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Estratégia Comercial para conquista e retenção de novos clientes em uma
empresa distribuidora de produtos hospitalares

Elcio de Lara Gonçalves

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi elaborar uma estratégia comercial a ser adotada para
atração, conquista e retenção de novos clientes no segmento de produtos
hospitalares. Para isso foi realizada a aplicação de um questionário estruturado e
adaptado. De forma aleatória, foram selecionadas 27 empresas clientes e não
clientes na região da cidade de Ponta Grossa-PR, área de atuação da empresa. A
amostragem da pesquisa foi composta por 9 Clínicas médicas, 8 Clínicas
Odontológicas e 10 Clínicas Veterinárias. A pesquisa foi conduzida de forma face-toface através de um único pesquisador que, de forma presencial, entregou o
questionário da pesquisa impressa para que a mesma fosse respondida. De acordo
com as respostas, constatou-se que as compras são efetuadas em sua maioria pelo
proprietário sendo o modo de compra e divulgação de ofertas pelo aplicativo
WhatsApp, sendo esta preferência associada à facilidade, tempo e custo. Quanto ao
local de compras, os três tipos de clínicas compram em Ponta Grossa e Curitiba em
sua maioria, porém, as clínicas veterinárias realizam grande quantidade de compras
no estado de São Paulo. Os fatores que influenciam a decisão de compra pela
empresa em questão foi qualidade, preço e atendimento. A frequência de compras
nas três modalidades foi mensal e quinzenal com valor médio mensal acima de
R$2.000,00. A modalidade de pagamento preferencial é via boleto e o tempo de
entrega médio desejado foi de 2 dias. Baseado nos resultados obtidos pela
aplicação do questionário, foi possível elaborar como “estratégia comercial” o
estreitamento do relacionamento entre o representante comercial/vendedor com o
profissional que realiza a compra, em sua maioria proprietários, intensificar a
divulgação de produtos/promoções através do aplicativo WhatsApp, manter a venda
de produtos no formato Delivery, determinar calendário para visita e revisita do
representante comercial/vendedor. Além disso, foi observada a necessidade de
ampliar a gama de produtos e pesquisar futuramente o motivo de preferência dos
locais de compra em cidades diferentes de Ponta Grossa. Desta forma, torna-se
viável a potencialização do volume de vendas e consequentemente o faturamento
da empresa.
Palavras-chave: Administração estratégica. Estratégia de Marketing. Produtos
Hospitalares.
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1 INTRODUÇÃO
A empresa em análise atua no segmento de produtos médico hospitalares
como

uma

distribuidora,

comercializando

produtos

da

linha

de

consumo

(descartáveis), tais como, luva de procedimento, algodão, esparadrapo, lençol
hospitalar, gaze, seringa, agulhas entre outros. Em virtude do aumento da demanda
de mercado a empresa tem como objetivo expandir o escopo de produtos
comercializados para o segmento de medicamentos, uma vez que haverá maior
lucratividade e também por motivo de ter sido solicitado por vários clientes.
Neste trabalho, a empresa será denominada pelo nome fictício de Beta
Suprimentos. Ela está abrindo uma nova “fronteira” no segmento, atuando como
uma Delivery, tendo como foco, Clínicas médicas, veterinárias e odontológicas. No
contexto apresentado, o objetivo deste trabalho é elaborar uma estratégia comercial
para atração, retenção e conquista de novos clientes nesse segmento.
A empresa em estudo é classificada como microempresa. Esta nasceu do
sonho de um empreendedor que atuou no mercado da área de saúde e também na
indústria farmacêutica por mais de 10 anos, o qual vislumbrou e imaginou uma
oportunidade a ser explorada, o de uma delivery para Clínicas que tratam e cuidam
da saúde de seus clientes. Segundo o Pubmed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), a
denominação de clínica significa: serviços individuais, seja médica, odontológica ou
veterinária para atenção à saúde.
A empresa é composta por uma equipe de 4 pessoas, sendo: 1 representante
comercial/vendedor, 1 farmacêutico/comprador, 1 auxiliar administrativo e 1
operador

logístico.

A

missão

da

empresa

é

prestar

atendimento

com

eficiência, rapidez e cordialidade a preços competitivos, buscando sempre ser o
melhor apoio em termos de suprimentos para o profissional da saúde.
O mercado de atuação da empresa é atendido por grandes distribuidoras e
importadoras que atendem na maioria das vezes grandes compradores da área
hospitalar, o que por sua vez, acaba deixando uma lacuna para o atendimento às
clínicas. Esse mercado possui players estabelecidos em diferentes cidades e
regiões do Brasil, dentre eles a cidade de Londrina no interior do Paraná, a cidade
de Ourinhos no interior do estado de São Paulo, em Curitiba a capital do estado do
Paraná e também em Porto Alegre no estado do Rio Grande do Sul.
O mercado de atuação da Beta Suprimentos, pode ser dividido 3 segmentos:
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1 – Distribuidoras de Produtos hospitalares: composto por grandes empresas
que vendem para hospitais da rede pública e privada. Atendem também esse
segmento, empresas de varejo estabelecidas em centros urbanos que vendem
também para o consumidor final em pequenas quantidades. Ex.: produtos médicohospitalares, cadeiras de roda, insumos médicos pré e pós cirúrgicos.
2 – Distribuidoras de Produtos Médicos Veterinários: composto por grandes e
médias empresas que atuam de forma específica no segmento veterinário. Na
região foco de estudo do trabalho em questão, atuam com representantes
comerciais que visitam e vendem diretamente para clínicas veterinárias da região.
3 – Lojas de produtos Odontológicos: popularmente conhecidas como
“Dental”. São empresas de varejo estabelecidas em centros urbanos que vendem
também para o consumidor final em pequenas quantidades, médias e grandes
quantidades. O foco é a venda para o profissional liberal (cirurgiões dentistas), bem
como, para clínicas odontológicas como um todo. Abre-se aqui um parêntese para
citar o crescimento das vendas feitas online, através do modelo e-commerce, que
vem ganhando uma grande fatia de mercado.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho será elaborar uma estratégia
comercial a ser adotada para atração, conquista e retenção de novos clientes no
segmento de produtos hospitalares.
2 REVISÃO DE LITERATURA
“Os principais ingredientes do processo de administração de marketing são
as estratégias e os planos criteriosos e criativos, capazes de orientar as atividades
de marketing. Desenvolver a estratégia certa de marketing ao longo do tempo requer
uma combinação de disciplina e flexibilidade. As empresas devem se ater a uma
estratégia sem deixar, porém, de aprimorá-la constantemente” (KOTLER e KELLER,
2012, p. 35). Partindo dessa citação, mais uma vez nos deparamos com a questão
da mudança e adaptabilidade constante do mundo dos negócios. O mercado atual é
dinâmico e requer aprimoramento e capacitação frequente dos que estão nele
inseridos.
Manter a atração, retenção e fidelização do cliente requer uma excelente
administração de marketing, que, de acordo com Kotler e Keller (2012) exige
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determinadas capacidades, tais como: (i) entender, (ii) criar, (iii) entregar e (iv)
manter o valor para o cliente.
Para que se possa delimitar e iniciar uma análise de como serão as
atividades da empresa, faz-se necessário elaborar o planejamento estratégico da
empresa ou unidade de negócio. Para representar o planejamento estratégico de
unidades de negócio, a Figura 1 representa as fases desse processo de
planejamento, com base em Kotler e Keller (2012).

Figura 1 – Processo de planejamento estratégico de unidades de negócio
Fonte: Extraído de Kotler; Keller (2012, p. 49).

Antes de se iniciar um processo de definição estratégica, a organização
deve procurar identificar a sua missão (razão de ser), definir a visão (para onde vai),
os seus valores fundamentais, assim como os fatores críticos de sucesso (RUSSO,
2009).
Para se identificar as ameaças e oportunidades e acompanhar as tendências
e mudanças relevantes no mercado, temos uma avalição global denominada Análise
SWOT (dos termos em inglês: strengths, weaknesses, opportunities, threats). Tratase de um meio ou forma de monitorar os ambientes externo e interno (NAKAGAWA,
2019).
A Análise SWOT é considerada uma ferramenta clássica da gestão, cujas
primeiras referências podem remontar aos séculos VI/V, a.C. na obra de estratégia
militar de Sun Tzu (TZU, 2009). Esta ferramenta tem como objetivo analisar a
situação externa (oportunidades e ameaças) e por outro lado a situação interna
(pontos fortes e fracos) de um negócio. Permite aos gestores elaborar um plano de
ação, visando reduzir riscos e aumentar as oportunidades de sucesso da empresa.
Incentiva à análise da empresa sob várias perspectivas de forma simples e objetiva
(NAKAGAWA, 2019).
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Stacey (2007) descreve a análise SWOT como uma descrição de pontos
fortes e fracos de uma organização onde indicam os seus recursos e capacidades,
bem como uma lista de ameaças e oportunidades que estão no ambiente onde a
empresa se insere. A estratégica deve ser orientada de modo que ações futuras
otimizem os pontos fortes com as oportunidades, e afastem as ameaças, a fim de
superar os pontos fracos. A Figura 2 apresenta uma análise SWOT.

Figura 2 – Matriz SWOT
Fonte: Disponível em
coaching-analise-swot/

https://coachingsp.wordpress.com/2009/06/29/ferramentas-de-

Segundo Kotler e Keller (2012), existem diversas técnicas estatísticas para
desenvolver segmentos de mercado. Depois de a empresa identificar esses
segmentos potenciais, deve decidir em quais focar. Neste contexto, é importante
avaliar diferentes segmentos de mercado, assim, a empresa deve avaliar dois
fatores: (I) a atividade global do segmento e os (ii) objetivos e recursos da própria
empresa. A Tabela a seguir apresenta uma abordagem proposta por Roger Best
(2009):
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Figura 3 – Etapas no processo de segmentação
Fonte: adaptado de BEST, Robert J. Market-based management. Upper Saddler River: Prentice Hall,
2009.

Pode-se verificar que, de forma genérica, após o planejamento estratégico e
uma análise minuciosa do ambiente no qual a empresa está inserida, o próximo
passo poderá ser o de estabelecer o planejamento da força de vendas. Para Kotler e
Keller (2012), a visita de vendas é a forma original e mais antiga de marketing direto.
Para identificar clientes potenciais, convertê-los e expandir o negócio, as empresas
contam com uma força de vendas profissional. Ainda segundo ele, os vendedores
têm a função de atuar como um elo entre os clientes e a empresa. Assim, para
formar sua força de vendas, as empresas necessitam desenvolver seus objetivos,
estratégia, estrutura, tamanho e remuneração como apresentado na Figura 4.

Planejamento
da FV

Objetivos

Estratégia

Estrutura

Tamanho

Remuneração

da FV

da FV

da FV

da FV

da FV

Figura 4 – Organização de uma força de vendas
Fonte: Extraído de Kotler; Keller (2012, p. 595).

2.1 Atração, conquista e retenção de clientes
“Os consumidores podem ser anônimos para a instituição, mas os clientes
não. Os consumidores são atendidos como parte da massa ou como parte de
segmentos maiores, enquanto os clientes são atendidos em bases individuais. Os
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consumidores são atendidos por qualquer um que esteja disponível; os clientes têm
um profissional especialmente designado para atendê-los” (DONNELY; BERRY;
THOMPSON, 2012, p. 143).
Segundo Johnson e Selnes (2005) a gestão da base de clientes com a devida
análise de rentabilidade e o funil de marketing ajudam os profissionais a decidir
como administrar grupos de clientes que variam no tocante a rentabilidade,
fidelidade e outros fatores. Ainda cita que as empresas de sucesso aumentam o
valor de sua base de clientes ao se superar em estratégias como:
x

(i). Reduzir o índice de deserção de clientes.

x

(ii). Aumentar a longevidade do relacionamento com os clientes.

x

(iii). Aumentar o potencial de crescimento de cada cliente.

x

(iv). Aumentar a lucratividade de clientes poucos lucrativos.

x

(v). Concentrar esforços em clientes de alto valor.

Em Kotler e Keller (2012) verifica-se que para atração, conquista e retenção
de clientes, as empresas que visam lucros e vendas devem investir tempo e
recursos consideráveis na busca por novos clientes.
Na dinâmica para retenção de clientes, a literatura apresenta várias etapas do
processo de atrair, conquistar e reter clientes com base em um funil, onde constam
afirmações para mensurar o progresso deles por esse funil, onde os consumidores
devem passar por estágios sucessivos antes de se tornarem fiéis como apresenta a
Figura 5 a seguir:

Figura 5 – O funil de marketing
Fonte: Extraído de Kotler e Keller (2012, p. 147).
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3 METODOLOGIA
Para alcançar o objetivo proposto, foi utilizada a metodologia para aplicação
de um questionário estruturado. O questionário foi aplicado de forma aleatória no
período de novembro a dezembro de 2019 para 27 empresas clientes e não clientes
na região da cidade de Ponta Grossa-PR, área de atuação da Beta Suprimentos.
As empresas pesquisadas atuam no segmento foco do escopo de
atendimento da Beta Suprimentos. A amostragem da pesquisa foi composta da
seguinte forma: 9 Clínicas médicas, 8 Clínicas Odontológicas e 10 Clínicas
Veterinárias.
Para esse estudo foi adotado o questionário quali-quantitativo de perguntas
fechadas, adaptado de Kotler e Keller (2012, p. 108 e 109), conforme apresentado
no Anexo I.
A pesquisa foi conduzida de forma face-to-face através de um único
pesquisador que, de forma presencial, entregava a folha da pesquisa impressa para
que a mesma fosse respondida.
4 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Foram pesquisadas 27 empresas no setor de atuação. Para entender o perfil
dos entrevistados, foi necessário realizar diversas análises, como apresentadas nos
gráficos a seguir.
O Gráfico 1 apresenta a classificação da função de compras dentro da
empresa, onde podemos constatar que o cargo de comprador é inexistente nos três
tipos de clínicas. Desta forma, constatou-se que 80% da compra realizada na clínica
veterinária e 63% na clínica odontológica tem o proprietário como principal
comprador. Ao contrário, na clínica médica, essa função nunca é exercida pelo
proprietário, mas sim são pelos colaboradores (secretária e enfermeiros), que são os
maiores responsáveis pela função de compra.
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GRÁFICO 1 – CLASSIFICAÇÃO DA FUNÇÃO DE COMPRAS

Descrição do cargo exercido pelo colaborador responsável por efetuar a
compra. Outro (enfermeiro (a). Respostas das perguntas fechadas com escala
de importância de 1 a 5 (1 menos importante e 5 mais importante).
FONTE: o autor (2020).

No Gráfico 2 pode-se constatar que o modo preferido de compra, na maioria
das respostas, foi pelo aplicativo WhatsApp, seguido de telefone e correio eletrônico
(e-mail).

GRÁFICO 2 – MODO DE COMPRA PREFERIDO PELA CLÍNICA

Preferência por modalidade de clínica de método adotado no momento de
efetuar a compra. CM-Clínica Médica; CO-Clínica Odontológica; CV-Clínica
Veterinária. FONTE: o autor (2020).
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Em relação ao método de divulgação, observa-se uma variabilidade de
preferência entre panfleto, e-mail, telefone, WhatsApp e outros. Porém, os três tipos
de clínicas ainda têm como preferência o meio de comunicação das ofertas através
do WhatsApp, conforme o Gráfico 3.
No Gráfico 4, dentre as opções pela preferência do modo de compra,
destacam-se três motivos mais importantes, que são facilidade tempo e custo.
A preferência ou opção pelo local de compras, nesse caso, cidade ou estado
variou entre os três tipos de clínicas. Na clínica veterinária a distribuição do local foi
homogênea, enquanto que para as clínicas médica e odontológica a compra é
realizada mais localmente, ou seja, na cidade de Ponta Grossa.

GRÁFICO 3 – PREFERÊNCIA PELO MÉTODO DE DIVULGAÇÃO

Preferência por modalidade de clínica de método adotado para receber a
divulgação de ofertas e promoções. CM-Clínica Médica; CO-Clínica
Odontológica; CV-Clínica Veterinária. FONTE: o autor (2020).
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GRÁFICO 4 – MOTIVO DA PREFERÊNCIA DO MODO DE COMPRA

Preferência por modalidade de clínica de método adotado no modo de efetuar a
compra. CM-Clínica Médica; CO-Clínica Odontológica; CV-Clínica Veterinária.
FONTE: o autor (2020).

GRÁFICO 5 – LOCAL ONDE É MAIS FEITA A COMPRA

Preferência por modalidade de clínica de método adotado para escolha do
local onde efetuar a compra. CM-Clínica Médica; CO-Clínica Odontológica; CVClínica Veterinária. Outro (Porto Alegre-RS). FONTE: o autor (2020).

A clínica veterinária respondeu em elevada frequência a opção de prazo de 1
semana, possivelmente em virtude de a compra ser realizada fora da cidade de
Ponta Grossa, conforme demonstrado no Gráfico 5.
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No Gráfico 6 temos que qualidade, preço e atendimento são os
maiores influenciadores de decisão para os três tipos de clínicas.

GRÁFICO 6 – O QUE MAIS INFLUENCIA A DECISÃO DE COMPRA

Preferência por modalidade de clínica de método adotado em que mais influencia a
decisão de compra. CM-Clínica Médica; CO-Clínica Odontológica; CV-Clínica
Veterinária. Respostas das perguntas fechadas com múltipla escolha. FONTE: o
autor (2020).

Com relação ao Gráfico 7, a frequência de compra teve em sua maioria a
forma quinzenal e mensal para a clínica veterinária. Na clínica odontológica a
compra pode variar conforme a demanda de procedimentos, uma vez que houve
homogeneidade de respostas entre os períodos semanal e quinzenal, mensal e
diária. Na clínica médica, a compra forma mensal em sua maioria, seguido de
quinzenal e semanal quase de maneira equivalente, sendo a compra diária ou
bimestral feita raramente.
O valor médio gasto no mensalmente fica acima dos R$2.000 tanto para a
clínica veterinária quanto para clínica odontológica, conforme constata-se no Gráfico
8. Para a clínica médica esse valor tem maior variabilidade, sendo gasto de entre
R$100 e R$1.999 por mês.
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GRÁFICO 7 – FREQUÊNCIA COM QUE É FEITA A COMPRA

Preferência por modalidade de clínica de método adotado na frequência com que
é feita a compra. CM-Clínica Médica; CO-Clínica Odontológica; CV-Clínica
Veterinária. FONTE: o autor (2020).

Para o modo mais utilizado para pagamento, constata-se a preferência em
sua grande maioria pelo boleto seguido em segundo lugar pelo depósito bancário
conforme mostra o Gráfico 9.

GRÁFICO 8 – VALOR MÉDIO MENSAL GASTO COM COMPRAS

Valor
Valor médio
médio mensal
mensal gasto
gasto por
por modalidade
modalidade de
de clínica.
clínica. CM-Clínica
CM-Clínica Médica;
Médica; COCOClínica
Clínica Odontológica;
Odontológica; CV-Clínica
CV-Clínica Veterinária.
Veterinária FONTE: o autor (2020).
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GRÁFICO 9 – MODO MAIS UTILIZADO PARA PAGAMENTO

Preferência por modalidade de clínica de modo adotado para o pagamento das
compras. CM-Clínica Médica; CO-Clínica Odontológica; CV-Clínica Veterinária.
FONTE: o autor (2020).

Com base no Gráfico 10, percebe-se que o tempo médio para a entrega dos
produtos é de até 2 dias.

GRÁFICO 10 – TEMPO MÉDIO PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS

Tempo médio para a entrega dos produtos comprados por modalidade de
clínica. CM-Clínica Médica; CO-Clínica Odontológica; CV-Clínica Veterinária.
FONTE: o autor (2020).
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De acordo com os resultados apresentados anteriormente, para auxiliar a
definição da melhor estratégia comercial para a empresa Beta, foi necessário
realizar uma análise SWOT conforme Quadro 1:

QUADRO 1 – ANÁLISE SWOT DA EMPRESA EM ANÁLISE

FONTE: o autor (2020).

Desta forma, com base na análise das respostas das pesquisas e na análise
SWOT, destaca-se como a melhor estratégia comercial:
x

focar e estreitar o relacionamento do representante comercial/vendedor
com

proprietário

da

Clínica

Veterinária

ou

Odontológica

e

secretária/enfermeira da Clínica médica;
x

intensificar a divulgação de produtos/promoções através do aplicativo
WhatsApp para potencializar a frequência de vendas;

x

manter a estratégia de venda de produtos no formato Delivery, pois os
fatores preferenciais citados foram: qualidade + preço + atendimento,
aliados à facilidade + tempo + custo, dentro de um tempo de entrega
preferencial de até 2 dias;

x

determinar calendário para visita e revisita do vendedor, uma vez que,
independente do tipo de clínica, a frequência de compra é quinzenal e
mensal, sendo uma forma de elevar o faturamento;
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x

aumentar a gama de produtos oferecidos, uma vez que de acordo com
a resposta do valor de compra, pode-se elevar o faturamento da
empresa;

x

identificar através de nova pesquisa o motivo de preferência dos locais
de compra visto que, além da cidade de Ponta Grossa, há opção da
compra em empresas das cidades de Curitiba, São Paulo e Porto
Alegre, principalmente para as Clínicas Veterinárias, cujo percentual foi
significativamente mais elevado.

Após traçada a estratégia comercial, deve-se estabelecer os mecanismos
para conquista e retenção de novos clientes.
A conquista de novos clientes será função do cargo de representante
comercial/vendedor da empresa, cujos objetivos serão de mapear os clientes
potenciais da cidade de Ponta Grossa e região. A ferramenta inicial será de buscas
através da utilização de palavras-chave em sites de busca. Além disso, poderá
participar de feiras setoriais e/ou eventos relacionados à área temática das clínicas
em questão (KOTLER, 2012, p.148).
Em relação à retenção de clientes, algumas sugestões se referem a estreitar
o relacionamento com os clientes como: manter o contato direto do vendedor com o
proprietário para clínicas odontológicas e veterinárias, e na clínica médica, com a
secretária ou a enfermeira; envio de folder eletrônico de vendas e promoções via
aplicativo WhatsApp; realização de pós-venda; em datas comemorativas, tais como,
aniversário, dia do profissional em questão (dia do médico, veterinário, dentista, e
etc.) oferecer e presentear com brindes e parabenizar o profissional pela data.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados obtidos pela aplicação do questionário, foi possível
elaborar como “estratégia comercial” o estreitamento do relacionamento entre o
representante comercial/vendedor com o profissional que realiza a compra, em sua
maioria proprietários, intensificar a divulgação de produtos/promoções através do
aplicativo WhatsApp, manter a venda de produtos no formato Delivery, determinar
calendário para visita e revisita do representante comercial/vendedor. Além disso, foi
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observada a necessidade de ampliar a gama de produtos e pesquisar futuramente o
motivo de preferência dos locais de compra em cidades diferentes de Ponta Grossa.
Desta forma, torna-se viável a potencialização do volume de vendas e
consequentemente o faturamento da empresa.
Todas as considerações acima mencionadas são factíveis, uma vez que se
trata de ações que já vem sendo implementadas experimentalmente, que não
oneram o custo fixo mensal e tornam o fluxo de trabalho dinâmico estreitando o
relacionamento entre a empresa e os clientes.
Para finalizar, destaca-se a qualidade dos conteúdos teóricos e metodologias
de discussão ofertadas no curso de MBA em Gestão Estratégica da UFPR, que
possibilitou uma análise prática dos processos da empresa, resultando na
composição da estratégia comercial para retenção e captação de novos clientes.
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APÊNDICE A – PESQUISA PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MBA EM GESTÃO
ESTRATÉGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
1) Assinale qual a classificação da clínica:
Clínica Médica

Clínica Odontológica

Clínica Veterinária

Outro (a)

2) Função de quem faz as compras na clínica:
Comprador

Secretária

Proprietário

Outro (a)

3) Assinale por ordem de importância de 1 a 5 (1 menos importante e 5 mais importante)
a) modo de compra preferido pela clínica:
Site
1

2

E-mail
1
2

3

3

4

4

Outro: ______________
1
2
3
4

5

Telefone
1
2

3

4

5

5

Whatsapp
1
2
3

4

5

5

b) preferência pelo método de divulgação de ofertas/promoções:
Panfleto
1
2
E-mail
1
2

3

3

4

4

5

Telefone
1
2

3

4

5

5

Whatsapp
1
2
3

4

5

Outro Material Promocional (especificar): ________________
1
2
3
4
5
c) numere de 1 a 5 por grau de importância o motivo da preferência do modo de compra:
Facilidade

Variedade

Tempo

Fidelidade (pontuação)

Custo

Outro:_________________
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d) numere de 1 a 5 por grau de utilização qual o local onde é mais feita a compra:
Ponta Grossa-PR

SÃO PAULO

Curitiba-PR

SANTA CATARINA

PARANÁ

Outro:_________________

e) numere de 1 a 5 por grau de utilização qual a frequência com que é feita a compra:
Diária

Quinzenal

Semanal

Mensal
Bimestral

4) Assinale qual o valor MENSAL aproximado mais frequente gasto com compras de materiais de consumo:
R$1,00 a R$100,00

R$1.000,00 a R$2.000,00

R$100,00 a R$500,00

acima de R$2.000,00

R$500,00 a R$1.000,00
5) Numere de 1 a 5 por grau de importância o modo mais utilizado para pagamento:
à vista em dinheiro

boleto

cartão de crédito

cheque

depósito bancário
6) Assinale por ordem de importância de 1 a 5 qual o tempo médio mais frequente para realização da
entrega dos produtos:
no dia

15 dias

até 2 dias

20 dias

1 semana

1 mês

7) Numere de 1 a 5 por grau de importância o que mais influencia a decisão de compra:
Qualidade

Facilidade de acesso

Preço

Forma de pagamento

Atendimento

Rapidez na entrega
Outro:_________________

