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RESUMO 

VOGT, Sergio. Variaveis Situacionais e o Comportamento do Consumidor em 
Supermercados. Curitiba, 2008. 53 f. Trabalho de Conclusao de Curso (Curso de P6s
Graduac;:ao "Lato Sensu" em Marketing Empresarial). UFPR, 2008. 

Chama a atenc;:ao a carencia de trabalhos que possam ajudar a estabelecer uma 
ligac;:ao mais profunda entre os conceitos e os esboc;:os te6ricos com a realidade do 
varejo brasileiro, principalmente entre o consumidor o os motivos que o levam a 
consumir. 0 consumidor moderno nao quer mais saber apenas de comprar. Mais do 
que sair de casa com uma lista do que falta na despensa, ele busca a experiencia da 
compra. E, sabe-se que o ambiente influencia o consumidor no processo de decisao de 
compra. 0 ambiente produz estfmulos que podem ser positivos ou negativos segundo a 
percepc;:ao do consumidor, assim, faz-se necessaria conhecer o que induz o consumidor 
a consumir, quais sao os fatores e variaveis que influenciam de forma mais direta e 
quais sao as medidas que podem ser tomadas para agradar ainda mais os clientes com 
o intuito de que estes consumam. Para o gestor e necessaria obter informac;:oes que o 
auxiliem na tomada de decisao e na criac;:ao ou desenvolvimento de ferramentas e todo 
urn planejamento do ambiente e de todas as variaveis que podem ser utilizadas no 
ambiente onde o consumidor ira interagir. Sendo necessaria transformar a compra num 
momenta de prazer, com praticidade, simplicidade e, principalmente transparencia nas 
relac;:oes de consumo. 

Palavras-chave: Variaveis Situacionais. Comportamento do Consumidor. 
Supermercados. 
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1. INTRODUCAO 

0 trabalho se propoe a focar o comportamento do consumidor, uma vez que 

esta e uma das grandes areas de pesquisa em Administra<;ao. Para atender a esse 

objetivo, buscou-se organizar o referencial te6rico inicialmente com a conceitua<;ao do 

comportamento do consumidor buscando estudar a analise do comportamento do 

consumidor no momenta da compra em supermercado. Ja que urn dos principais 

problemas nesta area esta entre as rela<;oes do distribuidor com o consumidor, e vice

versa. 0 consumidor face aos novas meios de comunica<;ao e as inova<;oes nos bens e 

servi<;os oferecidos. Na sequencia, esse referencial incorporou aspectos te6ricos que 

envolvem as variaveis situacionais, bern como informa<;oes a cerca do comportamento 

do consumidor quando exposto a tais variaveis. Tambem sao abordadas informa<;oes a 

cerca do surgimento dos supermercados e a evolu<;ao destes no Brasil. Uma dificuldade 

encontrada foi o levantamento de informa<;oes bibliograficas, embora haja uma grande 

importancia por parte dos varejistas nacionais com rela<;ao a esse assunto, existe uma 

carencia de pesquisas realizadas sabre o tema no Brasil e, conseqOentemente, pouco 

material didatico desenvolvido para os varejistas brasileiros. 

Parente e Kato (2003) chamam a aten<;ao para a carencia de trabalhos que 

possam ajudar a estabelecer uma liga<;ao mais profunda entre os conceitos e os 

esbo<;os te6ricos com a realidade do varejo brasileiro. Essa escassez de publica<;oes 

no Brasil dificulta ao varejista brasileiro a utiliza<;ao desses conceitos na tomada de 

decisoes empresariais. 

E por fim, sera realizado urn levantamento de informa<;oes sabre o consumidor, 

onde os dados apresentados demonstrarao o perfil do atual consumidor de 
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supermercados, informag6es estas uteis para a criagao e o desenvolvimento de 

estrategias de atuagao. 

1.1. ldentificacao e Justificativa do Assunto 

0 consumidor moderno nao quer mais saber apenas de comprar. Mais do que 

sair de casa com uma lista do que falta na despensa, ele busca a experiemcia da 

compra. Quer urn ambiente aconchegante e agradavel, assim, cabe ao varejista 

proporcionar essa experiemcia, com todos os recursos disponfveis para manter o 

consumidor mais tempo na loja e ainda fazer com que compre mais. 

Dada a importancia atual da pesquisa do comportamento do consumidor e dos 

fatores que influenciam na tomada de decisao por este, e fundamental avaliar as 

variaveis que contribuem para a efetiva decisao do consumidor frente as diversas 

opg6es que o mesmo tern a oportunidade de optar, principalmente no segmento 

varejista, mais restritamente em supermercados. Sendo o grande objetivo dos varejistas 

colocar o produto certo no Iugar certo, na quantidade certa, no prego certo, com o 

impacto visual adequado e na exposigao correta. Faz-se necessaria conhecer os 

habitos de compra dos clientes e suas expectativas a respeito do ambiente de compra, 

conhecimento que pode se tornar o diferencial que todas as empresas desejam. 

Sabe-se que o ambiente influencia o consumidor no processo de decisao de 

compra, pois ele acaba adquirindo produtos por impulso baseado num comportamento 

emocional. Assim, este trabalho identifica a relagao das variaveis como comportamento 

do consumidor e justifica-se na necessidade de se obter informag6es que sejam 

confrontadas. Neste sentido, surge o problema de pesquisa que baseou esse trabalho: 

Qual a influencia das variaveis situacionais no comportamento do consumidor em 

supermercados? 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo geral 

Analisar as variaveis situacionais que influenciam na decisao de compra dos 

consumidores em supermercados. 

1.2.2. Objetivos especificos 

- Levantar as variaveis situacionais que mais afetam na decisao de compra dos 

consumidores em supermercados; 

- Descrever genericamente o comportamento do consumidor atraves de suas 

atitudes no ambiente de compra de urn supermercado; 

- Levantar informa96es secundarias sobre o perfil do consumidor. 
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2. REFERENCIAL TEORICO 

2.1. 0 Comportamento do Consumidor 

Para uma melhor compreensao do desenvolvimento da disciplina de marketing, 

se torna importante conhecer as diversas perspectivas que delinearam o 

desenvolvimento da teoria de marketing atraves dos anos ate a atualidade. 0 

comportamento do consumidor evoluiu ao Iongo do tempo, de acordo com o contexte 

economico, sociocultural e tecnol6gico no qual ele se insere. 

Conforme Samara e Morsch (2005, p. 2) que abordam o prop6sito do marketing, 

este deve satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores, procurando 

atraves da oferta de produtos, sejam estes bern ou servic;os, atingir tal prop6sito. Assim, 

fazem-se necessaria conhecer o consumidor, as pessoas que irao adquirir estes bens, 

seus habitos, necessidades e desejos. Tal tarefa nao e facil, uma vez que a 

complexidade do ser humane dificulta o processo de estudo, pois diversas areas do 

conhecimento envolvem-se, entre elas a religiao, a sociologia, a psicologia, a 

antropologia e outras. A enfase dada pelos estudiosos com relac;ao a analise das 

perspectivas do individuo no processo de consume primeiramente se deu procurando 

os conceitos economicos, sendo que posteriormente a compreensao do comportamento 

do consumidor relacionado a analise de elementos sociais, culturais e psicol6gicos 

ampliou as perspectivas e ferramentas de analise em marketing (Boas et a/ (2004, p. 

1 )). 0 estudo do consumidor ira estabelecer informac;oes a cerca do seu 

comportamento. Em sua frase sabre o marketing Peter Drucker (1998) afirma que o 
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"marketing e primeiramente uma dimensao central do neg6cio inteiro. E o neg6cio como 

urn todo visto do ponto de vista do seu resultado final, isto e, do ponto de vista do 

cliente". 

Mowen (1998) (apud, Ladeira eta/, 2003, p. 2) declara que o comportamento do 

consumidor consiste em uma parte essencial do marketing. A partir deste conhecimento 

torna-se posslvel obter urn born relacionamento e uma satisfac;ao plena das diversas 

necessidades do consumidor. E que: 

Pode ser definido como o estudo dos processes de compra e troca envolvidos 
na aquisic;ao e consume de produtos, servic;os, experi€mcias e ideias. Com o 
objetivo de entender o comportamento do consumidor do mercado-alvo, tarefa 
esta essencial do administrador de marketing, pois o mercado de consume e 
constitufdo de todos os indivfduos e domicflios que compram ou adquirem 
produtos e servic;os para o consume pessoal (MOWEN, 1998, p.05). 

0 comportamento do consumidor e definido por Engel, Blackwell e Miniard 

(1994, p. 4) "como as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de 

produtos e servic;os, incluindo os processos decis6rios que antecedem e sucedem estas 

ac;oes". Ladeira (2003) aborda o contexto hist6rico em que o comportamento do 

consumidor esta inserido. Uma vez que registros datados do final seculo XIX tratam dos 

exageros de consumo na epoca, mas os debates s6 se iniciaram com o inlcio do seculo 

XX e mais intensamente nos anos 50 com ideias oriundas da psicanalise. Somente no 

inlcio da decada de 60, juntamente com os princlpios de marketing e que se fez 

necessaria estudar com mais afinco o comportamento do consumidor. Engel, Blackwell 

e Miniard (1994, p. 13) falam que a intenc;ao dos profissionais de marketing da epoca 

em que o estudo do comportamento do consumidor comec;ou foi a de estimular a 

decisao de compra atraves da inovac;ao e da comunicac;ao de massa. lsso revela que o 

estudo do comportamento do consumidor e algo novo, recente. 

Samara e Morsch (2005, p. 4) analisam o consumidor atraves de uma analogia 

deste com urn Iceberg, ja que e necessaria urn conhecimento mais profunda para se 

conhecer a real dimensao deste grande bloco de gelo, o que em urn grande de bloco de 

gelo fica submerso, os autores exemplificam no individuo como sendo as necessidades, 

crenc;as, atitudes, a percepc;ao, habitos, preconceitos, a motivac;ao do consumidor. E e 
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possivel atraves da observagao e analise de diversas variaveis, sejam estas culturais, 

psicol6gicas ou situacionais tornar o comportamento do consumidor previsivel. Com 

relagao ao processo de decisao de compra, que envolvem as variaveis socioculturais, 

psicol6gicas, individuais e situacionais (que sao o foco deste estudo) Samara e Morsch 

(2005, p. 22) partem do pressuposto de que e necessaria o reconhecimento de uma 

necessidade por parte do consumidor. E, este procura informagoes a tim de poder fazer 

uma avaliagao das alternativas de produtos e posteriormente avalia as alternativas de 

compra, toma a decisao de compra e ainda ha o comportamento p6s-compra. Tal 

processo e descrito como sendo algo complexo e exigente quanta a necessidade de se 

entender a natureza diversificada do comportamento do consumidor. E que o que 

estabelecera orientagao para a tomada de decisao por parte dos consumidores e a 

busca de informagao e o envolvimento. Para melhor analise e necessaria que se 

mensure a intensidade da busca de informagao e tambem o grau de envolvimento, 

criando assim, tipos de comportamento. E no envolvimento do consumidor, sendo este 

alto ou baixo que a tomada de decisao podera ser relativamente passiva ou ativa, 

sempre afetada pelos fatores que influenciam o comportamento do consumidor, fatores 

estes que podem ser: Psicol6gicos (motivagao, percepgao, atitudes); Socioculturais 

(cultura, classe social, grupos de referencia) e Situacionais, classificados em cinco 

categorias, sendo: ambiente ffsico, ambiente social, tempo, razao de compra e estado 

de espirito (predisposigao). 

E necessaria conhecer o comportamento do consumidor a tim de que se possa 

definir a enfase na aplicagao das variaveis situacionais. Kotler e Armstrong (2003, p. 

118) afirmam que a variabilidades dos consumidores de acordo com idade, renda, nivel 

de instrugao, entre outros elementos como a maneira como esses consumidores se 

conectam ou interagem a outros consumidores causa impacto em suas escolhas, seja 

dos varios produtos, servigos ou empresas. Assim, os mais variados fatores podem ser 

aplicados e formam urn conjunto de elementos que afetam o comportamento do 

consumidor. Os consumidores tomam diariamente diversas decisoes de compra. Assim, 

as empresas pesquisam essas decisoes para saber o que, como, quando, quanta ou 

porque os consumidores compram. Dessa forma, os autores fazem o questionamento 

aos profissionais de marketing: "Como os consumidores responderiam aos inumeros 
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esfor9os de marketing que a empresa poderia utilizar?". Para demonstrar como 

funciona o comportamento do comprador, Kotler e Armstrong (2003, p. 119) criaram urn 

modelo, demonstrado na figura abaixo. 

Figura 1 - Comportamento do Consumidor 

Mente do consumidor 

Estimulos de Outros Caracteristicas Processo de decisao do Decisoesdo 
marketing estimulos do consumidor consumidor consumidor 

Produto Economico 

~ 
Culturais Reconhecimento da necessidade Escolha do produto 

Pre~o Tecno16gico Socia is Busca de informa~oes 

~ 
Escolha da marca 

Pra~a Politico Pessoais Avalia~ao de alternativas Escolha do revendedor 
Promo~ao Cultural Psicol6gicas Decisao de compra Frequencia de compra 

Comportamento ap6s a compra Montante de compra 

Fonte: Adaptado de Kotler e Armstrong (2003). 

Embora os autores nao utilizem o termo: variaveis situacionais, uma vez que, 

segundo eles as caracteristicas que afetam o comportamento do consumidor sao os 

fatores culturais, sociais, pessoais e psicol6gicos, pode-se afirmar que as variaveis 

conhecidas como situacionais sao analisadas dentro destes grupos de fatores. Algo 

citado por Kotler e Armstrong (2003, p. 129) e a respeito da motiva9ao, onde e citada a 

Teoria de Freud, ressaltando o aspecto psicol6gico da decisao da compra e a Teoria de 

Maslow, onde a hierarquia das necessidades e expressa numa piramide de acordo com 

o que o autor estipulou como sendo mais importante. Sobre o processo de decisao de 

compra os autores descrevem partindo do pressuposto que existe o reconhecimento de 

uma necessidade, e que o consumidor parte em busca de informa96es e avalia as 

alternativas, toma a decisao de compra e, aqui cabe frisar que as variaveis situacionais 

que serao abordadas a seguir contribuem para influenciar o comportamento do 

consumidor. 

Os autores, Samara e Morsch (2005, p. 155) correlacionam novamente o 

iceberg com o consumidor, onde estas categorias descritas acima seriam a parte 

submersa do bloco de gelo e que influenciam diretamente o comportamento de compra. 
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2.1.1. Os processos decis6rios do consumidor 

Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 91) afirmam que existe urn conceito ou 

"modele" do comportamento do consumidor que pressupoe hip6teses sobre as forc;as 

que o motivam e moldam. Paco (1999, p.43) ao referir-se sobre o princfpio por tras da 

ciencia das compras para compreendermos os consumidores diz que o mesmo e 
simples, o autor descreve que "ha certas capacidades, tendencias, limitac;oes e 

necessidades ffsicas e anatomicas comuns a todas as pessoas e o ambiente varejista 

deve se ajustar a essas caracterfsticas". Assim, cabe aos profissionais responsaveis 

pela criac;ao, o desenvolvimento de urn modele de processes decis6rios do consumidor. 

Faz-se necessaria primeiramente isolar corretamente os passes que a maioria das 

pessoas segue quando sao tomadas as decisoes, assim como o sistema de forc;as 

internas e externas que interagem e afetam como o consumidor pensa, avalia e age. 

Assim, a tomada de decisao do consumidor e influenciada e moldada por muitos fatores 

e determinantes. 

2.2. Fatores Situacionais 

A utilizac;ao de urn aroma no interior da loja, som ambiente com uma musica 

envolvente ou entao a utilizac;ao de luzes de forma que destaquem urn produto sao 

exemplos que demonstram como as influencias situacionais dentro do ambiente podem 

moldar o comportamento do consumidor. Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 507) 

definem o termo influencia situacional como sendo as situac;oes em que o consumidor 

se envolve, assim, pode-se afirmar que as situac;oes de consume podem ser separadas 

em tres tipos principais: situac;oes de comunicac;ao, de compra e de uso. A situac;ao de 

comunicac;ao pode ser definida como os cenarios nos quais o consumidor e exposto a 

comunicac;ao, seja pessoal ou nao-pessoal; a situac;ao de compra e o cenario no qual o 
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consumidor adquire o(s) produto(s) ou servigo(s) e a situagao de uso referem-se 

aquelas situagoes nas quais o consumo ocorre. Quais seriam estes fatores ou 

caracteristicas situacionais? Os autores classificam estes fatores ou caracteristicas em 

cinco tipos, as quais serao descritas a seguir. 

2.2.1. Ambiente Fisico 

Engel, Blackwell e Miniard (1994, p. 508) descrevem as caracteristicas destas 

situagoes de consumo. Onde os ambientes fisicos sao descritos como as propriedades 

que abragrem a situagao de consumo. Aspectos como localizagao geogratica, aromas, 

iluminagao, clima, decoragao compoem a categoria. Tambem se pode destacar como 

sendo urn composto do ambiente fisico, o layout da loja, espago dos corredores (no 

caso dos supermercados), colocagao e forma de displays, presenga e volume de 

musica na loja, a temperatura do ambiente. Os ambientes sociais estao relacionados a 
presenga ou ausencia de outras pessoas na situagao, ou seja, o local social diz respeito 

ao ambiente dos grupos interpessoais que nos cercam e que ha interagao na situagao 

de compra. 

Os autores classificam as propriedades fisicas do ambiente, como atmosfera da 

loja, (termo este que embora parega ser abstrato, e uma realidade bastante palpavel) 

onde se busca moldar tanto a diregao como a duragao da atengao dos consumidores, 

melhorando assim a probabilidade de compra de produtos que de outra maneira 

poderiam passar despercebidos. E tambem expressar aspectos para os consumidores, 

tais como seu publico e posicionamento (por exemplo, a loja de roupas que deseja 

atrair clientes de alto nivel com uma imagem de moda). 

Paco (1999, p. 184) usa como exemplo para as grandes mudangas que vern 

ocorrendo dentro do ambiente fisico dos supermercados algumas lojas da ltalia, que 

agruparam os alimentos por refeigoes: ingredientes do cafe da manha em urn Iugar, do 

jantar em outro, a tim de criar conveniencia aos consumidores. 
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2.2.2. Tempo 

0 tempo diz respeito as propriedades temporais da situagao como o momenta 

particular em que o comportamento ocorre, por exemplo, a hora do dia, mes, estagao 

do ano, assim como tambem pode ser medido em relagao a algum acontecimento 

passado ou futuro pelo individuo participante da situagao, por exemplo, o tempo 

decorrido desde a ultima compra, tempo ate o dia do pagamento. Samara e Morsch 

(2005, p. 160) comentam que em decorrencia da maior ou menor disponibilidade de 

tempo o consumidor pode buscar mais ou menos informagao para sua avaliagao de 

decisao de compra. Assim, como a decisao por qual estabelecimento optar. Com 

relagao a isso, Parente e Kato (2003) afirmam que urn dos fatores chaves para o 

sucesso de qualquer empresa varejista consiste na escolha adequada da localizagao 

de suas lojas. Os autores afirmam que "a area de influencia e urn conceito fundamental 

nos estudos de localizagao, pais reflete a dimensao espacial da demanda do mercado 

do varejo". Este conceito esta diretamente relacionado com a fator ambiente ffsico e 

tambem com o tempo gasto para de deslocar ate o estabelecimento. 0 tempo e urn dos 

recursos mais preciosos para o consumidor afirma Solomom (2002, p. 235). Engel, 

Blackwell e Miniard (2000, p. 513) tambem afirmam que o fator tempo representa urn 

aspecto importante da influencia situacional, os autores dizem que a quantidade de 

tempo disponivel para a tomada de decisao tambem pode ser uma influencia 

situacional importante, mas o fator tempo, podem ser abordado de forma mais ampla, 

urn exemplo citado pelos autores e a epoca do ano, seja utilizando o tempo atraves das 

estagoes ou periodos com datas especiais (Natal, Dias das Maes). 

2.2.3. Razao de Compra 

Com relagao a categoria razao de compra, ou entao tarefa, como descrita por 

alguns autores, Engel, Blackwell e Miniard (1994, p. 508) falam que se refere as metas 
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ou objetivos particulares que os consumidores tern numa situac;ao. E o prop6sito do 

consume, a finalidade da compra. Solomon (2002, p. 238) afirma que algumas pessoas 

compram, embora nao necessariamente pretendiam comprar alguma coisa, enquanto 

outras "tern de ser arrastadas a urn shopping center'. 0 autor completa dizendo que: 

Comprar e uma forma de adquirir produtos e servic;os necessaries, mas os 
motives sociais para comprar tambem sao importantes. Assim, comprar e uma 
atividade que pode ser desempenhada tanto por razoes utilitarias (funcionais ou 
tangfveis) quanto por razoes hedonicas (prazerosas e intangfveis). Solomon 
(2002, p.238). 

Nataraajan e Bagozzi (1999) (apud, Costae Farias, 2004, p. 1) afirmam que os 

estudos sabre comportamento do consumidor que influenciaram o marketing nas 

ultimas tres decadas estavam focados nos aspectos cognitivos das tomadas de decisao 

e nos trabalhos sabre memoria, processo de pensamento e respostas racionais, 

abordagens estas que par vez negligenciaram fatores nao racionais que tambem 

influenciam na tomada de decisao par parte do consumidor. Assim, de acordo com os 

autores "constituiu-se entao urn crescente interesse pelos aspectos referentes ao afeto 

e a emoc;ao como parte integrante do processo de decisao do consumidor". 

2.2.4. Tomada de Decisao 

Com relac;ao a tomada de decisao na loja, Solomon (2002, p. 243) descreve 

que apesar do grande empenho dos profissionais de marketing em "pre-vender" aos 

consumidores atraves das ferramentas de comunicac;ao, os mesmos reconhecem que 

muitas compras sao influenciadas pelo ambiente da loja. Estima-se que cerca de duas 

de tres compras no supermercado sao decididas nos corredores. Neste processo de 

decisao de compra no ambiente pode ocorrer tanto a compra nao planejada, que ocorre 

quando uma pessoa nao conhece o layout da loja ou, talvez, quando esta com pressa; 

ou ainda, uma pessoa pode lembrar-se de comprar urn item ao ve-lo na prateleira da 
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loja e, por outro lado, a compra por impulse. Que ocorre quando a pessoa vivencia uma 

subita necessidade a que nao consegue resistir. Para ambos os casos utiliza-se cada 

vez mais os estfmulos de ponto de venda. 

2.2.5. Estado de Espirito 

E por ultimo o estado de espfrito ou predisposi9ao, descrito pelos autores como 

os humores temporaries (ansiedade, alegria, excita9ao) ou condi96es que o consumidor 

traz para a situa9ao (dinheiro na mao, fadiga). Com rela9ao a esta ultima categoria 

cabe ressaltar que o estado de espfrito ou predisposi9ao, que sao estados 

antecedentes sao distintos dos estados momentaneos que ocorrem em resposta a uma 

situa9ao. 

Solomon (2002, p.234) classifica os fatores situacionais primeiramente em urn 

conjunto, que o autor denomina de ambiente social e ffsico, onde estes dois ambientes 

afetam seus motives para uso do produto e modo de avalia9ao. E descreve o ambiente 

ffsico, atraves de suas dimensoes (decora9ao, aroma, temperatura) como fatores 

influenciadores no comportamento de compra do consumidor. Ja com rela9ao ao 

ambiente social e destacado que a propria presen9a, ou ausencia de clientes (os 

denominados "co-consumidores") em urn ambiente podem funcionar como urn atributo 

do produto. 0 autor descreve o tempo como fator economico e tambem como fator 

psicol6gico, onde e importante saber o estilo do tempo de cada consumidor, pois 

existem pessoas que parecem brincar com o tempo e outras que sao viciadas em 

trabalho e nessa compara9ao o tempo como fator economico sera diferente para os 

dois grupos de indivfduos. 

A sensa9ao de escassez de tempo tornou os consumidores muito receptivos a 

inova96es de marketing que lhes permite poupar tempo. E o fator tempo psicol6gico 

tern a ver com o tempo de espera em uma fila, no tempo de envio da encomenda. E 

cabe aos profissionais de marketing criar e desenvolver ferramentas que minimizam o 

tempo psicol6gico de espera. Urn exemplo de "truque" utilizado e a instala9ao de 
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espelhos em frente as portas de elevadores de uma cadeia de hoteis que estava 

recebendo muitas reclama<;oes sabre a demora dos elevadores, tal atitude utilizou da 

tendencia natural das pessoas em verificarem sua aparencia (Solomon, 2002; p. 236). 

Solomon (2002, p. 234) define uma situa<;ao de consumo como sendo 

composta por diversos fatores que vao muito alem de caracteristicas da pessoa ou do 

produto que influenciam a compra e/ou o uso de servi<;os. Urn exemplo para 

exemplificar de forma pratica tal afirma<;ao eo da escolha de roupas, que geralmente e 

influenciada pelas circunstancias em que elas estao sendo exibidas. 

No estudo realizado por Espinoza e Zilles (2004) e dado o enfoque de 

atmosfera da loja para o termo conhecido como ambiente fisico do estabelecimento, a 

atmosfera da loja para os autores engloba a dimensao social, o design e o proprio 

ambiente. Onde a dimensao social refere-se as pessoas que estao no estabelecimento, 

que compoem a atmosfera, sejam consumidores, funcionarios ou outros individuos. 

Caracteristicas relevantes da for<;a de vendas, como numero de funcionarios, 

apresenta<;ao (uso de uniforme, higiene e aparencia), educa<;ao e cortesia, podem ser 

utilizados como indicadores da qualidade do atendimento. A dimensao design abrange 

aquelas caracteristicas que sao essencialmente visuais, sejam elas funcionais ou 

esteticas. Entre os elementos funcionais estao o layout da loja e o conforto oferecidos, 

enquanto os elementos esteticos incluem a arquitetura do local, as cores e os materiais 

utilizados, o estilo e a decora<;ao e a dimensao ambiente designa as condi<;oes que 

afetam os cinco sentidos humanos. 0 estudo identificou que as tres dimensoes da 

atmosfera de varejo exercem influencia sabre os consumidores, gerando respostas de 

natureza cognitiva e emocional. 
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2.3. Os Supermercados 

2.3.1. Breve Hist6rico 

Para iniciar uma descrigao do conceito de supermercado e abordar aspectos 

relatives a evolugao deste comercio varejista em nosso pais e importante frisar o 

periodo de transagao que ocorreu entre as antigas mercearias, os armazens, os 

emp6rios e os novas estabelecimentos onde ha o predominio do auto-servi<;o, uma vez 

que, os consumidores estavam acostumados com urn mercadante, urn individuo que 

entregava ao cliente o seu pedido, com o acesso restrito ao lado de fora do balcao do 

estabelecimento. Ou entao ao sistema empirico de credito, a caderneta, ou em 

agougues, ou diretamente com os vendedores ambulantes, como o verdureiro, o 

peixeiro, que sempre estavam dispostos a fiar ate a proxima semana. 

Em virtude do crescimento dos grandes centros urbanos, principalmente em 

Sao Paulo, em meados da decada de 20, onde a cidade ja contava com varios 

estabelecimentos industriais, urn grande numero de operarios e a necessidade de 

abastecimento. Viu-se a necessidade da produgao de produtos que suprissem as 

necessidades, assim, foram criados, organizados estabelecimentos, como os acima 

citados, alem das feiras que buscavam oferecer produtos a populagao em geral 

(Rodrigues, 1993). Mario Gomes d'Aimeida, gerente de urn supermercado no inicio de 

sua operagao fala em uma entrevista que "grande parte do seu trabalho nos primeiros 

meses como gerente da loja, foi o de ficar na porta durante a hora de movimento para 

conversar com as pessoas que chegavam, pais estas paravam, se encostavam e 

ficavam na duvida ... ". lsto foi mudando, onde posteriormente as funcionarias passaram 

a desempenhar esta fungao, acompanhando, orientando, mostrando e explicando aos 

consumidores o que era urn supermercado (Rodrigues, 1993). 

Acredita-se que esse novo modelo de comercializagao, primeiramente mais 

amplo no segmento alimenticio veio de uma novidade americana. Santos (1998, p. 11) 

diz que do ponto de vista economico, o periodo p6s-guerra foi uma epoca de 
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prosperidade, as atividades comerciais foram estimuladas. Os primeiros supermercados 

a se estabelecerem no pals instalaram-se na cidade de Sao Paulo no ana de 1953, os 

supermercados Sirva Se e Americana, e no ana seguinte veio o Peg-Pag (Ratto e 

Landi, 2003). Segundo os autores, os primeiros supermercados brasileiros eram lojas 

sofisticadas, atendiam a um publico de classe social mais abastada, eram lojas bern 

localizadas, em bairros centrais e nobres, procuravam reproduzir aqui o que de mais 

moderno existia, lojas espac;osas, bern iluminadas, balcoes refrigerados, carrinhos para 

os clientes e caixas registradores na safda. 0 principal objetivo destes novas 

estabelecimentos era de proporcionar sofisticac;ao, avanc;o e funcionalidade para a vida 

nos centros urbanos. Mas num perfodo de curta prazo, os primeiros estabelecimentos 

supermercadistas tiveram inumeros problemas, foram tanto com relac;ao a adaptac;ao 

do consumidor ao novo formato, seja pelas legislac;oes vigentes na epoca, assim, como 

tambem a falta de mao-de-obra especializada. 

2.3.2. Defini~oes 

Kotler e Armstrong (2003, p. 337) definem os supermercados como sendo "lojas 

de auto-servic;o relativamente grandes, de baixo custo, baixas margens, alto volume, 

projetadas para atender a todas as necessidades dos clientes em alimentac;ao, higiene 

pessoal, domestica, entre outros". Ap6s decadas de implantac;ao dos supermercados 

no Brasil, Rodrigues (1993, p. 19) aborda que o auto-servic;o, primeira restric;ao ao 

desenvolvimento dos supermercados em relac;ao a atitude dos consumidores, ja esta 

absolutamente integrado ao cotidiano dos consumidores. Assim, a atual configurac;ao e 

fruto de numerosas adaptac;oes de uma ideia basica, a de auto-servic;os, em torno do 

qual se construiu o conceito moderno de vendas a varejo. Rojo (1998, p. 85) 

complementa ao fazer a descric;ao do auto-servic;o em um supermercado, descrevendo 

detalhadamente os componentes que compoem um supermercado, desde o balcao 

com a caixa registradora, hoje substitufda pelos terminais informatizados no check-out, 

ate os carrinhos ou cestas a disposic;ao dos consumidores. Os supermercados sao um 
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tipo de varejo que tern grande freqOencia de cornpradores e cada vez rnais vern 

surgindo os hiperrnercados, conhecidos como as "superlojas", rnaiores que os 

supermercados normais e que oferecem urn rnaior sortirnento de produtos. 

2.3.3. A Evolu~ao dos Supermercados 

Sobre a evoluc;ao dos superrnercados no Brasil, Rojo (1998) diz que durante as 

ultirnas decadas cresce continuarnente a irnportancia dos superrnercados na 

distribuic;ao de generos alirnenticios, ernbora se saiba que cresce o nurnero de lojas de 

conveniencia e outros canais de distribuic;ao de produtos, urn deles e o uso da internet 

para a aquisic;ao de produtos do genero alirnenticio. Mas as pesquisas revelam que 

desde a decada de 70 ate final dos anos 90 houve urn crescirnento expressive na 

participac;ao dos superrnercados na distribuic;ao de alirnentos. 0 grafico a seguir 

dernonstra este crescirnento. 

90% .1r-==c====cr~::~8~4~%~~8=5=%~ 80% -\- 74% --
70%~-r--~r~,--~-r----+---~ I 60% l-----+-----~j,.,_---+------1--------i 

50% I-- I 
40% ,..........-----r~~o/sL_.,_--j-----+------+-----
30% ---:. L ______ t-- _ _ _ _ .l 
20% v -- J - ---· l ' -i 

1 0% '-- --- - -- - - j I -- I 

0% ----··--,---
70 80 90 97 

I 
Anos 1 

Grafico 1 - Evolu9ao dos Supermercados no Brasil 
Fonte: Nielsen Servi9os de Marketing (1991, 1995 e 1997). 
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0 perlodo demonstrado pelo grafico acima compreende basicamente tres 

decadas, na decada de 70 ocorreu o I Plano de Desenvolvimento que incorporou entre 

suas metas, para a area do abastecimento, a expansao das redes de supermercados. 

Alem das empresas brasileiras, organizac;oes como o Carrefour instalaram-se no pals. 

Nos anos 80, perlodo este conhecido como a decada perdida, foi urn perlodo de 

grandes dificuldades para a maioria dos brasileiros. Varias foram as ac;oes tomadas por 

parte do governo e das empresas do setor, porem, muitas redes de lojas apresentaram 

dificuldades, devido a concorrencia, o que tornou maior a dificuldade de crescimento 

deste mercado. E na decada de 90, com o clima de incerteza e recessao no inlcio da 

decada, a grande ac;ao tomada foi a de enxugar as estruturas, ocasionando assim a 

reduc;ao de custos, aumento de produtividade e a eficiencia. A concorrencia entre os 

supermercados torna-se acirrada como nunca em virtude dos investimentos na 

qualificac;ao de pessoal e atualizac;ao de equipamentos. De acordo com a Associac;ao 

Brasileira de Supermercados (ABRAS), o setor supermercadista brasileiro fechou o ano 

de 2001 com urn crescimento nominal acumulado de 7,21% em comparac;ao ao 

exerclcio de 2000 e urn faturamento nominal da ordem de R$72,5 bilhoes, o que foi 

pouco em relac;ao a 2002 que teve urn crescimento acumulado anual de 10,34%, no 

valor de 80 bilhoes. Em 2003, encerrou o ano com urn crescimento nominal acumulado 

de 9,27% em comparac;ao ao exerclcio de 2002, resultando em urn faturamento 

nominal da ordem de R$87,2 bilhoes. Em valores reais, as vendas acumularam queda 

de 4,5%. lsso mostra que devido a forte retrac;ao da renda, ao desemprego, juros altos 

e os aumentos nos prec;os das tarifas e servic;os administrados, o poder de compra da 

populac;ao caiu acentuadamente. 

0 Brasil continua na rota do crescimento do consumo. Em 2006, o consumidor 

recuperou seu poder de compra com o aumento do rendimento medio e a inflac;ao 

atingiu o menor patamar dos ultimos 5 anos. Segundo a ABRAS (Associac;ao Brasileira 

de Supermercados) no Panorama 2008, a economia, saudavel em suas variaveis, 

proporcionou o crescimento do comercio varejista. Dados do ranking da ABRAS, a 

evoluc;ao do lndice de faturamento do setor no perlodo do anode 2006 foi superior aos 

tres anos anteriores, igualando-se ao ano de 2002 e perdendo somente para o ano de 

1998 e, o desempenho dos supermercados e uma das boas formas de medir a 
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evoluc;ao do consumo de urn pals. Esse crescimento, embora tfmido, estimula os 

supermercados a investirem pesado em suas operac;oes, com a implantac;ao continua 

de novas e modernas lojas. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Diehl e Tatim (2004) afirmam que a pesquisa consiste em urn procedimento 

racional e sistematico, cujo objetivo e proporcionar respostas aos problemas propostos. 

Ao seu desenvolvimento e necessaria o usa cuidadoso de metodos, p~ocessos e 

tecnicas. 

Neste trabalho a pesquisa utilizada foi a de cunho explorat6ria, segundo Gil 

(1991) a pesquisa explorat6ria tern como objetivo proporcionar maier familiaridade com 

o problema. Pode-se dizer que estas pesquisas tern como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias, ou a descoberta de intui<;oes. Seu planejamento e, portanto, 

bastante flexivel, de modo que possibilite a considera<;ao dos variados aspectos 

relatives ao fato estudado. 

Gil (1991) classifica a pesquisa bibliografica quando esta e elaborada a partir de 

material ja existente. Onde parte-se do pressuposto da determina<;ao dos objetivos, 

uma vez que o desenvolvimento de uma pesquisa bibliografica varia em fun<;ao de seus 

objetivos. Convem que estes sejam claramente estabelecidos a fim de que as fases 

posteriores da pesquisa se processem de maneira satisfat6ria. Os objetivos devem 

levar em considera<;ao a defini<;ao de urn problema, a obten<;ao de informa<;oes e, 

conseqi.iente interpreta<;ao dos resultados. No proximo capitulo deste trabalho, iremos 

continuar a explanar as informa<;oes secundarias. 



29 

3.1. Delineamento da pesquisa 

Acevedo e Nohara (2004, p. 51) denominam o delineamento "como a forma 

com que os dados sao coletados e controlados no processo de investiga<;ao". Neste 

trabalho foram utilizados dados secundarios para a analise em profundidade dos 

objetos estudados, no caso a intera<;ao dos individuos com os fatores situacionais. 0 

pressuposto estudo visa conhecer como ocorre o(s) fenomeno(s) a tim de que se possa 

levantar hip6teses sabre como o fenomeno ocorre em geral. 

3.2. Analise e interpretacao dos dados 

Para a analise e interpreta<;ao dos dados, as informa<;oes coletadas foram 

agrupadas de acordo com a rela<;ao com as variaveis analisadas neste trabalho. Assim, 

a analise e a interpreta<;ao dos dados deu-se atraves da tecnica de analise do 

conteudo. 

Na interpreta<;ao dos dados obtidos com o estudo, foi realizado o confronto de 

algumas informa<;oes, que quando interligadas sugeriam a constru<;ao de uma teoria, 

embasada nos dados obtidos. 
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4. APRESENTACAO E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

4.1. Resultados da Pesquisa 

4.1.1. Descri~ao Generica da Popula~ao Brasileira 

Sabemos que o consumidor brasileiro esta cada vez mais consciente de seus 

direitos, mais exigente nas suas compras e mais ciente de que sabe escolher, temos 

como nunca antes, urn brasileiro mais crftico, decidido e consciente de seu papel nas 

rela~oes de consumo. Porem, paralelamente a este perfil, o consumidor brasileiro e 

tambem mais emocional, troca de loja ou de marca por urn atendimento mais atencioso 

ou por urn servi~o mais diferenciado. No panorama 2007 realizado pela Associa~ao 

Brasileira de Supermercados, atraves da Revista SuperHiper o consumidor e descrito, 

assim, com suas preferencias, seus habitos e tendencia de consumo e quais nichos de 

clientes que podem ser mais trabalhados. 

0 inicio do seculo 21 iniciou com profundas altera~oes no mercado mundial. A 

globaliza~ao, aliada as novas formas de consumo e os habitos culturais, ocasionaram 

impactos principalmente nos pafses em desenvolvimento. 0 Brasil como urn pafs com 

economia emergente, que experimentou a abertura de seu mercado em meados dos 

anos 90, assim, como o acesso a novas tecnologias, vern evoluindo em diversas areas, 

inclusive nas rela~oes de consumo. Hoje, mais bern atendido e suas necessidades o 

consumidor adiciona novos valores e cren~as a seus criterios de escolha e de 
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julgamento de empresas e de marcas. Em todos os nlveis sociais cresce a consciencia 

da dimensao etica, da cidadania, da valorizac;ao dos direitos humanos e do respeito a 
capacidade de consumo. Hoje, questoes como meio ambiente, reciclagem de 

embalagens, responsabilidade social, seguranc;a alimentar, entre outras, pesam na hora 

do consumidor escolher o que vai comprar e onde vai gastar o seu dinheiro. 

Segundo dados do IBGE (Institute Brasileiro de Geografia) a populac;ao 

brasileira seria de cerca de 182 milh6es de pessoas em janeiro de 2007. Pals com 

aproximadamente 48 milh6es de domicllios. Onde as pesquisas revelam que o numero 

de pessoas por domicllio vern diminuindo gradativamente. Assim, como o perfil da 

populac;ao em relac;ao ao ciclo de vida. 

As informac;oes que serao apresentadas agora foram obtidas atraves de 

pesquisas realizadas pela LatinPanel organizac;ao que acompanha a evoluc;ao de mais 

de 70 categorias nos setores de alimentos, bebidas, higiene pessoal, limpeza 

domestica e telecomunicac;oes, alem de realizar estudos e analises especiais para 

outros segmentos da economia. 

Tabela 1 - Tamanhos das familias (%) 
N° de pessoas 1993 1996 2000 2005 
Ate 2 pessoas 18 22 24 29 
De 3 a 4 pessoas 44 46 47 48 
Com 5 pessoas au + 38 32 29 23 

Fonte: LatinPanel 

Tabela 2 - Cicio de vida: perfil da popula~ao 2005 (%) 

%da A/8 c D/E 
popula~ao 26 36 38 

I ndependentes 33 24 31 41 
Filhos de ate 5 anos 21 18 23 21 
Filhos de 6 a 12 anos 16 21 18 12 
Filhos de 13 a 17 anos 9 13 9 6 
Filhos de 18 a 29 anos 7 12 6 4 
Monoparentais 17 17 15 20 

Fonte: LatinPanel 
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Embora nao seja objetivo do estudo, a analise de variaveis economicas e 
fundamental para a analise do consumidor, uma vez que, o consumo da popula9ao esta 

diretamente ligada a renda, ao poder aquisitivo dos consumidores. Embora se fale em 

melhora no cenario nacional, onde os avan9os obtidos com o controle da inflayao, da 

amplia9ao da economia e dos programas sociais realizados pelos governos nos ultimos 

anos, ainda existe parte da popula9ao que esta excluida do consumo. Abaixo segue 

uma tabela que expressa os dados do cenario nacional. 

Tabela 3 - Classificac;ao economica dos consumidores brasileiros 
Regioes/Ciasses 2002 2003 2004 2005 2006 

Norte 
AB 24 16 16 16 20 
c 34 36 36 36 40 
0/E 42 48 48 48 40 

Nordeste 
AB 14 11 11 11 11 
c 36 21 21 21 29 
0/E 50 68 68 68 60 

Centro-Oeste 
AB 12 22 21 21 23 
c 22 32 32 33 37 
0/E 66 46 47 47 40 

Sudeste 
AB 23 28 27 27 29 
c 33 38 38 38 41 
0/E 44 34 35 35 30 

Sui 
AB 27 27 27 28 28 
c 36 37 37 37 42 
0/E 38 35 35 35 30 

Fonte: LatinPanel 

Dos 48 milhoes de domicilios no Brasil, 16% destes (cerca de 7,68 milhoes) 

estao na regiao Sui. A regiao Sui do pais, mais o estado de Sao Paulo, representam 

43% da populayao, onde 48% dos lares possuem crian<.(as e 76% pertencem as classes 

ABC. Como mostra a tabela acima, na regiao sui, nos ultimos 5 anos, a classe AB se 
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manteve quase sem varia(fao, a maior mudan(fa, foi a queda de 8 pontos percentuais 

das classes 0/E no perfodo de 2002 a 2006, ingressados na classe C. 

Na regiao metropolitana de Curitiba/PR, segundo dados da LatinPanel o 

panorama economico da regiao metropolitana era o seguinte: 

Tabela 4 - Classifica~ao econonima dos consumidores da regiao metropolitana de 
Curitiba/PR 

A+B c D+E 
1993 I 2ooo I 2005 1993 I 2000 I 2005 1993 I 2000 I 2005 

23 I 33 I 32 28 I 36 I 36 49 I 33 I 32 

Fonte: LatinPanel 

Vemos que o poder de compra da populayao cresceu, onde na decada de 90, 

cerca da metade da populayao metropolitana de Curitiba/PR pertencia a classe 0/E e 

urn pouco mais de uma decada depois o grupo que pertencia a essa classe era menor 

de urn teryo da popula(fao. 

Urn dos grandes desafios dos supermercados e a adequayao de estrategias e o 

desenvolvimento de formatos que atraiam os diversos consumidores com relayao a 
classificayao economica. A seguir, segue a tabela de releva os gastos em alimentos por 

domicflio de acordo com a faixa salarial: 

Tabela 5- Gastos em alimentos por domicilio 
Gastos em alimentos 

no domicilio 

Faixa de renda 
N°de Media 

familiar (R$ mes) 
domicilios % do orc;:amento domiciliar 
(milhoes) (R$ mes) 

mais de 4.000 4,7 6,5 520,0 
mais de 2.000 a 4.000 7 9,7 267,0 
mais de 1.200 a 2.000 8,4 14,4 220,0 
mais de 600 a 1.200 13,7 17,8 152,0 

ate 600 14,7 19,9 73,0 
Total 48,5 10,7 192,0 

Fonte: IBGE- POF 2003 
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Outro fator importante na analise do consumidor e o genera e a idade, o Brasil e 

urn pals jovem, mas amadurecendo, existe uma tendencia do crescimento da 

popula9ao acima dos 40 anos. Veja a tabela com os dados do Brasil no ano de 2005: 

Tabela 6 - Popula~ao residente, por genero e grupos de idade 
Grupos de ldade Total Hom ens Mulheres 

0 a 4 anos 14.648.210 7.378.805 7.269.405 
5 a 9 anos 17.000.008 8.677.886 8.322.122 
10 a 14 anos 17.195.780 8.789.105 8.406.675 
15a19anos 17.733.925 8.957.891 8.776.034 
20 a 24 anos 17.318.407 8.668.338 8.650.069 
25 a 29 anos 15.464.436 7.522.232 7.942.204 
30 a 34 anos 13.855.163 6.734.750 7.120.413 
35 a 39 anos 13.162.073 6.246.200 6.915.873 
40 a 44 anos 12.429.006 5.975.449 6.453.557 
45 a 49 anos 10.928.544 5.149.850 5.778.694 
50 a 54 anos 9.154.801 4.331.555 4.823.246 
55 a 59 anos 7.242.119 3.403.965 3.838.154 
60 a 64 anos 5.587.893 2.581.860 3.006.033 
65 a 69 anos 4.486.269 2.026.639 2.459.630 
70 anos ou mais 8.119.753 3.370.726 4.749.027 
ldade ignorada 62.233 36.384 25.849 

Total 184.388.620 89.851.635 94.536.985 

Fonte: PNAD/IBGE 

Do total da popula9ao, 51% sao mulheres e 49% sao homens. Nao a uma 

diferen9a significativa da existencia de mulheres, o numero maior de mulheres esta 

distribuldo em todas as faixas etarias, sendo mais acentuado na medida em que 

aumenta a idade, uma vez que, a perspectiva de vida da mulher e superior a do 

homem. As mulheres hoje representam 43% da for9a de trabalho brasileira, segundo o 

IBGE, sendo que 25% sao chefes de familia e 90% delas sao responsaveis pelos 

afazeres domesticos. Sua participa9ao no mercado de consumo cresceu muito nas 

ultimas decadas e vern aumentando cada vez mais. Hoje, 80% das decisoes de compra 

da familia brasileira, direta ou indiretamente, dependem das mulheres, segundo dados 

da LatinPanel. Urn importante dado e que 36% das donas de casa trabalham fora, e 

destas 85% decidem as compras, com destaque para as com idade entre 30 e 49 anos. 
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Acredita-se que o perfil do consumidor masculino vern mudando, os homens de 

forma geral sao mais apressados para os itens do dia-a-dia, mas sao eles que possuem 

o maior valor de tiquete media em virtude de demorarem mais em areas de lojas com 

objetos do seu desejo, como eletroeletronicos, COs e DVDs, auto-esporte, etc. Sao 

menos praticos que as mulheres, sao seletivos e levam mais em conta o custo

beneficio do que o prego em si. 

4.1.2. Comportamento de Compra do Consumidor 

A tendencia do crescimento da populagao com mais idade fica evidente nos 

dados o IBGE que revela que na decada de 70, 14% da populagao era composta por 

individuos com mais de 45 anos, este valor no ano de 2005 ja era de 23%, e acredita

se que no ano de 2020 chegue a 30% da populagao. Esta mudanga de perfil da 

populagao provoca alteragao em toda a sociedade, especialmente dos meios de 

consumo e de servigos. Consumidores onde o auto-servigo precisa estar cada vez mais 

atento, que exige produtos especiais, melhor atendimento e uma conveniencia maior no 

ponto-de-venda. Os consumidores da chamada "melhor idade" compram de forma 

diferente, vao mais vezes ao ponto-de-venda e gastam 35% mais com nao duraveis 

segundo dados da LatinPanel. Embora tenha se diminuido o numero de lares com 

criangas, onde em 1993, 57% dos lares possuiam criangas, e em 2005 esse numero 

caiu para 49%. A quantidade de pessoas tambem decresceu, em 1993, 31% das 

familias contavam com cinco membros, Hoje, apenas 23% tern cinco pessoas, existe 

uma grande influencia no consumo de produtos e servigos onde os jovens opinam ou 

entao decidem. 

Uma pesquisa realizada por pesquisadores da LatinPanel com casais com 

filhos, focalizando as tendencias de consumo das familias com filhos, sejam pequenos, 

adolescentes, etc., uma vez que, sao as que mais gastam nos supermercados, buscou 

evidenciar tendencias para agoes em lojas. Com o levantamento de dados, obteve-se 

as seguintes afirmagoes: 
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- Urn casal com filhos pre-adolescentes gasta em media 25% mais do que a 

media total das familias; 

- Os casais com filhos adolescentes gastam 20% mais; 

- Os com crianc;a pequena, 15% mais; 

- Os que tern filhos adultos morando na mesma casa gastam 10% mais; 

- Os monoparentais (familias com apenas urn dos progenitores) gastam 5% 

menos que a media das familias e; 

-As familias sem filho, as pessoas independentes, gastam 25% menos do que 

a media. 

A tabela abaixo destaca algumas informac;oes da pesquisa que sao relevantes 

para a analise do comportamento do consumidor. 

Tabela 7 - Familia brasileira composta par mais de 3 individuos 

Casais com crianc;as Pre-adolescentes Adolescentes Filhos adultos 

Canais 

Auto Servico 52 53 55 58 

Varejo Tradicional 30 30 27 25 

Porta a porta 5 4 5 4 
Farmacias 2 2 2 2 

Outros 11 11 11 11 

Loja mais freqOentada Ate 6 check-outs Entre 4 e 10 check-outs + de 7 check-outs + de 7 check-outs 

Perfil 
CDE- 53% ABC- 52% AB -72% AB -73% 

Comportamento de compra 

ldas ao PDV!mes 16 17 16 16 

Prec;:o 
Prec;:o 

Prec;:o 
Prec;:o 

Variedade Variedade 
Decisao de compra Variedade Qualidade/ 

Variedade Promoc;:ao/ 
Qualidade 

Promoc;:ao 
Qualidade 

Qualidade 

Fonte: Adaptado de PatinPanel 
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4.1.2.1 Consumo em Supermercados pelas Famllias Brasileiras 

Os casais com filhos pre-adolescentes de 6 a 12 anos representam 17% da 

populac;ao, mas 20% do consumo. Ja os casais independentes, com mais de 29 anos e 

sem filhos, sao 28% da populac;ao e 21% do consumo. A maior representatividade no 

consumo fica por conta dos casais com crianc;as de ate 5 anos. Essas famflias 

respondem por 21% da populac;ao e sao responsaveis por 23% do consumo. No caso 

dos filhos adolescentes de 13 a 18 anos, a representatividade na populac;ao e de 8%, 

mas no consumo, de 10%. 

Os casais com filhos adultos de 18 a 29 anos sao 8% da populac;ao e 9% do 

consumo. Os monoparentais respondem por 18% da populac;ao e 17% do consumo. 

4.1.2.2 Volume de Compra em Supermercados pelas Familias Brasileiras 

Em 2005, a LatinPanel constatou que o volume medio de produtos consumidos 

em domicflios brasileiros teve expansao de 6%. Quando a analise se restringe aos 

casais com filhos pre-adolescentes, de 6 a 12 anos, verifica-se urn aumento no volume 

medio de compra de 7%, o mesmo crescimento constatado entre os casais com 

crianc;as ate 5 anos e adolescentes de 14 e 17 anos. Apenas os casais independentes 

ficaram aquem da media, com expansao de 4%. 

4.1.2.3 Valor Medio Gasto em Supermercados pelas Familias Brasileiras 

Quanto ao gasto medio, mais uma vez destaque para as famflias com pre

adolescentes que apresentam alta de 12%. Os casais com filhos de ate 5 anos 

elevaram seus gastos medios em 10%, menos do que as famflias com adolescentes, 
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que conseguiram expansao de 11%, igual as famflias com filhos adultos de 18 a 29 

anos e mais do que os independentes e os monoparentais, que obtiveram incremento 

de 8% e 9%, respectivamente. Os lares com a presenc;a de filhos apresentam 

resultados acima da media, se comparados ao lndice de Prec;os ao Consumidor Amplo 

(IPCA), que em 2005 foi de 6,87%. 

4.1.2.4 Frequencia em Supermercados pelas Familias Brasileiras 

Quando o assunto e crescimento de frequencia com que os clientes vao ao 

ponto-de-venda, mais uma vez os casais com filhos pre-adolescentes lideram os 

numeros, ficando acima da media e superando as demais famflias. Enquanto a media 

das famflias da conta de urn crescimento de 6% neste quesito, na comparac;ao entre 

2005 e 2004 os casais com filhos pre-adolescentes elevaram em 9% as idas ao ponto

de-venda no mesmo perfodo. A freqOencia do consumidor nas lojas aumentou, tanto 

em supermercados, onde passou de 4,2 idas a loja em 2001, para 4,8 idas em 2005; 

como nos outros canais (padaria, ac;ougue, etc.), onde passou de 5,4% para 12,4% no 

mesmo perfodo. Com relac;ao a frequencia, em 2001, 41% das vend as aconteciam nos 

primeiros dez dias do mes, 32% entre os dias 11 e 20, e em 27% nos dez dias finais. 

Entre o perfodo de 2001 e 2004 as idas em supermercados cresceram 13%. 

4.1.3. Comportamento de Compra do Consumidor no Ponto-de-Venda 

0 comportamento do consumidor e definido como comportamento de procura, 

compra, usa e avaliac;ao de produtos e servic;os, assim, esse comportamento pode ser 

descrito como atividade ffsica, mental e emocional realizada na selec;ao, compra e usa 

de produtos e servic;os para a satisfac;ao de necessidades e desejos. 
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Hoje 98% dos lares brasileiros compram em supermercados. Destes, 81% sao 

das classes A, B e C. Eles encontram-se em sua maior parte nas regioes Sui e Sudeste 

do Pais. Pon3m, apenas 30% desses lares sao leais ao canal supermercado, 

respondendo por 45% das compras realizadas. Entre os fatores que influem na decisao 

de compra dos clientes esta em primeiro Iugar o prec;o, com sua relac;ao 

custo/beneffcio. Em segundo, variedade e neste ponto se fortalece o conceito "tudo 

num mesmo Iugar" que existe os supermercados. Ja em terceiro esta a localizac;ao, que 

inclui o facil acesso ao ponto-de-venda. A localizac;ao ganhou nos ultimos anos 

destaque, principalmente com a comoditizac;ao de muitos prec;os e a melhoria do nfvel 

de muitas lojas. Muitos clientes, apesar de demonstrarem preferencia por urn tipo de 

loja, acabam indo de fato a outro. 0 consumidor na maioria dos casos vai a pe (60%) 

aos supermercados, mas uma boa percentagem vai de carro (40%) e outra de onibus 

(21%). Portanto, a area de estacionamento e urn item necessaria, mas depende do 

perfil do publico. No caso da loja atender consumidores da classe A/B, por exemplo, ter 

estacionamento e fundamental, uma vez que esses consumidores tern o habito de ir as 

compras com seus autom6veis. Na baixa renda o baixo fndice de penetrac;ao de 

autom6veis torna sua locomoc;ao limitada. Assim, as alternativas do consumidor de 

baixa renda ficam restritas pela facilidade de acesso. Para pequenos volumes de 

comprar os consumidores mostram forte preferencia para comprar em lojas menores e, 

mais pr6ximas de sua residencia. 

De qualquer forma, independente de camada social, idade, sexo e ate do poder 

aquisitivo, ha certos trac;os muito permanentes no comportamento do consumidor 

brasileiro. Pode-se afirmar que o consumidor esta sempre a procura de promoc;ao ou de 

prec;o baixo. Pois, certamente, o consumidor brasileiro com seu perfil no geral alegre, 

criativo e mais aberto a novas escolhas, enquanto existir urn cenario de estabilidade 

economica, estara buscando formas de compensar pela emoc;ao suas expectativas nao 

atendidas e buscara as compras promocionais, os descontos, os saldoes, etc. Urn dado 

que inevitavelmente salta aos olhos e o de consumidores que vao aos supermercados 

em busca de produtos em promoc;ao. Assim, em ordem de importancia, o que atrai 

esses consumidores e o prec;o baixo; comprar tudo num mesmo Iugar; as promoc;oes; a 

variedade de produtos e a qualidade. Entre os consumidores que buscam prec;o e as 
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promoc;oes 83% deles comparam prec;os entre marcas; 84% procuram marcas de prec;o 

baixo; 67% limitam-se estritamente ao orc;amento quando com pram alimentos; 41% 

fazem lista de compras regularmente antes de sair de casa; 71% gostam de 

experimentar novas marcas. 

Com relac;ao a atitude do consumidor quando nao encontra o produto na loja, 

29% nao levam nenhum produto; 24% mudam de loja e 47% mudam de marca. 

Assim como orientado pelas promoc;oes, outro trac;o relevante do consumidor 

brasileiro e seu apegos as marcas. Dados da LatinPanel mostram que 15% dos lares, 

em 2002, decidiram suas compras orientados a marca, enquanto em 2006 esse 

percentual chega a 21% dos lares do Pais. Tanto e que, mesmo num ano de 

desemprego no Pais, como foi 2005, as marcas lideres conseguiram manter a 

participac;ao, em valores de vendas. lsso significa dizer que as marcas lideres possuem 

19% do mercado, mesmo percentual de 2004. 

Esses 21% dos consumidores orientados por marcas respond em a 21% do 

consume. Alem disso, vao aos pontos-de-venda em media 15,5 vezes ao mes. A maior 

parte desses consumidores se encontra nas classes A e B e possuem crianc;as 

pequenas e adolescentes. Os consumidores brasileiros orientados a marca apresentam 

indice de 83% comprando sempre a mesma marca; 77% deles afirmam sempre 

comprar marcas conhecidas para produtos de higiene pessoal; 69% visitam diferentes 

lojas para encontrar o melhor prec;o; 59% nao se importam com o prec;o se o produto 

tiver qualidade; 51% preferem mudar o tamanho da embalagem a trocar de marca; 48% 

acreditam que as marcas tradicionais tern mais qualidade que as outras; 43% nao 

compram mais da marca atual se tiver em promoc;ao e 38% gostam de experimentar 

novas marcas, mesmo sendo fieis as marcas promocionais. 

0 ambiente da loja e urn aspecto que exerce enorme importancia nos 

sentimentos que a experiencia de compra desperta nos clientes. No caso do 

consumidor de baixa renda, o momento de compra e uma das raras ocasioes em que 

este consumidor experimenta urn sentimento de poder e de inserc;ao social, para que 

esta sensac;ao se fortalec;a, o ambiente da loja deve ser agradavel e demonstrar que o 

varejista acredita e confia nesse consumidor. Alem disso, o ambiente deve ser alinhado 
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com as caracterlsticas do consumidor, seja no caso de consumidor com alta ou baixa 

renda. 

Dentro deste fator ambiental de urn supermercado, o layout, a iluminagao e as 

cores sao variaveis fundamentais e que exercem influencia direta sobre os 

consumidores. 0 layout representa a organizagao interior do mobiliario, equipamentos, 

vitrines, displays, gondolas e mercadorias. 0 grande desafio e maior objetivo sao a 

correta utilizagao dos espagos, a maximizagao do lucro e o retorno do investimento da 

area ocupada. Este deve ser atraente e proporcionar ao individuo urn clima de 

aconchego, ao mesmo tempo sendo pratico e que o consumidor se sinta confortavel em 

percorrer o ambiente, no caso de grandes supermercados, podem existir diversos 

ambientes, segmentando as areas da loja de acordo com os produtos que estao sendo 

oferecidos. Paco (1999, p. 76) usa como exemplo o comportamento bumerange, 

denominado assim, pois se refere ao comportamento do consumidor que deixam de 

percorrer totalmente urn corredor de uma extremidade a outra, ou seja, o cliente 

percorre metade do corredor e retorna, geralmente quando ja encontrou o produto que 

procurava, nao circulando por toda a extensao do corredor. 

A iluminagao comp6e o ambiente e atua junto com a criagao do layout, porem, 

sua influencia e tamanha que deve-se dar atengao especial a este fator, uma vez que, 

bern integrada a estrategia do supermercadista, ela torna-se uma indispensavel e 

poderosa ferramenta de marketing. Uma boa iluminagao ajuda a mercadoria a atrair os 

olhares dos clientes. Quanto menos sombra a loja tiver, melhor o cliente se sentira. E 

para que nesse conjunto entre o layout e a iluminagao, as cores contribuirao para 

formar urn melhor ambiente interno aos estabelecimentos. A cor e uma sensagao, uma 

interpretagao cerebral das ondas de luz que chegam aos olhos do consumidor. De 

acordo com a personalidade de cada urn e a emotividade no momento da compra, a 

sensagao sera agradavel, quente ou fria, alegre ou triste. Existem formas de se aplicar 

as cores de forma mais eficaz, e cabe as lojas diversificar as formas de comunicagao 

atraves das cores. Urn exemplo e o uso das cores primarias, onde o azul e refrescante, 

porque lembra o ceu e a agua. 0 vermelho e excitante, porque lembra o sangue e fogo. 

E o verde e calmante, porque lembra a natureza. Assim, cabe aos profissionais 
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encarregados da criagao do ambiente adequar o estilo, a proposigao do ambiente com 

as cores a serem utilizadas. 

Existem principios basicos que formam o conjunto que se faz necessaria 

imaginar para agradar o consumidor. Colocar-se no Iugar dele e verificar seu ponte-de

vista e imprescindivel. Deve-se buscar saber: 

-Como o consumidor "ve" o ponto-de-venda; 

- Como se sente nele; 

- Como e atendido; 

- Como espera encontrar os produtos; 

- Qual a impressao que vai levar, comprando ou nao. 

Os consumidores avaliam o ponto-de-venda e os produtos quase que em 

conjuntos e assim e muito importante que ele se sinta bern dentro da loja. 

CASO SUPERPAO 

A busca por urn ambiente descontraido, que cative os clientes fez com que a 

rede de Guarapuava/PR, Superpao, se preocupasse com a boa atmosfera da loja. A 

loja do bairro Merces, em Curitiba/PR, inaugurada em novembro de 2002, e urn born 

exemplo dessa busca. Pois para criar urn ambiente descontraido e moderno, foi 

contratado urn profissional para elaborar urn projeto que se preocupasse com a 

iluminagao, o layout e o jogo de cores da loja. Em uma entrevista para a Revista 

SuperMix da Associagao Paranaense de Supermercados o gerente explicou que 

"buscou-se criar uma loja que conquistasse o cliente, onde ele pudesse se sentir em 

casa". Na disposigao das gondolas, o habito de consumo foi levado em conta. Para 

melhorar a circulagao da loja, o projeto seguiu uma sequencia de compra do cliente. 0 

Superpao tambem apostou na parceria com fornecedores para agradar o consumidor: 

pontos de degustagao, com produtos de boa aceitagao, sao posicionados 
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estrategicamente dentro da loja. Outra questao importante e o atendimento ao publico. 

"Pre<;o e mercadoria todos os supermercados tern. 0 nosso diferencial e o born 

relacionamento entre funcionarios e clientes", afirma Marcon, gerente do supermercado. 

Como visto no caso do supermercado da rede Superpao, o atendimento e urn 

grande diferencial e os resultados de uma pesquisa realizada em supermercados em 

Curitiba/PR pela APRAS, revelou que o atendimento ainda e o melhor neg6cio. Esta 

pesquisa extraida da Edi<;ao de Janeiro/Fevereiro de 2007 da Revista SuperMix buscou 

compreender melhor o comportamento de consumidores da capital paranaense. A 

enfase foi dada nos fatores relevantes no processo decis6rio de compra e a percep<;ao 

no geral, buscando verificar a qualidade os servi<;os prestados pelos supermercados 

curitibanos. 

No exemplo citado acima, o Supermercado Superpao, foi dado enfase 

primeiramente no aspecto ambiente da loja, fator que, segundo a pesquisa realizada 

(tabela abaixo) corresponde a 81,3% da media dos atributos que com poem o aspecto 

ambiente da loja, conforme abordou o gerente do supermercado, o objetivo era fazer 

com que o cliente se sentisse em casa, os atributos relacionados ao fator ambiental sao 

os fatores que exercem influencia diretamente sobre o consumidor, por serem os 

fatores mais explicitos e que geralmente sao primeiros a serem notados pelos 

consumidores. Mas a aplica<;ao de mudan<;as no aspecto fisico deu-se de forma eficaz, 

porque tambem se buscou praticar urn atendimento diferente, que mais do que apenas 

complementar a sensa<;ao do consumidor efetuar suas compras em urn ambiente 

bonito, aconchegante, que cativasse, pudesse ser urn fator que agregasse qualidade ao 

Supermercado Superpao. 0 atendimento, nao somente no caixa, no setor de 

panificados, a<;ougue ou hortifruti, mas tambem aqueles que sao suporte as opera<;oes 

convencionais dentro de urn supermercado, que vao desde a entrada do 

estacionamento, a seguran<;a, organiza<;ao das gondolas e limpeza. 

A partir de uma pratica efetiva de procedimentos voltados para tornar o 

processo de compra do consumidor urn memento de experiencia agradavel, fazendo 

com que o consumidor va ao supermercado, estando Ia permane<;a mais tempo e 

compre mais. 
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A seguir o quadro mostra o resultado da avalia<;ao da pesquisa. 

Tabela 8- Grau de satisfac;ao com os supermercados 

Fatores Atributos Nota 
media 

Existencia de estacionamento 92,1% 

Conveniencia 
Localizac;:ao 91,1% 
Facilidade de acesso 90,1% 
Entrega em domicilio 84,6% 

Media do grupo 89,5% 

Variedade 
Variedade dos produtos 86,1% 
Variedade das marcas 81,2% 

Media do grupo 83,7% 
Exposic;:ao dos produtos 87,1% 
Limpeza 87,1% 
Equipamentos e tecnologias usadas 86,2% 

Ambiente da Decorac;:ao 83,2% 
loja Espac;:o para circulac;:ao 78,2% 

Visual arquitetonico 78,2% 
Seguranc;:a 78,2% 
Sinalizac;:ao para localizac;:ao dos produtos 72,3% 

Media do grupo 81,3% 
Aparencia dos funcinarios 

79,2% 
(uniformes/apresent.) 

Qualidade Higiene e limpeza 78,2% 
Produtos frescos 71,3% 

Media do grupo 76,2% 

Condic;:oes de pagamento 85,8% 
Prec;o Promoc;:oes/ofertas 63,0% 

Presenc;:a de prec;:o na prateleira/gondola 52,5% 
Media do grupo 67,1% 

Cordialidade 66,4% 

Atendimento 
Atenc;:ao 65,3% 

do caixa 
Esclarecimentos 63,4% 
Ajuda/presteza 63,4% 

Agilidade 56,5% 
Media do grupo 63,0% 

GRAU DE SATISFA<;AO COM OS SUPERMERCADOS 76,8% 

Fonte: SuperMix 01 e 02/2007- APRAS 

Estes dados revelam a importancia que cada uma das seis dimensoes 

representa para o consumidor. Na avalia<;ao geral, com os resultados obtidos nota-se 
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que os servic;os foram avaliados por seus consumidores de forma mais positiva do que 

negativa. A conveniemcia, a variedade e o ambiente de loja sao os fatores que melhor 

satisfazem os consumidores. A qualidade, o prec;o e o atendimento do caixa estao com 

avaliac;ao abaixo do nivel dos demais (inferior a 80%). Vemos que a menor media 

obtida foi no atendimento do caixa, ponto critico e que demanda bastante atenc;ao, 

principalmente em servic;os. 

Conforme Kotler (2003), "as empresas podem obter s61ida vantagem 

competitiva com uma equipe de profissionais bern treinados. Estes profissionais 

segundo o autor exibem seis caracterfsticas, sao elas: 

• Competencia (possuem as capacidades e conhecimentos necessaries); 

• Corteria (sao agradaveis, respeitosos e corteses); 

• Credibilidade (sao dignos de credito); 

• Confiabilidade (realizam o servic;o de maneira consistente e cuidadosa); 

• Capacidade de resposta ( correspondem as exigencias e aos problemas 

dos consumidores com rapidez) e, 

• Comunicac;ao (esforc;am-se para compreender o cliente e se expressar 

com clareza). 

Assim, utilizando-se de urn atendimento de qualidade, agradavel, juntamente 

com metodos e praticas que fac;am das variaveis situacionais uma aliada na busca pela 

satisfac;ao do consumidor, as organizac;oes de varejo, principalmente os 

supermercados, terao urn grande diferencial e com certeza estara urn passo a frente em 

relac;ao as empresas que nao possuem preocupac;ao em diferenciar, atraves de fatores 

que exerc;am influencia sabre os seus consumidores. 
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4.2. Considerac;oes Finais 

Jovem ou velho, rico ou pobre, o consumidor sempre esta imerso em suas 

emo<;oes quando esta escolhendo para comprar, e tern mais sucesso quem souber 

explorar bern esse memento "magico". E consenso de que e precise transformar a 

compra num memento de prazer, com praticidade, simplicidade e, principalmente 

transparencia nas rela<;oes de consume. Ao mesmo tempo em que proporciona urn 

ambiente vendedor, o ponto-de-venda precisa exalar emo<;ao, criatividade, sensa<;oes, 

promover entretenimento, criar ambienta<;ao confortavel, com ilumina<;ao adequada. 0 

consumidor pede uma loja mais acolhedora, seja ele da classe media ou da classe 

baixa. 0 atual consumidor e mais exigente, ela sabe que tern "direitos" como 

consumidor, a concorrencia entre as empresas fez com que ele se beneficiasse. 

Num mercado em que todos se aperfei<;oam e come<;am a parecer iguais e 

onde o pre<;o esta bern mais padronizado, pela estabilidade economica a op<;ao e 

diferenciar. 

Detalhes da opera<;ao, como ter ou nao empacotador, manobrista e ate 

recepcionista na loja, podem fazer a diferen<;a na hora de conquistar o cliente. As 

caracterfsticas da loja, a disposi<;ao dos produtos, o numero e altura de balcoes e 

gondolas, o chao, as paredes, o teto e ate o proprio publico que transita no ambiente, 

todos contribuem para que, ao andar pela loja, o consumidor sinta-se tentado, ou nao, a 

comprar. Mas higiene e limpeza, atendimento atencioso e uma boa polftica de 

produtos/pre<;os sao basicos nesta tarefa. Como praticamente todos os tipos de varejo 

estao automatizando processes e as tecnologias estao muito acessfveis a todos, o 

diferencial e o ser humano, o sorriso, a musica que relaxa. 

Neste milenio, todas as estrategias apontam para a qualidade no atendimento 

aos clientes, afirma Kotler (2003), assim e precise mudar, buscar atender as 

necessidades imediatas ou aos desejos, assim como superar as expectativas dos 

clientes. As causas do mau atendimento quase sempre se encontram no ambito 

operacional e, por isso, as empresas devem transformar o ambiente num posto de 
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observa<;ao das rea<;6es dos clientes, colhendo dados, transformando-os em 

informa<;6es que solidifiquem as estrategias. 

Mas quem e o maior beneficiado com tantas mudan<;as? 

Para as empresas parece que compete apenas investimento, melhoria, mais e 

mais, e ao consumidor apenas o trabalho de desfrutar de todos estes beneffcios que I he 

sao oferecidos. Porem, sabe-se que as coisas aparentemente nao sao bern assim, as 

empresas investem, diferenciam, trabalham para desenvolver e implantar melhorias, 

visando sim o conforto de seus consumidores, mas com o intuito de que tais praticas 

resultem em retornos. 

Portanto, as variaveis situacionais que abordamos, sao hoje uma realidade 

cada vez mais percebidas dentro dos ambientes que freqOentamos e, estas variaveis 

buscam exercer uma influemcia sabre o consumidor, que muitas vezes se deixa levar, 

por aquila que de forma direta ou indireta, afetando seu lado emocional, psicol6gico ou 

racional produz a atitude de consumir, e consumir mais. Atitude esta que e o objetivo 

das organiza<;6es supermercadistas. 

Esta influencia causada por fatores situacionais, ou seja, fatores que afetam o 

consumidor principalmente no momenta em que este esta no ambiente da loja, seja na 

entrada do estacionamento ate a hora de sair, passando por todas as etapas de 

compra, etapas estas que podem ser inumeras, dependendo do que e da quantidade 

de produtos e/ou servi<;os que o consumidor ira adquirir dentro do ambiente. Sao 

estimulos criados pelas empresas para fazer com que se consuma mais. 

0 processo de influencia genericamente, da-se da seguinte forma: o 

consumidor e um ser complexo, dotado de caracteristicas, principalmente intangiveis e 

que principalmente encontram-se implicito em cada individuo. Dessa forma, as 

pesquisas realizadas, estudos e analises, a maioria delas realizadas "in loco", 

produziram informa<;6es que expressam quais sao as atitudes, quais os 

comportamentos e rea<;6es dos consumidores quando sao expostos a situa<;6es que 

lhe estimulem comprar. Sendo um individuo que toma suas decisoes atraves de um 

processo que envolve seu lado emocional, existe uma predisposi<;ao maior de este agir 

com impulso adquirindo um produto de determinada marca, tamanho, ou ate mesmo 



48 

algo que seja superfluo e que ira sanar uma necessidade que foi criada 

instantaneamente. 

Assim, ap6s o estudo e urn aprofundamento sobre o tema abordado concluf-se 

que e de grande relevancia a descoberta, 0 desenvolvimento e a implantayaO de 

variaveis que sao s6 serviam de estrmulo para os consumidores, mas que tambem 

possam atender as necessidades destes. 
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ANEXOS 



lmagem de urn corredor de Supermercado: se9ao de frios a 
direita na foto. Boa ilumina9ao e amplo espa9o para transito 
dos consumidores no corredor. 
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Gondola de vinhos: Simulando uma parreira de uvas. 
Criatividade que atrai os consumidores. 

Se9ao de hortifruti: legumes, verduras e 
frutas bern acondicionadas, organiza9ao 
que sugere qualidade nos produtos. 



A9ougue: alia a limpeza, organizayao e iluminayao, . 
criando urn ambiente atrativo ao consumidor. 
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Estacionamento: importante fator para proporcionar 
comodidade aos clientes e ponto crltico na qualidade do 
ambiente da loja. 

Checkout Automayao diminui as filas e o 
tempo do consumidor passar suas 
compras, mas tambem e o momento em 
que o atendimento se mostra de forma mais 
direta. 


