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RESUMO 

 

Lojas de Vizinhança no varejo supermercadista são uma forte tendência que influencia 

médias e grandes redes. Assim se configura o atual cenário mercadológico do varejo no 

Brasil e no mundo. Mudanças comportamentais por parte dos consumidores refletem no 

posicionamento de empresas que buscam atualização constante e, agora, são os 

supermercados que “vão” aos clientes, buscando estratégias cada vez mais competitivas 

para conquistar e manter fatias de mercado. Em Santa Maria, o Supermercado Dois Irmãos 

abre sua quarta loja, explorando um conceito de proximidade e facilidades para os clientes. 

Quanto à metodologia, este estudo refere-se a uma pesquisa de natureza quantitativa, que 

define o perfil de público para a Loja IV do Supermercado Dois Irmãos e um estudo de 

caso, que avalia se tal loja pode ser considerada uma loja de vizinhança. 

 

Palavras-chave: Lojas de Vizinhança; Varejo e Supermercado. 

 

 

ABSTRACT 
 

Neighboring shops in the supermarket retail business is a strong tendency that influences 

medium and big chains. That is how the retail market scenario in Brazil and also in the 

world is presented. Behavioral changes from the consumers are reflected in the companies 

attitude that search for constant updating and, now, it is the supermarkets that “go” to the 

customers, looking for more competitive strategies to conquer and keep market shares. In 

Santa Maria, Dois Irmãos Supermarket is opening its fourth store, exploiting a concept of 

proximity and facilities for the customers. As for the methodology, this study refers to a 

research of quantitative nature which defines the public profile for Dois Irmãos 

Supermarket Store IV and a qualitative research which evaluates if such store can be 

considered a neighboring shop. 

 

Key-words: Neighboring Shop; Retail; Supermarket 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Dentre as possibilidades de atuação no varejo, uma das mais fascinantes é o 

Supermercado. O varejo, em si, já seria suficientemente espetacular, mas o supermercado 

tem um fator importante que o difere das demais formas desse grande ramo. É ele o mais 

complexo e audacioso sistema de comércio varejista. 

É complexo na medida em que exige um conhecimento específico e um estudo 

aprofundado de suas variantes para que se possa administrá-lo com competência. 

Audacioso, pois é exatamente esse o espírito e o perfil que o empreendedor necessita para 

atuar com sucesso nesse meio. 

A globalização trouxe consigo infinitas possibilidades para o ramo 

supermercadista. Hoje, multinacionais como Wal-Mart1 formam grandes monopólios na 

busca por tornarem-se empresas globais. É o que mostram os dados divulgados pela rede2: 

ao informar que pretende abrir no Brasil, até o mês de dezembro, 14 novas lojas e dobrar 

esse número para o ano de 2007.  

Lojas menores, com conceito de vizinhança, ganham espaço na rede de 

hipermercados. E com a expansão do setor as empresas supermercadistas percebem a 

necessidade de se especializar e de focar cada vez mais suas ações de acordo com perfis de 

clientes e atitudes de compra, ou estilos de vida. Assim, surgem lojas compactas, maior 

número de serviços agregados, conceito de vizinhança e gerenciamento de categorias. "É 

uma nova proposta de se relacionar com os clientes, baseado na proximidade e facilidade 

de serviços", afirma Jean-Marc Pueyo, diretor superintendente do Carrefour Brasil. 

(ABIMA, 2006, p. 1). 

De acordo com a Associação Brasileira dos Supermercados (ABRAS), no último 

ano, o número de lojas menores, com até 250m², cresceu 32,4%; enquanto os 

                                                 
1 Maior empresa supermercadista do mundo, presente em 15 países. 
2 Dados retirados do Jornal Eletrônico Folha Online. 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u111302.shtml> 
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hipermercados (acima de 5 mil m²) cresceram apenas 5,6%.3 Neste contexto, o grupo Dois 

Irmãos vem participando efetivamente com a abertura de 4 lojas desde o início de suas 

atividades, em 1980. Para melhor ilustrar a participação do grupo, faz-se necessária uma 

breve contextualização histórica. 

O Supermercado Dois Irmãos, que existe há mais de 25 anos, foi fundado pelos 

irmãos Paulino e Vicente Stangherlin, em 1980. Inicialmente era um pequeno armazém, no 

Bairro Patronato, voltado para a venda de vizinhança. Apenas três anos após a inauguração, 

o armazém já passou pela primeira ampliação. Foi um degrau para alcançar, em 1990, o 

status de Supermercado. 

Em 1993 foi inaugurada a filial no Bairro Camobi, com o intuito de aumentar a 

abrangência da marca Dois Irmãos e em 1995 tiveram início às obras para reformulação da 

loja do Bairro Patronato, na busca de um novo conceito, baseado na segurança e conforto 

para os clientes. 

No ano 2000, o grupo Dois Irmãos inaugurou o seu mais audacioso projeto, o 

Centro Comercial Dois Irmãos, no Bairro Camobi. Um centro de compras e lazer, onde o 

grupo apresenta mais um novo conceito em loja de supermercado. Também é no Centro 

Comercial que estão localizadas outras empresas do grupo: uma loja de calçados, uma loja 

de eletroeletrônicos, um restaurante e uma pastelaria. 

Em meados do ano de 2004, surgiu a Estância da Figueira, um empreendimento 

do grupo Dois Irmãos com a finalidade de suprir a carência dos supermercados por 

produtos hortifrutigranjeiros de qualidade. 

Com a concorrência cada vez mais acirrada após o surgimento de grandes redes de 

compras conjuntas e após a formação de grandes monopólios por parte de empresas 

multinacionais, o grupo Dois Irmãos sente a necessidade de mais um investimento: abrir a 

sua quarta loja de Supermercado. Uma loja compacta, localizada no centro de Santa Maria, 

na Avenida Presidente Vargas (uma das principais avenidas da cidade) e que explora 

conceitos de proximidade e facilidades para os clientes vizinhos. Diante disso, como intuito 

de contribuir para a competitividade do grupo em questão e com a área da comunicação 

social, compõe-se o seguinte problema de pesquisa: 

                                                 
3 Referência retirada do site da Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias (ABIMA) 
<www.abima.com.br> 
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O perfil do público da loja IV do Dois Irmãos Supermercados corresponde ao 

perfil de público de uma loja de vizinhança? 

Para atender ao problema descrito, é preciso definir quais os fatores positivos e 

negativos de uma loja de vizinhança e entender porque estão surgindo cada vez mais. 

É fundamental adequar-se às tendências mundiais do varejo para manter-se 

competitivo perante grandes grupos e multinacionais. E disso depende a estratégia adotada. 

No caso de um Supermercado, o posicionamento de uma loja é fator crucial para alavancar 

vendas e manter a já citada competitividade. 

Assim, visou-se atingir os seguintes objetivos: 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

A definição dos objetivos é crucial para se responder o problema de pesquisa. Por 

isso, tem-se neste estudo: 

 

1.1.2 Objetivo Geral 

 

Analisar o perfil do público consumidor da loja IV do Supermercado Dois Irmãos. 

 

1.1.3 Objetivos Específicos 

 

• Identificar fatores positivos e negativos de uma loja de vizinhança; 

• Levantar características comuns a lojas de vizinhança; 

• Caracterizar o público consumidor da loja IV do Supermercado Dois Irmãos; 

• Verificar se a loja IV do Supermercado Dois Irmãos pode ser considerada 

uma loja de vizinhança; 
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1.2 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E CONTEXTO 

 

Antes de destacar a importância deste estudo, considera-se resumidamente o 

conceito referente a Lojas de Vizinhança que se costuma utilizar. 

Como o próprio nome sugere, lojas de vizinhança localizam-se próximas, são 

vizinhas de seu público. O consumidor não necessita se deslocar mais do que 10 quarteirões 

para realizar suas compras, visto que este tipo de loja possui uma abrangência média dentro 

de um raio de 600m a 1 km. (MAIA, 2006) Hoje em dia, quando o tempo parece cada vez 

mais curto devido aos tantos afazeres diários dos consumidores, esta proximidade é um 

fator de diferenciação muito grande. Quanto mais perto de seu público estiver um 

supermercado, mais facilidades poderão ser oferecidas a ele e, com certeza, maior será o 

grau de satisfação do cliente com os serviços prestados. Muitas lojas de vizinhança, 

justamente por esta proximidade da casa de seu cliente, dispõem serviço de entrega a 

domicílio. O cliente visita a loja e um funcionário o acompanha até a sua casa para carregar 

as compras. 

Mas a maior vantagem que uma loja de vizinhança proporciona é a freqüência de 

visitas por parte dos clientes. Para uma freqüência cada vez maior, é necessária uma 

experiência de compra agradável. E quanto maior a freqüência de visitas, maior a 

possibilidade de se conhecer este cliente e aproveitar para entender seus hábitos e 

preferências. 

O vice-presidente de assuntos corporativos do Wal-Mart, Wilson Mello Neto 

(Manager Online, 2006, p. 1) informa que “a opção por investir em lojas de vizinhança é 

um reflexo da mudança no mercado de varejo e nos hábitos do consumidor. Com a inflação 

controlada, o consumidor não precisa mais fazer grandes compras e assim as lojas de 

bairros ‘roubam’ clientes dos grandes hipermercados”. 

A importância deste estudo, diz respeito a uma ampliação da bibliografia sobre 

esta que é uma tendência recente – Lojas de Vizinhança em Supermercados – e que 

propulciona relações de mercado envolvendo diretamente consumidores e empreendedores 

deste ramo varejista. Além do mais, é importante descobrir se a loja IV do Supermercado 

Dois Irmãos é realmente uma loja de vizinhança para que futuras pesquisas na área possam 

propor um planejamento de comunicação adequado a esta situação. 
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1.3 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho encontra-se estruturado em 5 (cinco) capítulos. No primeiro, será 

apresentada a introdução do tema, a qual abrange uma contextualização sucinta do assunto 

a ser desenvolvido. Apresentam-se também a definição do problema de pesquisa, a 

importância do estudo, bem como a sua contextualização e a e definição dos objetivos a 

serem atingidos. 

No segundo capítulo encontra-se o referencial teórico que fundamentará a 

pesquisa de maneira teórica-empírica, o que torna a pesquisa verídica e necessária. 

Abordará conceitos de varejo, supermercado, mix de produtos, Lojas de Vizinhança, 

planejamento e comportamento do consumidor. 

A seguir, no terceiro capítulo, apresentará os procedimentos metodológicos que 

guiarão a pesquisa, de modo, a conduzi-la segundo as normas propostas. 

O quarto capítulo traz uma breve descrição da loja de supermercado que serviu 

como base para este estudo bem como a análise da pesquisa propriamente dita. 

O quinto capítulo proporcionará as considerações finais sobre o tema discutido e 

as conclusões acadêmicas perante os estudos promovidos para desenvolvimento da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

As menções teóricas utilizadas como base para o desenvolvimento deste estudo 

remetem aos seguintes temas: Varejo, Supermercado, Mix de produtos, Lojas de 

Vizinhança, Planejamento e Comportamento do Consumidor. 

Esses referenciais sustentam a pesquisa no sentido de buscar a compreensão sobre 

o conceito de Lojas de Vizinhança, de forma a contribuir para o alcance dos objetivos 

propostos na mesma. 

 

 

2.1 VAREJO 

 

Os consumidores, a partir de meados da década de 90, ficaram muito mais 

exigentes e isso gerou o processo evolutivo pelo qual o varejo vem passando, e que 

representa um salto muito maior do que o dado pela indústria, por exemplo. (FUNDAÇÃO 

ABRAS, 2002). 

Varejo trata-se de comercialização a consumidores finais. Ou seja, “(...) é o 

processo de compra de produtos em quantidade relativamente grande dos produtores 

atacadistas e outros fornecedores e posterior venda em quantidades menores ao consumidor 

final” (SPOHN; ALLEN apud LAS CASAS, 2004. p.17). 

Assim, pode-se dizer que o varejo consiste em todas as atividades que englobam o 

processo de venda de produtos e serviços para atender a uma necessidade pessoal do 

consumidor final. Cabe informar ainda que o varejista é qualquer instituição cuja atividade 

principal consiste no varejo, isto é, na venda de produtos e serviços para o consumidor final 

(PARENTE, 2000). 

Marília Parada, diretora de Recursos Humanos da Companhia Brasileira de 

Distribuição confirma que o varejo como se configura hoje é um negócio de alta tecnologia, 

exigindo capacitação pessoal e grande capital. E acrescenta ainda que “o varejo no mundo é 
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um segmento altamente competitivo e não é diferente aqui no Brasil. Cada vez mais, as 

empresas têm que ir em busca de eficiência para se tornarem competitivas”. (MANAGER 

ONLINE, 2006, p.1). Especializar-se em varejo não é coisa simples, mas essencial para a 

sobrevivência nesse meio. 

Existem várias categorias de varejo e várias formas de dividi-las. Kotler (1998), 

por exemplo, dividiu em Lojas de Varejo, Varejo sem Loja e Organizações de Varejo. Já 

outros autores agrupam os varejos por tipo de propriedade, tipo de mercadorias, tipo de 

negócio, localização e varejo sem loja. Mas podemos dizer que existem duas grandes 

categorias: varejo com loja e varejo sem loja. As demais são subdivisões dessas. O 

supermercado, estudado neste trabalho, encontra-se na categoria de varejo com loja. 

Uma divisão interessante que colabora para este estudo é a estabelecida por 

Parente (2000), ilustrada no esquema da figura I. Esta divisão acrescenta, àquela mais 

simples (varejo com loja e varejo sem loja), uma outra divisão possível: a classificação por 

tipo de propriedade. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES VAREJISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Divisão proposta por Juraci Parente para as instituições varejistas.(Parente 2000). 

 

Instituições 
Varejistas 

Independentes 
Redes 
Franquias 
Departamentos alugados 
Sistemas verticais de marketing 

 
Alimentícias 
Não alimentícias 
Serviços 

 

Marketing direto 
Vendas diretas 
Máquinas de vendas 
Varejo virtual 

 

Classificação de 
acordo com a 
propriedade 

Instituições  
com  
lojas 

Instituições  
sem 
lojas 
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De acordo com esta divisão proposta pelo autor, instituições de varejo por tipo de 

propriedade dividem-se em: 

• Independentes: geralmente, apenas uma loja, de pequeno porte e com 

pouquíssima utilização de tecnologia.  

• Redes: várias lojas sobre a mesma direção. Possuem arquiteturas e layout de 

lojas similares, compras centralizadas, grande poder de barganha e, portanto, melhores 

condições de compra. Este formato de instituição de varejo, porém, enfrenta dificuldades 

quanto às diferentes características de mercado de cada unidade. 

• Franquias: associações entre franqueador e franqueados, formalizada perante 

contrato. 

• Departamentos alugados: departamentos gerenciados dentro de uma loja de 

varejo, mas por outra empresa. 

• Sistema de marketing vertical: todos os integrantes do canal trabalham em 

conjunto e voltados a otimizar resultados. Isso pode se dar de várias maneiras: uma 

empresa passa a ser proprietária de outras no mesmo canal; a empresa indicada como líder 

no canal passa a coordenar todas as atividades e etapas comerciais e logísticas do mesmo 

ou através de organizações de rede entre varejistas independentes, seja para compra ou para 

apoio tecnológico e mercadológico. 

Essa evolução do varejo supermercadista causa uma série de efeitos a serem 

percebidos nas relações entre consumidores e varejistas, relações estas ditadas pelo 

consumidor, já que, ao contrário do que acontecia anteriormente, é o varejo que deve se 

adaptar aos clientes (RAMOS, 2004). 

A principal mudança no comportamento dos consumidores foi sem dúvida a que 

diz respeito à exigência por qualidade – e aí fala-se tanto na qualidade do mix de produtos 

quanto na qualidade de atendimento – fator alavancado pela maior participação das 

mulheres, nos últimos 10 anos, na população economicamente ativa (FUNDAÇÃO 

ABRAS, 2002). Ou seja, as mulheres passaram a ter um poder de decisão de compra muito 

maior e, portanto, a exigência por qualidade passou a frente da exigência por preço. O 

varejo necessita, portanto, passar pelo processo de adaptação, como percebe-se no trecho a 

seguir:  

Adaptar-se às novas tendências do varejo no que diz respeito ao comportamento 
dos consumidores também é fundamental. A exigência cada vez maior do 
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consumidor também faz com que todo comércio seja, a cada dia que passa, mais 
especializado naquilo que vende. Não adianta montar uma loja bonita, cheia de 
diferenciais no visual e na conveniência, se não há o que se chama hoje de venda 
com consultoria. (RAMOS, 2004. p. 1). 

 

Mas toda essa tendência à exigência por qualidade, não significa que a busca por 

melhor preço deixou de existir, o que ocorre é que além de preço, a qualidade dos produtos 

e serviços está sendo levada em conta. É a busca pelo dito preço justo. Agora o consumidor 

está preocupado também com o local da compra. A qualidade de vida e a busca por 

facilidades passaram a ser o fator decisório e formam, juntamente com o preço e a 

variedade de produtos, o grupo de fatores levados em conta na hora de optar pelo local de 

compra (Revista Negócios, 2006).  

 

 

2.2 SUPERMERCADO 

 

Segundo Las Casas (2004), os supermercados surgiram nos Estados Unidos, ainda 

na década de 30, favorecidos pelo surgimento do automóvel e pelo arrocho salarial. Já no 

Brasil, aparecem somente na década de 50 como relata o trecho a seguir: 

 
Um prédio é alugado na rua Consolação, 2581, em São Paulo. Empresas são 
chamadas para desenvolver suas instalações, com base em desenhos norte-
americanos, como a Siam-Util, que cria seus balcões frigoríficos abertos e em 24 
de agosto de 1953 começa a operar o primeiro supermercado do país. Visando a 
caracterizar o sistema de venda desta loja, sua diretoria batiza-a de Sirva-se. Tem 
1400 metros quadrados de área total construída, dos quais 800 metros quadrados 
são dedicados à venda. Seus equipamentos e layout são típicos de uma loja de 
auto-serviço americana. (REVISTA SUPERMERCADO MODERNO apud 
FUNDAÇÃO ABRAS, 2002, p 15). 

 

A partir daí a história do supermercadismo no Brasil apresenta uma evolução 

espantosa. Segundo a Fundação Abras (2002) em 1966 já existiam 997 supermercados no 

país (há apenas 13 anos da abertura da primeira loja do gênero). Em 1968, a lei 7.208 de 13 

de novembro do mesmo ano regulamenta e reconhece as atividades do ramo. Em 1970, o 

número de supermercados ultrapassava as 2.527 lojas. 

Seguindo o efeito e euforismo que pairava sobre o Brasil com a entrada da década 

de 70, surgem os primeiros hipermercados, com um conceito de loja que ampliava o mix de 
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produtos, disponibilizando aos clientes inclusive eletrodomésticos, como se pode 

comprovar com o seguinte trecho: 

 
O pioneiro Peg-Pag, localizado em São José dos Campos (SP), em prédio que 
tinha três mil e quinhentos metros quadrados de área de venda. O conceito do 
supermercado tradicional hiperlatizava-se. Agora, no mesmo lugar e ao mesmo 
tempo, o consumidor poderia encontrar de batatas e tomates a eletrodomésticos, 
roupas, tapetes e artigos finos para presentes. Se no meio das compras o cliente 
sentisse fome, não haveria problema algum. Bem-equipado restaurante self-
service também fazia parte do pacote de novidades que o hipermercado trazia. 
(FUNDAÇÃO ABRAS, 2002, p. 69). 

 
Segundo a definição de Kotler (2000, p. 541), o supermercado é o “auto-serviço 

que desenvolve operações relativamente grandes, de baixo custo, baixa margem e alto 

volume, projetado para atender a todas as necessidades de alimentação, higiene e limpeza 

doméstica”. Este conceito do autor, já nos dá uma idéia da evolução dos supermercados, 

pois já os trata como “auto-serviço”. 

Nas instituições com lojas, de acordo com a divisão proposta por Parente (2000), 

há ainda as instituições alimentícias, as não-alimentícias e as de serviço. O supermercado 

encontra-se, portanto, na categoria de varejo com loja alimentícia, juntamente com outros 

formatos como: bar, minimercado, loja de conveniência, hipermercado, etc. O formato 

supermercado, segundo este mesmo autor, pode ser dividido ainda em: supermercado 

compacto e supermercado convencional. 

• Supermercado compacto: caracterizam-se pelo sistema de auto-serviço, 

check outs (pontos-de-venda - PDV’s - localizados sobre balcão na saída da loja) e produtos 

dispostos de maneira acessível, facilitando aos consumidores a utilização de cestas e 

carrinhos. Possuem de 2 a 6 check outs  e contam com linhas completas de produtos 

alimentícios, porém dispostas de forma compacta, por questão de espaço físico. 

• Supermercado convencional: de porte médio. Possuem, geralmente, entre 7 a 

20 check outs e oferecem uma grande variedade de produtos alimentícios. 

A loja IV do Supermercado Dois Irmãos - objeto deste estudo - encaixa-se, por 

suas características, na categoria de supermercado compacto. 

Mas de uma forma geral e popularmente, no Brasil, o termo supermercado é 

utilizado para indicar qualquer loja de varejo alimentício que possua check out e o sistema 

de auto-serviço, onde o cliente sirva-se dos produtos em prateleiras ou gôndolas. 
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2.3 MIX DE PRODUTOS 

 

Mix de produtos, segundo o Sebrae São Paulo4 (2006) é “a seleção e 

disponibilidade de produtos numa loja ou num estabelecimento comercial”. Essa 

combinação de produtos pode satisfazer e fidelizar, ou não, o cliente. Em função disso “a 

escolha dos itens na hora da compra, exposição e inclusão na lista promocional tem que ser 

feita com critério. A variedade e diversidade de versões são importantes para que o 

consumidor sinta seu poder de escolha”. (MANZANO, 2005, p. 49). As decisões sobre 

estes elementos serão fundamentais para que o varejista obtenha competitividade perante a 

concorrência. (Kotler, 1998). 

Hoje em dia, os clientes estão dispostos a entrar numa loja de supermercado para 

comprar o pãozinho e, quem sabe, no caminho até o setor de padaria encontrar o café, a 

margarina, o chá, o doce para passar no pão, etc. A definição do mix de produtos deve, 

portanto, partir de uma análise estratégica. Mas antes, uma abordagem conceitual sobre este 

assunto se faz necessária. 

Obter mercadorias que satisfaçam as necessidades dos consumidores-alvo é a 

motivação para que eles realizem suas compras em determinada loja. E mantê-los 

satisfeitos exige constantes análises e pesquisas sobre o comportamento de compra e 

hábitos de consumo, para identificar quaisquer mudanças. De acordo com o site do Sebrae 

São Paulo, a classificação do mix de produtos diz respeito às necessidades dos clientes. 

Podem ser: 

• produtos de conveniência: que são “de compra freqüente, trazem pouco valor 

agregado e o preço é geralmente baixo”; 

• produtos de compra comparada: que são todos aqueles em que o 

consumidor se demora comparando preços, qualidades, estilos, ou outras características, 

antes de tomar a decisão de compra, são geralmente mais caros e de compra menos 

freqüente; 

• produtos de especialidade: “cuja eventual substituição é inaceitável pelo 

cliente”, os consumidores conhecem e não costumam compará-los com outros;  

                                                 
4 www.sebraesp.com.br 
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• os produtos novidade: são os artigos que produzem elevados níveis de 

vendas, de forma intensiva e rápida, somente durante um curto período de tempo, que 

normalmente corresponde ao lançamento; 

• os produtos da moda: acompanham tendências influenciadas por formadores 

de opinião, que podem ser um estilista, um veículo de mídia (televisão: novela), uma 

marca, etc. Apesar da produção deste tipo de produtos ser estendida ao longo do tempo, as 

suas vendas podem modificar-se drasticamente de uma época para a outra; 

• os produtos sazonais: cujas vendas flutuam dramaticamente durante o ano. 

Ex: gelados, bronzeadores, roupa sazonal, gás para aquecimento. 

É o mix de produto que definirá a clientela que a empresa deseja satisfazer e o 

posicionamento5 que pretende, ou seja, a seleção da variedade de produtos acontece de 

acordo com os objetivos da empresa. 

Las Casas (2004), afirma que clientes motivados com algum produto aceitam com 

maior facilidade os preços e, além de mercadorias, compram também outros serviços, 

política de descontos, crediários, e outros benefícios. Quem deve determinar estes outros 

serviços, segundo o autor, é a própria administração, buscando sempre alcançar os desejos e 

necessidades dos clientes para induzi-los a compra. 

De acordo com a revista Negócios6 (2006), um estudo envolvendo mais de 70 

categorias dos setores de alimentos, higiene, limpeza e bebidas não-alcoólicas, elaborado 

pela LatinPanel7 para a ABRAS, confirma que preço, variedade de produtos e localização 

(nesta ordem) são os principais fatores levados em conta na hora de decidir o local de 

compra. Sessenta e dois por cento dos consumidores vão a pé aos canais de compra 

próximos à residência, outros 40% vão de carro e 21% utilizam ônibus. Esses consumidores 

aproveitam a estabilidade econômica para planejar as compras, pesquisar preços e aumentar 

o número de visitas ao varejo. Diminuíram as tradicionais compras do mês e o consumidor 

passou a ir mais vezes às lojas. A freqüência aumentou de 4,2 visitas por semana para 4,8 

                                                 
5 Posicionamento, segundo Corrêa (2004, p. 133) é “(...) a maneira pela qual queremos que o produto ou 
serviço seja percebido pelo público-alvo. É a definição do perfil, da imagem que deverá ser comunicada ao 
consumidor”. Para Lupetti (2000, p. 35), “posicionamento é aquilo que as pessoas retêm em suas mentes, a 
respeito de determinada empresa, produto ou pessoa”. 
6 Revista disponibilizada online no endereço: www.negocios.com.br 
7 Empresa de painéis (estudos) sobre consumidores. 
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visitas nos supermercados e de 5,4 para 12,4 visitas por semana nos outros canais8, na 

comparação de 2001 com 2005. Essa migração levou as grandes redes a adequarem seus 

serviços. O Pão de Açúcar, por exemplo, passou a oferecer produtos e serviços para o 

mercado gourmet. E o Carrefour lançou, no ano passado, o formato Carrefour Bairro, com 

conceito de loja de vizinhança. 

O mix de produtos é tão importante estrategicamente que, se o cliente não 

encontrar algo de seu interesse, para suprir uma necessidade pessoal, pode vir a migrar para 

um concorrente que possua (e tenha sempre) este produto a disposição. No caso das lojas de 

vizinhança, a definição do mix deve ser compatível com o perfil do público específico, 

mesmo que isso signifique fugir aos padrões das demais lojas de uma rede, por exemplo. 

Em resumo, no caso do Supermercado Dois Irmãos, cada uma de suas quatro lojas deve 

possuir um perfil de público diferente - por terem localizações diferentes, formatos 

diferentes - portanto, o mix de cada loja deve ser adaptado de acordo com sua realidade. E 

no caso específico da Loja IV, se realmente for uma loja de vizinhança, o mix deve 

condizer com as necessidades do público desse tipo de loja. 

 

2.4 LOJAS DE VIZINHANÇA 

 

Como visto anteriormente, o varejo – em particular no setor supermercadista – 

sofreu significativas mudanças nos aspectos operacionais de uma forma geral. Pois, quanto 

mais exigente torna-se o consumidor, mais mudanças são necessárias por parte das 

empresas para reter e conquistar clientes. 

O cliente busca agora a conveniência e a experiência de compra mais satisfatória 

possível. Segundo Parente (2000), já na década de 80 especialistas previam que dois 

formatos de loja puxariam a evolução do setor: os hipermercados e as lojas de 

conveniência. Portanto, aquelas que mais conseguirem se aproximar destas terão grandes 

chances de sucesso. 

E foi nessa busca por conveniência que os supermercados compactos tornaram-se, 

em muitos casos, lojas de vizinhança, principalmente nas grandes cidades, já que nestas os 

hipermercados costumam ficar longe da casa da maioria de seus consumidores. Surgiram, 

                                                 
8 Drogarias, açougues e mercearias, por exemplo. 
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portanto, justamente desta necessidade de mudança e de adaptação aos hábitos de consumo 

dos clientes. 

No segmento de supermercados de vizinhança é possível identificar diferentes 

configurações. O conceito desse formato está geralmente associado à idéia de varejo 

popular. Mas, em Belo Horizonte, por exemplo, existe a categoria de “Vip Mercado”, com 

as lojas Mart-Plus da rede Epa, localizadas em bairros de classes A e B. Esse tipo de loja 

possui o formato de vizinhança, porém com um mix de produtos mais qualificado, inclusive 

importados requintados. Nele pode-se perceber um maior cuidado com a arquitetura da loja, 

o layout e a programação visual, bem como cores e iluminação. (GÔNDOLA, 1999). 

Esse mercado altamente competitivo que se configura, é o responsável por uma 

enorme dificuldade de sobrevivência, onde os mais adaptados se saem melhor. Esse cenário 

é motivo de preocupação para as grandes redes, já que por muitos anos apostaram no 

formato de hipermercados. Hoje pode-se perceber que o foco está mudando e que estes 

gigantes estão querendo dominar também esta fatia do mercado. 

 
O que há algum tempo era muito pouco provável de se imaginar, está 
acontecendo: encontrar grandes redes, como o Carrefour, com lojas de 800 
metros quadrados, em bairros da periferia. Em seus ambiciosos projetos de 
expansão, elas sabem que precisam do supermercado de vizinhança como 
ferramenta estratégica e de lucratividade. É bom lembrar que, como acontece no 
varejo em geral, esse conceito de negócio não possui um formato padrão e 
definitivo. Assim sendo, ele pode ser encontrado em diversos tamanhos, que vai 
variar entre 251 a 1.000 m2, ou até um pouco maior, com a média de 6.939 itens 
e 7 check-outs (SuperHiper,  2000, p.53). 

 

Segundo Viviane Maia, em reportagem para a revista Pequenas Empresas Grandes 

Negócios (2006, p.4), o conceito de loja de vizinhança “reúne estabelecimentos que 

costumam suprir as necessidades diárias dos consumidores localizados num raio de 600 

metros a 1 quilômetro”. 

As lojas de vizinhança, por terem uma abrangência reduzida, têm uma arma 
poderosa contra as grandes redes, que é o conhecimento de hábitos de cada 
consumidor. Por isso, podem oferecer mais facilmente um atendimento 
personalizado, detectar a cultura local e, assim, conseguem suprir suas lojas com 
produtos e serviços mais adequados ao seu público. Uma boa parte dos 
minimercados de bairros, por exemplo, entrega as compras do consumidor em 
casa e, em casos especiais, se o cliente não achar o produto na gôndola, manda 
entregar depois (PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS, 2006, 
p.1). 
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A ACNielsen, empresa especializada em pesquisas de mercado, revela que 74% 

dos consumidores levam em consideração a proximidade do supermercado com suas 

residências e acreditam que este seja o principal fator de crescimento das lojas de 

vizinhança. "Muitas vezes, em razão do alto custo de deslocamento, não vale a pena ir atrás 

de um local que venda mais barato", afirma Ulysses Reis, professor de Varejo da Fundação 

Getulio Vargas do Rio de Janeiro. "Com a estabilização da economia, o hábito da 

tradicional compra do mês perdeu força", continua. "Hoje, o que se percebe é que a compra 

se pulverizou durante o mês", diz. E os supermercados foram os primeiros a detectar esta 

nova tendência. (PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS, 2006, p.1) 

 
Para se ter uma idéia, de acordo com o estudo da ACNielsen, os supermercados 
com até quatro caixas responderam por uma fatia de 38,3% do faturamento total 
dos diferentes canais de abastecimento no ano passado, o equivalente a quase 45 
bilhões de reais - um aumento de 0,6 ponto percentual em relação a 2002. Já os 
estabelecimentos de grande porte ficaram com uma fatia de 16,2% da receita 
total do setor, correspondente a 14 bilhões de reais - 1,4 ponto a menos do que 
no ano anterior. (PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS, 2006, 
p.1) 

 

Na hora de escolher o local para a instalação de uma loja de vizinhança, os 

supermercadistas levam muito em conta a visibilidade da fachada. Ela é responsável por 

reforçar a presença da loja, o que faz com que os clientes sintam-se estimulados a visitá-la. 

É essa visibilidade que reflete a intensidade com que a loja é percebida pelas pessoas, sejam 

elas pedestres ou passageiras de algum veículo. Um exemplo disso são as lojas localizadas 

em esquinas, que acabam sendo bem mais atrativas que as demais e contando com um 

tráfego bem maior. (PARENTE, 2000). 

Comodidade, conforto e funcionalidade são os aspectos principais que as lojas de 

vizinhança buscam oferecer aos clientes. Normalmente o ambiente é planejado de acordo 

com o perfil do público-alvo e segue padrões de higiene, limpeza e segurança. Para uma 

imagem positiva da loja, o cliente deve visualizar um ambiente limpo, seguro e confortável. 

Sem falar em gôndolas bem abastecidas, um dos principais fatores observado pelo 

consumidor na hora da compra. (GÔNDOLA, 2000). 

Célio Ramos (2004) concorda com esses dados e, em reportagem para o Canal 

Vitrine, do portal Terra, fala sobre as algumas expectativas básicas do consumidor. São 

elas: qualidade; preços competitivos; localização conveniente; estacionamento adequado; 
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horário razoável de funcionamento; loja limpa e confortável; vendedores com boa 

formação; auto-serviço e bom layout. Ou seja, os clientes buscam maiores possibilidades de 

escolhas, preços baixos, uma loja que tenha um horário que se adapte ao dele, funcionários 

especialistas no atendimento ao cliente, menores filas e tempo de espera, cada vez mais 

facilidades de pagamento e mais serviços disponíveis e, é claro, um layout e um design 

interessante. Mas tudo isso vai ser percebido pelo cliente de acordo com o que o 

planejamento de comunicação da empresa pretender. 

 

 

2.6 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Entender o comportamento do consumidor é fundamental para elaborar estratégias 

e táticas de marketing bem sucedidas no varejo. Os varejistas devem se preocupar em 

aprender como o cliente raciocina no momento de decidir onde vai realizar suas compras. 

Assim, fica mais fácil focar ações compatíveis com o público-alvo (PARENTE, 2001). 

Apesar da grande importância dos muitos tópicos de estudo do comportamento do 

consumidor, este capítulo fará apenas uma abordagem sobre o processo de decisão do local 

de compra descrevendo os fatores que o guiam. 

Segundo Kotler (1998), o consumidor precisa tomar cinco decisões básicas. São 

elas: escolher que produto precisa comprar; escolher qual a marca de sua preferência, ou 

qual a marca que vai adquirir; escolher onde vai realizar essa compra; determinar quando 

vai fazê-lo e, por último, a quantidade que vai comprar. A Figura II mostra um esquema 

desta seqüência. 

 

MODELO DE COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR - KOTLER 

 

 

 

 

 

 

DECISÕES DO COMPRADOR 
 

Escolha do Produto 
Escolha da Marca 

Escolha do revendedor 
Época da compra 

Quantidade comprada 
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Quadro 1. As cinco decisões que o consumidor deve tomar. Adaptado (Kotler, 1998). 

 

Repare que a decisão pelo local da compra (escolha do revendedor) encontra-se na 

terceira posição, de acordo com o modelo proposto por Kotler. Para que o consumidor tome 

esta decisão a favor de determinado varejista, o mesmo deve oferecer informações sobre 

sua loja a ele, através de promoções e propagandas. Hoje em dia este modelo é bastante 

questionado, pois, segundo alguns autores, grande parte das decisões de compra são 

tomadas no próprio local de compra. 

Cabe salientar que os consumidores estão cada vez mais exigentes. Buscam 

qualidade não só em produtos, como nas lojas de uma maneira geral. A qualidade, nesse 

caso, é percebida por intermédio de fatores como: produtos de boa qualidade, higiene e 

limpeza, modernização dos equipamentos, espaço adequado, um bom atendimento, 

localização e a aparência arquitetônica da loja. O cliente sabe que, hoje em dia, os produtos 

são iguais em muitos supermercados, portanto, são fatores como estes citados que 

influenciam na escolha da loja. 

Seguindo este raciocínio, é importante a abordagem de Giglio (2005) sobre as 

etapas anteriores à compra. Assim, as explicações que seguem, sobre este assunto, foram 

todas baseadas nos estudos deste autor, no livro O Comportamento do Consumidor. Neste, 

o autor sugere que o processo de consumo seja dividido em: experiências, expectativas, o 

levantamento de alternativas e o julgamento.  

• Experiências: todo esse processo inicia com as experiências que o 

consumidor vivencia dia-a-dia. Estas, por sua vez, podem ser relativas ao corpo, ao 

psiquismo, à natureza e às pessoas e regras sociais. As relativas ao corpo, dizem respeito 

aos estímulos que recebemos, podendo, ou não, percebê-los (dependem muito da força que 

esta experiência irá exercer sobre o consumidor e ao momento de vida dele). As relativas ao 

psiquismo remetem àqueles momentos em que o comprador é bombardeado por estímulos 

que geram, no seu psiquismo, idéias, emoções, suposições, etc (dependem, também, do 

momento de vida desse consumidor). As relativas aos objetos e à natureza estão 

relacionadas aos estímulos que vêm de fora do corpo do cliente e são percebidas através de 
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sons, imagens, cores, aromas, etc. E, por fim, as experiências relativas às pessoas e regras 

sociais, onde o autor destaca que: 

 
Momentos diferentes da vida podem determinar a busca de novos 
relacionamentos (o que poderia levar às compras de viagens ou do estímulo de 
um clube, por exemplo) ou da solução de relacionamentos atuais (o que poderia 
levar à compra de terapias de casal, por exemplo). (GIGLIO, 2005. p. 117). 

 

O cliente está, portanto, em contato com uma infinidade de estímulos. Conforme 

as experiências vão surgindo ao longo da sua vida, ele vai selecionando-as e elaborando 

maneiras de responder a elas e a partir de então, cria expectativas do que quer 

experimentar. 

• Expectativas: o mesmo que necessidades, ou desejo. Sobre essa etapa o autor 

destaca: 

As escolhas sobre o que e como consumir começam muito antes do momento da 
compra propriamente dita. Elas remontam às expectativas mais básicas da 
existência humana, que nascem das experiências de vida, na busca de ordem, 
superação e prazer. Essa mescla de experiências constitui o pano de fundo de 
onde brotam as expectativas no segundo passo do consumo em etapas. (GIGLIO, 
2005. p. 119). 
 

De uma forma prática, para exemplificar, o autor usa o exemplo da compra de um 

carro. Isso pode estar associado a várias expectativas, como impressionar um vizinho 

(relacionado às relações sociais) ou evitar problemas mecânicos em uma viagem 

(relacionado à relação com os objetos). 

• Levantamento de alternativas: após selecionar as experiências e conhecer 

suas expectativas, o consumidor vai a busca de soluções para realizar-se. 

• Julgamento: a última etapa, porém não menos importante, é o julgamento 

quanto a aceitabilidade do consumo, se vale a pena e se as conseqüências serão positivas. 

Às vezes, segundo o autor, as pessoas “têm expectativas, têm o produto disponível, têm o 

recurso para a compra, mas não a realizam”. Ou seja, ainda assim podem julgar aquela 

compra como desnecessária, ou verificar alguma conseqüência negativa nela. 

Percebe-se, então, que além de conhecer os modos de compra ou o uso de 

determinado produto, é necessário conhecer as experiências e as expectativas que fizeram 

com que o consumidor buscasse e realizasse a compra desse produto. 
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CAPÍTULO 3 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Metodologicamente – e de uma forma geral - este estudo foi fundamentado em 

pesquisa na área de varejo, que pode ser definida como: 

A coleta sistemática de informação de mercado que diz respeito à futura 
estratégia da empresa com a idéia de reduzir os riscos envolvidos na alteração 
das três subcomposições da loja, ou seja, os bens e serviços, a distribuição e o 
composto de comunicação de acordo com as exigências do consumidor. 
(RACHMAN, 1979 apud LAS CASAS, 2004. p 270). 

 
Os métodos mais utilizados em pesquisa de varejo, segundo Las Casas (2004) são: 

observação, contato direto e experimentos. No primeiro, os pesquisadores observam o 

comportamento e registram os fatos, o que, segundo o autor, pode ser muito útil para a 

determinação do composto de marketing9. No método de contato direto, a técnica mais 

utilizada é a entrevista dos indivíduos que deixam a loja: “nesses casos as perguntas devem 

ser breves e objetivas, pois normalmente os clientes não têm muito tempo ou paciência para 

responder questionários muito longos” (LAS CASAS, 2004, p. 270). Já no caso de 

experimentos, a coleta de informações é feita em situações “antes-depois” e Las Casas 

afirma que “a variável a ser testada é controlada e submetida a diferentes situações”. Um 

exemplo citado pelo autor é a colocação de produtos em diferentes posições nas prateleiras 

de supermercados para uma análise de resultados de venda. 

Conforme os objetivos propostos para este estudo, fez-se uso, primeiramente, de 

uma pesquisa bibliográfica, para a determinação de conceitos de lojas de vizinhança e 

perfis de público desse tipo de loja, buscando-os em artigos e periódicos específicos sobre o 

assunto. 

Para a pesquisa de público específica para a Loja IV do Dois Irmãos o método 

utilizado foi o quantitativo com aplicação de questionário (contato direto10). Trata-se, 

também, de uma pesquisa conclusiva descritiva, pois de acordo com Mattar (2000) possui 

                                                 
9 Composto de Marketing, ou também conhecido como 4P’s, é um conjunto de instrumentos para se 
implementar uma estratégia de marketing: preço, produto, praça e promoção. (SEBRAE, 2006). 
10 LAS CASAS, 2004. 
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objetivos bem definidos, procedimentos formais, é bem estruturada e dirigida para a 

solução de problemas ou avaliação de alternativas de cursos de ações. Para a aplicação de 

questionário foi utilizado o método de entrevista pessoal que “consiste em que o 

entrevistador e o entrevistado estejam em contato pessoal para a obtenção dos dados” 

(MATTAR, 2000. p. 75). 

Um questionário, segundo MacDaniel (2003, p. 57) é “um conjunto de perguntas 

destinadas a gerar os dados necessários para atingir os objetivos de um projeto de 

pesquisa”. Este autor propõe também um processo de desenvolvimento de questionário, o 

qual foi seguido para a elaboração do presente trabalho: 

1.Determinar o método de coleta de dados; 

O método de coleta de dados adotado foi o questionário (Anexo 1). Após realizar 

uma análise observatória do fluxo de clientes nas dependências do supermercado, optou-se 

por abordá-los no interior da loja, no momento em que realizavam as compras. 

2.Determinar o formato das perguntas e respostas; 

Foram desenvolvidas 12 questões, sendo 8 fechadas com a possibilidade de uma 

escolha, 2 mistas e 1 aberta. Para a questão 12, que diz respeito aos produtos comprados 

com maior freqüência foi elaborado um quadro (Anexo 2) para ser mostrado ao 

entrevistado, onde as alternativas correspondiam a uma letra que o entrevistador transcrevia 

para o questionário conforme a indicação do cliente, buscando facilitar e agilizar o 

processo. 

3.Decidir sobre a redação das perguntas; 

4.Estabelecer o fluxo do questionário e o layout; 

5.Avaliar o questionário e o layout; 

6.Obter a aprovação de todos os responsáveis envolvidos; 

O questionário foi apresentado ao responsável pelo Departamento de Marketing 

do Supermercado Dois Irmãos e aprovado pelo mesmo. 

7.Pré-testar e revisar; 

O questionário foi pré-testado no dia 27 de Outubro de 2006, no interior da loja 

IV do Dois Irmãos Supermercados, com seis pessoas. 

8.Preparar o texto final; 
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A revisão foi realizada no mesmo dia do pré-teste e os ajustes necessários foram 

feitos no questionário. 

9.Implementar a pesquisa. 

A pesquisa foi aplicada nos dias 13 e 14 de Novembro de 2006, segunda e terça-

feira, na loja IV do Dois Irmãos Supermercados onde foram entrevistados 98 clientes, na 

proporção de 75 mulheres e 23 homens. 

Esta amostragem seguiu o padrão não probabilístico de amostra por tráfego. 

Segundo Mattar (2000) este tipo de amostra consiste em entrevistar pessoas que trafegam 

por determinado local. Porém, para obter-se uma amostragem mais precisa, faz-se 

necessário realizar abordagens em diferentes horas do dia. Seguindo este conceito e de 

acordo com a observação do fluxo e volume de trafego na loja em questão, é que se optou 

por realizar a pesquisa nos dias citados anteriormente e em horários diferentes, na segunda-

feira pela manhã e tarde e na terça-feira pela manhã e noite. Este tipo de amostragem deriva 

da amostra por conveniência, que de acordo com Samara e Barros (2002, p. 94) é aquela 

onde “os elementos são selecionados de acordo com a conveniência do pesquisador. São as 

pessoas que estão ao alcance do pesquisador e dispostas a responder o questionário”. Os 

dias citados para a aplicação foram escolhidos por serem dias típicos (como a quarta e 

quinta-feira), diferente da sexta-feira, dos finais de semana e dos feriados que são atípicos e 

poderiam influenciar os resultados. 

Cabe salientar que, o tipo de amostra escolhida, por não ser probabilística, apenas 

fornece um panorama sobre o perfil do público e não permite generalização. A abordagem 

utilizada buscou ser a mais ampla possível, na medida em que se tentou aplicar o 

questionário ao maior número possível de clientes no tempo em que se permaneceu dentro 

da loja. 

Utilizou-se, para descobrir se a loja IV do Supermercado Dois Irmãos pode ser 

considerada uma loja de vizinhança, o método de estudo de caso que, segundo Yin (2001), 

é uma inquirição empírica11 que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um 

contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente 

evidente e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas. Para Gil (2002) o estudo de 

caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetivos, de 

                                                 
11 Que é baseada e se fundamenta apenas na experiência. 
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maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Triviños (1987) corrobora 

com Gil ao observar que o estudo de caso é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma 

unidade que se analisa profundamente. 
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CAPÍTULO 4 

 

A PESQUISA 

 

 
 

4.1 LOJA IV DO SUPERMERCADO DOS IRMÃOS 

 

A Loja IV do Supermercado Dois Irmãos foi inaugurada em 8 de Junho de 2006. 

Trazendo um conceito diferenciado das demais lojas da rede, esta apresenta-se como uma 

loja compacta, com localização central numa das principais avenidas da cidade, a Av. 

Presidente Vargas. Conta com mais de 70 funcionários e tem seus principais setores de 

produção com funcionamento independente das outras lojas da rede. Ou seja, produtos de 

padaria, fiambreria e confeitaria são produzidos nela mesmo. A loja possui 7 check-outs e 

conta com completa informatização. 

Quanto ao mix de produtos, são cerca de 10.000 itens, dispostos nas seções 

principais: mercearia, enlatados, padaria, açougue, fruteira, resfriados, higiene e limpeza e 

bebidas. Apresenta uma média variedade de itens em cada seção, justamente por ser uma 

loja compacta, o que facilita o fluxo dos clientes agilizando o processo de escolha, pois 

estes produtos se encontram dispostos de maneira agradável na gôndola e podem ser 

facilmente encontrados. 

O layout da loja também foge aos padrões tradicionais. Os corredores não são 

todos em linha reta e algumas gôndolas baixas são utilizadas para dar uma ambientação 

mais leve e agradável. Na sobreloja funciona a seção de bazar e algumas bebidas quentes 

(vinhos, whisky, etc). A sinalização interna segue o padrão das demais lojas da rede com 

placas de plástico adesivadas e suspensas pelo interior da loja, indicando as seções e os 

corredores. Quanto à sinalização externa, destaque para a fachada luminosa, com o slogan 

do supermercado em destaque – “O Super de Santa Maria”. 

A loja possui vaga de estacionamento para apenas três carros na frente, mas os 

clientes contam com um estacionamento conveniado com o supermercado e, portanto, 

gratuito. Este fica localizado na mesma avenida, cerca de vinte metros à frente, no sentido 

do tráfego dos automóveis. Uma parada de ônibus, também na mesma avenida, porém um 
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pouco mais perto que o estacionamento, é um ponto positivo, pois aumenta o fluxo de 

pessoas na proximidade da loja e este é um fator que pode ser explorado. Sem contar que as 

pessoas que trabalham e pegam ônibus nesta parada, podem desejar fazer suas compras 

diárias na loja. 

 

Figura 2 – FACHADA DA LOJA IV DO SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS  

 

 

 

4.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O objetivo da pesquisa foi analisar se o perfil do público da loja IV do 

Supermercado Dois Irmãos corresponde ao perfil de público de uma loja de vizinhança.  

As lojas de vizinhança configuram-se atualmente como a grande tendência do 

setor supermercadista. Por estarem próximas do público e por serem, geralmente, 

compactas contam com uma poderosa ferramenta de marketing a seu favor: o fato de poder 

conhecer muito bem o perfil e os hábitos de compra dos seus consumidores. Aquela 

tradição de se fazer compras grandes uma ou duas vezes por mês, o rancho, está sendo 

substituída por compras menores e cada vez mais freqüentes. E, uma vez que os 

hipermercados por possuírem grandes edificações localizam-se distantes dos centros 

urbanos, as lojas de vizinhança cumprem o seu papel e atendem a estes clientes 

satisfazendo suas necessidades diárias. 



 33 

Através da pesquisa realizada percebe-se que a maioria dos clientes entrevistados 

foram mulheres, conforme o quadro abaixo. 

Quadro 2 - SEXO 
 

SEXO

FEMININO

MASCULINO

TOTAL OBS.

Qt. cit. Freqüência

75 77% 

23 23% 

98 100%  
 

Fonte: autor da pesquisa 
 

Quanto à faixa etária dos clientes, observa-se que 48% dos entrevistados têm entre 

20 e 30 anos, 14% têm idade entre 41 e 50, 13% entre 31 a 40, 11% entre 51 e 60, 8% têm 

mais de 60 anos e 5% menos de 20 anos. 

Quanto a renda, em salários mínimos, 38% dos entrevistados afirmaram ter renda 

entre 4 e 6 salários e 20% entre 1 e 3. Conforme Figura III: 

 

Figura 3 – FAIXA DE RENDA  

6%

27%

38%

12%

17%

não-resposta

1 até 3 salários

4 até 6 salários

7 até 9 salários

mais de 10 salários

 
Fonte: autor da pesquisa 

 
A quarta questão do questionário, diz respeito ao estado civil do entrevistado. 

Sobre isso se observa que 49% dos entrevistados são solteiros, enquanto que 38% são 

casados. As lojas de vizinhança atendem bem ao perfil do público solteiro, uma vez que 

estes não costumam fazer rancho (compras para o mês) e sim pequenas compras diárias. 
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Quadro 3 – ESTADO CIVIL 
 

ESTADO CIVIL

SOLTEIRO

CASADO

VIÚVO

SEPARADO

DIVORCIADO

TOTAL OBS.

Qt. cit. Freqüência

48 49% 

37 38% 

6 6% 

3 3% 

4 4% 

98 100%  
Fonte: autor da pesquisa 

 

Quanto à freqüência de compra na loja IV, a maioria dos entrevistados – 26% - 

visitam-na todos os dias, 21% uma vez por semana, 17% visitam três vezes por semana e 

10% duas vezes por semana. Aqui, a idéia de loja de vizinhança fica mais aparente, pois 

neste tipo de loja os consumidores costumam realizar compras freqüentes, que supram 

necessidades diárias. Observe Figura 4: 

 

Figura 4 – FREQÜENCIA DE COMPRA 

21%

10%

17%

6%
5%

1%

26%

9%

4%

1x por semana

2x por semana

3x por semana

4x por semana

5x por semana

6x por semana

todos os dias

1x ao mês

1ª vez

 
Fonte: autor da pesquisa 

 

Um dado essencial para uma loja de vizinhança, é a distância desta até a 

residência de seu cliente. No caso da loja IV do Supermercado Dois Irmãos, observa-se 

(Figura 5) que a maior parte dos consumidores moram a uma quadra de distância da loja. 
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Ou seja, são realmente vizinhos. E 80% dos clientes moram dentro da área que, segundo a 

teoria citada no decorrer deste trabalho, corresponde à abrangência de uma loja de 

vizinhança, uma distância de até 10 quadras. 

 

Figura 5 – DISTÂNCIA DA MORADIA À LOJA 

3%
10%

19%

9%

13%
9%

18%

17%
Não-resposta

Mesma Quadra

1 Quadra

2 Quadras

3 Quadras

4 Quadras

De 5 a 10 Quadras

Outro Bairro

 
Fonte: autor da pesquisa 

 

Como explicado anteriormente, as lojas de Vizinhança surgiram para explorar 

conceitos de proximidade com o cliente. Isso, juntamente com outros fatores sociais e 

econômicos, faz com que os clientes, cada vez mais, programem suas compras pesquisando 

preços e extinguindo o conhecido “rancho” do mês. Isso fica claro nas respostas da questão 

10 do questionário, como mostra o Quadro 4. 
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Quadro 4 – RANCHO12 

 

RANCHO

Não-resposta

SIM

NÃO

BIG

NACIONAL

VIVO

SUPER

PATRONATO

CENTRO COMERCIAL

FILIAL CAMOBI

OUTRO

TOTAL OBS.

Qt. cit. Freqüência

1 1% 

21 21% 

44 45% 

8 8% 

14 14% 

0 0% 

3 3% 

4 4% 

3 3% 

0 0% 

0 0% 

98 100%  
Fonte: autor da pesquisa 

 

 

Fica claro que a maior parte dos entrevistados – 45% - não costumam realizar o 

rancho. Esta é uma tendência cada vez mais forte, e é o fator de sobrevivência para as lojas 

de vizinhança, pois gera compras diárias e não concentradas em um único período do mês. 

Observa-se, também, que a loja de vizinhança “rouba” clientes dos hipermercados. No 

caso, clientes que costumam fazer seu rancho no Big e no Nacional, compram com 

freqüência na loja IV do Supermercado Dois Irmãos. Se levarmos em conta que estes 

clientes gastam em média entre 10 e 50 reais a cada visita na loja, e o fazem com uma 

freqüência de uma a três vezes por semana, no final do mês acabam tendo um gasto maior 

na loja de vizinhança do que no hipermercado, com o rancho. Essa informação é 

comprovada pelo cruzamento dos dados a seguir: 

 

 

                                                 
12 Obs: As respostas “NÃO” correspondem aos clientes que não costumam fazer rancho. As respostas “SIM”, 
aos clientes que realizam o rancho na Loja IV e as demais indicam o local onde os entrevistados fazem o 
rancho. 
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Quadro 5 – FREQUENCIA DE COMPRA X GASTO POR VISITA AO 
SUPERMERCADO13 

 

GASTO POR VISITA 

FREQ COMPRA

1x semana

2x semana

3x semana

4x semana

5x semana

6x semana

todos os dias

1x mês

1ª vez

TOTAL

Não-resposta ATÉ 10 DE 10 A 50 DE 50 A 100 + DE 100 TOTAL

1 3 11 6 0 21% 

0 4 6 0 0 10% 

0 2 13 2 0 17% 

0 1 4 0 1 6% 

0 0 4 1 0 5% 

0 0 1 0 0 1% 

0 7 17 0 1 26% 

0 0 7 1 1 9% 

4 0 0 0 0 4% 

5% 17% 64% 10% 3% 100%  
 

Fonte: autor da pesquisa 
 

No que diz respeito aos produtos comprados com maior freqüência pelos 

consumidores destacam-se os itens das seções de padaria, fruteira e açougue. Isso ratifica a 

idéia de que o cliente visita a loja para suprir necessidades diárias e estocar o mínimo de 

itens possível em sua residência. Observe a Figura 5: 

 

Figura 6 – ITENS COMPRADOS COM MAIOR FREQÜÊNCIA NA LOJA IV 

5%
10%

20%

14%

24%

54%

74%

41%

28%

0%

Não-resposta

Enlatados

Mercearia

Doces

Bebidas

Fruteira

Padaria, Confeitaria e
Fiambreria
Açougue

Higiene e Limpeza

Bazar

 
Fonte: autor da pesquisa 

 
                                                 
13 Obs: os valores no topo da tabela referem-se à faixa de gastos (em reais) por visita à loja IV do Dois 

Irmãos Supermercados. 
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CAPÍTULO 5 

 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Ao abordar alguns aspectos relevantes sobre varejo, supermercados e lojas de 

vizinhança nesta pesquisa, surgiram as seguintes considerações finais: 

• Após o cruzamento dos os principais dados da pesquisa podemos estabelecer 

um perfil para o público da loja IV do Supermercado Dois Irmãos: são homens e mulheres, 

com idade entre 20 e 30 anos, solteiros e sem filhos, com faixa de renda familiar de 4 a 6 

salários mínimos, com escolaridade superior completa ou em curso, que realizam suas 

compras de 1 a 3 vezes por semana e possuem residência dentro de um raio de 10 quadras. 

Um número expressivo destes clientes realiza o rancho nesta loja, porém a maioria não 

costuma fazer rancho. A cada visita, gastam entre 10 e 50 reais em itens dos setores de 

padaria, confeitaria e fiambreria, fruteira e açougue. Ou seja, são itens para suprir as 

necessidades diárias. 

• Estes dados comprovam o que a teoria já havia indicado, muito mais pela 

localização da moradia dos clientes (em um raio de até 10 quadras) e pela quantidade gasta 

por visita do que pela faixa etária e escolaridade, por exemplo. Pois estas são características 

locais – o fato de Santa Maria ser uma cidade universitária e ser tradição os estudantes 

migrarem de cidades vizinhas para morar sozinhos e freqüentar uma das universidades 

existentes. Assim acabam tornando-se responsáveis pelas idas ao supermercado e pelas 

compras da casa. Portanto, conclui-se que a Loja IV do Supermercado Dois Irmãos é sim 

uma loja de vizinhança. 

• Conhecer o perfil do público-alvo de qualquer estabelecimento é 

fundamental para que se possa fazer qualquer planejamento de comunicação. 

• Mesmo o valor gasto pelos consumidores em cada visita à loja não sendo 

alto, as visitas são freqüentes e isso compensa. 

• Os valores investidos em entrega de rancho (caminhão para transporte das 

mercadorias e pessoal) na loja IV do Supermercado Dois Irmãos poderiam ser direcionados 
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para outros setores, pois o perfil do público não exige grandes estruturas para entrega de 

rancho, uma vez que a grande maioria dos consumidores não costuma fazê-lo. 

• A empresa deveria investir mais em pesquisa, pois a Loja IV é uma loja nova 

com um potencial muito grande, mas o público pode ainda fornecer dados de grande 

importância, não explorados nesta pesquisa. 

• Os itens com maior freqüência de compra são dos setores de padaria, fruteira 

e açougue, portanto estes merecem uma atenção maior no que diz respeito à comunicação 

para potencializar as vendas. 

• O bazar exige uma pesquisa exclusiva, pois não foi citado como um item 

comprado com freqüência. No caso exclusivo da Loja IV, o bazar é uma loja à parte. 

 

 
5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

Ao finalizar esta pesquisa, cabe ainda fazer algumas recomendações sobre temas 

que serviram para o aprofundamento da monografia aqui tratada e que poderão auxiliar 

outros pesquisadores no desenvolvimento de seus estudos: 

• Que se realize um planejamento de comunicação específico para a loja IV do 

Supermercado Dois Irmãos aproveitando os dados desta pesquisa relacionados ao perfil de 

público do estabelecimento. 

• Pesquisar a opinião dos clientes sobre futuras melhorias que possam vir a ser 

realizadas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO PARA APLICAÇÃO NA LOJA IV DO DOIS IRMÃOS 
SUPERMERCADOS: 

 

 

 
 
 
 
 
 

1- Sexo:  
(  ) Masculino   
(  ) Feminino 
 

2 – Idade : 
( ) - 20 
( ) 20 a 30 anos 
( ) 31 a 40 anos     
( ) 41 a 50 anos 
( ) 51 a 60 anos 
( ) + 60 

3 - Renda:  
(  ) 1 até 3 SM 
(  ) 1 até 3 SM  
(  ) 1 até 3 SM     
(  ) mais de 10 SM 

4- Estado Civil:  
(  ) Solteiro 
(  ) Casado       
(  ) Viúvo      
(  ) Separado   
(  ) Divorciado 
 

5 - Filhos : 
(  ) Sim – 
Quantos?____  
(  ) Não 
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6 - Profissão do entrevistado: __________________________ 
 
 
8.Com que freqüência costuma realizar suas compras aqui? 

(__) uma vez por semana 
(__) duas vezes por semana 
(__) três vezes por semana 
(__) quatro vezes por semana 
(__) cinco vezes por semana 
(__) seis vezes por semana 
(__) todos os dias 
(__) uma vez por mês 
(__) é a primeira vez 
 

9. Distância da sua casa até este Supermercado? 
(__) mesma quadra 
(__) uma quadra 
(__) duas quadras 
(__) três quadras 
(__) quatro quadras 
(__) mais de quatro quadras. 
(__) outro bairro 

 
10.O entrevistado costuma realizar o rancho / compr as do mês neste Supermercado? 
Sim (__)  Se não, em qual Supermercado realiza o ____________         Não faço rancho (__) 
 
11. Em média, quanto costuma gastar cada vez que vi sita o supermercado? 

(__) até 10 reais 
(__) de 10 a 50 reais 
(__) de 50 a 100 reais 
(__) mais de 100 reais 

12. Os itens comprados com maior freqüência são: (m ostrar cartão e solicitar a indicação 
de, no máximo 3 itens): 

A (__) Enlatados (achocolatados, café, óleos, milho, ervilha, etc). 
B (__) Mercearia (arroz, feijão, farinha, açúcar, massas, etc). 
C (__) Doces (balas, biscoitos recheados, chocolates, etc). 
D (__) Bebidas. 
E (__) Fruteira. 
F (__) Padaria, fiambreria e confeitaria. 
G (__) Açougue. 
H (__) Higiene e Limpeza. 
I   (__) Bazar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7- Escolaridade :   
(  ) Analfabeto 
(  ) 1° Grau Incompleto  
(  ) 1º Grau  
(  ) 2° Grau Incompleto 
(  ) 2° Grau 
(  ) Superior Incompleto 
(  ) Superior Completo 
(  ) Curso Técnico 
(  ) Outro 
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ANEXO 2 

 

CARTÃO PARA APLICAÇÃO DA QUESTÃO 12 DO QUESTIONÁRIO 
 
 

A ENLATADOS (achocolatados, café, óleos, milho, ervilha, etc). 

B MERCEARIA (arroz, feijão, farinha, açúcar, massas, etc). 

C DOCES (balas, biscoitos recheados, chocolates, etc). 

D BEBIDAS. 

E FRUTEIRA. 
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F PADARIA, FIAMBRERIA E CONFEITARIA. 

G AÇOUGUE. 

H HIGIENE E LIMPEZA. 

I BAZAR. 
 
 
 

 


