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RESUMO

Este trabalho S8 pro poe a estudar as diversas promoc;6es realizadas pelos
super/hipermercados de Curitiba e inclusive a rea980 dos consumidores a promo90es
feitas de escolha de lojas a consumir.
Analisa as diversas formas de promo90es utilizadas quais obtem melhores resultados e
quais tern maior credibilidade junto aos clientes.
Para fundamentar este trabalho foram desenvolvidas pesquisas bibliograficas de
campo, cujas entrevistas foram realizadas junto aos consumidores e gerentes de
super/hipermercados.
Como conclusao apresenta formas de promoyaD mais confiaveis e de alto impacto junto
aos consumidores.

Palavras-chave: promoC;8o, consumidor, super/hipermercados e comportamento de
compra.



1 INTRODU9Ao

1.1 APRESENTAC;Ao DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA

"0 proposito do marketing e atender e satisfazer as necessidades dos

consumidores". (KOTLER, 1998, p. 161)

Em virtude do surgimento de muitos novos produtos alimenticios nos

super/hipermercados houve uma grande necessidade de divulga-Ios causando urn

impacto em cada promogao exibida.

Para tanto ha. de S8 valer de todas as ferramentas passive is para desenvolver

uma vantagem competitiva em relag8.o aos concorrentes, buscando sempre aprimorar

cada uma delas, satisfazendo a necessidade e 0 desejo de cada urn dos consumidores.

Mas e preciso estimular 0 consumidor a adquiri-Io, pois varios deles buscam 0

produto pel a sua propaganda bern veiculada ou pela boa aceitagao que sle acredita ter

no mercado e nao pelo beneficio que este Ihe traz.

o consumidor esta buscando cada vez mais produtos que Ihe tragam algum

beneficio, ou seja, em pre90 baixo, qualidade ou garantia.

Varias propagandas sao veiculadas diariamente sob os mais diversos meios de

comunica9aO, deixando 0 consumidor cada vez mais confuso na hora de fazer suas

compras.

Teremos como ponto de partida da pesquisa verificar a receptividade dos

moradores da cidade de Curitiba das classes A, B e C ( pelo Criterio Brasil) quanto aos

anuncios veiculados pel as redes de super/hipermercados, avaliar 0 quanto os

consumidores vao atras ou compram produtos que estejam em promo98o.
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1.20BJETIVOS

Objetivo Geral:

Identificar 0 impacto das promot;oes de produtos alimentfcios na decisao de

escolha de urn super/hipermercado para realizar suas compras palos consumidores de

Curitiba.

Objetivos Especifrcos:

Verificar os criterios determinantes na escolha de urn super/hipermercado;

Identificar a conhecimento e utilizac;ao das promoyoes de alimentos nos

super/hipermercados palos clientes;

Verificar S8 0 impacto das promor;oes dos produtos variam em func;ao das

classes socio- economicas;

Quais 0$ meies de comunicagao mais utilizados palos super/hipermercados

que 0 consumidor mais absorve;

Verificar S8 ha super/hipermercados preferidos e au rejeitados em funC;8o das

promoc;6es.

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

A estrutura desse trabalho e composto par fundamenta~ao teorica, metodologia

aplicada na pesquisa, analise e apresentayao dos resultados.



A fundamenta980 abordara 0 comportamento do

decisorio, mix de marketing, composto promocional, estrategias de comunica98o,

elementos do processo de comunicayao e varejo no Brasil.

o terceiro capitulo apresentara os procedimentos metodologicos que fcram

utilizados para realizar as pesquisas com os consumidores.

E par tim sera apresentado as graficos com os resultados, conclusao, anexos e

referencias.

13
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2 FUNDAMENTA<;:Ao TEORICA

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

UO estudo do comportamento do consumidor conforme Schiffman e Kanuk

(2000, p. 5) "e a estudo de como as individuDS tomam decis6es de gastar seus recursos

disponiveis (tempo, dinheiro, esfon;o) em itens relacionados ao consumo."

o comportamento do consurnidor estuda 0 que as consumidores compram, par

que compram, quando compram, onde compra, com que frequencia compram e com

que frequencia usam 0 que compram.

Engel et a/.(2000, p. 4) define comportamento do consumidor "como as

atividades diretamente envolvidas em abter, consumir e dispor de produtos e servi90s,

incluindo as processos decis6rios que antecedem e sucedem estas 8yoes".

Para Solomon (2002, p. 24) "0 comportamento do consumidor e 0 estudo dos

processos envolvidos quando individuos au grupos selecionam, compram, usam ou

dispoem de servic;os, ideias ou experiemcias para satisfazer necessidades e desejos"

Os consumidores podem tomar a forma de organizac;oes ou grupos. Uma ou

varias pessoas podem tomar decisoes envolvidas na compra de produtos que serao

utilizados por muitos, como por exemplo em certas organizac;oes.

Urn outro ponto muito importante a ser citado e 0 processo de tomada de

decisao do consumidor.
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2.2 PROCESSO DE TOMADA DE DECISAo

"Uma decisao e a escolha de uma opyao entre duas ou mais alternativas"

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 394).

Quando uma pessoas esta diante de uma au mais alternativas na hora da

compra ela esta em posic;ao de tamar uma decisao.

Para Kotler (1998, p. 180) 0 modelo da tomada de decisiio do consumidor

consiste em cinco estagios.

FIGURA 1 - ESTAGIOS DO PROCESSO DE DECISAo DE COMPRA

Jil para Engel et a/. (2000, p. 95) a tomada de decisiio de compra abrange sete

estagios:

FIGURA 2 - ESTAGIOS DO PROCESSO DE DECISAo DE COMPRA
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Tomaremos como refer,mcia os estagios de decisao de compra de Engel et at.

(2000) os quais serao descritos nos t6picos a seguir.

2.2.1 Reconhecimento da Necessidade

Para Engel et al. (2000, p. 95) "0 estagio inicial em qualquer processo de

lamada de decisao e a reconhecimento da necessidade".

E urn estado de desejo que inicia urn processo decisorio, 0 despertar da

necessidade e uma fonte importante de reconhecimento do problema, ainda mais

quando essa necessidade esta relacionada com a auto-imagem.

Muitas vezes as pessoas sao influenciadas par fatares ambientais como filhos,

vizinhos etc.

Schiffan e Kanuk (2000, p. 400) dizem que "0 reconhecimento de uma

necessidade tende a ocorrer quando 0 consumidor S8 depara com urn problema"

A partir dar 0 consumidor tern a necessidade de adquirir 0 bern ou servic;:o

para que esta seja satisfeita.

Gade (1998, p. 89) diz que "uma das mais importantes teorias de motiva,ao

e a conhecida tsoria de Maslow.
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FIGURA 3 - HIERARQUIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW

Necessidades de Auto-Realizayiio

Necessidade de Estima

Necessidade Sociais

Necessidade de Seguranya

Necessidades Fisiol6gicas

Segundo Chiavenato (2000, p. 393) "as necessidades estao organizadas e

dispostas em niveis, numa hierarquia de importancia e de influenciavao". Na base da

piramide encontram-se as necessidades mais baixas que sao: necessidades fisiol6gicas

e aeirna as necessidades mas elevadas: necessidades de auto-realiz89ao.

Ainda segundo 0 autor ha uma outra teoria que explica 0 comportamento das

pessoas e a: teoria de Herzberg.

Herzberg afirma que "existem somente dois fatores que orientam 0

comportamento das pessoas: fatores higiemicos e fatores motivacionais"

(CHIAVENATO, 2000, p. 396).

Fatores higienicos sao as fatores que estao fora do controle das pessoas:

salarios, beneficios sociais, tipo de chefia, etc. Localizam-se no ambiente que rodeia as

pessoas onde abrangem as condic;6es dentre as quais elas desempenham seu

trabalho. Herzeberg chama de fator profrlaticos e preventiv~s, ou seja, evitam a

insatisfac;ao, mas nao provocam a satisfac;ao.
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Fatores motivacionais esta sob 0 controle do individua, pois esta relacionado

com aquila que ele faz e desempenha, envolvem sentimentos de cresci menta

individual, reconhecimento profissional e auto-realiz89BO, dependem das tarefas que 0

individuo realiza no trabalho. 0 efeita desse fator nas pessoas e profunda e estavel,

quando sao 6timos provocam a satisfacao, porem quando sao precarios evitam a

satisfay8o.

Engel et a/. (2000, p. 96) ainda complementa afirmando que muitas vezes a

necessidade esta relacionada com a auto-imagem, ou seja, "0 comprador potencial

pode tsr side motivado por muitos fatores como urn compromisso com a boa forma

fisieB, urn desejo de tsr 0 ultimo modela e assim par diante".

A proxima tamada de decisao e a busea de informac;8o.

2.2.2 Busca de Informacao

Kotler (1998, p. 180) distingue em dois niveis: " estagio de busca moderada e
denominada atenc;ao elevada e busca ativa de informac;oes"

E muito importante 0 reconhecimento das Fontes de informac;oes em que 0

consumidor recorrera e a influencia relativ8 a cada uma delas que tera sabre a decisao

de compra.

As Fontes de informac;oes sao classificadas em quatro grupos: Fontes pessoais

(familia, amigos, vizinhos); fontes comerciais (propaganda, vendedores, embalagens,

displays); fontes publicas (midia de massa, organizayoes de consumidores); fontes

experimentais (manuseio, exame, degustac;oes).
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A maiaria das informac;6es que 0 consurnidor recebe sobre urn produto sao

atrav8S de fantes comerciais, au seja, fantes dominadas pelo fabricante. Par Dutra lado,

as informa90es mais eficazes procedem de fantes pessoais.

As marcas concorrentes e suas caracteristicas sao reconhecidas pelo

consumidoratraves da coletade dados.

Atraves da busca de informayao e determinado S8 0 consumidor sabe 0

bastante sobre as OP90es para que uma escolha seja feita sem precisar mais procurc3-la

(ENGELet aI, 2000, p. 96).

Pode-s8 classificar a busca de informaC;8o em dois niveis: internas e extern as.

Segundo Engel et al. (2000, p. 96) " a busca interna na memoria serve para

determinar S8 sabe bastante sobre as OP90es disponiveis para permitir que a escolha

seja feita sem mais busca de informag8o". Ja para a busca externa os autores afirmam

que " e afetada por diferengas individuais (personalidade, valores, estilo de vida,

conhecimento, atitudes) e influencias ambientais (cultura, classe social, influencias

pessoais, familia, situayao)".

2.2.3 Processamento de Informa9ao

Existem alguns passos que segundo Engel et al. (2000, p. 97, 98) sao

essenciais para 0 processamento de informavao: "exposiyao, atenyBo, com preen sao,

aceitacyao, retenyao"
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Mas he urn ponto muito importante onde a ateng80 sera atraida e mantida

apenas 58 a informa9ao for pertinente para 0 individuo em termos de suas motivagoes

e necessidades.

2.2.4 Avalia9ao de Alternativa Pre- Compra

Quando 0 consumidor avalia alternativas patenciais faz-s8 necessaria usar dois

tipos de informagoes "primeira: uma lista de marcas ende eles planejam fazer sua

escolha (Iista evocada) e segunda: 0 criterio que eles iraQ adotar para avaliar cada

marca". (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 404).

o autor ainda complementa dizendo que "fazendo escolha a partir de uma

amostra de todas as marcas passiveis e uma caracteristica humana que ajuda a

simplificar 0 processo de tamada de decisao"

Logo apos avaliar todas as alternativas que estao a sua disposig8o vern a

compra

2.2.5 Compra

o cliente potencial sempre exigira cantata com urn vendedor altarnente

qualificado, mas essa avaliagao nao e necessariamente feita logo que a pessoa chega

no balcao para adquirir ° produto, ela conhece 0 ambiente da loja e vai atras daquilo

que foi comprar. (ENGEL et al., 2000, p. 99).



Gade (1998, p.

processo decisorio de urna aquisic;ao, na verdade e urn fen6meno complexo,

envolvendo-se de varias aspectos"

Ainda segundo a autera as inten<;6es de compra, tern sido vistas como

"intengoes de comprar determinado produto au marca, intengao de comprar

determinada ciasse de produto, intengao de comprar algo sem saber de que produto e

de que marea e nenhuma intenc;ao"

Gade apud Stone (1998, p. 249) classifica a dona-de-casa em quatro tipos de

compradores, em rela<;ao ao varejo sao elas: Wa compradora economica, a compradora

engajada, a compradora indiferente e a compradora freguesa".

A compradora economica e infiuenciada pela eficiencia dos vendedores

Para a compradora engajada 0 importante e ter urn born relacionamento com a

loja e 0 pessoal de vend as, fatores que para ela sao mais importantes do que 0 prego e

qualidade.

A compradora indiferente e aquela que escolhe lojas de localizagao mais

convenientes para ela, pois 0 ato de comprar e algo dificil e cansativD.

E a compradora freguesa e aquela que tem certa intimidade com 0$ vended ores

e valoriza um tratamenta persanalizada.

A partir de feita a compra a pessoa vai avaliar se aquila que adquiriu atende as

suas necessidades, au seja, avaliar;aa de alternativa pos-conpra

21
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2.2.6 Avaliac;:ao P6s-Consumo

Nessa etapa devera ser verificado S8 as expectativas dos compradores fcram

atendidas. Se 0 desempenho S8 encaixa com a desempenho percebido a resultado e a

satisfa,ao.

"Urn componente importante da avalia~o p6s-compra e a reduc;ao da incerteza

ou duvida que 0 consumidor pode ter tido quanto a escolha". (SCHIFFAN; KANUK,

2000, p. 413).

Os consumidores lentarn S8 certificar de que sua escolha foi a mais certa e para

isso usam de varias estrategias, au seja, racionalizando sua decisao como sendo boa,

buscar anuncios que reforcem sua escolha e evilar anuncios de concorrentes, persuadir

amigos e vizinhos a comprar a mesma marea, au procurar outros proprietarios para

reafirmar sua satisfa~o.

o fracasso de desempenho de urn produto naD e aceito facilmente, ainda mais

quando a compra tem elevada importancia percebida, sao comuns reclamac;6es e

esforc;os para conseguir reparac;6es.

2.2.7 Despojamento

Engel et al. (2000, p. 100) dizem que: • despojamento e 0 ultimo modelo do

processo decis6rio do consumidor"

Hoje 0 consumidor que enfrenta as opc;6es de descarte, reciclagem ou

remarketing ( vendas no mercado de usados).
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2.3 MIX DE MARKETING

Kotler e Armstrong (1998, p. 31) definem mix de marketing "como 0 grupo de

variaveis controlaveis de marketing que a empresa utiliza para produzir a res posta que

deseja no mercado-alvo~

Consiste nas a~es na empresa com a inten~o de influenciar a demanda de

seu prod uta.

Essas possibilidades podem ser reunidas em quatro grupos de variaveis,

conhecidos como as quatro Ps: produto, prer;o, praC;8 e promOy8o.

Cad a P abrange uma atividade.

"A estrutura dos quatro Ps requer que as profissionais de marketing decidam

sobre 0 produto e suas caracterlsticas, definam prec;o, decidam sobre como distribuir a

produto e selecionem metod os para promovEHo". (KOTLER, 2000, p. 124)

2.3.1 Produto

"E a combinar;:8ode bens e serviyos que a empresa oferece ao mercado- alva".

(KOTLER e ARMSTRONG, 1998, p. 31)

KOTLER (2000, p. 126) cita em sua obra que "a base de qualquer neg6cio e

urn prod uta au serviyo".

A empresa deve oferecer algo de melhor para diferenciar -se das Qutras, que 0

mercado-alvo venha preferi-lo e ate pague um pre90 mais alto por ele.
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Os produtos nao sao somente bens tanglveis, incluem bens fisicos, servic;os,

pessoas etc.

Quanta a classificac;ao dos produtos tradicionalmente as empresas classificam

os produtos tornando par base suas varias caracteristicas, ou seja, durabilidade,

tangibilidade e usa.

Para KaUer (1998, p. 385) quanta a durabilidade e tangibilidade eles podem ser

classificados em tres grupos: bens naD duraveis, bens duraveis e serviyos.

Bens naD duraveis: sao tangiveis, duram pouco, consumidos rapidamente e

comprados com frequencia exemplo: cerveja, sabao e sal, eles tern forte influencia do

impulse.

Bens duraveis sao bens tangfveis que duram varios au muitos USGS alguns

exemplos desses bens sao: refrigeradores, geladeiras e vestuario sao bens de compra

comparada

Ja as servic;os sao intangiveis, inseparaveis, variaveis e pereciveis, como por

exemplo corte de cabelo, consertos etc.

Conforme KaUer (1998, p. 385) as bens de consumo podem ser classificados

em 4 grupos: bens de conveniencia, bens de compra comparada, bens de

especialidade e bens nao procurados.

Bens de conveniencia "sao bens que 0 consumidor, geralmente, compra com

freqOencia, de imediato e com minimo esfon;o , exemplos: cigarro, jornal"

Bens de compra comparada sao consumidores que no processo da escolha do

produto fazem comparar;6es, baseando-se em adequar;ao, qualidade, prer;o e estilo.

Exemplo: moveis, vestuarios, carro etc.
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Bens de especialidade, tern caracterfsticas au identific8980 de marcas

exclusivas na qual a camp radar disp6em urn esfon;o especial para a compra, podemos

cit8r como exemplo tipos especificos de artigos de luxD, carro, equipamento de som,

equipamentos fotograficos.

E par tim bens nac procuradas, sobre as quais 0 consumidor tern conhecimento

mas sabe pouco e nac costuma compra-Io a nao ser que ele tome conhecimento

atraves da propaganda.

Ha urn outro fator determinante como a preyo, que sera analisado a seguir.

2.3.2 Prec;:o

Para Kotler (2000, p. 129) "0 pre90 difere dos tres outros elementos do mix de

marketing no sentido em que gera receita; as dernais geram custos".

Os pre<;os auxiliam a posicionar 0 prod uta em relayeo a seus concorrentes

Oesta forma as empresas tentarn elevar seus prec;os ao nfvel de diferenciagao,

mas devem levar em conta 0 impacto do prec;o sabre a volume, dai ha a necessidade

de procurar urn nfvel de receita.

Umas das tarefas importante e diferenciar entre a prec;o sugerido pelo

fabricante e 0 prec;o sugerido pel a varejista.

Oificilmente a comprador paga pelo prec;o que esta no catalogo pais uma

pratica muito utilizada nos dias de hoje e 0 desconto.

Outras praticas utilizadas sao: urn prec;o especial, urn servic;o sem custo

adicional ou mesmo urn presente que reduz 0 prec;o 0 prec;o obtido.
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Existem algumas defini<;:6es de pre<;:os que segundo Kotler (2000, p. 130) e
muito praticada: "defini<;:iio de pre<;:o baseada em custo e defini<;:iio de pre<;:o baseada

em valor".

A definj~o de pre!yo baseada no custo consiste no acrescimo de urna margem

padriio ao custo do produto.

A fixayao do pre<;:o baseada no valor usa a percepyao dos consumidores com

rela980 80 valor do produto, e nao aos custos do vendedor.

o pre90 deve ser adequado a regi80 e aos canals de distribuiyao determinados.

2.3.3 Pra<;a au Distribui<;aa

"Cada fornecedor deve decidir como tamar suas mercadoria disponiveis ao

mercado-alvo". (KOTLER, 2000, p. 133)

Existe dais meio para vende-Ios que 13:diretamente; atraves de intermediarios.

Atualmente as consumidores podem comprar urna variedade de coisas sem sair

de casa como: roupas, aparelhos eletronicos, m6veis e inumeros Qutros artigos que

cuja a oferta chega atraves dos seis seguintes ltens: Wcatalogo, mala direta, ofertas

descritas em revistas, jornais, radios ou TV, programas de compra pela TV,

telemarketing e internet". (KOTLER, 2000, p. 135).

Com 0 crescimento das cidades, alongando as distfmcias, os deslocamentos

ficaram maiores, reduzindo 0 tempo disponivel das pessoas aumentando a tendencia

das compras feitas em casa.



As lojas varejistas 8Stao

nada adianta cobrar pre~os altos 58 0 estacionamento nao e acessivel, se 0 servi~o e

ruim, 0 ambiente da loja nao e interessante,
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2.3.4 Promocao

"0 quarto P, promo~8o, cobre todas aquelas ferramentas de comunica.;8o que

fazem chegar uma mensagem ao publico-alvo". (KOTLER, 2000, p. 136)

Ainda segundo 0 autor essas ferramentas enquadram-se em cinco categorias:

propaganda, promOy80 de vendas, relayCies publicas, forya de vendas e marketing

direto.

Como este trabalho trata especificamsnte sobre comunicac;ao dos

supermercados, ests assunto sera abordado de forma mais aprofundada nos t6picos a

seguir.

2.4 COMPOSTO PROMOCIONAL

"0 composto promocional e urn dos elementos que 0 varejista utiliza nao 56

para atrair os consumidores para sua lojas, mas tarnbem para mot iva-los as compras"

(PARENTE, 2000, p. 242).

Os consumidores na maioria das vezes nao tomam iniciativa da compra

sozinhos, a nao ser que 0 varejista apresente a existencia da 10ja, localiza.;ao, produtos

a venda, hora de abertura da loja e servi.;os oferecidos.
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Para Parente (2000, p. 242) "0 mix promocional, portanto, e um processo de

comunicac;ao entre varejista e consumidor com a finalidade nao 56 de informativo

(fornecendo dados sabre a loja e as produtos e servi90s oferecidos), mas tambem

persuasivo (influencia as percepc;oes, atitudes e comportamento do consumidor)"

As ferramentas mais comuns do composto promocional sao: "propaganda,

relac;oespublicas e promoc;aode vendas" (KOTLER, 1998, p. 554)

2.4.1 Propaganda

"E qualquer forma paga de apresentac;ao impessoal e de promoC;;3o de ideias,

bens ou servic;ospor um patrocinador identificado". (LAS CASAS apud AMA, 2001, p.

247)

-A propaganda tern suas origens nos prim6rdios da historia.
Os arque61ogos que fizeram escava90es nos paises em volta do mar
Mediterrfineo encontraram placas anunciando varios eventos e ofertas.
Os romanos pintavam paredes para anunciar as lutas dos gladiadores, e
as fenicios pintavam, em grandes rochas aD long a das rotas de
passagem, figuras apresentando suas mercadorias. Uma pintura em uma
parede de Pompeia fazia elogios a um politico e pedia votos para ele"
(KOTLER, 1998, p. 341)

Para Angelo e Silveira (1997, p. 143) "a propaganda deve ser considerada

mais um investimento que uma despesa", au seja, quando e investido em uma

propaganda deve-se pensar logo no retorno que ela trara para a empresa, ainda

complementando afirma que Was administradares devem perceber 0 valor da

propaganda e que ela aumentara significativamente a possibilidade de crescimento de

uma empresa"
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Segundo Kotler (1998, p. 341) propaganda'" muito importantes pois: "'" um bom

meio de informar e persuadir, seja seu prop6sito vender Coca-Cola para 0 mundo

inteiro, seja convencer as consumidores de urn pais em desenvolvimento a beber leite

au a usar anticoncepcional".

E considerada urna das ferramentas mais comuns para dirigir comunic890es

persuasivas aos compradores e publico-alva, embora basicamente seja usada par

firmas comerciais, tambem e usada par urn grande numero de organiz896es sem fins

lucrativos, profissionais, agencias sociais entre Qutros.

Conforme Las Casas (2001) a propaganda pode ser promocional ou

institucionaL Enquanto a promocional estimula a venda imediata a institucional visa

divulgar a imagem de empresas au marcas de produtos, intencionando futuramente

uma venda indireta. Ja Morgado e Gon9alves (1999, p. 247) complementam

descrevendo que ha um terceiro tipo de propaganda que e cooperativa "quando varios

anunciantes se reunem para anunciar em conjunto e freqOentemente dividem as

despesas"

Segundo Las Casas (2001, p. 247) no Brasil 0 termo propaganda confunde-se

com publicidade.

A propaganda consiste em anuncio pago, e a publicidade em uma anuncio nao

pago.

Segundo a autor 0 primeiro passo da propaganda e estabelecer os objetivos, ou

seja, e uma tarefa de cornunica<;ao a ser realizada para urn publico especifico durante

um periodo. Os objetivos de propaganda podem ser classificados por propositos

basicos: informar, persuadir au lembrar
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E muito importante estabelecer 0 on;amento da propaganda. A empresa devera

analisar as custos de propaganda para cada produto, pais precisa gas tar a quanti a

necessaria para atingir suas metas e vendas.

Existem alguns fatores especfficos que devem ser considerados no

estabelecimento do or9amento da propaganda como: estagio de cicio de vida do

prod uta, participac;ao de mercado, concorrencia e saturac;ao, frequEmcia da propaganda

e diferenciac;ao do produto.

Angelo e Silveira (1997, p. 143) afirmam que "a maioria dos gastos com

propaganda sao aplicadas na propaganda promocional. Alguns de seus objetivos

especificos sao: aumento de vendas, divulgac;oes de liquidac;oes, promoc;oes e novas

produtos,atra9aode novos clientes a loja, etc".

Urn Dutra ponto importante a ser analisado e a estrategia da propaganda que

consiste em dois elementos importantes: criar mensagens e selecionar mfdias.

Na maioria das vezes, 0 que faz 0 consumidor optar por um outro

estabelecimento sao as ayoes feitas por intermedio de mfdias mais recentes e dirigidas.

Kotier (1998, p. 567) de exemplos de alguns tipo de midias: "jornal, televisao,

mala direta, radio, revista e outdoor",

Dutra ferramenta que e muito importante no composto promocional sao as

relayoes publicas.
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2.4.2 Rela<;6es Publicas

Uma empresa relaciona-se com as mais diversos publicos distintos e naD

poderia deixar de estar relacionada com as consumidores, fornecedores e

revendedores. Afinal e 0 publico que faz a imagem da empresa,

Kotler (1998, p. 586) define publico como: "qualquer grupa que tem interesse au

impacto real ou potencial sabre as condic;6es da empresa atingir seus objetivos.

RELA<;:OES PUBLICAS, au simplesmente RP envalve uma variedade de pragramas

destinados a promover e/au proteger a imagem de uma empresa au seus produtos".

E 0 publico que faz com que uma empresa consiga alcanc;ar seus objetivQs,

pais como 0 nome ja diz Relac;5es Publicas e relayeo com 0 publico.

Kotler e Armstrong (1998, p. 356) dizem que "0 nome dado anteriarmente para

relac;6es publicas era publicidade, que era vista simplesmente como urn conjunto de

atividades para promover a empresa e seus produtos atraves da inser<;ao gratuita de

notfcias na midia".

Engana-se quem pensa que so mente fornecedares e outros grupos externos

formam a publico, e importante preocupar-se com as funcionarios.

Um outro ponto importante e 0 relacionamento em que os profissionais de

rela90es publicas terao com a imprensa, pais deverao preocupar -se com a imagem que

a empresa tera na vi sao do publico.

Quando ocorre publicidade negativa 0 profissional de rela90es publicas carre

para solucionar 0 problema. Para issa e impartante patrocinar bans programas, aprovar
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bons comerciais que na~agridam 0 consumidor, enfim, todas as atividades da empresa

tern de S8 transformar em Relac;oes Pubicas.

As principais terramentas de relac;6es publicas de marketing sao: "public8yoes,

eventos, noticias, palestras, atividades comunitarias e midia de identidade corporativa".

(KOTLER, 1998, p 589).

Mas ela deve ser planejada como propaganda, pais tern potencial capaz de

criar impacto sob a consciencia do publico par apenas uma frac;ao de custo de

propaganda.

Atualmente as relac;6es publicas sao tratadas como uma SOIUC;80de ultima hara

para urn planejamento promocional mais serio e associada aos resultados esperados.

Sob a investimento nesse tipo de ayao Kotler (1998, p. 587) afirma que "a

empresa nao paga pelo espac;o ou tempo obtido na mfdia. Paga uma equipe de

funcionarios para desenvolver e circular informac;oes interessantes que padem ser

veiculadas par todos os velculos de midia, 0 que equivale a milhoes de d61ares gastos

em propaganda".

Os principais objetivos das rela90es publicas segundo 0 autar e:
estabelecimento de objetivo de marketing, escolha das mensagens e veiculos de

rela90es publicas e avaliar os resultados.

Para Las Casas (2000, p. 197) as vantagens de se fazer rela<;iies publicas sao

muitas pOis "formando uma boa imagem e mantendo-a, 0 varejista consegue atrair bons

relacionamentos, seja com funcionarios, fornecedores ou clientes".

Funcionarios satisfeitos sao os grandes propagandistas; portanto, e necessaria

uma poHtica coerente e que possa gerar satisfayao de sua parte.
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2.4. 3 Promoyao de vendas

Para Parente (2000, p. 265) a promo9ao de vendas "engloba todas as demais

atividades pagas de comunica9ao ( nao consideradas como propaganda) que

estimulam as compras dos consumidores".

Segundo Kotler e Armstrong (1998, p. 350) " A prOmo9ao de vendas consiste

em incentivos de curto prazo que visam a estimular a compra ou a venda de um produto

ou servigo".

"A promoc;ao de vend as abrange as atividades que suplementam as vendas

pessoais e a propaganda coordenadas e ajudando a torn a-las efetivas tais como 0 usa

de amostras, exposic;oes, demonstrac;oes e outros esforc;os que nao estejam incluidos

na rotina diaria. (LAS CASAS apud AMA, 2001, p. 258).

A promoyao de vendas e uma atividade de on de deve estar relacionada com as

demais estrategias de marketing, deve atrair a atenc;ao para que os consumidores vaG

a compra dos produtos.

Kotler e Armstrong (1998, p. 351) dizem que sao varios os fatores que

motivaram 0 rapido crescimento da promoyao de vend as especial mente em mercados

de consumo, onde ha urna grande pressao aos gerentes de produtos para aumentar as

vendas atuais: a promoc;ao e considerada uma ferramenta eficaz de venda; outro fator

e que a empresa enfrenta uma grande concorrencia e as marcas concorrentes sao

menos diferenciadas, os gerentes de marketing estao usando rna is promogoes e os

consumidores estao sendo mais orientados pelo processo de negociayao; e ultimo fator
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e que a eficiencia da propaganda declinou pelo motivQ de seu custo ser crescents,

satura~o da midia e restric;oes legais.

Ainda segundo as autores as promoc;oes de venda dificilmente converterao as

usuarios nao leais a usuarios teais, geralmente nem percebem que agem sob pressao

porque visam basicamente os pre90s baixos, qualidade ou premios.

Quando sao realizadas promogoes de preC;o freqOentes para determinada

marca, 0 consumidor comeC;8 a observa-Ia como marca barata comprando somente

quando estiver em promo98o. Par esse motivo e arriscado colocar uma marca Ifder bern

conhecida em promog2o al8m de 30% do tempo necessaria, esse tempo e estabelecido

pelo fabricante.

Quanto ao investimento para cada prom09ao Kotler (1998, p. 578) afirma que

Uhoje, muitos gerentes de marketing estimam, primeiro, 0 que precisa gas tar em

promoc;:6es ao comercio e, depois, 0 que necessitam gastar em promoc;6es aos

consumidores". 0 restante que sobra e destinada a propaganda, uma vez que "a

propaganda oferece uma razao para a compra, a promOC;ao de vendas oferece um

incentivo a compra" .

Os objetivos da promoC;§o de vendas ainda de acordo com 0 autor citado

"derivam-se de objetivos promocionais mais amp [os que, por sua vez, derivam-se de

objetivos de Marketing desenvo[vidos para 0 produto" e conclui que os objetivos

especificos estabelecidos para a promoC;§o de vendas variam de acordo com 0 tipo de

mercado alvo sendo que para os clientes os objetivos incluem 0 encorajamento para

compra de maior quanti dade, 0 desenvo[vimento da experimentac;ao entre os nao

usuarios e a atrac;ao de consumidores nao leais das marcas concorrentes.



Para Las Casas (2001, p. 259) a promOy80 de vend as e uma atividade de onde

deve estar relacionada com as demais estrategias do composto de marketing, deve

atrair a aten9ao para que as consumidores VaD a compra dos produtos.

Kotler e Armstrong (1998, p. 351) afirmam que "0 uso crescente da promOy80

de vendas resultou na saturay80 das promoyoes, da mesma forma que na propaganda.

as consumidores estao cada vez mais rejeitando as promoc;oes, enfraquecendo sua

capacidade de gerar compras ineditas"

Embora a promogEio seja urn neg6cio rotineiro em alguns parses S8 torna algo

inedito como aconteceu com consumidores da Pol6nia e da Republica Tcheca em que

ao terem 0 privilegio de receberem uma amostra gratis de xampu que nem estava nas

prateleiras e sem terem que ficar nas filas para ganhar ficaram tao surpresos que seus

olhos encheram- S8 de lagrimas.

Os fabricantes hoje estao buscando formas de superar a satura980, uma das

alternativas esta sendo oferecer mais valor nos cupons ou criando displays nos pontos

de compra mais dramaticos.

as autores acima afirmam que ao fazer usa da prom0980 de vendas, uma

empresa deve estabelecer as objetivos, selecionar as ferramentas, desenvolver, pre

testar, implementar e controlar 0 programa de promoc;ao e avaliar os resultados.

Cada vez mais ferramentas promocionais planejadas para estimular uma

resposta de marketing mais rapida ou mais intensa estao disponiveis, elas sao

utilizadas pela maioria das organiza90es, inclusive fabricantes, revendedores,

varejistas, associa90es comerciais e institui90es sem fins lucrativos. Deve-se levar em

considera980 a tipo de mercado, as objetivos da prom0980 de vendas, as condi90es

competitivas e a custo beneficia de cada ferramenta.
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Algumas ferramentas utilizadas como prom09ao de vend as segundo Kotler

(1998) e Las Casas (2001) sao:

2.4.3.1 Feiras e Conven<;6es

Sao formas de promoyao que permite a estabelecimento de noves cantatos e

sua divulgaC;8o e atrav9S do material promocional como folhetos e Qutras literaturas da

empresa. E uma oportunidade interessante pais a consumidor pode examinar e

estabelecer comparac;6es com as concorrentes.

Muito usada no Brasil e pode-s9 contar com varias fsiras especializadas em

setores como moda, moveis, eletrodomesticos, etc. E urn tipo de ferramenta que e
destinada a forC;8 de vendas e aD neg6cio, au seja, as empresas gas tam muito dinheiro

investindo nesse tipo de promoc;ao.

Muitas empresas utilizam as feiras anuais para prom over ou lanc;ar seus

produtos permitindo aos consumidores melhor analisar seus produtos.

"As firmas que vendem para consumidores organizacionais apresentam seus

produtos anualmente em mais de 5.800 feiras comerciais, atrainda cerca de 80 milhoes

de pessoas". (KOTLER, 1998, p. 354).

Isso traz muitos beneficios pois encontram novos campos de venda, contatam

clientes antigos, canhecem novas clientes, lan.:;am novos produtos etc.

Varias sao as decisoes tomadas que antecedem a participa980 em uma feira

como par exemplo: em que feira participar, quanto sera gasto, como estruturar as

exposic;oes para atrair a atenc;ao do visitantes.
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2.4.3.2 Amostras

E uma das formas de induzir urn comprador 80 usa de urn novo produto. Para

Las Casas (2001, p 259) "a distribui~ao de amostras favorece muito 0 inicio ou

aumento do consumo de algum produto, principal mente quando sentidos humanos

estao envolvidos, como visao, alfato e tatoo

Essa ferramenta pode ser entregue pelo correia, porta-a-porta, distribuidas em

loja au veiculadas a ouiros produtos.

Muitas vezes as amostras nao sao gratis, ha algum valor embutido nela.

Kotler (1998, p. 352) afirma dizendo que "algumas amostras sao gratuitas,

Qutras tern um prec;o pequeno 56 para cobrir seu custo"

2.4.3.3 Premios e Vale-Brindes

KOTLER (1998, p. 580) diz que "premios ou (brindes) sao produtos oferecidos a

prec;o relativamente baixo ou gratuitamente como incentivo para a compra de um

prod uta especifico"

Os premios sao usados para estimular 0 consumo assim tornando 0 produto

mais atrativD pelos brindes ou premios oferecidos. E uma forma comum de promogao

pois surge 0 interesse em adquirir 0 produto, uma vez que este traz algum beneficio.



Conforme Las Casas (2001, p. 259) "os premios poderao ser distribuidos por

sorteio entre aqueles que camp ram 0 prod uta e ganharam 0 direito de concorrer, ou

mesmo com 0 vale-brinde que consiste na promo~ao do tipo: achou ... ganhou.

o vale-brinde estimula a consumo adicional de urn prod uta, pois eria uma

expectativa da premia~ao ou da cole~ao que leve ao brinde.

Apresenta-se a seguir uma Dutra ferramenta que S8 destaca e muito utilizada.

2.4.3.4 Concursos, Loterias e Jogos

"Sao ofertas que permitem ganhar dinheiro, viagens ou mercadorias como

resultado da compra de algo". (KOTLER, 1998, p. 581).

Concurso: pede que 0 consumidor exponha sus idal8s tendo urn juri que

selecionara as melhores.

Loteria: 0 numero ou nome dos consumidores participam de sorteios.

Jogo: e oferecido para consumidores que compram alguma mercadoria e

ganham cartelas para participarem de bingos, cupons para sorteio etc.

No Brasil os concursos, jogos e loterias sao regulados pelo Ministerio da

Fazenda e ha toda uma observa~o legal a ser feita. (LAS CASAS,p. 259)

Ha um outro tipo de promogao de vendas que e junto a forga de vendas.

Varios fatores devem ser considerados quando usado esse incentivo.

Segundo Kotier (1998, p. 583) os incentivos sao "condi~6es, dura~o da

prom09ao, veiculo de distribui~o, programa~o da promo~o ( timing), or98mento total

de promogao de vendas"
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As principais ferramentas de promog8o destinadas a fon;a de vendas e ao

neg6cio sao as feiras e convengoes, concursos de vendas e propaganda atraves de

itens de especialidade.

Existem algumas ferramentas que naD estao destinadas a desenvolver a

fidelidade da marca que incluem descontos pela quanti dade, premios nao vinculados a

urna marea especifica, concursos, loterias, ofertas com direito a devolugao, leve 3

pague 2 e concessao aos intermediarios.

Para Kotler (1998, p. 579) "a promo9ao de vendas parece ser mais eficaz

quando usada em conjunto com a propaganda".

Urn estudo foi realizado, primeiramente somente com a promog8o de prego

isolada gerou apenas 15% do aumento do volume de vend as, e , quando combinada

com a propaganda e displays no ponto de venda, houve 24% de cresci menta do volume

de vendas.

Ainda sob a verba destinada a promo9ao Las Casas (2001, P .259) afirma que

"e grande a participayao de promogoes em relag80 percentual a verba destinada a

comunicag8o com 0 mercado, principal mente naquelas empresas que comercializam

produtos de consumo."

Nem sempre 0 resuJtado e 0 retorno de que a empresa projeta.

Kotler (1998, p. 585) diz que a avalia9ao dos resultados de uma promo9ao de

vendas e crucial. Atraves dela e analisado se todo aquele esforgo que foi exercido

trouxe algum resultado.

Quanto as informagoes necessarias para obter 0 impacto dos consumidores

sobre as promogoes 0 autor afirma que lOse forem necessarias mais informagoes,

podem ser realizadas pesquisas junto aos consumidores para detectarem quantos



ainda se lembram da promo9ao, a que acharam, quantos a aproveitaram e como ela

afetou seus comportamentos subsequentes em rela9E1oa marca".

Os varejistas desenvolvem um calendario promocional onde nao s6 incluem

datas sagradas no comercio como tambem engloba eventos desenvolvido por eles

mesmos como: mes de aniversario, festival do queijo e vinho, lan9amento de nova

colec;aoelc.

Concluindo a promoc;ao de vendas tem um papel muito importante a ser

exercido no mix de marketing.

2.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICAC;;Ao

"Em razEio de os consumidores serem diferentes, os programas de

comunica90es precisam ser desenvolvidos para segmentos especificos, nichos e

mesmo para individuos". (KOTLER, 1998, p. 527)

As empresas alem de saber como atingir seus consumidores, mas

principalmente em fazer que 0 consumidor as escolha.

Os profissionais de marketing precisam entender os elementos fundamentals da

comunica9ao para notificar 0 consumidor.

o modelo de processo de comunicac;ao possui nove elementos onde dois

representam as partes principais 0 emissor e 0 receptor, mensagem e a midia

representam as principais ferramentas de comunicac;ao, codifica9ao, decodificac;ao,

resposta e feedback representam as principais fun90es da comunicaC;80 0 ultimo

elemento e 0 ruido do sistema (mensagens ao acaso).
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FIGURA 3 - ELEMENTOS DO PROCESSO DE COMUNICA<;;AO

EMISSOR-> CODIFICA<;;AO -. ME~f~~EM_DECODIFICA<;;AO- RECEPTOR

RUIDO~

----------- RESPOSTA

Fonte: KOTLER, 1998

o ruido e tudo que possa interferir para que a mensagem recebida seja

diferente da mensagem emitida

2.6 MEIOS DE COMUNICACAo

2.6.1 Revistas

"As revistas tern como principal caracteristica a externa seletividade do publico

consumidor, uma vez que existem centenas de titulos voltados para as mais diversos

segmentos da popula9ao". (SAMPAIO, 1997, p. 82)

A revista e considerada uma midia nacional, devido a caracter de circula930 da

maiaria dos titules existentes .
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E grande a identific8r;ao do leitor com as revlstas, na maiaria das vezes as

pessoas 56 compram as revistas que tratam de seu interesse especifico. E comum as

pessoas folharem mais de uma vez a mesma revista durante certo tempo.

Ainda segundo 0 autor "0 numero total de revistas existentes no Brasil e muito

grande e desconhecido, uma vez que muitas delas aparecem e desaparecem

constantemente e Dutro tanto tern sua circulayao limitadas a regioes".

2.6.2 Televisao

"A televisao, sob 0 ponto de vista da mfdia, eo maior meio publicitario do pais".

(SAMPAIO, 1997, p. 78)

Seu impacto como veiculo de comunic8c;;ao e inquestionavel sendo 0 mais

consumido pel a popula~8o entre todas as midias, tem uma grande capacidade de

cobertura a curto prazo

E muito eficiente, pois tern a facilidade de ajustar-se perfeitamente como midia

regional e local, e um veiculo de massa de grande audiencia e com isso ha cada vez

mais a necessidade de se anunciar.

Em 1994, existiam quatro grandes redes nacionais de televisao aberta: ~Globo,

com 85 emissoras e retransmissoras; SBT com 83; Bandeirantes com 72 e Manchete

com 41" (SAMPAIO, 1997, p. 79).

A consolida,8o da primeira rede segmentada aberta do pais e a MTV, com 54

emissoras e retransmissoras.
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2.6.3 Radio

Segundo Sampaio (1997, p. 80) "0 radio e 0 meio que mais atinge a poputa9ao

brasileira, estando presente em mais de 87% dos lares do pais".

Sua participar;ao no bolo dos investimento publicitarios representa cerea de 4%.

o radio representa excelente opr;ao como midia dirigida, e 0 grande veiculo brasileiro

de massa devido a sua maior cobertura.

A respeito de aparelhos em funcionamento a autor afirma que ucerca de 70

milh6es de receptores de radio estejam em funcionamento no Brasil, em urn total de

mais de 34 milh6es de casas - 0 que significa mais de dois aparelhos par domicflio"

A propaganda em ri3dio e muito eficiente, pOis trabalha com som e a

capacidade de jmagina~o de seus ouvintes.

2.6.4 Jornal

Segundo Sampaio (1997, p. 84) "os jornais sao a Segunda midia mais utilizada

pela propaganda"

E a midia mais acessivel ao anunciante e presta verdadeiro servic;o de utili dade

publica atraves dos anuncios, classificados etc.

o jornal apresenta uma excelente midia de caracter local e regional, oferece

grande utilidade para sua utilizac;ao. No Brasil como midia nacional nao e muito

distribuido, pois sao raros os jornais que tern circulayao nacional.
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2.6.5 Outdoor

"0 outdoor e a mais utilizada das formas de propaganda ao ar livre para

esfon;os publicitarios organizados e coordenados, uma vez que sao fixas, unitarias e

pouco ageis" (SAMPAIO, 1997, p. 85)

Ainda segundo 0 autor ~ 0 outdoor apresenta como maior beneficia 0 seu

grande impacto, s6 superada pela lor9a da propaganda na televisao".

Nos grandes centros urbanos ele e depois da televisao a mfdia que mais atinge

a massa da populagao.

Existem alguns tipos de paineis como por exemplo: luminosos, tridimensionais,

paineis eletronicos e back-fight.

Os luminosos sao paineis e armagoes colocados no alto e nas laterais dos

predios em chapas translucidas ou neon.

Os tridimensionais ainda sao poucos no Brasil podendo ser encontrados em

grandes centros urbanos com ou sem movimento.

Paineis eletronicos tambem sao dificeis de serem vistas aqui no Brasil, a nao

ser nos grandes centres urbanos, fazem animagoes formam imagens e passam textos

utilizando lampadas que acendem e apagam.

° back-light e uma pe98 com luz inlerna e cobertura leita de filme lolografico

translucido que deixa passar a luz e produz um filme de grande impacto.
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2.6.6 Mala direta

Pode ser dirigida a um pequeno grupo de pessoas ou a milhares de

consumidores, dependendo do objeto do anunciante e da lista de endere<;os (mailing)

dispanfvel.

Sampaio (1997, p. 86) descreve a principal caracteristica da mala direta que e:
"sua extrema direcionalidade como mfdia", ou seja, ela e dirigida a uma pessoa em

particular e permite obter irnediatamente uma res posta ao apelo anexando junto ao

prod uta um cupom-resposta ou telefone para contata.

2.7 VAREJO NO BRASIL

Para Kotier (1998, p. 493) "0 VAREJO inclui todas as atividades envolvidas na

venda de bens e servic;os diretamente aos consumidores finais para a usa pessaal. Um

VAREJO au LOJA de varejo e qualquer empresa cujo volume de vend as decorre,

principal mente, do fornecimento por unidade au pequenos lotes"

Levy e Weitz(2000, p. 27) definem varejo como "um conjunto de atividades de

negocios que adicionam valor a produtos e servic;os vendidos a consumidores para usa

pessoal e familiar'.

"Varejo consiste em todas as atividades que englobam a processo de venda de

produtos e servir;os para atender a uma necessidade pessaal do consumidor final".

(PARENTE, 2000, p. 22).
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Muitas vezes quando se fala em varejo, logo 0 consumidor pensa em uma loja,

mas, 0 varejo pode tambem ser realizado pelo telefone, correia, internet e tambem na

casa do consumidor isso e chamado varejo sem loja.

o varejo sem loja - algumas vezes chama do de marketing direto se tornara a

proxima revolu9ao do varejo, isso se da pelo motivo da alta tecnologia que permite aos

consumidores comprarem produtos e servi~os sem safrem de casa.

A maioria das vend as varejistas ainda e realizada atraves das lojas, mas pela

enorme expansao das compras virtuais, 0 varejo sem loja vem crescendo mais

rapidamente do que 0 varejo com loja.

Kotler e Armstrong (1998, p. 297) refor98m a ideia afirmando que "embora a

maioria do varejo seja feita atraves de lojas, nos ultimos anos os varejos sem loja -

vendas por mala direta, por telefone, de porta - em - porta, por maquinas automaticas e

pelos diversos meios eletr6nicos vem crescendo de maneira assustadora".

Apesar deste crescimento 0 varejo com loja esta cada vez mais surpreendendo

transformando-se e apresentando- se de todas as formas e tamanhos possfveis para

fazer frente com a nova concorrencia.

Um tipo de varejo que vem crescendo a cada dia e as lojas de vizinhan9a que,

esta conquistando cada vez mais a preferencia dos consumidores.

"0 setor atacadista/distribuidor, que abastece a auto-servi~o com ate quatro

check-outs, alem de mercearias, bares e padarias, registrou 11% de crescimento real

em 2002 e 12,17% no primeiro quadrimestre deste ano". (VERA CAMPOS,2002).

o varejo com IOja pode ser classificado segundo Kotler e Armstrong (1998, p.

297) par uma ou mais caracteristicas, sendo volume de servi~o, linha de produto,

pre~os relatives, controle de pento de venda e tipo de agrupamento de lojas.
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o volume de servigo e definido geralmente par tres niveis de servigos: auto

serviC;O, servir;o limitado e servic;o plena.

o auto servic;o consiste em 0 proprio cliente retirar 0 produto da prateleira a sua

escolha ( pegue e pague).

No servi90 limitado e oferecido alguns servi90s adicionais, ou seja, informa<;6es

de tecnicos responsaveis ex.: eletrodomesticos em hipermercados.

E 0 servic;:o plena consists em urn acompanhamento total: lojas tradicionais com

caix8s, balconistas etc.

Quanta a linha de produtos eles podem ser classificados conforme sua

variedade de produtos que sao: lojas de especialidades, lojas de departamentos,

supermercados e lojas de conveniencia.

2.7.1 Loja de especialidade

"A loja de especialidade apresenta urna linha restrita de produtos com urna

grande variedade dentro dela" (KOTLER; ARMOSTRONG, 1998, p. 297).

Alguns exemplos que podem ser dados sao as lojas de departamento

esportivDS, flores, livros, m6veis etc.

As lojas de especialidades estao crescendo muito hoje por varias raz6es:

crescimento da segmentagao de mercado, estabelecimento de mercado-alvo e

especializac;ao de produtos isso criou uma necessidade das lojas se concentrem em

produtos e segmentos especificos.



."
Tambem S8 da a mudanC;8 de 85tilo de vida, crescente numero de familias e

Qutros fatores em que a necessidade aumenta.

Quanto ao posicionamento por ctasse social, Parente (2000, p. 33) diz que:

"elas podem posicionar-se nos mais variados segmentos, desde no de loja de

presentes sofisticados para classe A, ate no de loja de confec90es femininas,

direcionada para a cia sse 0".

Podem fazer parte de grandes redes au serem independentes, pertencendo a

urn pequeno empresario.

Outro exemplo de loja que pode ser citada e loja de departamentos.

2.7.2 Lojas de Departamentos

Penteado (2000, p. 33) define Lojas de departamentos como "Iojas de grande

porte (com area de venda superior a 4.000m2) que apresentam grande variedade de

produtos, oferecendo ampla gam a de servi90s aos consumidores, estruturadas em

bases departamentais".

Cada departamento e administrado como urna unidade estrah§gica de neg6cios,

ende tomam decis5es de venda, compra, promoc;6es, an de permite cada gestor S8

especializar em sua func;ao ex: compra, venda, promQ(;ao, cama, mesa, banho etc.

"A loja de departamentos oferece uma ampla variedade de linhas de produtos:

roupas, mobflias e utilidades damesticas, cada qual opera par um departamento

independente, gerenciado par compradores profissionais au especialistas de

marketing". (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p. 298).
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As lojas de departamento S8 expandiram rapidamente na primeira metade do

seculo, mas ap6s a Segunda Guerra Mundial perdeu terreno para Qutros tipos de

varejista, inclusive lojas de descontos, rede de lojas, ponta-de-estoque entre outros.

E grande a diversific8c;ao de itens de mercadorias, tais como acess6rios

feminines, masculinos, infantis, acess6rios do lar entre Qutros.

Penteado (2000, p. 33) comenta que "tradicionalmente, as lojas de

departamentos oferecem uma linha completa, que engloba os departamentos de linha

dura (moveis, eletrodomesticos) e de linha mole (confec~6es, cal~ados)"

Prosseguindo com 0 autor alguns exemplos de lojas de departamentos que nao

conseguiram sobreviver: Mappin e Mesbla, mas seu local esta sendo ocupada par Dutra

loja de departamento, como Riachuelo e Pernambucanas, acreditando que este modelo

de loja se bem operado ainda encontrara seu espayo no Brasil.

Ja Las Casas (2000, p. 27) cita outros exemplos de lojas de departamentos no

Brasil que sao "Casas Bahia, Lojas Renner, Casas Pernambucanas etc.".

Esse tipo de loja e caracterizada pelo pessoal especializado e pel a

preocupayao a prestagao de serviyos para os consumidores.

Kotler (1998, p.249) da um exemplo bem interessante a respeito de servi~o

onde duas lojas de departamentos: Nordstrom's e Neimam Marcus, estao renovando

sua enfase no servi90 para ten tar manter os clientes antigos e conquistar novas.

Recentemente, muitas grandes cadeias de lojas de departamentos fundiram-se

em vez de entrarem em concorrencia, diversificando-se em lojas de desconto e de

especialidade.
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Ainda 0 autor comenta que "0 trafego intenso, os problemas de estacionamento

e a decadencia geral, dos centros urbanos cnde muitas lojas de departamentos fizeram

seus maiores investimentos, tornaram a compra nesses locais menDS atrativos".

Ja Penteado (2000, p. 34) diz que "atualmente, existe uma tendEmcia para 0

desenvolvimento de lojas de departamento de linha limitada, que concentram um

numero menor de departamentos".

Outro varejo com loja importante e as supermercados

2.7.3 Supermercados

Segundo Levy e Weitz (2000, p. 48) supermercado e "uma loja de alimentos de

alto atendimento que oferece comestiveis, carne e produtos agricolas e tern vendas

anuais aeirna de dais milh6es, em area menor que aproximadamente 1.800 m2 ".

Ha varios tipos de produtos a venda que nac sejam sa mente alimentos, como

mercadorias em geral, produtos de saude e beleza.

No Brasil as supermercados surgiram na decada de 50.

ROJO (1998, p. 11) diz que " no inicio dos anos 70, os supermercados

representavam 26% das vendas de gemeros alimenticios no mercado brasileiro, desde

entao os supermercados passaram a desenvolver-se, chegando em 1997 a alcanc;ar

uma participa9.30 de 86%"

o crescimento vem aumentando a cada ano "ao longo dos ultimos 30 anos, 0

faturamento do setor cresceu quase tres vezes mais do que 0 Produto Interno Bruto".

(www.sm.com.br)
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Os supermercados adotam estrategias eficientes que sustentam esse ritmo

acelerado de crescimento "0 faturamento do setor saltou de R$ 13,5 bilh6es em 1973

para R$ 84,5 bilh6es em 2001- os valeres antigos foram convertidos em moeda

corrente (R$) de 2002. Ja no ana passado, considerando apenas os formatos super e

hiper, 0 setor movimentou nada menos de R$ 78,9 bilh6es" (www.sm.com.br)

As caracterlsticas de urn supermercado sao: trabalhar aproximadamente entre

25.000 a 40.000 itens, possuem menos check-outs, estacionamento pequeno e

geralmente e proximo a residencias.

"Os supermercados sao grandes lojas de baixo custo, pequena margem de

luera, elevado volume e auto-serviyo, que oferecem uma ampla variedade de produtos

alimenticios, produtos de limpeza e de uso domestico". (KOTLER; ARMSTRONG, 1998

p.298).

Ainda segundo os autores a respeito dos supermercados ele cita que "os

primeiros supermercados logo introduziram as conceitos de auto-servic;o, roletas para

cantar 0 numero de clientes e balc5es de check-out com caixas registradoras"

Atualmente he. urn grande porem 0 cresci menta esta sendo lento, devido ao

baixo crescimento da populayao e as grandes concorrentes que sao lojas de

conveniencia, lojas de descontos de alimentos e outras.

Os supermercados estao sendo muito prejudicados hoje pelo habito cada vez

maior de se comer fora de casa.

Por esse motivo estao cada vez mais atras de novas formas de aumentar suas

vend as, algumas operam com menos lojas outras com merchandising e vendem outros

itens que nao seja alimento como: produtos de beleza, eletrodomesticos, brinquedos
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produtos esportivos - esperando encontrar linhas com altas margens para aumen tar

seus lucros.

o autor ainda complementa dizendo que houve tambem uma mudan9a nas

instala90es para atrair mais consumidores as aprimoramentos tipicos sao mel hares

localiza90es, decorayao, maior numero de horas de atendimento, descontos de

cheques, entregas a domicilio.

Muitos supermercados estao abrindo padarias, sec;;oes de alimentos refinados e

peixarias.

Uma das grandes estrategias que os supermercados estao utilizando hoje e:
"para atrair mais consumidores esta sendo comec;;ar a planejar suas lojas conforme 0

bairra especifico em que etas se tocalizam" (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p. 298).

"As pioneiras, no Brasil, no sistema selfservice I foram as Lojas Americanas no

Rio de Janeiro, por volta de 1952". (LAS CASAS, 2000, p. 29).

Levy e Weitz (2000) afirmam que "ha constantes promo~5es nos

supermercados convencionais" Anunciam os itens em liquidayao uma vez par semana

em jornais lacais, oferecem cupons e padem aceitar reembolsar aas clientes, 0 dobra

ou 0 tripto do valor dos cupons dos concorrentes. (ANEXO 1). tsso e chamado de

estrategia de pre~os altos e baixos.

Existem outras lojas que vendem mercadorias ao mesmo prec;;o todes as dias,

isso se chama palitica de prec;;as baixos, onde geralmente as preC;;osdiarios nesses

supermercados sao mais baixos que os prec;;osnormais.

A tendencia hoje e dos supermercados se transformarem em hipermercados,

uma mistura de supermercados com lojas de descontos, que vendem cesmeticos,
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artigos do lar, eletrodornesticos, alirnentos, artigos esportivos etc. pois oferece ao

consumidor a conveniencia de fazer todas as suas compras em urn unico lugar.

2.7.4. Hipermercados

Segundo Levy e Weitz (2000, p. 59) a hipermercado "e uma loja de varejo muito

grande que oferece prec;os baixos. Ela combina uma loja de descontos e urn varejista

de superloja de alimentos ern construc;aoparecida com um deposito"

Ainda segundo as autores elas podem ter aproximadamente 28.000 m' ou seja,

maior que 6 campos de futebol americano e estocar mais de 50.000 itens diferentes.

"Os hipermercados sao lojas mais sofisticadas, tanto que, para ser classificada

nessa categoria, a loja deve ter area superior a 4.000 m2 e sec;oes como a de produtos

automotivos, jardinagem ou informatica. (www.sm.com.br)

Suas caracteristicas sao: geralmente e mais distante das residencias, a

freqCrenciade compra e urna vez par mes, 0 estacionamento e grande, a permanencia e
de duas horas, realizada grandes compras por mes e check-outs maiores.

2.7.5 Lojas de Conveniencias

"Lojas de conveniencia sao lojas pequenas que oferecern uma linha limitada de

produtos de alta rotatividade" (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p. 298).

Localizada proximo a areas residenciais que atendem com horarios exclusivos

e fjcam abertas sete dias por semana.



Penteado (2000, p. 32) diz que as lojas de conveni€mcia sao "modelos

importado dos Estados Unidos na decada de 80, as lojas de conveniencia vern pouco a

pouco ampliando sua presen98 no mercado brasileiro".

Localizadas geralmente em posto de gasolina, enfrentam dois grandes

concorrentes: super e hipermercados que geralmente funcionam 24 horas/dia e 0

atendimento personalizado da majaria das padarias.

Segundo Kotler e Armstrong (1998, p. 298) "as lojas de conveniimcia tem de

cobrar prec;:os altos para compensar seus elevados custos operacionais e urn menor

volume de vendas, mas satisfazem uma importante necessidade dos consumidores -

comprar fora da hara ou fazer comprar rapidas"

Na decada de 80 as lojas de conveniencia enfrentaram urn excesso de

capacidade , pois seu mercado basi co de jovens operarios especializados diminuiu.

Com issa leve uma grande reestruturaC;:8o, ende muitas lojas de conveniencia

foram replanejadas, passando a ter como alvo as mulheres.

Outro fator importante foi que ~asmaiores cadeias de convenit§ncia hoje estao

experimentando 0 micromarketing - adaptado a mercadoria de cada loja as

necessidadesespecificasda vizinhan9aque a cerca" (KOTLER, 1998,p. 298).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Esse projeto tem por objetivo avaliar 0 grau de conhecimento e motiva980 das

promo~6es utilizadas e realizadas pelos Super/Hipermercados.

3.1 ESPECIFICAC;;Ao DO PROBLEMA

Pretende-s8 com esse estudo, responder as seguintes questOes:

Qual 0 periodo do dia que as pessoas preferem para fazer compras nos

super/hipermercados?

Com que freqOencia os entrevistados tazem compras no

super/hipermercado?

Quais os super/hipermercados mais freqOentados?

Qual 0 setor de super/hipermercado cuja a prom0980 mais atrai?

Com que freqOencia os consumidores costumam utilizar as intorma90es que

obtem dos meios de comunica980 para ir ate 0 super/hipermercado

an unci ante?

o quanto os consumidores confiam nessas tantes de intorma98o, quando se

trata de prom090es de super/hipermercados.
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3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Nesse trabalho loram realizados dois tipos de pesquisas: pesquisa exploratoria

junto aos gerentes de superlhipermercados e Dutra pesquisa conclusiva descritiva feita

aos con sumida res.

Para MALHOTRA (2001,p.106) a pesquisa conclusiva e "concebida para

auxiliar 0 responsavel peras decisoes a determinar, avaliar e selecionar a melhor curso

de ac;ao a ser tornado em determinada situagao".

Ainda segundo 0 autor a pesquisa explorat6ria tern como principal abjetivo "0

fornecimento de criterio sobre a situac;ao do problema enfrentado pelo pesquisador e

sua compreensao"

3.3 POPULAC;;AO E AMOSTRAGEM

"A popula98o e a soma de todos os elementos que compartilham algum

conjunto comum de caracteristicas, conformando a universo para 0 prop6sito do

problema de pesquisa de marketing" (MALHOTRA, 2001, p. 301).

Para esse estudo a populac;ao e composta par pessoas do sexo feminino e

masculino, com idade igual ou acima de 20 anos que pertencem as classes A, Bee

segundo 0 criterio Brasil (ANEXO 02) e que residam em Curitiba.

A primeira pesquisa realizada foi uma pesquisa explorat6ria realizada com

gerentes de alguns grandes super/hipermercados da cidade.
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A Segunda etapa foi uma pesquisa descritiva realizada em pontos de fiuxo da

cidade de Curitiba tais como: Rua XV de Novembro, Largo da Ordem, Terminais de

onibus, Ruas da Cidadania, Prac;as e Parques

3.4 PLANO DE COLETA DE DADOS

Foram utilizados dais question arias urn para ser aplicado aos gerentes das

lojas, com perguntas aberlas (ANEXO 03), e um segundo semi-estruturado com

perguntas abertas e fechadas para ser aplicado junto aos consumidores usanda 0

criterio Brasil como filtro por quotas de classe econ6mica a serem abordadas. (ANEXO

04).

As entrevistas com os gerentes foram realizadas entre os dias 09 it 23 de

setembro de 2003 num total de 05 entrevistas cuja amostra foi intenciona!. Foram

transcritas na integra para analise de conteudo com intuito de auxiliar na elaborac;ao do

questionario semi-8struturado.

As entrevistas com os consumidores foram realizadas entre os dias 29 de

setembro a 20 de outubro de 2003.

As classes econ6micas selecionadas para 0 estudo fcram A=A1+A2, B=B1+B2

e C. A amostra tem 200 questionarios sendo distribuidos 100 para homens e 100 para

mulheres com faixa etaria minima de 20 anos.

o tempo medio de aplicayao de cada questionario e de 15 minutos.

Para auxiliar os entrevistados em algumas quest6es foram elaborados cart6es

com a escala (ANEXO 05) para que pudessem facilitar a resposta.
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3.5 PROCESSO E TRATAMENTO DOS DADOS

Os dados foram tabulados e digitados em Excel e posteriormente processados

para 0 software SPSS (Statistical Package for Social Science), onde foram

quantificadas as analises estatfsticas a partir do levantamento da frequemcia e media

das respostas.

Os resultados deste estudo, sao apresentados na forma de graficos e tabelas

construfdos nos softwares Power Point e Excel.

3.6 L1MITA<;6ES DA PESQUISA

A amostra desta pesquisa e nao probabilistica, portanto nao foi passive I

identificar a dimensao do nivel de confiang:ae erro amostral, par ests motivD a

extrapola~o dos resultados dessa pesquisa deve ser utilizada com certo cuidado.
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4 ANALISE DOS RESULTADOS

A partir desse capitulo sera apresentado os resultados da pesquisa realizada

com 200 consumidores de super/hipermercados da cidade de Curitiba, no perfodo de

29 de setembro a 20 de outubro de 2003.

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Na descri980 sociodemografica dos entrevistados sao apresentados

caracteristicas quanta ao sexo, idade, cia sse s6cio-demografica, grau de instruyao,

estado civil, profissao e numero de pessoas na resid€!ncia.

A amostra dos entrevistados foi dividida em: 50% para a sexo masculino e 50%

para 0 sexo feminino.

Para responder as quest6es pelos super/hipermercados foram escolhidos as

gerentes para tais entrevistas. Os questionarios evasivos fcram eliminados.

GRAFICO 1 - SEXO

Feminino
50%

Masculino

50%

Base 200



GRAFICO 2 - IDADE

23,5%

Base 200

20 a 30 31 a 40 41 a 50 + 50
an os anos an os anos

60

Na amostra com 200 entrevistados pode-se observar que a maioria (27%) tern a

idade entre 31 a 40 anos, e a minoria (2,4%) passu; idade igual au superior a 50 anos.

GRAFICO 3 -RENDA

5,555 ou +

2,944 a 5,554

1,771 a 2,943

1,065 a 1,770

497 a 1,064

20,5%

15.5%

17,0%

34,0%

Base 200
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A respeito da classe econ6mica percebe-se que 34,0% pertencem a classe C,

33,5% pertencem a classe A e 32,5% a classe B.

GRAFICO 4 - ESCOLARIDADE

Superiorcompleto 21.0%

Colegialcompleto/Superiorincompleto 48,5%

Ginasial complelo/Colegialincompleto 12,5%

Primario completo/Ginasial incompleto 15,0%

Analfabeto/Primario incompleto 3,0%

Base 200

Comparando-se 0 grau de escolaridade da popula(::ao curitibana em geral com

o grau de escolaridade dos entrevistados em rela<;ao ao impacto das promo(::oes a

grande concentracao esta em niveis de colegial completo/superior incompleto (48,5%).

A representatividade dos entrevistados do nivel de superior complete e de 21% e 3%

sao do nrvel analfabeto/primario incompleto.

Com base na pesquisa Retrato Curitiba Seculo XXI 0 grau de escolaridade da

populacao curitibana esta dividido em: analfabeto/primario incompleto 6%, prima rio

completo/ginasio incompleto 31%, ginasio completo/colegial incompleto 27%, colegial

completo/superior incompleto 28%, superior completo 6%.
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GRAFICO 5 - ESTADO CIVIL

4,0%=

550%

31,5%

Casado/vive junto Solteiro Divorciado/separado Viuvo

Base 200

Em relayao ao estado civil observa-se que mais da metade dos entrevistados

saO casados (55%), e que 31,5% sao solteiros, 9,5% divorciados/separados e 4% sao

viuvos.

GRAFICO 6 - OCUPA<;:AO

-45,0010

Empresario/socio

Aut6nomo

Empregado com funr;:ao de chefia

Empregado sem fun9ao de chefia

Dona de casa

Funcionario publico

Aposentado

Estudante

·Outros

-19,5%

- 18,0'%

-17,5%

-14,5%

.7,0010

- 7,(fJlo

-6,5%

-4,5%

Base 200
*Oulros: percentual menor que 4,5%
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Com base no grafico e passlvel verificar que a maiaria dos entrevistados sao

empresarios/s6cio que representam 19,5%, as autonomos atuam com 18% e 17,5%

empregados com funt;ao de chefia, em menor numero estudantes que representam

4,5% da amostra.

GRAFICO 7 - NUMERO DE PESSOAS NA FAMiLIA

49,5%
roo-

22,5%
18,5% r..,......
r--

5,5%

;

3,5%

0 g 1""""'1
1 pessoa 2 pessoas 3a4 5a6 +7 pessoas

pessoas pessoas

Base 200

Pelo grafico pode-se observar que a maior concentrac;ao e de 3 a 4 pessoas par

domicilio (49,5%). Ja 3,5% dcs entrevistados moram com 7 pessoas OU mais em suas

residencias e 5,5% maram sozinhos.

Percebe-se aqui a caracterfstica da composi98.o familiar da popula~o

curitibana, comparado com a pesquisa do rBGE comprovando que a estrutura familiar
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brasileira nos ultimos anos 0 numero media de pessoas par residencia caiu de 4,0 para

3,0.( www.ibge.gov.br).

4.2 HABITOS DE COMPRA EM SUPER/HIPERMERCADOS

Nesse t6pico serao analisadas as seguintes quest6es: perfodo de prefen§ncia

para fazer compras, freqOencia com que as compras sao feitas, quais as

super/hipermercados mais freqOentados e S8 normalmente buscam produtos em

promo9Eio.

GRAFICO 8 - PERioDO DE PREFERENCIA

21%

46%

Manha • Tarde • Noite

Base 200

Oentre as horarios mais freqOentados nos super/hipermercados, destaca-se a

naite com 46% em seguida 0 perfocto da tarde com 33% e 21% dos entrevistados

preferem 0 periodo da manha.
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Devida ao ritmo da vida moderna que imp6e uma restric;ao de tempo cada vez

maior as pessoas, as entrevistados na sua maioria, freqOentam as super/hipermercados

apos seu expediente de trabalho.

GRAFICO 9 - FREQOENCIA COM QUE FAZ COMPRAS

Mensalmente

Quinzenalmenle

Semanalmente

+de 1 vez por seman a

Diariamenle 10,0%

Base 200

25,5%

15,5%

35,5%

13,5%

NOta-S8 que as entrevistados costumam ir com elevada freqOencia aos

super/hipermercados: 35,5% dos entrevistados freqOentam as super/hipermercados

semanalmente, 25,5% mensalmente, 13,5% + de uma vez par seman a e 10,5%

semanalmente.
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GRAFICO 10 - SUPER/HIPERMERCADOS QUE MAIS FREQOENTA

1------------- ....24,7%BIG

Condor

Extra

Mercadorama

Carrefour

Pao de a9ucar -3,6%

Muffato -3,6%

Angeloni -3,2%

WalMart -3,0%

Festval -2,2%

Sam's Club -1,2%

Kusma '''1,0%

Outros·

1-------- ..14,2%
1-------12,6%

1------11,0%

1------"'9,9%

1----....9,2%
Base 200
*Outros: percentual menor que 1,0%

Os entrevistados, utilizando a possibilidade de mais uma res posta - res posta

multipla ( 0 que faz com que 0 total seja superior a 100%) consideraram, nessa ordem,

os super/hipermercados frequentados: BIG (24,7%), Condor (14,2%), Extra (12,6%),

Mercadorama (11,0%), Carrefour (9,9%), Pao de a9ucar e Muffato (3,6%), Angeloni

(3,2), Wal Mart (3,0), Festval (2,2%), Sam's Club (1,2), Kusma (1,0%) e Outros (9,2%),

Sendo BIG, Condor e Extra os tres super/hipermercados mais citados,
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GRAFICO11- SUPER/HIPERMERCADOSQUEMAISFREQOENTA

32,5%BIG

Condor 20,0%

Extra 8,5%

Mercadorama 1---7,0%

Carrefour -5,0%

Festval -3,0%

Muffato 1-3,0%

WalMart -2,5%

Pao de acucar p.1,5%

Angeloni -1,5%

lvaipora -1,5%

Sam's Club "1,5%

·Outros 12,5%

Base. 200
·Oulros: percenlual menor que 1,5%

Oentre as entrevistados curitibanos, a respeito dos super/hipermercados

(resposta unica) destacam-se com 0 maior indice de frequencia 0 BIG com 32,5%, em

seguida 0 Condor 20%, Extra 8,5%, Mercadorama 7% e Carrefour 5%.
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GRAFICO 12 - QUANDO VAl FAZER COMPRAS NORMALMENTE

.4,0%

87,0%

• Compra somente os produtos em promoC;:80
Compra os produtos em promoC;:80e outros produtos

• Nilo compra os produtos em promoC;:80
Base 200

Em rela~o a compra de produtos em promogao, mais da metade dos

entrevistados (87%) afirmam que compram produtos em promoC;8o e Qutros produtos,

9% afirmam que compram somente produtos em promoc;aoe apenas 4% naG compram

produtosem promo~o.

Devida as constantes promoc;6es que as redes de super/hipermercados

disponibilizam ao consumidor, na grande maio ria das vezes estes acabam comprando

produtosque Ihe trara algum beneficio.
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GRAFICO 13 - SETOR DO SUPERIHIPERMERCADO QUE A PROMOCAo
MAISATRAI

Alimentos

Elelrodomeslicos '-5,0%

Bazar ,"'3,0%

Vestuario 2,5%

Todos !'1,5%

Bebidas
1,5%

Higiene '1,0%

"Oulros 1,5%

~ ";IliOjj "",,,"""l_""'-84,O%

Base 200
·Outros: percentual menor que 1,0%

Quando queslionados sobre qual 0 setor de super/hipermercados que a

promoc;ao mais atraem, as consumidores responderam alimentos com 84%,

eletrodomesticos 5%, Bazar 2,5%, e 1,5% lodos as setores.

Nota-s8 que a grande maioria sao atraidos pelo setor de produtos alimentfcios.
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GRAFICO 14 - QUAIS PRODUTOS QUE LEMBRAM DE TER VISTO EM PROMOCAO

Base 200
*Outros; percentual menor que 2,8%

carne 10,1%

Le.e -8,3%

11130 LerrOra -7,8%

carveja .6,5%

VerdlJ"aS -5,8%

Refrigerantes 5,3%

Oleo 4,4%

Sabao em p6 '4,1%

Ivroz 3,9%

Frutas 3,5%

Brareo 3,2%

Trigo -2,8%

Outros' -33,8%

Conforme 0 grafico, verifica-se que, as anuncios em promor.;:ao que as

entrevistados mais lembram de ter vista e 0 da carne com 10,1 %, leite com 8,3%, 7,8%

nao lembram, em seguida, a cerveja com 6,5%, verduras com 5,8% e 0 refrigerante

com 5,3%.
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Televisao )- .,.48,0%

GRAFICO 15 - MEIO DE COMUNICA(:Ao QUE MAIS LEMBRAM DE TER VISTO AS
PROMO llES

Encarte
""' 19,5%

Branco)0---_13,5%

Propria loja

Nao lembra

Radio

Carro de som

'Outros

Base 170
·Outros: percentual menor que 1,5%

Com 48% a televisao e a meio de comunicac;:ao que os entrevistados mais

entrevistados deixaram em branco e 7,5% citaram que viram na pr6pria loja.

lembram de terem vista os anuncios, 0 segundo com 19,5% as encaries, 13,5% dos

Pode-se observar que apos a televisao (midia de massa), as encartes tiveram

uma grande representatividade, par esse motivD, as lojas de super/hipermercados

cores variadas para atrair cada vez mais a consumidor. (ANEXO 06)

investem muito nesse meio de comunica~o apresentando-os de tamanhos, formas e

as encartes sao a midia que tern uma grande aceitac;:ao, e entregue nas lojas e

Seu custo e mais baixo em relac;:ao a televisao, radio e outros meios de comunicac;:ao.

nas casas, pois 0 custo e baixo e atinge as mais diversas classes de consumidores.
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GRAFICO 16 - QUAIS LOJAS DE SUPER/HIPERMERCADOS LEMBRAM DE TEREM
VISTO OS ANUNCIOS

BIG1--------------------31
.
2
%

Condor 1-••••••••======= ••••11.6%
Nao lembra 10,4%

Extra 8,4%

Carrefour la----_7,6%
Muffato ,... ••••",., ••••6,0%

Branco 5,6%

Mercadorama 4,8%

Wal Mart

Angeloni

Festval

Outros*1------8,0%

Base 199
·Outros: percentual menor que 1,6%

Dentre os super/hipermercados mais citados que 0 entrevistado lembra de ter

vista estes anuncios de promoyoes de produtos, destaca-se 0 BIG com 31,2%, Condor

com 11,6%, entrevistados que naD lembram 10,4%, Extra 8,4% e Carrefour 7,6%.

IS50 deixa claro que existem dificuldades para as entrevistados lembrarem de

qualloja de super/hipermercado foi vista 0 anuncio.
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GRAFICO 17 - QUAIS PRODUTOS QUE ESTIMULAM A IDA AOS
SUPER/HIPERMRCADOS

Came 1------------12,8%

Nenhum 1---------...-....12,5%

Cerveja 1--------8,4%
Leite 7,3%

SaMo em po 5,7%

61eo 5,2%

Arroz 1-----5,2%
A9ucar 1-----4,4%

Verduras 4,4%

Frutas-3,4%

Refrigerantes - 3,4%

Feijao-2,1%

Cafe-2,1%

'Oulros 23,1%

Base 194
'Oulros: percentual menorque 2,1%

Quando questionados sabre quais produtos estimulam a ida aos

super/hipermercados, 12,8% responderam que e a carne, 12,5% nenhum produto, 8,4%

cerveja, 7,3% leite, 5,7% sabao em p6 e 5,2% 6leo.
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GRAFICO 18- QUAIS SUPERIHIPERMERCADOS TEM AS MELHORES
PROMOc;:6ES E OFERTAS

BIG 31,4%

Condor 18,1%

Extra 14,3%

C a rrefa u r 9,0%

M ercadoram a 1-6,2%

M uffato 1-4,8%

W al Mart 1-3,3%

Angeloni 1_3,4%

Nenhum 1-2,4%

*0 utros 1-2,1%

Base 195
·Oulros: percentual menor que 2,4%

Na opiniao dos entrevistados a maioria, 31,4%citam 0 BIG como a loja que tem

as melhores promo90es e ofertas, em seguida 0 Condor com 18,1%,Extra com 14,3%,

Carrefour com 19% e 0 Mercadorama com 6,2%.



75

GRAFICO 19 - RAZOES PELA QUAL PREFEREM ESSE LOCAL

Pre~os baixos 15,6%

Melhores ofertas/promoc;:6es 13,3%

Sempre tern promoc;:6es na TV
11,0%

Variedades de produtos 8,9%

Melhor atendimento
8,9%

Proximo de casa 6,7%

Condic;:6es de pagamento 6,7%

Indicac;:ao de outras pessoas
-4,4%

Promoc;;oes a longo prazo
-4,4%

·Outros 19,8%

Base 163
·Outros: percentual menor que 4,4%

Ainda seguindo essa questao, a razao pel a qual as entrevistados acham esse

local 0 melhor, primeiramente e por ter preyos baixos (15,6%); 13,3% por ter as

melhores ofertas/promoyao; 11% por ter sempre promoyoes na lV, variedade de

produtose a atendimento com 8,9% e par ser proximo de casa 6,7%.
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GRAFICO 20 - COSTUMAM SE DESLOCAR PARA VARIOS
SUPER/HIPERMERCADOS NA MESMA SEMANA EM FUNCAO DAS PROMOCOES

Sim
14%

Nao
86%

Base 200

Apenas 14% dos entrevistados costumam se deslocar para varies

metade dos entrevistados) naD costumam se deslocar.

super/hipermercados em fun~ao das promQ(;6es, e a grande maio ria 86% (mais da

Nota-se a grande dificuldade em relac;ao ao tempo e ao deslocamento que os

comodidade em preferirem locais proximos de casa.

entrevistados tern para comprarem produtos em promoc;ao, da-se enfase na



GRAFICO 21 - FREQOENCIA QUE COSTUMA COMPRAR PRODUTOS QUE
CONTENHAM AS SEGUINTES FERRAMENTAS PROMOCIONAIS

4,5%
Amostra gratis 26,5% 34,5% 29,0% .5,5%

Vale brindes 28,5% 34,5% 6,5°;'; 6,0%

Sorteias 33,5% 27,5% 12,5%

Leve 3 pague 2 35,0% 22,0% 23,5%

8,0%

Roleta de premios 65,5,% 17,5% 4,0%

• Nunca ,. Raramente _ De vez em quando Frequentemente _ Sempre

Base 200

Na escala de freqO€mcia, pode-se observar que a amostra gratis e vale-brindes

raramente e comprada pelos entrevistados com 34,5%. Somente 4,5% freqQentemente

compram amostra gratis.

Ja as vale-brindes representam 6% dos entrevistados que sempre com pram.

Em relayao aDs sorteios 33,5% nunca compram e 6,5% frequentemente compram. No

que se refere aDs produtos: leve 3 pague 2, 23,5% adquirem de vez em quando e a

minoria 6,2% raramente adquirem. Ja 65,5% dos entrevistados nunca utilizam a roleta

de premios, pois a maioria desconhece esse tipo de promoc;ao.
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4.3 UTILlZAQAO E CONFIANQA NA HORA DE COMPRAR PRODUTOS
DE SUPERIHIPERMERCADOS

Nesse topico serao analisados com que freqOencia as consumidores costumam

utilizar equal 0 grau de confianc;a para as seguintes Fontes de informa90es: propaganda

na televisao, propaganda no radio, indicat;:8o de amigos e famHiares, encartes em jornal

e caderno de ofertas.

Na escala de frequencia fcram somados as itens (nunca + raramente), (de vez

em quando + IreqUentemente), Ja no grau de confian9a loram somados os itens (nao

confia + confia pOUCO), (confia + confia muito). 0 item sempre sera analisado

individualmente junto com 0 grau confra. Os resultados fcram os seguintes:

GRAFICO 22 - UTILIZACAO E CONFIACA

Nunca + Raramente
Confia +confia pouco

-- 36,5%
propaganda na tv 56,5%

propaganda no ~---~ 70,5%
radio 67,0%

indicayao de ----- 35,5%
amigos/familiares 46,0%

encartes em jamal
--

37'~~5%

eadema de afertas --,-- 30,0%
36,0%

nunea+raramente • naa eanfia+eonfia pauea

Base 200
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Percebe-se que raramente os entrevistados procuram saber sobre promo90es

atraves das propagandas veiculadas no radio (70,5%), pois nao confiam ou confiam

pouco nesse meio de comunicac;ao (67%).

GRAFICO 23 - UTILIZACAO E CONFIANCA

De vez em quando + frequentemente
Confia + confia muito

-~ - 44,5%
propaganda na tv 43,5%

propaganda no - 210%
radio 33,0%

indicay80 de -~--. 49,0%

am igos/fam iliares 63,5%

encartes em jernal
----- 415%

57,5%

caderno de ofertas ------- --~--~ 41,0%
56,0%

de vez em quando + frequentemente _ confia + confia muito

Base 200

Pode-se perceber que de vez em quando! frequentemente os entrevistados

utilizam indicac;ao de amigos/ familiares com 49%, mas que confiam/confiam muito

nessa fonte de informac;ao.
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GRAFICO 24 - UTILlZA~AO E CONFIAN~A

Sempre
Canfia

19,0%

propagandanatv f-==============::::II37.0%
proP~~~~Odano F==8;::5;:%====::I.28,5%
indicat;:ao de ",=====;;151:,5:%===_====== •• _

amigos/familiares I"" 52,5%

encartes em jama! p.-__ --ii::==~2~1l!i°:2%i::::=::;::===_=51,O%
caderna de alertas F==- -=_-=_==_=_=_=2:;9,;::°::;%==_=_=_=_=55,5%

sempre .confia

Base 200

Quanta ao grau de utilizayao, 0 caderno de ofertas destacou-se como rna is

citados entre as entrevistados com 29% e mais da metade dos respondentes que 0

grau de confianc;a nessa fonte e de que apenas confia com 55,5%.
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GRAFICO 25 - FATORES MAIS IMPORTANTES PARA ESCOLHA DO
SUPER/HIPERMERCADO

297Prec;:os baixos

Atendirnento 277

Lirllleza 167

Seguranc;a 145

Proximo de casa 103

Estacionamento 95

Base 199

Foi utilizado para esses dados 0 chamado escore ponderado au ponderayao,

que significa, "um ajuste estatistico dos dados em que a cada caso au respondente no

banco de dados se atribui urn peso que reflete sua importfmcia relativamente aDs Qutros

casas au respondentes". (MALHOTRA, 2001, p. 384). Solicitou-se aos entrevistados

que citassem os tres fatores mais importantes para a escolha do local cnde comprar

produtos de super/hipermercado, e atribuiu-se peso 3 ao primeiro fator, peso 2 ao

segundo fatar e peso 1 ao terceiro fator, e em seguida semando-se esses resultados.

Par exemplo, 5 pessoas responderam limpeza como primeiro fatar mais preocupante, 4

pessoas como segundo e 2 pessoas como terceiro, portanto, 5x3+4x2+2x1 ::;25.

Porianto, os tres principais fatores mais importantes citados fcram: prec;os

baixos, atendimento e limpeza respectivamente. Em seguida seguranca, pr6ximo de

casa e estacionamento.
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GRAFICO 26 •MEIO DE LOCOMOC;Ao UTILIZADO PARA FAlER COMPRAS

Carro

Ape 13,5%

6nibus

Mota
11,5%

Bicicleta
1,0%

Taxi
1,0%

Carona 1,0%

Base 199

No que se refere aD meio de locomoc;ao mais utilizado na maio ria das vezes

pelos entrevistados, constatou-se que 75,5% utilizam 0 carro, 13,5% va~ a pe, 6,5%

utilizam 6nibus e apenas 1,5% moto.

A preferencia pelo veiculo se da muilas vezes pela comodidade e seguran9a.
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GRAFICO 27 - QUANTO COSTUMAM COMPRAR MENSALMENTE EM
SUPER/HIPERMERCADOS

100 a 200 rea;s 1>------------21,0%1 .•3••7,0%
201 a 400 rea;s r"

401 a 600 rea;s 1------------21,0%
601 a 800 rea;s 1>-------12,5%

+ 800 reais 1----- 8,5%

Base 198

Quando quest;onados sobre quanto costumam comprar mensalmente em

super/h;permercados 37% responderam de R$ 201,00 a R$ 400,00, em segu;da 21 %

responderam que compram de R$ 100,00 a R$ 200,00, e, apenas 12,5% costumam

comprar de R$ 601,00 a R$ 800,00.

Isso demostra que existe um equilfbria nas despesas domiciliares.
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5. CONCLUsAo E RECOMENDAC;:OES

Nesse estudo foi passivel identificar 0 impacto das promoc;oes dos

super/hipermercados de Curitiba.

Identificou-se 0 perfil socio-demografico e a ocupagao e representada par

consumidores com cargo de chefia ou direc;ao.

A tendencia em freqOentar os super/hipermercados e semanalmente e 0

periodo de preferemcia e a noite.

o setor de alimento que tern uma grande representatividade em relac;ao ao

setor de super/hipermercadosque a promoc;ao ma;s atra;

o prod uta em promoc;ao que os entrevistados mais lembram de term vista foi a

carne, mais pode-s8 perceber dificuldades com alguns entrevistados em lembrar-se das

promog6es exibidas. Pois e constants a veiculagao diafi8 dos mais diversos meio de

comunicac;ao.

A televisao foi a meio de comunicagao mais citados, pOis e considerado midia

de massa que atinge todas as classes s6cio demogn3ficas.

o BIG destacou-se como a loja que as consumidores mais lembram de term

vista essas promogoes,

Em relagao aos produtos que mais chama a atengao dos entrev;stados a carne

foi mais citado.

Alguns produtos que compoe a cesta basica brasileira foram cilados

demastrando principal mente interesse nesses tipos de produtos.
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A grande maieria (86,0%) nao costumam S8 deslocar apara varies

super/hipermercados na mesma semana em fun9ao das promoc;:oes, pois preferem

locais mais proximos de casa.

Quando question ados sabre a frequencia e a confianya na hara de comparar

produlos de super/hipermercados, os consumidores liveram como op~ao de escolha:

propagandas na TV, propagandas no radio, indic8C;80 de amigos e familiares, encartes

em iornal e caderno de ofertas.

Pode-s8 perceber que raramente as consumidores procuram saber sabre

promog6es atrav8S de propagadas veiculadas no radio, pois nao confiam/confiam

pouco nesse meio de comunic8c;8o.

Em relaC;:8o aos produtos que mais chamam a atenc;ao dos entrevistados a

carne foi mais citada.

Alguns produtos que compoe a cesta basica brasileira foram citados

demostrando principalmente nesses tipo de produtos

Quando question ados sabre a fator que sempre utilizam, a caderno de ofertas

destacou-se com 29,0% e seu grau de confianga e a maior entre todas as outras fontes

de informagao com 55,5%.

E grande a sua utilizagao, pois 0 consumidor tendo-o em maos em algumas

loias poder,; receber a diferen~ do valor na propria loia.

Em relagao ao meio de locomogao, as entrevistados na maioria das vezes

costuma ir fazer suas compras de carro.

Quando question ados a respeito dos tres fatores mais importantes que 0 faz ir

ate os super/hipermercados 0 mais significativ~ e ° prego baixo, seguido do



"6

atendimento e limpeza respectivamente, em seguida seguran98, proximo de casa e

estacionamento.

Sao fatores que favorecem a comodidade dos clientes em geral

o 9a5to mensa I dos entrevistados em super/hipermercados e de R$ 201,00 a

R$ 400,00.

Conhecendo as habitos de consumo dos clientes, recomenda-se que as

super/hipermercados tracem uma mfdia especifica para cada publicao-alva e assim

definir sua posiC;:8o estratE~gica, para que possam continuar conquistando consumidores

e superando as concorrentes. isto S8 deve em fazer 0 melhor trabalho 0 atendimento e

satisfac;:c3o das necessidades dos consumidores e para n6s consumidores isto e urn

beneficia pois a cada dia encontraremos melhoremos oP90es de rajas de varejo.
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ANEXO 1 ENCARTE
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ANEXO 2 CRITERIO BRASIL



CRITERIO BRASIL

Classe Faixa de Renda
A1 5.555 ou +
A2 12944 a 5.554
81 1.771 a 2.943
82 1.065 a 1.770
C 1497 a 1064
0 1263 a 496
E lAte 262



ANEXO 31NSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS QUALITATIVO
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM OS GERENTES

NOME. _
TELEFONE. _

1) QVAIS AS PROMOCOES QVE SAO REALIZADAS NA SVA LOJAI

2) QVANDO REALIZA PROMOCOES E POSSiVEL ESPERAR RESVLTADOS!

,) COMO SAO MEDIDOSI TEM VARIACOES POR PRODVTOS!

4) COMO PREVE OS RESVLTADOS!

5) QVAIS AS PROMOCOES OFERECEM MELHORES RESVLTADOS!

6) POSSVEM CALENDARIO PROMOCIONAL DA LOJAI

7l COMO SAO AS DATAS PRE DEFENIDAS E EVENTVAIS

8) EM SVA OPINIAO QVAL A MELHOR PROMOCAO PARA VM PRODVTO!

9) NA SVA OPINIAO QVAL A MELHOR ACAO PARA PROMOVER A LOJA!

OBRIGADA PELA ATENCAO
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ANEXO 41NSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS QUANTITATIVOS



QUESTIONARIO PARA AVALIAI;AO DO IMPACTO DAS PROMOI;OES
DOS PRODUTOS ALlMENTICIOS NOS HIPERMERCADOS DE CURITIBA

Born dialtarde/noite. Meu nome e sou aluna do 4° ana de Marketing
da Universidade Tuiuti do Parana e estOll realizando uma pesquisa para conclusao de Curso.
Asseguramos que os dados aqui revelados serao garantidos 0 sigilo da sua opiniao. E muito
importante a sua colaborac;:ao respondendo as questoes abaixo

Nome docmrcviswdo: _

I-Scxo
1.( ) Mascuiino 2.( ) Feminino

2-ldadc
1.( ) 20 a 30 !lnos
2.( ) 31 a40

3. ( )41 a 50 <lnos
4.( )+dc50anos

3- Classc cconomiC<l (RU)

Faixa de
Itemativas 13sse Renda

I I .555 OU +
2 2 .944 a S.554
3 81 1.771 a 2.943
4 82 1.065 a 1.770
5 97 a 1064
6 63 a 496
7 te 262

4- Grall de In5Inl(;:10 (RU)

1 nalfabeto/Primario incomoleto
2 Primaria comnlefo/Ginasial incomoleto

3 inasial comnleto/Colenial incompleto

4 oleaial comnleto/Sunerior incomoleto

5 ~rior com leto

5 - Estado Civil (RU)
1.( ) casado(a)/vive junto
2.( )soltciro(a)

3. ( ) di"orciado(a)/separado(a)
4. ( )"iuvo(a)

5.0Ulro __

6 - Profiss<10 (RU)
1.( ) Dona de caS<1
2.( ) FUlicionario (a) Publico (a)
3.( ) Autonomo (a)
4.( ) Emprcs;irio (0) !sOCio (a)

5. ( ) Emprcgado (a) com fUII~:1o de chcfia
6. ( ) Emprcgado (a) sem fun1;:10 de chefia
7. ( ) Aposcmado (a)
8. () OUlro. Qual? _

7 - Qualltas pcssoas cOlllpOe a sua familia? (RU)
I. ( ) I pcssoa 3. ( )J n 4 pcssoas
2. ( ) 2 pcssoas 4. ( ) 5 a 6 pessoas

5. ( )+ 7 pessons

8 - Qual 0 pcriodo de sua prefcrcllcia pam fazcr compr.ls no supcnucrcado'! (Ler o)X;Ocs) RU
I. ( ) Manila 2. ( ) Tarde 3. ( ) Noite



09 - Com que frcqOencia voce faz eompras no sllpcmlereado? (RU)
1.( ) diariamenle 4. ( ) qllinzenalmenle
2.( )+ de I vcz por scnmna 5. ( )mcnsalmenle
3.( ) semanalmeTlIC 6. ( ) Outros. Q1IaI1 _

Hl - Quais supcrmercados voce frcqiicnta1(RM)
1.( ) BIG 6.( ) Fcstival
2.( ) Extra 7.( ) Mercadormna
3.( ) Carref01lr 8.( ) Muffato
4.( ) Condor 9.( ) Angeloni
5.( ) Pilo de Ar;ucar

10. ( ) Casa Fiesta
11.( )WalMart
12. ( )Oulros. Q1Ial _

II - Qual C0 supcnnerc.1do que voce mais freqiienta?(RU)
1.( )BIG 6.( ) Festival
2.( ) ExtrJ 7.( ) Mcrcadorruna
3.( ) Carrefour 8.( )MufaUo
4.( )Condor 9.( ) Angeloni
5.( ) P,10de ar;uear

10. ( ) Casa Fiesta
11.( ) Wal Mart
12.( )01ltros.Q1I31? _

12 - Quando voce vai fazer compras nonnalmcnle: (Ler 0P90es) RU
1.( ) Compm somcnlc os prodlilos em promor;,10
2.( )Compra produlos em prom~iio e oulros prodlllos
3.( )Nao compra produtos em promcx;Jo

13- Qual selor do supcnnerC<ldo cuja as promcx;&s lI••..•is Ihe almi'! (RU - csponliinca)
1.( ) alimentos 4. ( ) ,'cstu.'irio
2.( )h.17..•1r 5. ( )oulros.Qual'1 _
J.( )elctrodoJIICslicos

14- QlI.:1is anuncios de prolll~OcS/ofertas de produlos de supermercado voce lembra dc ler visto ultim.amenle? Em
qll.:1lmcio dc c0111unica~ao?

15- QU.:11 a loja de supcnllcrcado quc voce Icmbra de ler "isto csscs anUncios de prom~CS/ofcrtas?

16 - Quais produlOs CIll prom~ao fazem com quc voce ",\ ate 0 supcnncrcado anllnciante? (cspccificar)

17 - Na sua opiniao qual 0 local tcm as melhorcs pro11l~OcS/ofenas e porquc?

18 - Voce costllllla sc deslocar pam "arios sllpcnneTC.1dos na meSilla semana em funC.10 das promor;aes/ anuncios'!
I. () Sim 2. ( ) Nilo

19 - Dos ilcilS listados abaixo com que frequencia voce cosluma compmr os produlos que contcnham:

De vez em
Itens Nunca Raramente quando Frequente ~empre
mostras Gratis 1 2 3 4 5
ale brindes 1 2 3 4 5
orteios 1 2 3 4 5
eve 3 paque 2 1 2 3 4 5
oleta de premios 1 2 3 4 5



20 - Para obler infonmu;Ocs sobre produtos de supcnncrcados, com quc frcqiiencia voce cosluma utilizar?(car1ilo 2)

21 - 0 quanta confia nestas fontes de il\fonna~Ocs, quando sc lfata de prom~oes de slLpcrmercados?(cart.1o 3)

Nunca
De vez em

Naa contia
Contia antia

Itens Raramente Quando FreQuente empre Pauco onfia mUlto
ropaaanda na televisao 1 2 3 4 5 1 2 3 4
ropaaanda no radio 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Indicacao
miaos/familiares 1 2 3 4 5 1 2 3 4
ncartes em 'ornal 1 2 3 4 5 1 2 3 4
ademo de ofertas 1 2 3 4 5 1 2 3 4

P 20 Ulili:l..ar;ao P 21 Confian~

22 - Cite as 3 rhlores que lIa sua opiniflo silo mais importantes pam escolha do local onde comprar produtos de
supcrmerc:ldo? (RE)

I. ( ) Scgumnya
I 2.( ) Atcndimento
2 J. ( )Preyos baixos
3. _

4. ( ) Limpc:l~1
5. ( ) Proximo de sua casa/lrabalho
6. ( ) Estacionamento

7. ( ) Outros
Quais? _

23 - Qual 0 melo de locom~;10 que "oce utili:l~1 na maioria das \'CZCS para fazcr compms? (RU)
1.( ) carro 3.( Jape 5.( )biciclclU
2. ( ) onibus 4. ( ) mota 6. ( ) Olltros

Qual? _

24 - Quanto voce costuma comprar mensalmenle em supcmlcrc.1dos'! (RU)
1.() 100 a 200 rc.1is 3.( )401 a 600 rcais 5.( )+800rcais
2.( )201 a400rc;lis 4. ()601 a 800 rc.1is

Tclcfollc pam cOlllalo: _



97

ANEXO 5 CARTOES DE ESCALA



Canao 1

FAIXA DE RENDA

R$

5.555 Oll +
2.944 a 5.554
1.771 a 2.943
1.064 a 1.770
497 a 1.064
263 a 496
Ate 262

Cartao 2

Cartao 3



ANEXO 6 ENCARTES DE SUPER/HIPERMERCADOS
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Leve muito
mais pagando
bem menos.



•"(IncaVIU.

'i/ode "''''''"'0/485Pescodo C~b
SIJis/Pele 500g I am

file d. CONioo/ 2 57
MedvzC!/Pe5Coda/
Pescodmho Casb Sui ad!
Conge/ado 300g I e





~TP259
'lihO , Ch6Md" 0 75leao Capo

Sobotes om
300ml I

'<aida 499Inlontil
Porn Porn I

SI~mpoo3 55fblmiJivc
500m1

I

•.. o.,~gc",cO 72
llqu;do

_ Um"'"it 500m1 ,

~J""'449
Mmervo
/kg I

~":odo 215
Mercadot'omo
2GOg</5 I

~:,do<l 59
MJ~i-Uso
500m1 I

C,.mc 399Trcbmenio
5edo . om
450g I

RIMEIRO
ENCHERAM
OCARRINHO.
E DEPOIS,

GEM.

AalJlt.r
cp1~e!iima

, """0
MARCfLOl.PEl<EIRA lUCIOOGlMA

CURlnSA-PR CURm8A..f'R



Televisor Philco 33
PCS3320

5xo$368 00semjuros ,
OU12.R$1S4,74
TotaL 12 parcelas= R$ 2.216,88
Quantldade dispon[veL par
Loja: 03 unldades

aV'5,,0$'.840,00

5XO$19960semjuros ,
ou12. R$100,20
TotaL 12 parceLas= R$ 1.202,40
Quantldade disponiveL par
Loja: 10 unidades

aV'5"R$998,00

Panasonic

[I!i €I #51 Televisor CCE 14HPS 14075XO$77 80semjuros ,
ou12. R$ 39,06
TotaL 12 parcelas=-R$ 468.72
Quanridade dispon[vel par
Loja: 07 unidades

aV'5"R$389,00

5XO$112 80semjuros ,
ou12. R$ 56,63
TotaL 12 parcelas= R$ 679,56
Quantidade disponiveL par
Loja: 07 un ida des

aV'5t.R$564,00

Televisor Philips
20 PT4331

NAilU'?i



ANEXO 7 APRESENTAc;:Ao FEITA PARA A BANCA EXAMINADORA
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PromoQlo de Vendas , Promoc;io de Vendas
" ',.,





Popul~o e Amostragem

A.primeira~fot •• lIpIofltt6riar.allzadaCQr'!'oS
o-ntnIH ••a segunda pesquisa Ioi real/uda CQm consurridOras
em poM)$ de flUxo da Odade de CuritibIo, tals como: Rua-XV de
~, Temw.aisde onbUs, ~, e outro.
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