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RESUMO 

 

O tema principal que este trabalho destina explorar é a análise da concorrência entre duas 

grandes empresas do ramo de varejo, Hipermercado BIG do grupo Wal-Mart, e Carrefour do 

grupo Carrefour, com o intuito de melhor construir um saber prático da configuração do 

mercado e disputa acirrada pelo consumidor. A metodologia empregada foi uma pesquisa 

quali-quantitativa do material publicitário veiculado na RBS TV Santa Maria, Rio Grande do 

Sul, no mês de julho de 2009, onde se buscou através da observação das peças audiovisuais, 

descrever as reais intenções e estratégias de marketing das duas empresas. Através da 

pesquisa, concluiu-se que ambas as empresas utilizam estratégias de mídia similares, por 

serem concorrentes diretos quanto ao mesmo grupo de consumidores em um mesmo 

segmento de mercado, porém com o emprego de características próprias que visam o 

diferencial aos olhos do cliente. A análise do material capturado possibilitou a identificação 

de que estratégias as duas empresas constituíntes fizeram uso, de qual maneira estão voltadas 

ao consumidor e à sua concorrência direta. 

 

Palavras-chave: Marketing. Consumidor. Estratégia. 

 

 

ABSTRACT 

 

The principal theme that the present work wants to explore is the analysis of the concurrency 

by two big companies of the retail line, BIG Hiper market from the Wal-Mart group, and 

Carrefour from the Carrefour group, with the intention to better make practice knowledge of 

the market configuration and the close dispute for the consumer. The methodology used was 

a quail-quantitative research of the advertising material conducted in Santa Maria’s RBS 

TV, Rio Grande do Sul, in July month of 2009, where it was searched through the 

audiovisual material observation, to describe the real intentions and marketing strategies of 

the two companies. Through the research, it was concluded that booth the companies had 

used similar media strategies, by being direct concurrent’s for the same consumers group in 

the same market segment, but with the use of self-characteristics that purpose the differential 

at client’s eyes. The analysis of the captured material was capable of identify what strategies 

booth companies had make use, from what manner they are turned over the consumer and 

their direct concurrency. 

 

Keywords: Marketing. Consumer. Strategy 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

  A disputa entre os mercados que compõe o segmento de gênero alimentício está 

cada vez mais dinâmica, levando à busca pela excelência em prestação de serviços ao 

consumidor e agilidade na venda do produto esperado pelo público. A concorrência existente 

força as empresas a voltarem suas estratégias ao consumidor, já que cada vez mais é difícil de 

conquistar e tornar um cliente fiel. Neste contexto, a comunicação utilizada para promover 

este segmento é muito importante. 

As empresas que atuam neste ramo comercializam bens muito parecidos, e muitas 

vezes até os mesmos produtos, deixando o consumidor desorientado quanto ao 

posicionamento
1
 da loja. A atual configuração do mercado varejista, principalmente quanto à 

concorrência entre as empresas, força as mesmas a utilizarem de variadas estratégias na 

conquista pelo cliente, como o uso de celebridades em suas campanhas ou a resposta direta 

quanto ao preço dos produtos anunciados pela concorrência. Como parte destas estratégias, 

encontra-se a promoção de vendas de seus produtos ofertados durante os comerciais da 

programação televisiva. Os consumidores mais atentos já esperam por estes comerciais, a fim 

de comparar que produtos oferecem um valor mais atrativo à compra. 

Neste sentido, se torna interessante a pesquisa sobre quais argumentos utilizados 

pelas duas empresas na conquista do consumidor, uma vez que no marketing moderno, a 

comunicação é essencial às empresas para com seus públicos, a fim de mostrar seus produtos 

e tornálos conhecidos. Este trabalho mostra a importância da comunicação de marketing a 

partir de que ela é o meio pelo qual as empresas buscam informar os consumidores dos 

produtos e marcas que comercializam (KOTLER, 2005). 

Assim, foram escolhidas empresas de grupos concorrentes (supermercados Big do 

grupo Wal-Mart, e supermercado Carrefour do grupo Carrefour) ambas as marcas 

multinacionais de nomes fortes e conhecidos por sua consolidação no mercado, para analisar 

quais estratégias de marketing utilizam na disputa pelo cliente em seus comerciais de 

televisão. Estas organizações comercializam uma vasta linha de produtos, que vão de 

alimentos, eletrodomésticos, móveis, roupas e vários outros itens, o que torna sua 

concorrência acirrada e carente de ações ágeis na disputa do mercado (LAS CASAS, 2007). 

                                                           
1
 O posicionamento refere-se à imagem que a empresa, marca ou produto ocupa na mente do consumidor em um 

determinado mercado (SANT’ANNA, 2009). 
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Neste ambiente de varejo, em que empresas concorrem pelo mesmo tipo de público 

alvo e comercializam as mesmas marcas e produtos, um dos diferenciais se torna, geralmente, 

o preço (LAS CASAS, 2004). Vale complementar que a propaganda, o merchandising no 

ponto de venda e a promoção de vendas são ferramentas essenciais na conquista do cliente. 

Com isso, estar de olho no concorrente e colher o maior número de informações 

atualizadas sobre suas ações é comum e muito necessário na guerra de preços, sendo esta 

coleta praticamente diária, e estas informações são consideradas nas decisões referentes a o 

que será ofertado ao cliente de maneira mais atrativa (KOTLER, 2009). As empresas 

escolhidas possuem hipermercados em Santa Maria – RS, são concorrentes diretos, e manter-

se na disputa pelo cliente necessita constantes esforços direcionados a ele, que exige 

qualidade e busca o menor preço. 

Ambas as empresas anunciam seus produtos na televisão local na RBS TV, em sinal 

aberto, diriamente. Veiculam comerciais com ofertas de abrangência tanto nacional quanto 

regional, contendo apenas promoções da loja de Santa Maria. Optou-se por manter o foco 

deste trabalho nos comerciais veiculados pelas lojas de Santa Maria na cidade, mesmo que 

estes possam ser veiculados em outros locais. 

Como as estratégias de marketing e vendas são expressas em suas peças 

publicitárias, foi possível averiguar os objetivos das duas organizações gravando seus 

comerciais de televisão durante o mês de julho de 2009, que se relacionam de maneira direta, 

e assim desenvolver um senso mais apurado da dinâmica deste segmento de mercado. A partir 

destas considerações surgiu o seguinte problema de pesquisa: quais as estratégias de 

marketing utilizadas pelos mercados Big e Carrefour nos seus comerciais veiculados na 

RBS TV em Santa Maria? 

Para dar conta desta proposta foram definidos objetivos, e o principal foi analisar as 

estratégias de mídia utilizadas pelos hipermercados Big e Carrefour em seus comerciais 

veiculados na RBS TV em Santa Maria, RS. Dentro desta proposta algumas etapas foram 

importantes, como gravar e analizar os comerciais do BIG e Carrefour veiculados na RBS TV 

em Santa Maria, RS, no mês de julho de 2009; perceber quais as estratégias de mídia 

utilizadas pelas empresas nestas peças publicitárias; e por fim cruzá-las para se perceber as 

características marcantes de cada posicionamento. 

O presente trabalho se justifica por apresentar um estudo dos anúncios das duas 

organizações concorrentes no varejo hipermercadista de Santa Maria através da análise de 

suas peças publicitárias veiculadas na RBS TV da cidade, o que resultará em um 
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detalhamento destas ações tomadas em um ambiente de concorrência acirrada, com pouco 

espaço de tempo para um planejamento detalhado à curto prazo. 

Os comerciais de televisão informam o grande público consumidor, o qual muitas 

vezes leva em conta o material apresentado para planejar suas compras. Este cenário se 

mostra interessante ao desenvolvimento de uma pesquisa dos argumentos mostrados visando a 

venda, por ser o meio principal de divulgação dos produtos promocionados pelas duas 

empresas, como ressalta Sant’Anna: “No varejo, pela própria natureza do negócio, tudo é 

promoção de vendas, desde que haja orientação adequada para atingir o fim desejado: 

VENDER MAIS E MELHOR” (SANT’ANNA, 2009, p.24). 

Através desta pesquisa pretende-se ampliar o conhecimento sobre as estratégias de 

marketing utilizadas pelos hipermercados indicados em seus comerciais de televisão, sendo 

que a escolha do tema se deu principalmente na busca da aplicação prática do aprendido em 

sala de aula. Deste modo, objetivando desenvolver um senso crítico mais apurado de decisões 

tomadas de maneira dinâmica, de acordo com as ações do concorrente, em um cenário onde o 

consumidor mantém pouca fidelidade quando busca o menor preço. 

Este trabalho está dividido em cinco partes. Inicialmente se apresenta uma 

introdução, que contextualiza o trabalho e apresenta os principais objetivos e justificativa. A 

seguir a pesquisa é fundamentada com o referencial teórico, que compreende os conceitos de 

marketing e comunicação, bem como suas estratégias, principalmente a promoção de vendas, 

largamente utilizada no setor varejista, e por fim um delineamento sobre varejo e suas 

principais configurações em especial o setor hipermercadista, o qual pertencem o BIG e o 

Carrefour. Após o referencial teórico, é expressa a metodologia de pesquisa empregada, a 

qual fez uso de ambas as naturezas qualitativa e quantitativa, tendo o material coletado sido 

gravado da televisão, analisado através da observação de suas características, e descrito na 

quarta parte do trabalho, onde se mostra a análise dos comerciais. Por fim, são apresentadas as 

considerações finais dos resultados do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 MARKETING 

 

O marketing envolve a identificação das necessidades humanas e sociais, a fim de 

supri-las objetivando a venda (KOTLER, 2005). Neste processo, “o indivíduo e grupos obtêm 

o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de produtos e 

serviços de valor com outros” (KOTLER, 2005, p. 4). Para Sant’Anna (2009), o conceito de 

marketing envolve todas as atividades comerciais relacionadas aos produtos e serviços, desde 

sua concepção até seu consumo final e satisfação do cliente Assim, o autor afirma: 

”Marketing é assim a execução por uma empresa de todas as atividades necessárias para criar, 

promover e distribuir produtos que estejam de acordo com a demanda atual e potencial e com 

a sua capacidade de produção e suas espectativas de lucatividade.” (SANT’ANNA, 2009, 

p.24). Neste sentido, todas as variáveis que influem na comercialização, seja na detecção de 

uma necessidade de um determinado público até a concepção e venda de um produto que 

corresponda a esta necessidade estão ligadas ao marketing. 

O marketing é aplicado em todas as relações de troca existentes. Para Kotler (2005), 

podemos dividir essas relações entre bens, serviços, eventos, experiências, pessoas, lugares, 

propriedades, organizações, informações e idéias. Os esforços referentes a bens, ou produtos, 

envolvem a maior parte do esforço de produção e marketing da maioria dos países. Com o 

desenvolvimento da internet, não só empresas, mas pessoas comuns exercem de maneira 

eficaz a comercialização de produtos. Quanto maior a evolução dos mercados, maior é a 

comercialização dos serviços. Eles são prestados em hotéis, locadoras, postos de gasolina e 

diversos outros setores. Também são vendidos por profissionais, sejam médicos, professores, 

advogados e outros. Muitas vezes são apresentados em conjunto com produtos, como em um 

restaurante de fast-food, por exemplo. Em períodos determinados, as empresas promovem 

eventos, como feiras, shows e comemorações de datas festivas. Eventos de maior 

abrangência, como a copa do mundo ou jogos olímpicos recebem esforços de marketing 

voltados tanto para empresas quanto para o público-alvo, prestados por profissionais 

especializados em se certificar que tudo ocorra como planejado. 

Gerenciando em conjunto diversos bens e serviços, é capaz de se criar e 

comerciailizar experiências. Parques temáticos e restaurantes especializados prestam diversos 

tipos de experiências ao cliente, como assistir um show durante um jantar ou treinar um 
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esporte com seus ídolos. O marketing também se concentra em pessoas. Personalidades 

famosas possuem um agente para cuidar de seu nome, como bandas de rock ou artistas de 

cinema. Isto acontece por que seu nome foi transformado em uma marca, de conceito próprio. 

Uma grande soma de investimentos em marketing é voltada para lugares. Todos os anos, 

milhões são investidos pelas cidades para movimentar o turismo, buscar novos moradores e 

instalação de fábricas (KOTLER, 2005).  

Imóveis e bens financeiros representam propriedades, que em seus esforços de 

compra e venda também fazem uso do marketing. Imobiliárias e instituições financeiras, 

como bancos, utilizam variadas estratégias de marketing a fim de captar seus clientes. As 

organizações trabalham seu posicionamento a fim de construir uma imagem favorável em 

relação ao público. Todas as ações realizadas pela organização afetam sua imagem, o que 

demonstra que todas elas devem ser sistematicamente planejadas. Empresas, museus, 

entidades públicas e ONGs usam marketing na busca por público e recursos. Escolas, 

universidades, e meios de comunicação como a televisão, livros, revistas e internet produzem 

e vendem informações. O mercado de informações constitue um dos principais setores da 

economia atual. O marketing também explora idéias em valor agregado a qualquer outra 

oferta. Tudo o que é comercializado possui uma idéia básica em sua excência. Profissionais 

de marketing estão sempre buscando veicular idéias em conjunto com seus bens e serviços 

(KOTLER, 2005). A fim de atingirem seus objetivos e metas, qualquer que seja o setor em 

que se atue, é feito o uso de estratégias bem definidas, como será explicado a seguir. 

 

 

2.1.1 Estratégias de Marketing 

 

Ao definir seus objetivos e metas, o próximo passo é determinar que atividades são 

necessárias para alcançá-los. Para Las Casas (2007), as estratégias de marketing envolvem 

três passos: determinação do mercado-alvo, posicionamento, e estratégia do composto de 

marketing. Não se pode atingir todos os clientes de um mercado. Sempre existirão aqueles 

que não se enquadram como interessados no que se está oferecendo por variados motivos, 

como não serem o público consumidor do que se oferece, ou ainda não conhecerem o produto, 

por exemplo. Por isso, se deve escolher o segmento com mais potencial de se atingir, e assim, 

determinar através de uma análise demográfica o público-alvo, que compreende faixa etária, 

classe social, sexo, etc (LAS CASAS, 2007). Após a determinação do público-alvo deve-se 
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estabelecer o posicionamento, que é a percepção dos clientes a respeito de um produto ou 

marca, como explica Kolter: 

 

O posicionamento começa com um produto. Uma mercadoria, um serviço, uma 

empresa, uma instituição ou até uma pessoa... Mas posicionamento não é o que você 

faz com o produto. É o que você faz com a mente do cliente potencial. Ou seja, você 

posiciona o produto na mente do cliente potencial (KOTLER, 2006, p. 305).  
 

Assim que se determinam o mercado-alvo e o posicionamento, as estratégias de 

marketing de uma empresa são definidas através de seu mix de marketing – também 

conhecido como composto de marketing – que é o conjunto de instrumentos necessários para 

viabilizar operacionalmente suas estratégias (PINHO, 2004). Neste sentido, o autor explicita 

sua função: 

 

Diferentemente dos fatores ambientais, sobre os quais não há nenhum controle, o 

sistema de marketing fornece as verdadeiras ferramentas do marketing, na forma dos 

elementos do composto mercadológico. Por meio do mix de marketing, a empresa 

introduz o produto no mercado, dá conhecimento de sua existência aos compradores 

potenciais e induz os consumidores a dar preferência para a compra do seu produto 

em detrimento do produto dos concorrentes (PINHO, 2004, p. 35). 
 

Os componentes integrantes deste composto são conhecidos como os “4 Ps” do 

marketing. Eles são utilizados de modos e intensidade diferenciados, de acordo com a 

demanda e necessidades do mercado potencial (LUPETTI, 2003). Cabe aos profissionais 

encarregados à gestão do marketing a combinação e intensidade de uso de cada componentes. 

São eles: o Produto; o Preço; o Ponto; e a Promoção. 

As decisões quanto ao produto neste mix referem-se a seus atributos físicos, 

embalagem, marca, e serviços como garantia e assistência. O ponto – ou “praça” – 

compreende o meio pelo qual o produto é disponibilizado ao cliente. Ele engloba as decisões 

relativas aos canais de distribuição, com a solução de armazenagem, estoque reposição e 

transporte do fornecedor ao ponto de venda. O preço apresenta a análise de todas as variáveis 

que influem na determinação do preço ao consumidor final, e as práticas em termos de 

descontos, condições referentes à venda, e financiamentos. Por fim, a promoção engloba o 

esforço de promoção dos produtos ou serviços ao consumidor objetivando a venda 

(LUPETTI, 2003). Dentre o mix de ferramentas deste componente, está a promoção de 

vendas, utilizada largamente no comércio de varejo. Desta maneira se faz necessário 

contextualizar a comunicação e suas relações no marketing moderno. 
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2.2 COMUNICAÇÃO 

 

A comunicação é um processo social fundamental, sem a qual os grupos e 

sociedades não existiriam. Ela abrange absolutamente todas as relações humanas, sendo o que 

torna possível o entendimento entre os indivíduos, entre si e o ambiente. (Corrêa, 2006). 

A comunicação empresarial se divide entre a comunicação interna, dirigida aos 

públicos internos da empresa, como seus departamentos, órgãos e unidades, tendo como 

objetivo a integração entre os agentes e processos internos da empresa, a comunicação 

institucional, que se volta à divulgação dos objetivos, práticas, políticas e ações institucionais 

da organização, a qual tem o objetivo principal a construção e trabalho constante da imagem 

da marca da empresa perante seus públicos (TAVARES, 2007), e a comunicação de 

marketing, que se relaciona com os públicos tanto internos quanto externos e se volta a 

atingir os clientes da empresa (KOTLER, 2005). As particularidades deste tipo de 

comunicação são as que mais interessam a este trabalho, uma vez que englobam as ações 

explícitas nos comerciais do BIG e do Carrefour, veículadas na RBS TV Santa Maria. 

A fim de uma correta gestão da comunicação de marketing, deve-se escolher com 

cuidado as melhores mídias para se veicular informações. De uma maneira genérica, o 

planejamento de mídia consiste na correta escolha dos meios e veículos de comunicação, 

levando em conta suas características, o público alvo, orçamento disponível, dentre outros 

dados (SISSORS, 2006). O BIG e o Carrefour mantêm em seu mix de comunicação o uso de 

diversos meios e veículos que se complementam. É possível ver seus anúncios em material 

próprio, jornais, outdoors e outras mídias, buscando atingir o consumidor de maneira mais 

abrangente, como afirma Sampaio: 

 

A idéia fundamental por trás dessa estratégia é a de que podem ser necessárias 

várias mensagens diferentes, empregando diversas mídias, de forma a fazer com que 

as mensagens complementem e/ou reforcem umas às outras e para que se obtenha o 

necessário impacto e frequência de mídia junto ao target pelo somatório de sua 

exposição a vários meios/veículos em momentos diferentes (SAMPAIO, 2003, 

p.91). 

 

Para este trabalho, será analizada a comunicação veiculada em televisão pelos dois 

hipermercados, por ser o meio de massa que atinge seu público de maneira mais dinâmica 

para as ofertas diárias. A televisão é o meio mais utilizado pela publicidade no país, 

recebendo cerca de 58,7% do total dos investimentos em veiculação. Fundamentalmente é um 

veículo de massa, mas em certos canais e horários pode ser utilizadade maneira mais 
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segmentada. As mensagens comerciais veiculadas na TV são geralmente em forma de 

comerciais (VT ou filmes), e, em menor quantidade, ações de merchandising (tie-in) em 

novelas e filmes (SAMPAIO, 2003). Como dito anteriormente, se delimitou a pesquisa 

apenas ao canal RBS TV, por ser a emissora de maior audiência na região. 

Segundo seu website
2
, a RBS (2009) é uma empresa de comunicação fundada em 

1957 por Maurício Sirotsky Sobrinho, sendo filiada à Rede Globo de Televisão. É a emissora 

de maior audiência do estado, possuíndo 12 filiais no Rio grande do Sul e 5 no estado de 

Santa Catarina. O grupo passou a operar na cidade de Santa Maria em 1973, quando adquiriu 

a TV Imembuí. A RBS TV Santa Maria cobre 36 municípios do centro do estado gaúcho, 

além de produzir blocos locais do Jornal do Almoço e RBS Notícias para sua região de 

cobertura. 

Qualquer empresa ou instituição comercial faz amplo uso da comunicação de 

marketing. Em um cenário onde a concorrência é cada vez mais agressiva, explorar métodos 

eficientes de se chegar ao cliente é essencial. Não basta apenas oferecer seus produtos, se 

deve saber como oferecer e para quem (LAS CASAS, 2007).  

Se sobressair na disputa de preços cabe em grande parte à comunicação de marketing 

(LUPETTI, 2003), como cita Kotler: 

 

O marketing moderno exige mais do que desenvolver um bom produto e um preço 

atraente e torná-lo acessível. As empresas precisam também se comunicar com as 

partes interessadas atuais e potenciais e com o público em geral. Para a maioria das 

empresas, o problema não é se comunicar, e sim o que dizer, como dizer, para quem 

dizer e com que frequência dizer. Mas as comunicações se tornam cada vez mais 

difíceis à medida que um número crescente de empresas tem de berrar para atrair a 

atenção dividida do consumidor (KOTLER, 2005, p. 532). 

 

O mix de comunicação de marketing é extremamente benéfico e recompensador. A 

correta gestão de suas ferramentas é capaz de resolver inúmeras necessidades empresariais, 

além disto, através dela, é capaz de se manter diversos tipos de canais de comunicação com o 

cliente (CORRÊA, 2003). Pode-se dizer que: 

 
O ponto de partida do planejamento de comunicação de marketing é levantar todas 

as interações potenciais que os clientes no mercado-alvo possam ter com a marca e a 

empresa. (...) O profissional de marketing precisa avaliar que tipo de experiências e 

exposições exercem mais influência em cada etapa do processo de compra 
(KOTLER, 2005, p. 535). 

 

                                                           
2
http://www.clicrbs.com.br/especiais/jsp/default.jsp?espid=81&uf=1&local=1&newsID=a1744752.htm&section

=Perfil%20da%20audi%EAncia 
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Em uma breve conceituação apenas para melhor contextualização, as ferramentas do 

mix de comunicação de marketing incluem as relações públicas, o marketing direto, a venda 

pessoal, a propaganda, o marketing digital, e o merchandising (LUPETTI, 2003). 

As relações públicas trabalham a imagem institucional em relação à opinião pública 

e entre os públicos que esteja direta ou indiretamente ligada (CORRÊA, 2006). Outra 

ferramenta é o marketing direto, que consiste em atingir o cliente com as ferramentas de 

comunicação a fim de gerar uma resposta mensurável pela empresa. As características 

principais desta ferramenta são que a mensagem pode ser preparada de maneira personalizada 

ao público a qual se destina fazer contato, e que a mensagem pode ser alterada de acordo com 

a reação da pessoa a ela. Também há a venda pessoal, que apesar de ser ter um custo mais 

alto em relação ao número de contatos com o público, permite um maior aprofundamento 

entre as relações da empresa e cliente, por manter contato em tempo real entre eles 

(KOTLER, 2005). 

Uma ferramenta deste mix utilizada em vários setores é a propaganda, que Sampaio 

(2003, p. 48) conceitua como: “a manipulação planejada da comunicação visando, pela 

persuasão, promover comportamentos em benefício do anunciante que a utiliza”. Dente suas 

funções, estão a divulgação e a promoção das empresas e marcas, visando criar, expandir ou 

consolidar mercados (SAMPAIO, 2003). Da mesma forma, Sant’Anna (2009) apresenta como 

seus objetivos fornecer informações, desenvolver atitudes e provocar ações benéficas aos 

anunciantes, geralmente para vender produtos ou serviços.  

Com a difusão da internet para o consumidor comum, o computador e os meios de 

comunicação interativos começaram a ser cada vez mais utilizados para atingí-lo através de 

ações de marketing digital. Navegando na internet, o consumidor pode interagir com a 

empresa através de web-sites, banners, propagandas e e-mail marketing, veiculando 

informação com agilidade e a relativo baixo custo (OGDEN, 2002). Por fim, o 

merchandising é um conceito que compreende o planejamento promocional do produto antes 

dele ser lançado ao mercado. Quando as outras estratégias convergem ao ponto de venda, é aí 

que entra o merchandising, com suas técnicas de embalagem, design, exposição e destaque do 

produto (SANT’ANNA, 2009).  

Várias ferramentas deste mix podem ser utilizadas, desde que se articulem de 

maneira planejada e façam parte das estratégias de comunicação da empresa que as utiliza, a 

fim de obterem os melhores resultados. 
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2.2.1 Estratégias de Comunicação 

 

As empresas utilizam diferentes tipos de estratégia de comunicação para atingir seus 

clientes. Cada tipo tem suas características, e devem ser escolhidas de acordo com os 

objetivos, posicionamento e conceito que se deseja veicular. Na campanha institucional, 

ocorre a divulgação da empresa como um todo, buscando conceituar a empresa, fixar sua 

imagem e informar onde atua (LUPETTI, 2003). Com ela se trabalham as necessidades 

legítimas da empresa, diferentes de vender um produto ou serviço. Ela cumpre uma 

importante função como ferramenta estratégica de comunicação de marketing quando 

utilizada para consolidar seu posicionamento corportativo e objetivos entre seu público-alvo. 

Do ponto de vista do consumidor, ela ajuda a promover e manter a imagem de marca que a 

empresa veicula através da associação de idéias dos atributos da empresa e seus produtos. 

A campanha de propaganda faz uso dos meios de comunicação objetivando 

influenciar atitudes a fim de levar o público a uma determinada ação. Os anunciantes fazem 

uso dela para criar e modificar hábitos de consumo na sociedade a seu favor. Esta estratégia 

tem como principal característica a divulgação dos atributos e benefícios dos produtos e 

serviços, levando o consumidor ao ato da compra (PINHO, 2001). Unindo características dos 

dois tipos anteriores, temos a campanha guarda-chuva, que se caracteriza por informar a 

linha de produtos de uma empresa, buscando o reconhecimento de sua marca e produtos que 

ela oferece. Geralmente é utilizada por empresas que possuem produtos com modelos 

direferentes e que não possuem uma marca nominal, como é o caso de empresas que atuam 

no segmento de eletrodomésticos. 

Outra estratégia é a campanha de incentivo não se destina ao consumidor final, 

sendo voltada para os vendedores e lojistas para o aumento das vendas. Todos os envolvidos 

no processo de venda do produto, sejam representantes, fornecedores ou empresários podem 

ser envolvidos por este tipo específico de campanha, que agiliza e melhora as condições de 

comercialização do produto (LUPETTI, 2003). Esta forma específica de promoção acontece 

através do estabelecimento de metas, que quando cumpridas remetem a uma determinada 

recompensa. Esta campanha geralmente é realizada na forma de concursos de vendas, 

programas de redução de custos, e aumento de produtividade (SAMPAIO, 2003). A 

campanha de promoção de vendas, a qual este trabalho se destina a melhor descrever no 

material audiovisual veiculado pelos mercados Big e Carrefour, será mais bem desenvolvida 

na próxima seção deste trabalho. A tabela à seguir simplifica os tipos de campanha de 
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comunicação. 

 

Tabela 01: Tipos de campanha. 

 

Tipo de campanha Objetivo 

Institucional Conceituar a empresa; fixar sua imagem; reconhecimento de 

marca; 

Propaganda Divulgar o produto/serviço; tornar a marca conhecida;levar o 

consumidor à compra; 

Guarda-chuva Reconhecimento da marca e dos produtos;  

Incentivo Estímular processos que melhoram a relação entre empresa, 

funcionários e fornecedores; 

Promoção de vendas Estimular a venda em períodos curtos;  

Fonte:Adaptado de Lupetti (2003). 

 

A Promoção de vendas é uma ferramenta que visa estimular a venda em um período 

mais curto de tempo, oferecendo algo a mais pelo dinheiro pago pelo cliente (Kotler, 2005). 

Nos comerciais diários do BIG e Carrefour, se verificou que a “promovendas” está sempre 

presente, se fazendo necessário contextualiza-la antes da análise das peças. 

 

 

2.2.1.1 Promoção de Vendas 

 

A promoção de vendas é uma ferramenta da comunicação de marketing com 

objetivos claros de incentivo à venda. Ela consiste em um conjunto de técnicas de incentivo, a 

maioria de curto prazo, voltadas para estimular a compra mais rápida ou em maior quantidade 

de produtos ou serviços (OGDEN, 2002). Com base na oferta de condições especiais ou 

vantagens na compra, a campanha de promoção de vendas oferece diversas maneiras em sua 

utilização, como cupons, produtos ou serviços gratuitos, displays no ponto de venda, prêmios, 

brindes, descontos e muitas outras formas de se oferecer algo a mais pelo valor pago na 

mercadoria (SAMPAIO, 2003). A campanha de promoção de vendas diferencia-se de outras 

maneiras de promoção, que buscam divulgar o produto e tornar a marca conhecida, por voltar-

se a redução do preço pago pelo produto. Sua intenção é baixar as defesas do consumidor ao 

ato da compra (LUPETTI, 2003). 
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Por ser uma solução estratégica voltada a obter resultados a curta e médio prazo, as 

promoções de vendas não objetivam a fidelização do consumidor, embora possam induzir a 

compras posteriores. Em concorrências onde os produtos são muito parecidos, ela é capaz de 

gerar números altos em vendas, porém pouco resultado permanente em participação de 

mercado. Já na realidade oposta, quando as marcas não são tão similares a participação pode 

ser alterada de maneira permanente (KOTLER, 2005). Além do rendimento que o correto uso 

desta ferramenta visa trazer às empresas de varejo, a promoção de vendas beneficia também 

os fabricantes e o consumidor. Para o Kotler: 

 

A promoção de vendas oferece uma série de benefícios para os fabricantes, assim 

como para os consumidores. Aos primeiros, elas permitem o ajuste a variações na 

oferta e na demanda de curto prazo, além do teste de quão alto podem ser seus 

preços de tabela, porque eles sempre podem oferecer descontos. Quanto aos 

consumidores, elas os induzem a experimentar novos produtos, em vez de continuar 

a usar seus preferidos. Em conjunção, levam a formas de varejo mais variadas, tais 

como lojas de preço baixo todo dia e lojas de descontos. Para os varejistas, as 

promoções podem elevar as vendas de categorias complementares (promoções de 

misturas para bolo podem incentivar as vendas de coberturas), além de incentivar 

ainda mais as trocas de marca pelo consumidor. Elas também ajudam o consumidor 

a se conscientizar mais dos preços e permitem aos fabricantes vender mais do que o 

habitual, ao preço de tabela, e a adaptar programas aos diferentes segmentos de 

consumidor. E, por fim, os próprios consumidores sentem certa satisfação ao 

aproveitar preços especiais (KOTLER, 2005, p. 583). 
 

Diversas lojas de departamentos como Riachuelo
3
 e Grazziotin

4
 fazem uso constante 

desta ferramenta para incentivar as vendas. É comum se ver em seus produtos etiquetas de 

descontos e vantagens na forma de pagamento explicitos em seu material publicitário 

impresso.  

Assim como os super e hipermercados, lojas de móveis e eletrodomésticos como 

Manlec
5
 e Colombo

6
 anunciam seus produtos promocionados na televisão praticamente todos 

os dias, objetivando que um grande número de consumidores tome conhecimento dos 

produtos ofertados, posicionando-os através de seu diferencial em relação à concorrência. 

Utilizando esta mídia de massa, se dispõe de uma série opções para atrair a atenção do 

público, como o som em conjunto com a imagem que torna as promoções mais atrativas, além 

do uso de testemunhal de celebridades, fazendo com que as mensagens fiquem mais 

persuasivas.  

O VT é uma tecnologia de transmissão de imagens e som aplicada na televisão, 

                                                           
3
 http://www.riachuelo.com.br/ 

4
 http://www.grazziotin.com.br/ 

5
 https://www.manlec.com.br/ 

6
 http://www.colombo.com.br/index.do 
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cinema, computadores, e mesmo periféricos como celulares, sendo utilizada no 

entretenimento, na educação, e nas artes visuais. O audiovisual comercial se caracteriza por 

ser uma peça de comunicação cinemática composta de imagem e som, feita em filme ou 

videotape para ser utilizada como propaganda dos serviços da empresa. A propaganda utiliza 

muito bem as características deste meio eletrônico, por ser capaz de fazer uso de cores e do 

movimento, tornando a mensagem atrativa e cativando a atenção do público (SAMPAIO, 

2003).  

Os VTs comerciais têm sua duração geralmente em formatos de 15 e 30 segundos, 

podendo ter um maior tempo de duração, geralmente 1 minuto, para que a história seja mais 

bem desenvolvida (MUSBURGER, 2008). Comerciais mais longos oferecem seu valor 

principalmente em relação à identificação da marca, em vez de a um produto específico. Eles 

fornecem a possibilidade para se desenvolver mais detalhes sobre o valor do produto e sua 

superioridade em relação ao da concorrência. Comerciais mais curtos, de 5, 10 e 15 segundos, 

devem ter um público específico e um ponto de venda estratégico. Ele deve tornar esse ponto 

óbvio a fim de que o público não se confunda. Assim, quanto menor a configuração de tempo 

do comercial, maior deve ser a identificação do público com a marca (MUSBURGER, 2008). 

Um dos modos geralmente utilizados pela publicidade para prender a atenção do 

consumidor em comerciais mais curtos é o uso de celebridades no papel de apresentadores 

dos produtos. O objetivo de seu uso é emprestar a credibilidade da celebridade ao produto, 

buscando aumentar o índice de lembrança da marca (FIGUEIREDO, 2005). Mais a seguir 

neste trabalho veremos que esta é uma estratégia utilizada pelo Carrefour em seus comerciais 

de promoção de vendas. 

Desta maneira, a promoção de vendas é uma estratégia amplamente utilizada no 

varejo, sobretudo como maneira de impulsionar as vendas de produtos, atrair novos 

consumidores e se sobressair na busca do cliente que procura menor preço, valor agregado ou 

atrativos adicionais. As características do segmento varejista, o qual os mercados Big e 

Carrefour fazem parte, serão explicados a seguir. 

 

 

2.3 VAREJO 

 

O varejo surgiu como um facilitador substancial para as relações de troca e 

comercialização. A partir do momento em que o comércio se consolidou entre as famílias que 
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necessitavam trocar os produtos que produziam, formaram-se o atacado e o varejo como 

meios de distribuição dos bens fabricados (LAS CASAS, 2007). De modos diferentes, os dois 

intermediários atuam de maneira a completar com maior conveniência os processos 

relacionados à venda. Convém ressaltar que entre suas principais diferenças, os atacadistas 

adquirem as mercadorias dos fabricantes e repassam aos varejistas, que comercializam ao 

pequeno consumidor. Pode-se definir o atacadista como um intermediário que não se 

relaciona diretamente com o consumidor final (LAS CASAS, 2006). Já o varejo adquire os 

produtos em quantidade relativamente grande do atacado e outros fornecedores, e 

posteriormente os vende em quantidade fracionada ao consumidor final (RICHTER, 1954).  

Corroborando com este raciocínio Spohn e Allen (1977, p.3) afirmam que: “varejo é 

a atividade comercial responsável por providenciar mercadorias e serviços desejados pelos 

consumidores”. Assim, o varejo, visto como intermediário na comercialização, compreende 

uma série de questões ligadas ao marketing por se relacionar diretamente ao consumidor final, 

e nesta relação envolver muitos aspectos relativos à conquista do cliente na venda. 

Existem diversas vantagens inerentes ao varejo, tanto para a empresa quanto para os 

consumidores. Sua função principal, e que provavelmente tenha dado a origem do sistema de 

varejo, é que o varejista proporciona uma redução ao número de contatos, tornando a relação 

de troca mais ágil e eficaz (LAS CASAS, 2004). Para o atacado, esta redução influi 

diretamente em seus custos como afirma o autor a seguir: 

 

Isso representa redução dos custos dos fabricantes ou atacadistas que teriam de 

assumir os custos deste tipo de distribuição caso não houvesse esses intermediários. 

Ao transferir funções mercadológicas, a empresa obtém vantagens porque permite 

que o fabricante se dedique mais ao seu objetivo principal de fabricação, ao mesmo 

tempo em que cria uma especialização por parte dos varejistas por exercerem e 

especializarem-se nesse tipo de atividade, o que certamente proporciona redução nos 

custos operacionais da empresa em decorrência dessa especialização. (LAS CASAS, 

2007, p.18). 
 

As vantagens ao consumidor incluem as utilidades de posse, como explica Wroe 

Alderson (1954), citado por Las Casas (2007, p.14): “O intermediário criou utilidade de posse 

facilitando a transferência de bens do produto ao consumidor com um esforço menor do que o 

necessário em trocas diretas.”. Os produtos muitas vezes são fabricados em grande escala 

gerando estoque, o que faz com que sejam concebidos em uma época e consumidos em outra. 

O varejo trás outra grande vantagem ao consumidor relacionada ao tempo, por facilitar a 

distribuição dos produtos, tornando-a mais homogênea, e permitem que os produtos cheguem 

ao consumidor na época em que ele os necessita. Por fim, outra importante vantagem inerente 
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ao consumidor final é a de lugar. Ele aumenta a eficiência da troca quando o consumidor e 

fabricante estão em comunidades distintas ou lugares distanciados (LAS CASAS, 2004). 

Atualmente o consumidor final é capaz de adquirir seu produto através de uma ampla 

variedade de tipos de varejo. Existem varejistas com loja, sem loja, e organizações de varejo. 

Talvez o tipo mais conhecido de varejo seja a loja de departamentos, que, por possuírem 

várias linhas de produtos atraem um grande número de consumidores. Estas lojas muitas 

vezes oferecem atrativos, como galerias de arte, playgrounds e áreas de lazer (KOTLER 

2005). Anteriormente, as lojas de departamento ofereciam uma linha completa de produtos, 

que iam desde departamentos de linha “dura” como móveis, eletrodomésticos, ferramentas, 

aos departamentos de linha “macia” como roupas, calçados e confecções. Atualmente, em 

virtude da concorrência crescente com os hipermercados que também tem explorado algumas 

áreas que anteriormente pertenciam a estas grandes lojas de departamento, como a venda de 

eletrodomésticos e roupas, a tendência para este segmento é uma configuração menor, de 

linha mais limitada e especializada (PARENTE, 2000). O outro extremo deste segmento são 

as lojas de especialidade, que possuem uma linha restrita de produtos, geralmente para servir 

um público mais especializado (KOTLER 2005).  

Mais um tipo de loja é a de conveniências, que teve seu modelo importado dos 

Estados Unidos na década de 80, e vem ampliando sua presença no Brasil (PARENTE 2000). 

Ela geralmente se situa em áreas residenciais, e se mantém em funcionamento em horários 

prolongados. Ela é relativamente pequena e oferece uma linha mais limitada de produtos com 

alta rotatividade, além de fast food, café e guloseimas (KOTLER, 2005). Também se encontra 

no varejo a loja de descontos. Estas lojas possuem mercadorias “padrão” ou especialidades 

vendidas a preços mais baixos, com margens menores, mas com um volume maior de vendas. 

Na mesma linha estão as lojas de liquidação (off-price), que vendem produtos em ponta de 

estoque, sobras de mercadorias ou com qualidade inferior às dos concorrentes, visando a 

venda à prestações mais longas e preço mais baixo que a concorrência (KOTLER, 2005). 

Para Parente (2000), o varejo sem loja se tornará a próxima revolução do varejo, 

como afirma a seguir: 

 

A maior parte das vendas varejistas ainda é realizada por lojas. Entretanto, pela 

enorme expanção das compras virutais, o varejo sem loja vem crescendo mais 

rapidamente do que o varejo com loja. O varejo sem loja utiliza-se de uma estratégia 

de marketing que não está baseada em loja tradicional (PARENTE, 2000, p. 35). 
 

Sendo assim, os varejistas tradicionais precisam estar atentos ao desenvolvimento do 
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varejo sem loja, por dar ao consumidor a facilidade de escolher os produtos e serviços sem 

sair de casa. Neste sentido, encontramos o Showroom de vendas por catálogo, onde o 

consumidor escolhe seu produto em uma ampla seleção de mercadorias de maior preço, alta 

rotatividade ou vendidas com desconto, e retira o que encomendou diretamente na loja 

(KOTLER, 2005). Desta maneira, a loja pode se comunicar com o consumidor através de 

marketing direto, utilizando de diversas mídias para atingi-lo, como revistas, catálogos, mala 

direta e computador. 

O varejo virtual tem se expandido através de grandes empresas especializadas em 

apresentar e levar o produto ao consumidor através da internet. Este modelo sem dúvidas se 

tornará um dos mais importantes tipos de varejo nos próximos anos, e tem despertado a 

atenção de diversas lojas, tendo em vista as facilidades que o meio virtual oferece à loja, que é 

capaz de quebrar barreiras geográficas para atingir o consumidor (PARENTE, 2000). A 

internet não serve apenas para propaganda, mas para diversas ferramentas de marketing que 

podem ser utilizadas com muita eficiência se bem exploradas pelo varejo, como a promoção e 

criação de bancos de dados de clientes, para melhor gerenciar o relacionamento com os 

diversos tipos de público de uma empresa (SAMPAIO, 2003). 

O Carrefour e o Big também mantêm uso da internet para manter seu relacionamento 

com os clientes
7
, apesar de fazerem parte de um tipo de varejo possuidor de loja, os 

hipermercados. 

Os mercados do gênero alimentício se classificam através de seu tamanho, podendo 

ser minimercados, que atendem principalmente os bairros que se encontram, e representam 

cerca de 10% dos gastos em varejo de alimentos, os supermercados, de porte médio, que 

apresentam uma variedade maior de produtos e operações de auto-serviço relativamente 

grandes, projetadas para atender as necessidades alimentícias, de higiene e limpeza 

domésticas do consumidor (KOTLER, 2005).  

Por fim, os hipermercados, que são grandes lojas de auto-serviço que apresentam 

uma variedade bem maior de produtos à venda, tanto de produtos do gênero alimentício 

quanto eletrônicos, roupas, ferramentas, e uma ampla gama de produtos em diversos 

departamentos.  

Parente (2000) apresenta os tamanhos das lojas apresentados no Brasil classificando-

as através dos seguintes valores apresentados na tabela a seguir: 

 
                                                           
7
 http://www.walmart.com.br/Vitrine/Home/Home.aspx 

http://www.carrefour.com.br 

http://www.walmart.com.br/Vitrine/Home/Home.aspx
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Tabela 02 – Formatação das lojas que comercializam produtos alimentícios no Brasil. 

 

Formato Àrea de vendas em m² Número de ítens 

Minimercado 50 a 100 1000 

Loja de Conveniência 50 a 250 1000 

Supermercado Compacto 300 a 700 4000 

Supermercado Convencional 700 a 2500 9000 

Superloja 3000 a 5000 14000 

Hipermercado 7000 a 16000 45000 

Fonte: Adaptado de Parente (2000). 

 

A maior diferença entre um hipermercado e uma superloja convencional está no 

destaque à venda ao setor de alimentos. Esta configuração tem se expandido, principalmente 

nas grandes cidades, em virtude de sua grande variedade de produtos e preços competitivos, 

oferecendo ao consumidor a conveniência de adquirir o que precisa em um único lugar 

(PARENTE, 2000). Este tipo de comércio varejista é particularmente importante, visto as 

exigências atuais do mercado quanto à distribuição, sendo ela cada vez mais necessária na 

busca da forma mais rápida e fácil de disponibilizar o produto ao consumidor. É com este 

segmento de varejo que este trabalho buscou estudar mais a fundo, selecionando dois 

hipermercados para comparação, o BIG e o Carrefour, maiores lojas do setor na cidade de 

Santa Maria. Ambas veiculam comerciais na RBS TV local e através da metodologia 

escolhida, foram analisadas suas características e intenções. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho fez uso de ambos os aspectos da pesquisa qualitativa e quantitativa para 

melhor desenvolver as características das estratégias de marketing veiculadas pelas duas 

empresas selecionadas. No uso das técnicas qualitativas, são considerados dados implícitos 

nas peças publicitárias coletadas buscando averiguar os reais objetivos por trás das mensagens 

veiculadas. Para este tipo de pesquisa deve haver compreensão e interpretação dos dados 

colhidos (MICHEL, 2003). 

A pesquisa qualitativa se volta a um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, trabalhando através de crenças significados e valores, os quais correspondem a 

processos que não podem ser reduzidos a quantificação de suas variáveis (MINAYO, 2000). 

Por tratar de parâmetros ligados ao comportamento do consumidor perante o ato da compra 

dos produtos ofertados, trás uma ótica diferenciada da pesquisa quantitativa, que preza o 

ponto de vista matemático ou estatístico (MICHEL, 2003). Porém, por se tratar da análise de 

peças que demonstram produtos à venda, foram levados em conta também aspectos 

quantitativos em sua análise, uma vez que o número de inserções comerciais de cada mercado 

e a quantidade de tempo que ficam no ar influencia na conquista do consumidor. É 

interessante saber de que maneira que são desenvolvidas as estratégias de divulgação e 

determinação de preço para melhor entender o posicionamento empresarial em relação às 

vendas e concorrência. A autora explica que: “Os resultados são obtidos e comprovados pelo 

número de vezes que o fenômeno ocorre ou com a exatidão em que ocorre.” (MICHEL, 2003, 

p.33). Neste tipo de abordagem, as respostas obtidas são demonstradas de maneira numérica. 

Desta maneira, a pesquisa levou em conta aspectos tanto qualitativos quanto quantitativos. 

Utilizou-se pesquisa descritiva por ter como propósito analisar objetivando uma 

maior precisão dos fatos ou fenômenos em sua natureza e características. Tem como 

finalidade observar, registrar e analisar os fenômenos em questão sem, no entanto, haver a 

interferência do pesquisador, que apenas se preocupa com a frequência em que os fenômenos 

ocorrem ou com sua estrutura um sistema, método ou processo operacional (JUNG, 2004). 

Assim, a autora expõe que o tipo de pesquisa: 

 

procura conhecer e comparar as várias situações que envolvem o comportamento 

humano, individual ou em grupos sociais ou organizacionais, nos seus aspectos 

social, econômico, cultural etc. Para os propósitos da pesquisa descritiva, os fatos e 

os fenômenos devem ser extraídos do ambiente natural, da vida real, onde ocorrem, 

e analisados à luz das influências que o ambiente exerce sobre eles (MICHEL, 2003, 

p. 36). 
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Todos os anúncios dos dois hipermercados na RBS TV Santa Maria foram 

capturados durante o mês de julho de 2009. Para isto, foram adquiridas através da RBS TV 

Santa Maria, tabelas com os horários dos comerciais dos dois mercados. Desta maneira a 

gravação do material se tornou menos trabalhosa além de se excluír a possibilidade de se 

gravar comerciais repetidos. 

O material publicitário recolhido foi analisado através de método observacional. Este 

método, que apesar de ser visto como impreciso ou primitivo, é um dos mais utilizados e pode 

ser visto como um dos mais eficientes por possibilitar um satisfatório grau de precisão na 

captação dos dados (MICHEL, 2003). Com este método são utilizados os sentidos humanos 

na obtenção de determinados aspectos, sem a ocorrência de interferência por parte do 

pesquisador no fenômeno exposto (JUNG 2004). Michel classifica o método observacional 

como eficaz para se analisar processos comportamentais e o clima organizacional de uma 

empresa (MICHEL 2003), tornando-se assim a opção escolhida para delinear as 

características implícitas no material coletado.  

A técnica escolhida para fundamentar o trabalho foi a análise de conteúdo, por se 

tratar da utilização de textos, falas e informações já coletadas, ou seja, a análise é feita de 

maneira posterior à coleta e gravação das peças publicitárias. Para a Michel, seu objetivo é: 

 

aprofundar a análise do conteúdo das informações prestadas pela pessoa que 

forneceu os dados, procurando ver e analisar, em maior profundidade, a pertinência 

das respostas, a lógica, a coerência, a fidedignidade dos dados informados, eventuais 

distorções e omissões voluntárias, entre outros. (MICHEL, 2003, p.50). 
 

Ou seja, torna-se a melhor opção a partir de que neste segmento de mercado 

informações como as estratégias de marketing de uma empresa de grande porte dificilmente 

são liberadas ao público, pois podem comprometer ações e resultados em suas vendas futuras. 

Além disto, a autora continua, afirmando que:  

 

Pode servir para analisar a personalidade de alguém, avaliar textos escritos, 

intenções de um publicitário, análise dos conteúdos das mensagens, propagandas, 

veracidade em propostas de campanha, discursos políticos, entre outros. (MICHEL, 

2003, p. 50). 
 

Assim, buscou se obter através da análise da mídia coletada a composição dos anúncios, 

voltados à promoção de vendas, utilizados pelas empresas no mercado de Santa Maria. Foram 

utilizadas tabelas e figuras, adaptadas a partir do perfil de audiência da RBS TV Santa Maria, 

para ilustrar a comparação entre as estratégias utilizadas pelos mercados em sua divulgação. 

O conteúdo adquirido passou por três etapas. Em um primeiro momento ocorreu uma 
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pré-análise, onde ouve a coleta e organização deste material, gravando os comerciais através 

de uma placa de captura, a qual capta os sinais da televisão no computador por possibilitar a 

utilização da antena da TV. Em um segundo momento aconteceu a descrição analítica, com 

estudo do material a partir do referencial teórico, evidenciando em números quantas vezes 

cada Hipermercado anunciou, em quais programas e quais formatos. Após esta discriminação 

quantitativa, aspectos qualitativos dos comerciais foram descritos, como os argumentos de 

cada empresa, uso de testemunhal nas peças e o tipo de estratégia de precificação que utilizam 

na busca pelo consumidor.  

Por fim estes dados foram interpretados, onde os conteúdos foram revelados em 

função dos propósitos do estudo (MICHEL, 2003). A gravação dos comerciais foi feita 

durante todo o mês de julho deste ano (01/07/2009 a 31/07/2009), sendo capturados todos os 

comerciais, sem repetí-los, de cada uma das empresas veiculados na RBS TV, filial no estado 

da Rede Globo de Televisão. 
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4 OS HIPERMERCADOS 

 

Os hipermercados são grandes lojas do varejo de auto-serviço, onde milhares de itens 

são dispostos à venda em variados setores, que compreendem produtos de bazar, 

eletrodomésticos, perecíveis, hortifrutigranjeiros e outros, se diferenciando das superlojas 

pelo destaque na venda de alimentos. Neste capítulo, são apresentadas as características dos 

hipermercados BIG e Carrefour. 

 

 

4.1 HIPERMERCADO CARREFOUR SANTA MARIA 

 

Segundo seu website (www.carrefour.com.br), o grupo Carrefour possui 11.000 lojas 

distribuídas em 31 países ao redor do mundo e conta com mais de 430.000 empregados 

distribuídos ao longo dos continentes Asiático, Europa e América. O grupo iniciou como uma 

sociedade em 1959 e sua primeira loja foi inaugurada no ano seguinte na região de Haute-

Savoie, na França. Somente 10 anos mais tarde, em 1969 o Carrefour iniciou sua expansão ao 

redor do mundo, tornando-se uma empresa multinacional do ramo de alimentos. 

 

Figura 01 – Logomarca do grupo Carrefour. 

 

 

 

Fonte: 

http://2.bp.blogspot.com/_WY3qKeZY6L0/SbjAlyf822I/AAAAAAAAIwI/clcYAvfo8rs/s400/carrefour.jpg 

acesso em: 20 de agosto de 2009. 

 

 

Segundo o site midiainteressante.com
8
 A logomarca da empresa é constituída das 

cores vermelho, branco, e azul, representando as cores da bandeira francesa. As extremidades 

                                                           
8
 http://www.midiainteressante.com/2009/01/significado-da-logomarca-do-carrefour.html acesso em 25 de 

outubro de 2009. 

http://www.carrefour.com.br/
http://2.bp.blogspot.com/_WY3qKeZY6L0/SbjAlyf822I/AAAAAAAAIwI/clcYAvfo8rs/s400/carrefour.jpg
http://www.midiainteressante.com/
http://www.midiainteressante.com/2009/01/significado-da-logomarca-do-carrefour.html
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em formato de seta representam a origem da palavra Carrefour em francês, que significa 

“cruzamento“ dado que a primeira loja se situava perto de um. O nome da empresa está 

escrito abaixo do símbolo, e um “C” se forma na parte branca da logomarca. Ainda hoje a 

empresa utiliza a seta vermelha em placas de indicação à direção do mercado. 

No Brasil o grupo chegou no ano de 1975 mas em Santa Maria, RS, isto só aconteceu 

em 31 de outubro de 2007 com a inauguração da sua 150ª loja no Brasil. Esta loja é a sétima 

do estado gaúcho e segunda no interior e conta com 4.500 m². Se situando na Avenida Rio 

Branco, 732, no bairro Centro, o hipermercado disponibiliza 28 mil produtos, sendo que 2 mil 

são de marca própria
9
 da empresa.  

O site RS Virtual
10

 (2009) informa que a loja de Santa Maria está dividida em seis 

grandes espaços: bazar, perecíveis, hortifrutigranjeiros, eletrodomésticos, mercearia, e galeria 

comercial, e ainda dispõe de espaço para 11 lojas, como farmácia, livraria e restaurante
11

.  

O mercado anuncia suas ofertas em diversos dias da semana na RBS TV Santa 

Maria, tendo promoções específicas para cada dia. Em suas peças, é comum utilizarem de 

testemunhal como da apresentadora Ana Maria Braga
12

, que fala sobre a qualidade dos 

produtos dentro do ambiente do Carrefour. 

 

 

4.2 HIPERMERCADO BIG SANTA MARIA 

 

Segundo o portal de comunicação Comunique-se
13

 (2009), a rede de hipermercados 

Big conta com 37 lojas no Brasil, sendo 8 no estado de São Paulo, 9 no Paraná, 5 em Santa 

Catarina, e 15 lojas no Rio Grande do Sul. Sua primeira loja no país foi inaugurada em 1990 

na cidade de Porto Alegre, RS. Cada uma de suas lojas possuí diversas seções, como 

eletrônicos, perecíveis, têxtil, esportes, utilidades, brinquedos, papelaria, produtos de limpeza, 

                                                           
9
 Diante de um ambiente onde o varejo é cada vez mais competitivo, as empresas tem feito uso da estratégia de 

se sobressair através de produtos de marca própria, visando não só uma margem de lucro maior, mas o aumento 

do número de clientes que procuram ítens de qualidade por menor preço (NETO, 2001). 
10

http://www.riogrande.com.br/santa_maria_municipios_hipermercado_carrefour_se_prepara_para_abrir_as_por

tas_em_santa_maria-o139938-en.html 
11

 Infelizmente o Carrefour Santa Maria se negou a prestar maiores informações sobre a loja em diversas 

situações. 
12

 A jornalista paulista Ana Maria Braga é apresentadora do programa “Mais Você” na Rede Globo de Televisão, 

que está a dez anos no ar, de segunda à sexta. O programa de receitas e entretenimento, voltado ao público 

feminino e donas de casa, o qual se identifica com a proposta de comunicação do Carrefour. 

(http://anamariabraga.globo.com/home/anamaria/biografia.php). 
13

http://www.comunique-

se.com.br/produtos/saladeimprensa/walmart1/show.asp?_tar=R&_sec=big&_ed=875&_mat=37297&_url=/prod

utos/saladeimprensa/walmart1/list.asp@2_mat%3D@1_ed%3D875@1_tar%3DR@1_sec%3Dbig 

http://www.comunique-se.com.br/produtos/saladeimprensa/walmart1/show.asp?_tar=R&_sec=big&_ed=875&_mat=37297&_url=/produtos/saladeimprensa/walmart1/list.asp@2_mat%3D@1_ed%3D875@1_tar%3DR@1_sec%3Dbig
http://www.comunique-se.com.br/produtos/saladeimprensa/walmart1/show.asp?_tar=R&_sec=big&_ed=875&_mat=37297&_url=/produtos/saladeimprensa/walmart1/list.asp@2_mat%3D@1_ed%3D875@1_tar%3DR@1_sec%3Dbig
http://www.comunique-se.com.br/produtos/saladeimprensa/walmart1/show.asp?_tar=R&_sec=big&_ed=875&_mat=37297&_url=/produtos/saladeimprensa/walmart1/list.asp@2_mat%3D@1_ed%3D875@1_tar%3DR@1_sec%3Dbig
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jardinagem e alimentação, disponibilizando cerca de 65 mil itens ao consumidor. A empresa, 

que pertencia ao grupo português Sonae, foi adquirida pela rede Wal-Mart em dezembro de 

2006 (FOLHAONLINE, 2009).  

A Wal-Mart está no Brasil desde 1995, em 18 estados das regiões nordeste, centro-

oeste, sudeste e sul do país, onde possui 346 lojas espalhadas em diversas cidades. No ano de 

2008, a empresa faturou 17 bilhões de reais, e em todo território nacional emprega cerca de 70 

mil pessoas, além disto, é a rede com o maior número de marcas próprias no Brasil (WAL-

MART, 2009).  

 

Figura 02 – Logomarca do hipermercado Big. 

 

 

 

Fonte: http://www.walmartbrasil.com.br/institucional/bandeiras_big.aspx?expandable=1 acesso em 20 de agosto 

de 2009. 

 

A logomarca da empresa apresenta a inscrição BIG em caixa alta, em uma fonte sem 

serifas em vermelho. O nome da marca remete ao tamanho de suas instalações, geralmente 

hipermercados de grande porte. 

Em Santa Maria, o hipermercado fica junto ao Monet Plaza Shopping na Avenida 

Fernando Ferrari 1483, tendo sido inaugurado em novembro de 1986, e completando 23 anos 

no ano da presente pequisa. Segundo Rigatti (2009) a loja está situada em uma  area de mais 

de 5 mil m² e possui cerca de 380 funcionários distribuídos em seus departamentos, tendo 

como principais clientes, consumidores de Santa Maria e cidades visinhas, com 

predominancia das classes B, C e D. Assim como o Carrefour, a empresa anuncia seus 

produtos em promoção quase que diariamente na RBS TV Santa Maria, tendo dias em que 

diferentes setores da loja recebem preferência, como móveis, eletrodomésticos, carnes e 

hortifrutigranjeiros. Suas estratégias de marketing são mantidas em constante atualização, 

através da medição dos padrões dos clientes e da concorrência.  

A análise dos comerciais capturados apresenta tanto as características próprias 

relacionadas à uma natureza qualitativa quanto os dados relacionados à natureza quantitativa 

da estratégia de mídia das duas empresas. 

http://www.walmartbrasil.com.br/institucional/bandeiras_big.aspx?expandable=1


 

30 

 

4.3 COMERCIAIS BIG E CARREFOUR 

 

O vídeo é uma tecnologia de transmissão de imagens e som aplicada na televisão, 

cinema, computadores, e mesmo periféricos como celulares, sendo utilizada no 

entretenimento, na educação, e nas artes visuais. O audiovisual comercial se caracteriza por 

ser uma peça de comunicação cinemática composta de imagem e som, feita em filme ou 

videotape para ser utilizada como propaganda dos serviços da empresa. A propaganda utiliza 

muito bem as características deste meio eletrônico, por ser capaz de fazer uso de cores e do 

movimento, tornando a mensagem atrativa e cativando a atenção do público (SAMPAIO, 

2003).  

Os comerciais de ambas as empresas utilizaram em conjunto linguagens tanto de 

filmagem de figuras reais quanto de computação gráfica para criar um ambiente próprio e 

mostrar suas ofertas de maneira atrativa ao público visado (SANT’ANNA, 2009). Após a 

conclusão da captura
14

 (gravação) dos comerciais dos dois mercados na RBS TV Santa Maria 

durante todo o mês de julho de 2009, se optou por separar os dados quantitativos relevantes à 

pesquisa através de tabelas, seguidos por gráficos que auxiliem o leitor a entender a análise do 

material gravado para melhor compará-lo. Esta seleção se deu antes da análise qualitativa das 

peças, buscando uma melhor organização dos dados e aumentando a eficiência da análise, 

excluíndo o risco de se gravar material repetido. 

Na tabela a seguir se buscou quantificar as inserções totais e a duração dos 

comerciais de cada mercado durante o período.  

 

Tabela 03 – Quantidade de inserções totais. 

 

Tempo Carrefour BIG 

15´´ 44 32 

30´´ 31 60 

Total de inserções 75 92 

 

A tabela 1 também demonstra que a estratégia do Carrefour deu preferência a 

inserções de 15 segundos no mês de julho, anunciando desta maneira 44 vezes contra 32 do 

                                                           
14

 Captura – Gravação em disco de imagem corrente apresentada na tela do computador. Procedimento muito 

utilizado em editoração eletrônica (RABAÇA, 2001, p.105). 
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concorrênte BIG, representando 57,8% do total. Os dados aparecem de maneira simplificada 

no gráfico à seguir. 

 

Gráfico 01 – Número total de inserções de 15 segundos. 

32
44

Carrefour

BIG

 

Já o BIG, utilizou 60 inserções de 30 segundos durante o mês, contra 31 do 

Carrefour, totalizando 66% das inserções de meio minuto, demonstrando que sua estratégia 

presou comerciais desta configuração de tempo.  

Desta maneira, notou-se que a estratégia do BIG deu preferência a ficar mais tempo 

no ar em cada comercial para divulgação de seus produtos e serviços. Observou-se que como 

o BIG utilizou em sua campanha uma temática de mundo de fantasia, a utilização de mais 

tempo no ar se justifica também para que a temática seja mais bem explorada, dando ao 

público uma maior imersão no contexto apresentado, evitando confusões de significado.  

Também pelo mercado manter durante o período sua promoção como adendo aos 

produtos ofertados no comercial, que se caracterizou por uma concorrência onde os 

participantes podiam ganhar 10 festas com o tema Disney e 1000 prêmios. Assim, se 

observou que foi necessário mais tempo para que os detalhes da ação promocional ficassem 

claras ao público-alvo. Mais a respeito desta estratégia de promoção será descrito a frente no 

trabalho.  

O gráfico a seguir mostra a quantidade de inserções de 30 segundos utilizada pelos 

dois Hipermercados. 
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Gráfico 02 – Número total de inserções de 30 segundos. 

60

31

Carrefour

BIG

 

O número total de anúncios do Carrefour foi de 75, contra 92 inserções do 

hipermercado BIG. Desta maneira, o BIG anunciou aproximadamente 10% a mais que o 

Carrefour no período, como exposto no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 03- Número total de inserções durante o mês de julho. 

92
75 Carrefour

BIG

 

O total de tempo em que o Carrefour permaneceu no ar foi de 1590 segundos, 

representando cerca de 41,08% do tempo mensurado. Já o BIG utilizou 2280 segundos de 

transmissão durante o mês, o que compreende 58,92% do total de tempo anunciado pelas duas 

empresas. Assim, fica explícito que o hipermercado BIG utilizou uma quantidade maior de 

inserções em seus esforços publicitários na RBS TV durante o mês de julho.  

Um importante aspecto da análise sem dúvida foi a que tange aos programas 

escolhidos para veiculação dos comerciais. Nas duas tabelas a seguir, foi considerado o 

horário, dia e duração das inserções na programação utilizada pelos dois mercados, tendo 

como objetivo se estabelecer em números quantas vezes cada mercado inseriu seus comerciais 

de 15 e 30 segundos e em quais programas. Em posse destes dados, foi possível saber que tipo 

de programação foi escolhido para orientar seu material de comunicação na televisão, 
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revelando exatamente para qual público que se destinam as estratégias de marketing das duas 

empresas. A tabela a seguir corresponde à programação selecionada pelo Hipermercado BIG 

em Santa Maria.  

 

Tabela 04 – Programação utilizada pelo BIG. 

 

Programa Horário Dia 15´´ 30´´ 

Bom dia Rio Grande 06h30min Seg a sex - 1 

Bom dia Brasil 07h15min Seg a sex 1 - 

Mais Você 08h05min Seg a sex 1 2 

Jornal do Almoço 12h00min Seg a sáb 5 15 

Jornal Hoje 13h15min Seg a sáb 1 1 

Novela I 18h15min Seg a sáb - 1 

RBS Notícias 19h05min Seg a sáb 4 - 

Novela II 19h20min Seg a sáb 6 11 

Jornal Nacional 20h15min Seg a sáb - 2 

Novela III 20h55min Seg a sáb 9 10 

Jornal da Globo 23h35min Seg a sex 1 1 

Tela Quente 22h00min Segunda 1 - 

Casseta e Planeta 22h00min Terça - 4 

A Grande Família 22h00min Quinta - 3 

Globo Repórter 22h00min Sexta 2 3 

Zorra Total 22h00min Sábado 1 - 

Domingão do Faustão 15h00min/18h00min Domingo - 3 

Fantástico 20h45min Domingo - 3 

Fonte: RBS TV, obtido através de e-mail. 

 

 

Como demonstrado na tabela acima, nota-se que o BIG utilizou dezoito programas 

em sua tabela de mídia em julho, nove programas a mais que o Carrefour, anunciando 

portanto no dobro de programas visando cobrir uma quantidade de público maior, dadas as 

diferenças entre os espectadores de diferentes programas, e com seu maior número de 
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inserções durante o mês analizado, obter um maior share of voice
15

 no período. A seguir, se 

apresenta a programação utilizada pelo Carrefour. 

 

Tabela 05 – Programação utilizada pelo Carrefour. 

 

Programa Horário Dia 15´´ 30´´ 

Bom dia Brasil 07h15min Seg a sex 13 - 

Jornal do almoço 12h00min Seg a sáb 19 - 

Globo esporte 12h45min Seg a sáb 2 - 

Jornal hoje 13h15min Seg a sáb 9 - 

Vídeo Show 13h45min Seg a sex 1 - 

RBS notícias 19h05min Seg a sáb - 10 

Jornal nacional 20h15min Seg a sáb - 1 

Novela II  19h20min Seg a sáb - 1 

Novela III 20h55min Seg a sáb - 19 

Fonte: RBS TV, obtido através de e-mail. 

 

 

O Carrefour utilizou nove programas na RBS-TV em julho de 2009. Cobrindo as 

principais faixas de horário em que seu público costuma assistir televisão, como será 

demonstrado mais a frente nas figuras adaptadas do website da RBS TV. A partir da tabulação 

da programação escolhida pelas duas empresas, pôde-se notar que a preferência de ambos os 

hipermercados foi pelos programas de maior audiência geral em suas faixas de horário, com 

ligeiro predomínio do público feminino sobre o masculino. Com a excessão do programa 

Bom dia Brasil, o Hipermercado Carrefour selecionou em sua grade programas onde 

predomina a audiência de um público de maioria classe C, seguido pelo público da classe AB, 

como se estimou que fossem os públicos de maior interesse das duas empresas anteriormente 

neste trabalho. Em sua seleção, fica explícito que suas inserções de 15” ficaram nos 

programas da manhã e tarde, e as inserções de 30” na programação escolhida do período 

noturno. Isto demonstra que sua intenção é a manutenção de sua mídia de dia, e uma maior 

frequência durante a programação noturna principalmente pela característica dos formatos dos 

                                                           
15

 Share-of-voice – Participação no volume total de propaganda veiculada. Percentagem de toda comunicação 

com o mercado ou segmento que uma empresa ou marca detenha. (SAMPAIO, 2003, p. 370).  
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comerciais. Já o BIG, veiculou comerciais de 30” e de 15” tanto no período do dia quanto no 

da noite, oferecendo uma diferenciação menor por faixa de horário. 

A figura 03 representa o perfil de audiênca da RBS TV Santa Maria, apresentando os 

dados de participação do share de audiência referentes ao gênero e a classe social dos 

telespectadores, onde a programação apresentada foi a utilizada pelos dois hipermercados. A 

partir da tabulação da programação escolhida pelas duas empresas, pôde-se notar que a 

preferência de ambos os hipermercados foi pelos programas de maior audiência em suas 

faixas de horário, com ligeiro predomínio do público feminino sobre o masculino. 

 

Figura 03 – Perfil de audiência RBS TV Santa Maria
16

. 

 

 

Adaptado de: http://www.clicrbs.com.br/especiais/jsp/default.jsp?section=Home&uf=1&local=1&espid=81em 1 

de outubro de 2009. 

 

Com exceção do programa Bom dia Brasil, o Carrefour selecionou em sua grade 

programas onde predomina a audiência de um público de maioria classe C, seguido pelo 

público da classe AB. A idade principal do público visado é principalmente de 25 a 49 anos, 

seguida pelo de mais de 50 anos. 

                                                           
16

 Adaptada do site 

http://www.clicrbs.com.br/especiais/jsp/default.jsp?espid=81&uf=1&local=1&newsID=a1744752.htm&section=

Perfil%20da%20audi%EAncia 

http://www.clicrbs.com.br/especiais/jsp/default.jsp?section=Home&uf=1&local=1&espid=81em
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Os dados relacionados ao BIG são semelhantes, exceto por ter escolhido mais dois 

programas onde a audiência entre a classe AB é maior que a da classe B e mais sete 

programas de predomínio da classe B. Mais a seguir, abordando uma linha de análise mais 

qualitativa, veremos que por mais que os comerciais sejam veiculados na programação 

dirigida às pessoas que efetivamente fazem a compra, os comerciais não excluem em sua 

retórica argumentação dirigida a um público mais jovem, como as crianças, que são tidos 

como fortes influenciadores nas compras no varejo de alimentos. Os dados referentes à 

participação do share pela idade dos telespectadores nos programas utilizados pelas empresas 

é apresentado na figura 04. 

. 

Figura 04 – Idade da audiência RBS TV Santa Maria
17

. 

 

 

Adaptado de: http://www.clicrbs.com.br/especiais/jsp/default.jsp?section=Home&uf=1&local=1&espid=81em 1 

de outubro de 2009. 

 

A análise qualitativa das peças leva em conta os valores subjetivos, e que não podem 

ser quantificados em números, explícitos nos comerciais. Aí se revelam as intenções das 

empresas através do que é mostrado e de como isso é mostrado.  

Convém novamente lembrar que comerciais de 15 segundos, por terem seu tempo 

mais restrito, tendem a ser mais diretos no anúncio de ofertas, servindo em alguns momentos 
                                                           
17

 Adaptada do site 

http://www.clicrbs.com.br/especiais/jsp/default.jsp?espid=81&uf=1&local=1&newsID=a1744752.htm&section=

Perfil%20da%20audi%EAncia 

http://www.clicrbs.com.br/especiais/jsp/default.jsp?section=Home&uf=1&local=1&espid=81em
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de apoio aos de 30 segundos nas táticas de promoção de certos dias. Em contraponto, os 

comerciais de 30 segundos são mais utilizados para se explorar uma quantidade maior de 

argumentos de convencimento ao consumidor, em virtude da maior quantidade de tempo em 

que permanecem no ar.  

Durante o período selecionado para a análise, os dois concorrentes mantiveram em 

curso sua campanha publicitária. O hipermercado BIG manteve seu tema “festa mágica dos 

preços baixos BIG”, assim como exposto na figura abaixo. 

 

Figura 05 – Tema da campanha do Hipermercado BIG durante o mês de julho de 

2009. 

 

 
Fonte: Registro de Guilheme Comes em 23/07/2009 

 

O Carrefour manteve sua campanha “só quem compra melhor pode vender por 

menos”, fazendo uso da figura da apresentadora Ana Maria Braga em conjunto com gerentes 

Carrefour e o tradicional Gimmic
18

 da empresa, chamado “precinho”, que é a figura animada 

da marca da empresa com um rosto. 

 

Figura 06 – Tema de campanha do Hipermercado Carrefour durante o mês de julho de 2009. 

 

 
Fonte: Registro de Guilheme Comes em 23/07/2009 

                                                           
18

 Gimmick Truque ou efeito criado para chamar a atenção do consumidor para determinado anúncio, comercial 

produto ou promoção. (SAMPAIO, 2003, p. 342) No caso do Carrefour, um personagem criado em computação 

gráfica. 
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Se verificou que ambas campanhas buscaram explicitar o posicionamento das 

empresas em relação ao preço, porém a maneira como buscam desenvolver uma imagem para 

o cliente é diferente. O posicionamento é uma estratégia de diferenciação muito importante na 

campanha de comunicação de uma empresa, pois ela busca construir uma imagem da 

organização na mente do cliente, e dele se derivam as estratégias para atingir o público-alvo, 

como define Kotler:  

 

Posicionamento é a ação de projetar o produto e a imagem da empresa para ocupar 

um lugar diferenciadona mente do públic-alvo. O objetivo é posicionar a marca na 

mente dos consumidores a fim de maximizar a vantagem potencial da empresa. Um 

bom posicionamento de marca ajuda a orientar a estratégia de marketing, 

esclarecendo a essência da marca, que objetivos ela ajuda o consumidor a alcançar e 

como o faz de maneira inconfundível. O resultado do posicionamento é a criação 

bem-sucedida de uma proposta de valor focada no cliente, ou seja, um motivo 

convincente pelo qual o mercado-alvo deve comprar determinado produto 

(KOTLER, 2005, p.305). 

 

O Carrefour posiciona-se como possuidor de uma escolha mais atrativa em relação 

direta com seu concorrente. Para luppetti (2003), esse tipo de posicionamento visa demonstrar 

que de certa forma o valor do produto ofertado é melhor que o dos concorrentes. No caso, por 

possuír preço mais baixo. Isso fica claro em seu slogan “só quem compra melhor pode vender 

por menos”, e nas menções que a apresentadora Ana Maria Braga faz a gerentes do carrefour 

comprarem uma quantia absurdamente grande de certo alimento, tendo assim as condições da 

venda mais barata. A figura a seguir mostra o posicionamento da empresa, que tem como 

política cobrir qualquer oferta anunciada pelo concorrênte. 

 

Figura 5 – Placa no hall de entrada do Carrefour Santa Maria. 

 

 
Fonte: Registro de Guilheme Comes em 14/07/2009 

 

A estratégia do BIG, por sua vez, posiciona-se por uma empresa que provém melhor 
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relação custo/benefício para o cliente, utilizando um posicionamento baseado na 

qualidade/preço. Em seu comercial mais utilizado durante o mês analizado, o “festa mágica 

dos preços baixos BIG” a expressão “preços arrazadores” precede a apresentação das ofertas, 

assim como a uma promoção que perdurou até aproximadamente a metade do mês onde o 

consumidor concorria ao prêmio de 10 festas com o tema Disney de sua escolha, e mais 1000 

prêmios. No comercial “feirão BIG”, a trilha sonora exalta a boa qualidade dos produtos 

ofertados, vendidos por um preço supostamente  bem baixo. A estratégia de utilizar o tema 

festa mágica, assim como a promoção relacionada à Disney sugere que crianças exercem 

influência de compra no público frequêntador do mercado.  

O comportamento do consumidor sofre grande influência de fatores sociais, como os 

grupos de referência, que influem de maneira direta ou indireta nas atitudes de uma pessoa 

(SAMARA, 2007). Alguns grupos são denominados primários, como a família, amigos ou 

visinhos, e outros secundários, como os grupos religiosos ou profissionais, onde normalmente 

existe uma menor interação contínua. A família, como grupo de referência primário, exerce 

influência direta nos padrões de consumo, sendo classificado como um grupo primário de 

afinidade. Constitui-se do grupo mais influênte na compra, como afirma Kotler: 

 

A família é a mais importante organização de compra de produtos de consumo na 

sociedade, e seus membros constituem o grupo de referência primário mais 

influente. Podemos distinguir duas famílias na vida do comprador. Primeiro, a 

família de orientação, que consiste nos pais e irmãos. Dos país, a pessoa adquire 

determinada orientação em relação a religião, política e economia, além de certa 

noção de ambição pessoal, auto-estima e amor. Ainda que o comprador não interaja 

mais com tanta frequência com seus pais, a influência deles sobre seu 

comportamento pode continuar significativa. Nos países em que os pais moram na 

casa dos filhos adultos, sua influência pode permanecer substancial. Uma influência 

mais direta no comportamento de compra diário é a chamada família de procriação 

– o cônjuge e os filhos. (KOTLER, 2005, p. 177). 

 

O estudo dos papéis e influência dos indivíduos de uma família na compra são de 

grande interesse aos profissionais de marketing para descobrir a quem dirigir seus esforços. 

Kotler afirma que uma mudança nos padrões de compra atual é o aumento da influência direta 

e indireta das crianças e adolescentes: 

 

Por influência direta entendam-se as indicações, os pedidos e as exigências das 

crianças (...). A influência direta das crianças entre 4 a 12 anos gerou cerca de 275 

bilhões de dólares em compras em 1999. Já sua influência direta nos gastos dos pais 

representou outros 312 bilhões de dólares em compras domésticas. A influência 

indireta significa que os pais conhecem marcas, escolhas e preferências de seus 

filhos sem indicações ou pedidos incondicionais por parte deles. Os profissionais de 

marketing usam todos os canais de comunicação possíveis para chegar às crianças, 
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especialmente os meios mais populares como os canais de TV (KOTLER, 2005, 

p.179). 

 

Convém ressaltar que mesmo tendo como base uma estratégia ou outra, isto não 

exclui que seus concorrentes no segmento também as utilizem em certos momentos. O 

Carrefour também explora a mesma estratégia de delimitação de preços para diversas linhas 

de produtos de maneira semelhante à do concorrente, a qual será mais bem descrita mais à 

frente, assim como o BIG também faz comparações entre os preços das duas companhias, 

como mostrada na fotografia abaixo, registrada durante o mês de captura dos comerciais. 

 

 

 

 

Figura 6 - Placa no hall de entrada do BIG Santa Maria. 

 

 
Fonte: Registro de Guilheme Comes em 14/07/2009 

 

O Hipermermercado Carrefour fez amplo uso da apresentadora Ana Maria Braga em 

seus comerciais, como forma de testemunhal. A personalidade faz afirmações sobre as 

qualidades do mercado ou uma situação, e perguntas a um gerente de loja ou ao gimmick  

“precinho”. Desta maneira a empresa busca explorar certa aproximação da marca com o 

consumidor, tornando os comerciais menos sóbrios e dando um ar mais alegre e popular, 

assim como dar credibilidade quanto a qualidade da informação sobre os preços e produtos 

ofertados a partir do testemunho de uma famosa personalidade, e de um gerente de loja 

(SANT’ANNA, 2009). 

A escolha de uma personalidade com que o público se identifique é importante, 

principalmente pela diversificação por categoria de produtos. A comunicação não deixa de ser 

abrangente a um grande público, mas as donas de casa se mostram as principais compradoras 

nos produtos comercializados pelas duas empresas, como diz Kotler:  

 



 

41 

 

A mulher atua como principal comprador da família, sobretudo no que se refere a 

alimentação, artigos diversos, roupas e acessórios. Agora os papéis tradicionais de 

compra estão mudando e seria inteligente por parte dos profissionais de marketing 

considerar tanto homens como mulheres possíveis alvos. (KOTLER, 2005, 

p.178). 

 

Ao apresentar em seus comerciais produtos eletro-eletrônicos, de maior valor ou não 

alimentícios (geladeiras, home theater, dvds, televisores, cobertores etc) a loja estampa nas 

ofertas a possibilidade de uso do cartão carrefour para prestações de até 15 vezes sem juros. 

Este tipo de facilidade de pagamento apresenta como atrativo ao cliente prestações menores, 

possibilitando que pessoas com menor renda adquiram produtos. O benefício para o 

estabelecimento é que além de atrair este tipo de público, fideliza o cliente em um mercado de 

baixa fidelidade à marca, pela sensibilidade ao preço que seu consumidor apresenta. 

Como foi dito anteriormente, fica explicito nos comerciais do BIG a estratégia de 

determinação de preço conhecida como every day low price (preços baixos todos os dias), 

também utilizada em diversas linhas de produtos pelo Carrefour. Para  Kotler (2005), utilizada 

com constãncia, elimina a incerteza de preços de uma semana para outra, podendo levar a 

uma percepção de preços menores pelos consumidores por um tempo relativamente longo. 

Essa estratégia tem sido utilizada cada vez mais por grandes lojas de varejo que possuem um 

sistema amplo de estoque e distribuição de mercadorias, obtendo uma grande vantagem sobre 

concorrentes menores, como cita o autor: 

 

(...) quem domina essa estratégia é certamente o Wal-Mart, que praticamente definiu 

o termo. Excetuando-se poucos artigos em oferta a cada mês, o Wal-Mart promete 

preços baixos de importantes marcas todos os dias. “Não é uma estratégia de curto 

prazo”, diz um executivo da cadeia. “você tem de estar disposto a assumir um 

compromisso com isso e precisa ser capaz de operar com custos inferiores aos de 

todos os outros.” (KOTLER, 2005, p.444). 

 

Com base no referencial teórico consultado e na pesquisa administrada, a seguir será 

apresentada a conclusão do presente estudo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar os comerciais dos 

Hipermercados BIG e Carrefour, veiculados durante o mês de julho de 2009 na RBS TV 

Santa Maria a fim de identificar aspectos importantes em seus argumentos de conquista pelo 

consumidor e as características de sua mídia veiculada. Enquanto que as duas empresas 

pertencem a redes multinacionais de varejo, atuantes em um mercado altamente mutante onde 

existe ferrenha disputa por um consumidor muito sensível ao preço, buscar informações a 

respeito destas concorrências se mostra tão necessário quanto difícil. 

Ao longo do empreendimento da pesquisa, foram várias as dificuldades encontradas 

em se obter as respostas dos passos determinados através dos objetivos, ora por questões 

técnicas referentes à gravação dos comerciais, ora pela dificuldade em de se obter colaboração 

por parte das empresas, que tentam manter suas estratégias guardadas da maneira mais segura 

possível, fazendo a pesquisa esbarrar em diversas situações burocráticas, admitidas como 

necessárias em razão de que a tomada de decisões em contraponto a uma estratégia revelada 

pelo concorrente representa uma larga vantagem na disputa pelo consumidor. Isto sem dúvida 

fez este trabalho receber diversas alterações e tomar grande importância na conclusão da vida 

acadêmica, tamanha a proporção dos desafios apresentados. 

Ao se escolher um tema como a concorrêcia de duas grandes empresas e as 

estratégias empregadas na busca pelo cliente buscou-se abster que também se é consumidor. 

Aqui só coube o olhar científico, analítico, tentando ao máximo excluír juízos de valor 

estabelecidos através da experiência prévia com as duas marcas. A pendência à preferência 

entre alguma estratégia ou marca teve de ser ignorada, a bem da busca por sua identificação e 

compreensão de uso. 

O consumidor deste setor, visivelmente sensível às variações referentes ao preço, 

está atento aos argumentos apresentados no material de comunicação mercadológica 

veiculado, que diariamente busca atingí-lo com as melhores e mais persuasívas ofertas, uma 

vez que as empresas possuem baixa diferenciação entre a os ítens da carteira de produtos que 

comercializa. Ao longo da pesquisa, a questão referente ao nível de influência que os 

comerciais têm sobre os consumidores em relação à compra se mostrou interessante, ficando 

como sugestão de pesquisa para um próximo trabalho. 

Visto a baixa fidelidade em relação à marca e busca de conveniência por parte do 

consumidor, a busca pela construção de uma imagem onde exista a identificação do cliente 
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com a empresa é essencial e contínua, onde questões referentes à pesquisa de mercado, 

planejamento e realização das estratégias se tornam dinâmicas a ponto de serem tomadas em 

de maneira imediata a partir da identificação das ações realizadas pela concorrência. Isto se 

obeserva principalmente quanto ao conteúdo das ofertas dirigidas ao público consumidor, que 

corresponde de maneira direta à busca de vantagens competitivas em relação ao volume de 

vendas e espaço de mercado. 

A pesquisa se concentrou na captura e análise dos comerciais do BIG e Carrefour 

Santa Maria veiculados na RBS TV local, levantando questões referentes à maneira a qual 

buscam atingir seu público, quais seus argumentos e de que maneira respondem às ações 

concorrentes.  

Os resultados evidenciam que estão presentes nas peças publicitárias veiculadas suas 

estratégias referentes ao mercado-alvo de maioria classe C seguida pela AB, com ligeiro 

predomínio de mulheres perante os homens, assim como posicionamento e estratégias de 

composto. Também se comprovou que a campanha de promoção de vendas, por buscar 

resultados mais imediatos é largamente utilizada na televisão por este setor em razão da 

rapidez com que atinge o público, que representa uma demanda consideravelmente elástica e 

carente de estímulos convincentes que o façam buscar uma ou outra opção apresentada. 

A partir dos resultados obtidos, observa-se que a pesquisa atingiu seu objetivo, 

identificando as intenções das empresas, que atinge seu público alvo através de uma estratégia 

de mídia bem traçada utilizando argumentação própria em seus comerciais, fazendo uso da 

promoção de vendas em curto prazo e preço baixo em certos produtos todos os dias para atrair 

o público consumidor diariamente à loja. Esta experiência se torna extremamente válida, uma 

vez que no futuro mercado de trabalho a dificuldade em se identificar questões referentes à 

concorrência é uma rotina diária dos profissionais de marketing e publicidade. 

Apesar de cada empresa ter suas características físicas, de marca, e forças próprias, a 

principal questão trabalhada é a agilidade na melhor resposta às ações da concorrência na 

busca pelo cliente.  
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