaQ8o a compra de agua mineral, ja 

que os que marcaram como resposta supermercado, mercearia, posto de gasolina, 

outros e nenhuma das alternatives, nao responderam a questao numero 12. 

Obs.erva-se no GRAFICO 9 que 42o/o dos consumidores ·preferem comprar o galao 

de agua mineral em S.upermercados, nao muito atras ficam as Distribuidoras de 

Bebida$ com 40o/o do total. 

GRAFICO 9- ONDE COMPRA A AGUA MINERAL 

11 Distribuidora de Bebidas 

7% 
• Supermercado 

4 o Mercearia 

~ Posto de Gasolina 

• Outros 

lEI Nenhuma das alternativas 

FONTE: Pe$quisa de Campo 

NOTA: Dados obtidos. atraves da analise do. Questionario. 
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Como demonstrado no GRAFICO 7, onde 78% dos entrevistados consomem 

agua mineral, os entrevistados ja possuem uma predisposi~o em responder 

afirmativamente que consideram urn habito saudavel (GRAFICO 11) consumir agua 

mineral, bem como pratico (GRAFICO 12), mas apesar disso 59% deles acreditam 

que este consumo nao reduz gastos na economia domestica (GRAFICO 10). 

GRAFICO 10- REDUllR GASTOS GRAFLCO 11 - HABlTO SAUOAVEL 

GRAFlCO 12- PRATICO 

17% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

NOTA: Dados obtidos atraves da analise do Questioncirio. 

13% 

mSim 

• Nao 

87% 

47% dos entrevistados preferem a marca Ouro Fino, por sua vez a marca AB 

e Timbu seguem sucessivamente com 20% e 18% da preferencia dos consumidores. 

Conforme GRAFICO 13. 

GRAFICO 13- MARCA QUE CONSOME 

6% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

NOTA: Dados obtidos atraves da analise do Questionario. 

• Maceratti 

• Ouro Fino 

oAB 
olimbu 

•Outros 
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Uma questao relevante e uma das mais importante esta relacionada a 
Distribuidora de Bebidas, onde foi perguntado o grau de importancia em relac;ao ao 

prec;o, qualidade, atendimento, limpeza, localizac;ao e acesso, conforto e facilidade 

da loja, variedade dos produtos, pontualidade na entrega e cumprimento do horario 

de funcionamento da loja. 

.!! 
c.> 

6 

5 

c 4 
! 
0 

f3 
CD 

1:J = 2 l! 
(!) 

1 

0 

GRAFICO 14- -OISTRIBUIOORA DE BEBIDAS 

0 2 4 6 8 

Fatores que inft"ineiam na escolha da Oistribuidora de Bebidas 

FONTE: Pesquisa de Campo 

NOTA: Dados obtidos atraves da analise do Questionario. 

10 

Ao analisarmos o GRAFICO 14 acima, observa-se que temos que dar 

prioridade a questao qualidade com grau de importancia de 4,88, nao desprezando 

os outros fatores, limpeza com 4,61; seguindo a pontualidade na entrega com 4,36; 

4,33 o atendimento; 4,03 a variedade dos produtos; 4,00 cumprimento do horario de 

funcionamento da _loja; 3,96 conforto e facilidade da loja; 3,931ocalizac;ao e acesso e 

por ultimo com 3, 79 0 preyo. 

· Lembrando que s6 responderam a Questao 14 os que compram agua mineral 

em Distribuidora de Bebidas. 
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5. DO CONSUMIDOR A EMPRESA 

0 mundo hoje se apresenta globalizado, fragmentado em redes de relac;oes 

que conectam as diferentes localidades em urn ambito global. Estamos imersos no 

universo da comunicac;ao, da informac;ao, do virtual. Frente a este contexto o 

marketing vern se tornando cada vez mais uma pec;a fundamental entre empresas e 

consumidores. 

Em uma empresa varejista, em especial no que se refere a "Aguas e Cia", os 

processos de marketing tornam-se fundamentais, uma vez que permitem voltar 

atenc;ao para os modos de motivar os consumidores, despertando necessidades e 

possibilitando que o consumidor possa satisfazeHas. Essas motivac;oes podem 

decorrer de diferentes necessidades, desde necessidades basicas (como agua, 

alimentos, etc ... ), ate realizac;ao pessoal ou prestfgio. Entretanto, cabe lembrar, que 

tanto as sensac;oes, quanta os processos de aprendizagem, ou os valores e 

motivac;oes, nao sao universais e absolutos e sempre devem ser compreendidos no 

interior da cultura ou das subculturas a qual pertencem. 

Kotler (KOTLER: 1984, 2) sugere que marketing e a atividade humana 

dirigida para a satisfac;ao das necessidades e desejos, atraves dos processos de 

troca. Portanto "Aguas e CIA" busca a satisfac;ao das necessidades dos seus 

clientes como fator primordial para sustentac;ao de urn produto. 

5.1 0 QUE E MARKETING? 

Segundo a definic;ao oficial da American Marketing Association marketing e o 

processo de planejamento e execugao, desde a concepgao, apregamento, promoc;ao 

e distribuigao de ideias, mercadorias e servigos para criar trocas que satisfagam os 

objetivos individuais e organizacionais (COBRA: 1992, 34). 

Uma caracterizac;ao mais atual do marketing, feita por McKenna 

(MCKENNA: 1993, 3), afirma que o marketing dos anos 90 e orientado a criac;ao, e 

nao ao controle de urn mercado; baseia-se na educagao desenvolvimentista, no 

aperfeigoamento incremental, e no processo continuo, e nao em simples taticas para 

concentrar fatia de mercado, ou em eventos unicos. Essas caracterfsticas devem ser 
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empregadas para enfrentar a grande diversidade de produtos que surgem e 

continuam surgindo. 0 processo continuo, citado por McKenna representa a 

seguranc;a de manter uma marca em evidencia num perfodo marcado pela constants 

evoluc;ao das necessidades. 

0 ponto comum entre estas definic;oes de marketing e a busca pela 

satisfac;ao dos clientes e, como consequencia da busca da satisfac;ao, esta a 

identificac;ao das necessidades. Para atingir estas necessidades e satisfac;oes pode 

ser utilizado urn marketing baseado no conhecimento: de novas tecnologias, da 

concorrencia, de seus clientes, de sua propria organizac;ao, recursos, pianos e 

formas de fazer neg6cio; e a experiencia, que enfatiza a interatividade, 

conectividade e criatividade. 

5.2 SISTEMA DE MARKETING ADAPT ADO PARA "AGUAS E CIA" 

Temos agora, a definic;ao de Cobra sabre os quatros "Ps". Eles 

compreendem o produto, promoc;ao, prec;o e distribuic;ao, os quais serao analisados 

separadamente nesta monografia (COBRA: 2000, 39). 

5.2.1 Produto 

Segundo Kotler, "urn produto e alga que pode ser oferecido a urn mercado 

para criar atenc;ao, ser adquirido, usado ou consumido, satisfazendo urn desejo ou 

uma necessidade". (citado por COBRA: 2000, 335). 

Quanta a classificac;ao dos produtos, Cobra (COBRA: 1992, 337 a 340), OS 

coloca da seguinte forma: 

• Bens duraveis (bens tangfveis que normalmente sobrevivem a muitos 

usos como roupas e autom6veis); 

• Bens nao duraveis (produtos tangfveis que normalmente sao consumidos 

em urn ou em poucos usos como refrigerantes, e xampus); 

• Servic;os (atividades, beneffcios ou satisfac;oes que sao oferecidas para a 

venda como alfaiate, despachantes etc.). 



44 

Nesse sentido o produto foco ofertado por "Aguas e Cia" (agua mineral), 

pode ser caracterizado como bens nao duraveis, pois sao comprados rotineiramente, 

com frequ€mcia e sem muito esforc;o mental, usado diariamente em quase todas as 

residencias em urn curto espac;o de tempo. Podemos ainda identificar o servic;o na 

classificac;ao sugerida por Cobra, ja que existe urn fator chave que e a entrega do 

produto unido ao born atendimento. 

A partir da pesquisa de mercado foi possfvel uma aproximac;ao com os 

consumidores potenciais de "Aguas e Cia". Portanto, o reconhecimento deste 

consumidor torna viavel estabelecer estrategias e taticas que possibilitem uma 

delimitac;ao ainda mais precisa do produto. 0 que ficou evidenciado no Capitulo 

anterior e que para 0 consumidor 0 prec;o da agua mineral nao e tao significativo 

quanto a praticidade de seu consumo. Entretanto, esse uso do produto tern urn 

significado ainda menor do que a importancia que os consumidores atribuem a ideia 

da saude. (ver GRAFICO 8). 

Esta representac;ao que os consumidores realizam sobre a agua mineral 

certamente deve ser trabalhada na promoc;ao de venda e na constituic;ao da 

"imagem" de "Aguas e Cia". Trata-se, na verdade, de apropriar-se de urn significado 

ja existente acerca do produto e investir nas "informac;6es subjetivas" (nao racionais) 

para motivar o consumidor. Aqui o servic;o prestado pela empresa deve 

desempenhar urn papel relevante na construc;ao de uma relac;ao de conhecimento e 

familiaridade entre os consumidores e a empresa. 

Em curto espac;o de tempo tambem podemos agregar a distribuidora de 

bebidas a venda de outros produtos como copos, gelo, bebidas alco61icas 

destiladas, pacotes de carvao, entre outros artigos correlacionados, objetivando 

diversificar a oferta de produtos e incrementar as vendas. 

5.2.2 Prec;o 

Para Cobra prec;o numa economia de mercado e urn valor arbitrario para o 

pagamento de urn produto ou servic;o (COBRA: 1986, 239). Ciente de que para o 

consumidor, o prec;o esta relacionado a qualidade e ao nfvel de satisfac;ao que 

determinado produto pode oferecer, a polftica de prec;o e urn fator crucial de 
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posicionamento e deve ser decidida em relagao ao mercado-alvo. Cabe lembrar, que 

a polftica de prego, embora nao representa urn aspecto decisivo do comportamento 

do consumidor de aguas minerais, pode ser determinants na construgao de 

parcerias e na participagao de licitag6es. Conforme vista na definigao do publico-alva 

(ver CAPITULO 2). Pensando assim, o QUADRO abaixo, desenvolvido par Kotler, 

demonstra o posicionamento da empresa "Aguas e Cia": 

QUADRO 2- POSICIONAMENTO DA EMPRESA 

Alto Medio Baixo 

ca 
Ell 1. Estrategia Premium 2. Estrategia de Alto 3. Estrategia de 
I Alto c:l 

Ell 
Valor Valor Supremo 

c:l -c:l 
4. Estrategia de Prego 5. Estrategia de Prego 6. Estrategia de 

C> 
Medio ~ Alto Medio Valor Medio 

~ 
Ll 7. Estrategia de 8. Estrategia de Falsa 9. Estrategia de 
t 

C> Baixo Desconto Economia Economia 

FONTE: Kotler (1999: 426) 

Em principia podemos classificar o prego utilizado par "Aguas e Cia" dentro 

do Quadrante 2, onde os produtos (agua mineral e bebidas em geral) possuem a 

mesma alta qualidade dos produtos dos concorrentes, mas cobra-se menos, ja que 

se trata de revenda, procura-se assim os melhores produtos, bern como os mais 

consumidos para oferecer ao consumidor. Tendo a empresa como referencia de 

prego e abastecimento da regiao, primando par produtos de vanguarda e altlssima 

qualidade empregada na produgao, tambem e nftido afirmar que a empresa pode 

experimenta uma penetragao no Quadrante 3, dependendo do tipo de negociagao 

com fornecedores e possfvel oferecer produtos com alta qualidade e dispor para a 

comunidade uma economia ainda maior. Se os consumidores sensfveis a qualidade 

acreditarem na empresa, comprarao nossos produtos e economizarao dinheiro. 
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5.2.3 Promogao 

Segundo Cobra (COBRA: 1992, 643), promogao e a relagao dos 

instrumentos que estao a disposigao do emitente, cujo papel principal e 0 da 

comunicagao persuasiva. 

No caso dos empreendimentos varejistas, que nos interessa para o presente 

projeto, os profissionais de marketing podem escolher entre os diversos metodos de 

promogao- venda pessoal, venda em massa e promogao de vendas- para alcangar 

os clientes. 

A venda pessoal e a ferramenta mais eficaz em certos estagios do processo 

de compra, particularmente na construgao das preferencias, convicg6es e ag6es dos 

compradores. Envolve interag6es pessoais entre duas ou mais pessoas, de modo 

que cada urn pode observar as necessidades e caracterfsticas da outra e fazer 

ajustes rapidos. A venda pessoal tambem permite que surjam todos os tipos de 

relacionamento, desde urn relacionamento de vendas apenas formal ate uma 

amizade pessoal. 

Tendo consciencia da importancia da venda pessoal "Aguas e Cia", tara urn 

esforgo denominado "corpo a corpo" junto as empresas e clientes nos primeiros 

meses de vida, como objetivo de cativar e conquistar consumidores, atraves de uma 

visita para deixar urn cartao, urn folder, urn imantado (telefone da empresa impressa 

numa pequena manta de ima para ser fixado na geladeira), utilizando do pessoal de 

vend a. 

Para McCarthy, "a venda em massa e uma atividade que envolve 

comunicagao com grande numero de consumidores potenciais ao mesmo tempo" 

(MCCARTHY: 1997, 230). Classificamos dentro da venda em massa a propaganda e 

publicidade. 

Propaganda e uma forma paga de comunicar e disseminar uma informagao 

a determinado publico comprador (COBRA, 2000, Pag. 170). 

A propaganda pode atingir massas de compradores geograficamente 

dispersos a urn custo baixo por exposigao e permite que a empresa vendedora repita 

a mensagem muitas vezes. Por exemplo: a propaganda pela televisao pode alcangar 

publicos descomunais. 
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AIE3m do alcance que tern, a propaganda em grande escala passa algo 

positivo sobre o porte, a popularidade eo sucesso da empresa vendedora. Devido a 
natureza publica da propaganda, os consumidores tandem a ver produtos 

anunciados como mais legftimos. 

A propaganda utilizada por "Aguas e Cia", sera atraves de anuncios em 

jornais locais, radios, folder distribufdos em condomfnios, calendarios, cartazes, 

outdoor, logo marca da empresa estampada em camisetas de funcionarios e 

bicicletas para ajudar na divulgagao do nome da empresa. Daremos enfase na 

propaganda boca a boca fazendo com que os pr6prios clientes sejam promotores da 

loja, proporcionaremos a eles confianga e credibilidade. 

Segundo McCarthy, "publicidade e qualquer forma gratuita de apresentagao 

impessoal de ideias, bens ou servigos" (MCCARTHY: 1997, 230). Buscaremos 

parcerias com fornecedores especfficos para divulgar seus produtos, atraindo a 

atengao para a loja "Aguas e Cia" sem ter que pagar os custos de mfdia. Por 

exemplo, daremos destaque do produto ofertado pelo fornecedor em nossos folders, 

em contrapartida nao pagaremos o gasto pela impressao e criagao desses folders, 

beneficiando assim os dois lados. 

Las Casas define promogao de venda "como incentivos de curto prazo para 

estimar a compra ou a venda de urn produto ou servigo" (LAS CASAS: 2000, 196 e 

197). A promogao de venda, continua Las Casas, abrange urn amplo sortimento de 

ferramentas - cupons, concursos, descontos, premios e outras -, todas com muitas 

qualidades exclusivas. Atraem a atengao do consumidor, oferecem fortes incentivos 

a compra e podem ser utilizadas para dramatizar as ofertas dos produtos e turbinar 

vendas em declfnio. As promog6es de venda incitam e recompensam a resposta 

rapida - enquanto a propaganda diz "Com pre nosso produto", a promogao diz: 

"Compre-o agora" (LAS CASAS: 2000, 196 e 197). 

Vamos expor aqui algumas promog6es a serem utilizadas por "Aguas e Cia": 

• Amostragem - dirigida a venda de produtos que devem ser 

experimentados ou testados antes de sua decisao de compra, 

trabalharemos com amostras de produtos em langamento pelos 

fornecedores; 
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• Brindes - geralmente sao itens de baixo valor distribuldos aos 

consumidores que promovem a marca. Distribuic;ao de blocos de 

anotac;6es, agendas, canetas, chaveiros com a logo marca da loja "Aguas 

e Cia", bern como telefone para cantata; 

• Premios- vamos utilizar bexigas onde dentro encontrara premiac;6es do 

tipo "achou-ganhou". Por exemplo, o cliente vai ate a loja e compra uma 

quantidade X de produtos, entao ele e dirigido ao setor de promoc;6es e 

estoura uma bexiga, dentro encontrara urn papel especificando o tipo de 

premia que ganhou, podendo variar desde uma bebida tina ate uma 

garrafinha de agua mineral; 

• Datas especiais - sao bern amplas o leque de oportunidades para esta 

alternativa promocional, o consumidor devidamente cadastrado em nosso 

sistema ganhara urn cartao de aniversario na data de seu aniversario; 

• Programas educacionais - neste caso sao desenvolvidos alguns 

programas especiais, visando ao desenvolvimento cultural. 

Disponibilizaremos de urn local em nosso balcao com panfletos de 

programac;ao de filmes que estarao no cinema, bern como assinatura de 

urn jornal, evitando que o cliente tenha que se locomover ate o cinema 

para buscar este panfleto; 

• Programa fidelidade - a cada 20 gal6es de 20 litros que o consumidor 

adquirir ele ganha urn galao; 

• Urna de Sugest6es- em que o cliente possa opinar, elogiar, reclamar de 

algum produto, prec;o ou servic;o ofertado. 

Temos como destaque de promoc;ao e urn grande diferencial de nossa loja, 

fazer parcerias com slndicos de condomlnios propiciando aos moradores desconto 

na compra de gal6es de 20 litros. Por exemplo, ao comprar urn galao de 20 litros o 

morador estara pagando o prec;o normal vendido pela loja, digamos 5 reais, o 

condominia ganhara no final domes 25 centavos por galao comprado em nossa loja, 

ganhando urn desconto de 5% sabre o produto. Sen do assim, os moradores do 

condominia terao urn retorno em seu proprio beneffcio. 
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E importante estarmos atentos aos eventos existentes no municipio e na 

regiao. Bailes, casamentos, festas, entre outros. 

Para Las Casas, o planejamento promocional deve ser elaborado nao mais 

tarde que urn mes antes do periodo promocional se iniciar. Para as promoc;6es 

existem praticamente tres periodos: antes da estac;ao- durante a estac;ao e p6s

estac;ao". (LAS CASAS: 2000, 196 e 197). 

5.2.4 Localizac;ao 

Segundo Marcos Cobra os canais de distribuic;ao sao nada mais que uma 

empresa juridica ou mesmo uma pessoa fisica que se incumbe de levar urn produto 

particular ou servic;o do produtor ao consumidor (COBRA: 1986, 259). 

Os varejistas sempre dizem que os tres fatores de sucesso do varejo sao: 

localizac;ao, localizac;ao e localizac;ao. A localizagao de urn varejo e fundamental 

para a capacidade de atrair clientes. Os custos de construc;ao e de arrendamento de 

instalag6es causam urn impacto importante sobre os lucros. Assim, as decis6es de 

localizac;ao estao entre as mais importantes que urn varejista torna (KOTLER: 2003, 

346). 

Visando a loja "Aguas e Cia", a localizac;ao do ponto e a sua decorac;ao 

externa poderao atrair 0 cliente, porem nao sao itens fundamentais, pois apenas 

uma parte das vendas e realizada diretamente. Boa parte das vendas e realizada 

por telefone e entrega na residencia ou no local comercial. Porem urn local de facil 

acesso e amplo estacionamento pode auxilia a decisao na escolha da compra. 

5.3 MARGAS 

Segundo Souza e Nemer, marca pode ser definida como nome, termo, sinal, 

simbolo ou desenho, ou uma combinac;ao destes, que pretende identificar os 

produtos ou servic;os de urn vendedor, ou grupo de vendedores e diferencia-los dos 

produtos ou servic;os da concorrencia. (SOUZA E NEMER: 1993, 6). 

Para Kotler (KOTLER: 1988), os primeiros exemplos de marca ocorreram na 

arte, com a colocac;ao dos nomes dos artistas em suas obras. A evoluc;ao da 
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utiliza~o das marGas ocorreu a partir da Revoluc;ao Industrial, quando a enorme 

demanda, que gerava uma produc;So em cadeia, levou fabricantes e atacadistas a 

escolherem marcas para seus produtos. 

5.3.1 Posicionamento de Marca 

A marca implica uma personalidade no produto e "e capaz de transmitir, ou 

evocar de alguma forma a imagem criada para ele" (SOUZA E NEMER: 1993, 31). A 

marca busca a diferenciac;ao do produto e, sobretudo a lealdade do consumidor, 

pode-se dizer tambem que ela e consequencia de uma correta ou incorreta 

formulac;ao mercadol6gica da estrategia do produto (SOUZA E NEMER: 1993). Por 

isso, e comum que as marcas adquiram vida propria, tornando-se urn patrimonio 

fabuloso para algumas empresas. Ries sugere ainda que o nome de uma marca nao 

e uma licenc;a de cac;a que lhes permite sair e fechar grandes neg6cios (quanto 

mais, melhor), mas um diamante que precisa ser cortado e lapidado. Em outras 

palavras, focado. Somente quando enfoca uma empresa ou nome de marca durante 

urn periodo, voce consegue desenvolver uma companhia poderosa cujo sucesso no 

futuro esta quase garantido (RIES: 1996, 9). 

5.3.2 Logo-tjpo e Logo-marca de "Aguas e Cia" 

FIGURA 3- LOGO-TIPO I LOGO-MARCA 

Nao vendemos agua, vendamos saude. 

FONTE: Logo .. tipo e Logo-marca criada pelo autor 
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Weibacher, afirma que o marketing cria e gerencia marcas, marcas bem

sucedidas geram consumidores satisfeitos. (WEIBACHER: 1994, 4). Atraves de uma 

serie de names de marcas para a empresa, e identificac;ao de objetivos da empresa, 

e como revendemos agua mineral de fornecedores, entao pensamos em alga facil 

de pronunciar e ao mesmo tempo sugerindo alga sabre o produto, focando o 

produto, entao surgiu o nome "Aguas e Cia". 
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CONCLUSAO 

0 presente estudo monografico procurou investigar as possibilidades e 

oportunidades que esHio em jogo na abertura do empreendimento "Aguas e Cia". 

Dando enfase ao relacionamento empresa I consumidor, busca-se assim uma nova 

relagao, o que significa urn diferencial em relagao a outras distribuidoras de aguas. 

Trata de urn relacionamento que visa aproximar o consumidor a empresa por meio 

do reconhecimento das pessoas, analisando suas motivag6es e interesses no 

momenta da compra. Tal proximidade foi discutida a partir da identificagao e da 

familiaridade com o atendimento, bern como a preocupagao da empresa com a 

satisfagao de seus clientes - que se expressa, neste caso, pela preocupagao com a 

saud e. 

Motivado por esta ideia, o percurso ate aqui desenvolvido teve uma 

finalidade definida: a de abrir o empreendimento "Aguas e Cia", em Janeiro de 2006. 

Temos agora que recompor o caminho percorrido e esclarecer algumas relag6es. 

0 ponto de partida desta pesquisa foi uma realidade imaginaria. A suposigao 

de que uma pequena empresa possa utilizar as informag6es acerca das empresas 

multinacionais (estrategias, taticas, tecnologia, recursos, planejamento) adequando

as ao micro empreendimento. Para isto, foi necessaria investigar a realidade 

empirica. Ou seja, descobrir o mercado, os concorrentes, os fornecedores e o 

publico-alva. 

Obviamente, nao foi possivel dar conta de todos os aspectos da realidade, 

ate porque a realidade e infinita. Contudo, uma investigagao foi realizada nas 

proxim idades de on de "Aguas e Cia" sera aberta. Desse modo, foi possivel perceber 

que ao utilizar as ferramentas corretas, urn sistema de marketing bern elaborado, 

com foco centrado no produto, servigo, e no mercado (sem perder o senso de 

diregao), considerando ainda o baixo custo para a implementagao eo rapido retorno 

de capital, concluisse que o empreendimento em questao nao oferece obstaculos 

quanta a sua implantagao, tornando-o viavel. 

Por fim, cabe ressaltar que, dada a velocidade com que as mudangas 

tecnol6gicas, mudangas sociais ocorrem no mundo empresarial, as analises 

realizadas tern uma validade restrita ao espago de tempo definido. Logo, temos que 
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antecipar e estar atentos para as constantes mutag6es do mercado, bern como as 

transformag6es no publico consumidor, alinhando a empresa com urn novo futuro. 

Sendo assim, o reconhecimento destas oscilag6es pode determinar o sucesso ou o 

fracasso de urn neg6cio. 
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ANEXO I-QUESTIONARIO 

PESQUJSA EM MARKETING 
DJSTRJBUJDORA DE BEBJDAS 

Entrevistador: Carlos Eduardo Silva Neto, 
Nome: 
Enderego: 

Data: _1_1 __ 
Fane: -----

Crftica I Verificagao: ---------=------------
Born dia I Boa Tarde. Eu sou aluno (a) da UFPR, e estou fazendo uma pesquisa 
sabre as Distribuidoras de Bebidas na cidade de Curitiba, sendo requisito para 
conclusao do Curso de Especializagao em Marketing Empresarial, da Universidade 
Federal do Parana. Gostaria de contar com sua colaboragao. 

Questionario 

1. Sexo 2. /dade 
( ) Masculino 
( ) Feminino 

( ) Ate 18 
( ) De 30 a 34 
( ) Mais de 45 

( ) De 18 a 29 
( ) De 35 a 44 

4. Qual sua religiao? 
( ) Ateu 
( ) Evangelico 
( ) Cat61ico 
( ) Outros 

5. Total de membros da familia que moram na casa? 
( ) Ate 03 (tres) 
( ) De 04 (quatro) a 05 (cinco) 
( ) De 06 (seis) au mais 

6. Qual a renda conjunta de sua casa? 
( ) Ate R$ 1.500,00 
( ) De R$ 1.501,00 a R$ 2.500,00 
( ) De R$ 2.501 ,00 a R$ 3.500,00 
( ) De R$ 3.501 ,00 a R$ 4.500,00 
( ) Acima de R$ 4.501 ,00 

7. Voce consome agua mineral. 
( ) Sim 

CASO A RESPOSTA FOR NAO (ENCERRE) 

( ) Nao 

3. Estado Civil 
( ) Casado 
( ) Nunca foi Casado 
( ) Divorciado I Separado 

IViuvo 

B. Qual o principal motivo que leva a consumir agua mineral? 
( ) Vantagens no prego ( ) Saude 
( ) Praticidade ( ) Outros 
( ) Nenhuma das alternativas acima 



9. Onde costuma comprar agua mineral? 
( ) Distribuidora de Bebidas 
( ) Mercearia 
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( ) Supermercado 
( ) Posta de Gasolina 

( ) Outros ( ) Nenhuma das alternativas acima 

10. 0 Sr. (a) acredita que ao compra agua mineral, ajuda a reduzir gastos em 
sua economia domestica? 
( )S~ ( )N~ 

11. 0 Sr. (a) acredita que consumir agua mineral e um habito saudavel? 
( ) Sim ( ) Nao 

12. 0 Sr. (a) considera pratico consumir agua mineral? 
( ) Sim ( ) Nao 

13. Qual a marca de agua mineral que o Sr. (a) consome? (assinalar apenas 
uma das alternativas) 

( ) Maceratti 
( ) Ouro Fino 
( ) Outros 

( ) AB 
( ) Timbu 

Caso a resposta seja outros, especifique ________ _ 

14. Classifique o grau de importancia dos seguintes fatores na escolha de uma 
distribuidora de bebidas. 

W I t t ao mpor an e M "t I rt t u1 o m_.Eo an e 

a) Preco. 1 2 3 4 5 
b) Qualidade. 1 2 3 4 5 
c) Atendimento. 1 2 3 4 5 
d) Limpeza. 1 2 3 4 5 
e) Localizacao e acesso. 1 2 3 4 5 
f) Conforto e facilidade da loja. 1 2 3 4 5 
g) Variedade dos produtos. 1 2 3 4 5 
h) Pontualidade na entrega. 1 2 3 4 5 
i) Cumprimento do horario de 1 2 3 4 5 
funcionamento da loja. 

CASO 0 CONSUMO NAO FOR EM DISTRIBUIDORA (ENCERRE) 



ANEXO II- I MAG EM DA LOJA 

FONTE: Foto de autoria propria 
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ANEXO III- I MAG EM DA LOJA 

FONTE: Foto de autoria propria 
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ANEXO IV- IMAGEM DA LOJA 

FONTE: Foto de autoria pr6pJia 
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