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RESUMO  
 

O presente trabalho final de graduação desenvolvido pelo curso de Comunicação 
Social – habilitação em Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano - 
UNIFRA, busca compreender como o processo de gestão de marca da Rede Super de 
Supermercados, em Santa Maria, influencia na razão de compra de seus clientes. A pesquisa 
buscou analisar esta gestão baseando seus estudos em um conjunto de ativos nomeado como 
Brand Equity, esses ativos  acabam por somar ou subtrair junto à marca e  seus valores 
tangíveis e intangíveis. O estudo buscou uma aproximação da realidade dos processos de 
gestão de marca em varejo, considerando que o setor varejista é atualmente uma das áreas da 
economia que está constantemente em ascensão. A pesquisa almejou contribuir com 
discussões acerca da mesma temática, bem como colaborar com a composição de estudos 
futuros ou comparações com outros estudos de caso de mesmo teor.Esse estudo foi realizado 
junto aos consumidores de dez mercados cooperados da Rede Super e com dez gerentes desses 
mesmos mercados. A pesquisa classificou-se como estudo de caso, exploratória de caráter 
qualitativo e quantitativo seguido de estudo descritivo. A técnica de pesquisa utilizada foi 
através de questionários, aplicados em cem consumidores, entrevista com dez gerentes e 
observação não participativa da pesquisadora. De forma geral os resultados obtidos nesse 
estudo foram que, a Rede Super trabalha com alguns elementos de gestão de marca focados 
mais em estratégias competitivas como preço e acaba por não investir em pontos como 
padronização das lojas e comunicação visual, elementos que influenciam e interessam o 
consumidor para tomar sua decisão de compra. 
 
Palavras-chave: Varejo. Gestão de Marca. Brand Equity. Rede Super 
 
ABSTRACT 
 
 The present final work of graduation developed for the course of Social 
Communication - qualification in Advertising and Propaganda of the University Center 
Franciscan- UNIFRA, searchs to understand as the process of management of mark of the 
Super Net of Supermarkets, in Saint Maria, influences in the reason of purchase of its 
customers. The research searched to analyze this management basing its studies in a set of 
nominated asset as Brand Equity, these assets finish for adding or deducting next to the mark 
and its tangible and intangible values. The study it searched an approach of the reality of the 
processes of management of mark in retail, considering that the retail sector is currently one of 
the areas of the economy that is constantly in ascension. The research longed for to contribute 
with quarrels concerning same the thematic one, as well as collaborating with the composition 
of future studies or comparisons with other studies of text case same. This study it was carried 
through next to the consumers of ten cooperated markets of the Super Net and with ten 
controlling of these same markets. The research was classified as case study, explorer of 
followed qualitative and quantitative character of descriptive study. The technique of used 
research was through questionnaires, applied in one hundred consumers, interview with ten 
controlling and not participated comment of the researcher. Of general form the results gotten 
in this study had been that, the Super Net work more with some elements of detach 
management of mark in competitive strategies as price and finish for not investing in points as 
standardization of the store and visual communication, elements that influence and interest the 
consumer to take its decision of purchase.  

Word-keys: Retail. Management of Mark. Brand Equity. Rede Super 
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INTRODUÇÃO 

 

 O objeto de estudo desta pesquisa acadêmica refere-se à análise da gestão de marca da 

Rede Super em Santa Maria. 

 Optou-se pela escolha deste tema devido ao crescimento do varejo no setor de alimentos 

nos últimos anos. Esse crescimento na economia ocorreu não só no país, mas de forma global. 

Com base em artigo publicado pela revista HSM Management1, pode-se observar este cenário 

na América Latina. “A década de 1990 ofereceu o cenário ideal para a modernização dos 

varejistas de produtos de consumo na América Latina: políticas econômicas, regulamentações 

favoráveis, estabilidade monetária e perspectivas alentadoras para o comércio e os 

investimentos”.  O mesmo artigo também fornece dados que demonstram o investimento por 

parte das redes de supermercados multinacionais e locais, onde 40% a 60% das vendas 

varejistas de produtos (alimentos, bebidas, higiene pessoal e limpeza) se concentram em 

supermercados.  

 É partindo desse cenário global  que se direciona o tema para a cidade de Santa Maria, 

quando surgem os modelos de centrais de compras que são nada mais que um dos efeitos 

destes investimentos e movimentações no mercado varejista. A Rede Super foi a Rede 

selecionada para o estudo, pois foi a primeira central de compras do estado do Rio Grande do 

Sul e que surgiu  na cidade de Santa Maria em outubro de 1996. A Rede hoje é o objeto desta 

pesquisa, por ser a pioneira neste mercado e possuir destaque dentre as principais centrais de  

compras do país. 

 O problema de pesquisa é compreender se o processo de gestão de marca da Rede Super 

influencia na decisão de compra dos consumidores santa-marienses e como?  

 Os objetivos do trabalho partem do questionamento que o próprio problema de pesquisa 

propõem, tendo como objetivo geral compreender como o processo de gestão de marca da 

Rede Super, em Santa Maria, influencia na razão de compra de seus clientes. Em seguida os 

objetivos específicos que são: 

- Conhecer o contexto e conceitos de varejo e de estratégia de gestão de marca no pequeno 

varejo; 

- Identificar as estratégias de gestão de marca utilizadas pela Rede Super; 

                                                 
1 Artigo publicado na Revista HSM Management, de Allen Hamilton n° 44-maio-2004. São Paulo Como chegar 

aos pobres da América Latina. 
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– Identificar, com base em pesquisa de campo, as razões de compra do público nos mercados 

da Rede Super. 

 Após conhecer os objetivos de pesquisa o trabalho apresenta por que é relevante 

realizar o presente estudo.  

 O curso de Publicidade e Propaganda hoje permite que se atue nas mais diversas áreas 

do mercado de comunicação, não consistindo mais em apenas criar anúncios. Como afirma 

Joe Cappo em seu livro O Futuro da Propaganda, “o termo propaganda é usado livremente 

nos dias atuais, mas seria um equívoco dizer que as maiores holdings são apenas agências de 

propaganda (...) cerca de 50% das receitas vêm de atividades fora da propaganda tradicional” 

(2003, p.48). Logo, a gestão de marca é uma das diversas áreas em que o profissional de 

comunicação vem atuando e se dedicando a explorar cada vez mais. Também se deve 

mencionar que a publicidade atua como uma das ferramentas para a construção e gestão de 

marcas. O interesse pela gestão de marcas no varejo foi despertado pela pluralidade de 

experiências e campos que a academia forneceu ao longo do curso, motivando, assim, a 

escolha do presente tema. 

 Outro ponto relevante no interesse pelo objeto de estudo aqui proposto é o fenômeno 

do crescimento do mercado varejista e de gestão de marcas varejista, em nível global e local, 

nesse caso na cidade de Santa Maria.  “O varejo é um conjunto de atividades de negócios que 

adiciona valor a produtos e serviços vendidos a consumidores para seu uso pessoal ou 

familiar”, segundo Levy e Weitz (2000, p.27).  Em autores mencionados discorrem sobre o 

varejo e seu crescimento, “Varejo, é um dos maiores setores da economia mundial, está 

atravessando um período de mudanças dramáticas e excitantes (...) A Wal-Mart mantém lojas 

do Brasil até a China (...) o varejo está tornando-se um negócio de alta tecnologia”.  

 Nesse sentido, o interesse pelo segmento de varejo alimentício partiu da observação do 

crescimento do setor nos últimos anos, o crescimento de modelos de centrais de compra como 

a Rede Super no país. Esses modelos de varejo cooperativo crescem e tomam força no 

mercado competitivo, ano após ano. O presidente do comitê da área de negócios na 

Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Paulo Valmir Vargas e Silva afirma que: 

 
Em 2005, as 150 associações existentes no setor supermercadista - que 
reúnem 2,1 mil empresas e 4 mil lojas no país - aumentaram o seu 
faturamento em 25%, para cerca de R$ 15 bilhões, roubando mercado dos 
concorrentes. As vendas de todo o setor cresceram bem menos, ou apenas 
3%, totalizando R$ 97,7 bilhões.  (Fonte Valor Econômico). 
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 É possível observar que, nos últimos anos, houve uma relevante implantação de 

modelos inovadores de mercados de vizinhança na cidade de Santa Maria. Essa implantação 

consistiu na união de pequenos mercados na forma de cooperativa para construção de uma 

marca forte apta a enfrentar a concorrência de marcas nacionais e multinacionais como a Wal-

Mart. Sergio Copetti, presidente da Rede Super, em entrevista concedida à pesquisadora, 

confirma os motivos que levaram a construção da rede: “a rede surgiu de uma necessidade que 

pequenos comerciantes mercadistas da cidade tinham, que era de fazer frente ao poder 

econômico de grandes redes de mercados. Precisávamos nos unir para realizar compras por 

um bom preço e ter poder financeiro para comprar mídia. Foi então que se criou a Rede 

Super”. O empresário Santo Beltrami, um dos fundadores da Rede Super, também fala dos 

esforços da rede: “mesmo sem contar com grandes redes como Carrefour e Zaffari, mas 

apenas as operações do Nacional e do BIG, adquiridas pela Wal-Mart, a cidade de Santa 

Maria, a 287 quilômetros de Porto Alegre, gerou a primeira central de compras do Estado, a 

Rede Super, com 12 empresas, em outubro de 1996”.2 

 Hoje, na cidade de Santa Maria, observa-se que a Rede Super cresceu muito nos 

últimos dez anos. Esse crescimento deu-se através do aumento de seus associados, do poder 

financeiro da rede e junto a forte imagem de marca que a rede consolidou frente ao público. 

Conforme o quadro abaixo é possível observar que a rede se encontra em 11º lugar no ranking 

nacional, segundo pesquisa da Abras realizada em 2006 3.  

 

Classificação Razão Social Nome-fantasia UF 
1 Smart Varejos Ltda Rede Smart MG 
2 Rede Valor 

Supermercados 
Rede Valor 
Supermercados 

MG 

3 Associação dos 
Varejistas do Espírito 
Santo-AVAES 

Central de Compras ES 

4 Rede União gaucha de 
Supermercados e 
Atacados 
Distribuidores 

Unisuper RS 

5 Rede Super Marca Rede Super Marca SP 
6 Associação das 

Empresas de Auto-
Serviço do Ceará 

Super Rede CE 

7 Unissul – União dos 
Supermercados 

Unissul MG 

                                                 
2 Informações retiradas de Valor Econômico, disponível  em: 
<http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=248969>. 
3 Figura 1 – Adaptado da Revista Super Hiper – setembro 2006, Ano 32 – Nº 368. 
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Sulmineiros 
8 Associação Rede 

Super Econômica de 
Supermercados 

Rede Econômica de 
Supermercados 

MS 

9 G12 Com. Atac. 
Alim.Ltda 

Rede Ascal PR 

10 Rede Carioca de 
Mercados 

Rede Carioca de 
Mercados 

RJ 

11 Rede Super Ltda Rede Super Ltda RS 
12 Associação dos 

Supermercados do 
Litoral Paulista 

Rede Litoral SP 

Figura 1 – Ranking das Redes 2006 

 

 Verifica-se, com base na mesma pesquisa, que o quadro acima representa, realizada 

pela  Abras/SuperHiper/LatinPanel, alguns pontos que caracterizam uma central de compras 

de forma geral.   

 Na pesquisa, foram destacados alguns critérios fundamentais para caracterizar uma 

rede ou associação de negócios. Entre as várias etapas de padronização das empresas 

independentes, têm-se as seguintes: fachadas das lojas, comunicação visual interna, layout e 

materiais promocionais. Conforme a pesquisa percebe-se que, quando se trata de ações 

promocionais, os procedimentos foram padronizados, sendo para a central de compra um 

avanço em seu serviço, enquanto medidas que envolvam investimento na própria loja ainda 

estão no ínicio.  Também é relevante destacar que (30%) têm fachada padronizada e que mais 

da metade (54%) possui uma padronização parcial da fachada, considerando que (16%) ainda 

não têm nenhuma. Referente à padronização de sacolas, (76%) já padronizaram, (16%) 

fizeram parcialmente e (8%) ainda não. Quanto aos uniformes (44%) das redes, outros (36%) 

parcialmente e (20%) sem nenhum padrão.  

 Também se faz relevante na pesquisa, a comunicação visual interna, que é um ponto 

crítico, pois (42%) não o têm, sendo que o layout de loja é também um ponto fraco nas redes, 

(52%) não padronizaram e somente (6%) o fizeram.  

 Outro fator importante junto aos já citados é o de compras, em que os associados 

realizam suas compras com os fornecedores em conjunto com a rede. A pesquisa destaca que 

em datas como Natal e Dia das Mães, as redes realizam (84%) de suas compras, utilizando-se 

da central (rede). Já o abastecimento regular da loja via compra centralizada corresponde a 
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(68%) das compras totais. Contrapondo novamente com a Rede Super, esta realiza quase 

(90%) das compras dos cooperados em conjunto todo o ano.4 

 Por fim, referente às razões acadêmicas de realizar esta pesquisa, ressalta-se que o 

estudo de caso aqui proposto buscou uma aproximação da realidade dos processos de gestão 

de marca em varejo, considerando que o setor varejista é atualmente uma das áreas da 

economia que está constantemente em ascensão. A pesquisa almejou contribuir com 

discussões acerca da mesma temática, bem como colaborar com a composição de estudos 

futuros ou comparações com outros estudos de caso de mesmo teor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Informações retiradas do web site: //www. abrasnet.com.br/ 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Para melhor compreensão do tema, que este estudo se propõem a investigar, 

relacionam-se os conceitos e entendimentos sobre áreas como: marca, gestão de marca, varejo 

e Brand Equity. Assim, pode-se compreender a gestão de marca da rede de varejo alimentício 

selecionada, a Rede Super. 

 

2.1. Rede Super - histórico da empresa 

 

 O estudo remete à Rede Super, a qual é a primeira rede de centrais de compra no 

estado do Rio Grande do Sul, fundada na cidade de Santa Maria em outubro de 1996. A rede 

surgiu de uma necessidade de pequenos varejistas do setor alimentício da cidade de Santa 

Maria. Esses varejistas precisavam se unir para fazer frente econômica aos grandes mercados 

da rede Sonae Distribuição Brasil, Nacional e Big, hoje pertencentes a Wal-Mart, cadeia de 

lojas de descontos  norte Americana que atua no Brasil desde de 1994. 5 Em um primeiro 

momento, os associados da Rede já se organizavam para realizarem algumas atividades em 

conjunto, embora informalmente, pois eram membros do sindicato de comércio varejista de 

gênero alimentício da cidade. A partir desse ponto, foram selecionados os que fariam parte da 

Rede: apenas aqueles do sindicato que atendessem aos pré-requisitos da cooperativa e 

tivessem um espírito associativista, assim como citou o presidente da rede, Sérgio Copetti, em 

entrevista à pesquisadora. 

 Um dos pontos destacados àqueles que participariam da cooperativa foi que teriam de 

investir e administrar uma marca paralela a deles. Lembrando que os mercados continuariam 

com o nome existente, acrescentando apenas a identificação da Rede Super. Então, foram 

criados a marca da Rede, logotipo, slogan, identificação visual e o primeiro comercial para 

assim congregar todos aqueles que faziam parte da Rede Super. A logomarca foi criada a 

partir do conceito de que sempre haveria um mercado da rede próximo da casa dos seus 

clientes para atendê-los. A logomarca consiste em um círculo  vermelho com o nome Rede 

Super em amarelo e uma seta na parte inferior do mesmo, para indicar que logo à frente há 

outro mercado da Rede. Na parte inferior do círculo está escrito o slogan da marca: “O 

caminho da economia sempre pertinho de você”.  Em entrevista com o diretor da Agência de 

Comunicação responsável pela comunicação da empresa, Gerardo Martinez, ele explica o 

                                                 
5 Informações retiradas do web site: www.walmartbrasil.com.br 
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motivo das cores da marca da Rede. Gerardo afirma que as cores amarelas e vermelhas foram 

escolhidas pelo fato de que o vermelho sempre é usado no varejo, é uma cor característica. Na 

época em que se criou a Rede já havia lojas com vermelho e azul, vermelho e verde. Então, 

pensou-se no amarelo devido à cor ser ligada ao varejo e ainda não ser explorada. Decidiu-se 

pelo amarelo e vermelho como cores da rede, utilizando o amarelo como cor base, ou seja, 

pintar-se-iam as fachadas dos mercados de amarelo, todos elementos da marca seriam em 

amarelo. Logo abaixo é possível visualizar a marca da Rede que foi criada em 1996 6. 

 

 

Figura 2 – Marca da Rede Super 

 

 A Rede iniciou com vinte e dois mercados, tendo doze empresários como sócios. 

Atualmente, a Rede é composta por aproximadamente 30 mercados só na cidade de Santa 

Maria. No estado, a Rede possui mercados na região central, oeste e norte, abrangendo mais 

de quarenta municípios no estado do Rio Grande do Sul. Entre as cidades que possuem 

mercados da Rede algumas são: Santa Maria, Nova Palma, Faxinal do Soturno, Dona 

Francisca, São Pedro do Sul, São Vicente, Jaguari, Santiago, São Sepé, Cachoeira do Sul, 

Uruguaiana, São Borja, Santa Rosa, Passo Fundo, Santa Cruz, Rio Pardo, Venâncio Aires e 

Lajeado entre outras, totalizando setenta lojas 7. 

 A Rede tem como atividades não só a de agregar mercados sob a mesma marca, mas 

também desempenhar serviços como compra de mercadorias, armazenamento, distribuição 

para os associados, transportadora, prestadora de serviço e realizadora de eventos e 

                                                 
6 Figura 2 - Imagem fornecida pela Agência Latino América Comunicação. 
7 Fonte: Pesquisa Abras/SuperHiper/LatinPanel 2006. Publicada na Revista SuperHiper - Setembro/2006. Ano 
32,  nº 368. 



 

 
 

17 

promoções. Considerando que a Rede em si não visa o lucro, ela atua como um facilitador 

para seus franqueados. Realiza atividades tanto de compra de mercadorias, como questões 

mercadológicas e  logísticas das empresas e  comunicação. Para isso os sócios pagam uma 

espécie de mensalidade para mantê-la. 

 As decisões da empresa são tomadas pelos sócios que se reúnem três vezes por semana 

na sede e se baseiam em uma análise de todo mercado que a Rede está inserida, inclusive da 

concorrência. Existe ainda um sistema informatizado de compras, uma intranet da própria 

Rede Super, em que os associados realizam 90% de suas compras.  

 Em relação a produtos próprios, a Rede atualmente possui sessenta itens de produtos 

próprios, em categorias de higiene, limpeza, biscoitos, massas e bazar, que são tidos como 

intermediários entre os produtos líderes e menos conhecidos no mix de produto. Outro ponto a 

destacar na Rede é que ela possui preços baixos e realiza investimentos em mídia, televisão e 

folhetos.  No entanto, mesmo investindo em mídia externa, não possui uma comunicação 

interna nas lojas e uma padronização da estrutura física das mesmas, afirma Sergio Copetti, 

presidente da Rede, ressaltando ainda que  este fator acaba favorecendo o principal 

concorrente, a Rede Vivo.  

 A Rede Vivo é uma rede com as mesmas características da Rede Super, pois surgiu 

após a desvinculação de um membro do grupo. A Rede Vivo apresenta um faturamento 

inferior ao da Rede Super e um menor número de lojas, possuindo aproximadamente quinze 

em todo estado. A rede tem menos tempo de existência no mercado, pois foi fundada em 

2004. Apesar dessas diferenças, é um forte concorrente para a Rede Super devido ao grande 

investimento na estrutura física e na compra em publicidade.8 

 Assim, a Rede Super tem como propósito ser a Rede dos preços baixos. Por isso, uniu 

forças em forma de cooperativa e se estruturou como tal, tendo poder de compra frente a 

fornecedores e na mídia. Hoje dez anos após sua criação, é conhecida na região como uma das 

principais redes de supermercados e depois dela inúmeras redes no mesmo formato foram 

criadas. Na cidade de Santa Maria, por exemplo, teve-se a criação de aproximadamente cinco 

redes com o mesmo perfil da Rede Super.  O presidente da Rede Super acredita que a marca 

da Rede em conjunto com o investimento em publicidade, durante os dez anos de existência, 

fez com que a Rede Super crescesse e conquistasse credibilidade frente ao seu público. O 

presidente ressalta ainda como um dos motivos o fato de a Rede sempre ter oferecido um bom 

                                                 
8 Informações retiradas do web site: www. redevivo.com 
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serviço para seus clientes e bons preços, o que acaba transformando em fatores motivadores 

na compra dos clientes nos mercados da Rede. 

 Após o contexto de como surgiu a Rede e seu formato, abordam-se as estratégias da 

criação da marca e sua evolução nos últimos dez anos.  A Rede desde o início teve como 

objetivo ser sinônima de economia e boa compra, vendendo sempre essa relação com a marca. 

 Com o passar dos anos, no quinto ano de existência da Rede foi lançada à sacola 

amarela, que foi o primeiro ícone do mercado.  O diretor da agência nos explica o porquê da 

sacola amarela. Gerardo diz que os demais mercados e redes utilizavam na comunicação 

carrinho  de mercado e produtos do gênero, eles buscavam algo diferente para a marca. Então, 

a sacola surgiu de uma coincidência de produção e criação dentro da agência.  A agência 

trocava muito de fornecedor das sacolas da Rede, pois a produção era de um milhão de sacolas 

por mês e isso era um investimento alto e nem sempre o fornecedor tinha qualidade de 

impressão.  

 Dessa maneira, surgiu a idéia de imprimirmos só em uma cor, pois, então, a sacola 

seria amarela e o vermelho seria a cor desta impressão. Em um primeiro momento, o diretor 

da agência achou difícil do cliente aceitar devido a um hábito de supermercados utilizarem 

somente sacolas brancas. Mas foi então que Gerardo percebeu algo maior nisso: “Aí percebi 

que havia um negócio bem mais legal que não estávamos enxergando, pois isso poderia ser o 

grande diferencial da marca.  Constatei que não seria apenas uma solução gráfica mais 

econômica e sim iríamos criar um ícone tendo um ganho em relação ao diferencial da marca”. 

 A idéia foi levada até o cliente que apresentou dúvidas em relação à proposta dar certo, 

a agência atribui outro fator à sacola amarela, que imaginassem um milhão de sacolas 

amarelas por mês circulando pela cidade, todos reconheceriam a marca. A idéia foi aceita e se 

produziram as sacolas. Gerardo relata uma situação no momento que as sacolas começaram a 

serem distribuídas: “- Estou chegando no mercado onde se pega a estrada e na rua e na estrada 

se enxergava só sacola amarela e quanto mais perto do mercado mais sacola. Não tinha como 

não ver que era Rede Super”. 

 A agência criara um ícone que era usável, estava na rua instantaneamente. O diretor da 

agência conta ainda  que em visita a outra cidade do estado, Santiago, a qual também possui 

mercados da Rede, ele está com um dono de mercado filiado à Rede, e este o convida a 

observar algo  na cidade. O que se encontra são as lixeiras da cidade todas com as sacolas 

amarelas. Estando frente a um fato de marketing, segundo Gerado. 



 

 
 

19 

 O segundo passo na evolução da marca foi a criação do gimmick da Rede, no ano de 

2003. Essa criação transformou o ícone da sacola amarela em um gimmick, dando um maior 

reforço à imagem da marca. Gerardo vê o gimmick como algo tão familiar que o mesmo 

parece estar desde o início da Rede, mas tem   aproximadamente 4 anos. Hoje o gimmick é o 

diferencial da Rede frente à concorrência, pois o selo como logomarca se tornou comum entre 

outras redes de mercados. Ainda afirma que  o ícone e o gimmick se fundem em um conceito 

de marca. Abaixo pode-se visualizar o gimmick 9. 

 
Figura 3 - Gimmick da Rede Super 

 

 O atual slogan que a rede utiliza para associar ao ícone e ao gimmick é, “A rede da 

sacola amarela”.  Gerardo aponta como uma terceira evolução na marca da Rede as fachadas 

dos mercados. As fachadas começam a adotar o gimmick como elemento gráfico principal  

estando no lugar da logomarca.  Ainda se coloca a marca nas fachadas, mas o que se busca é o 

diferencial, ou seja, o gimmick e a sacola amarela. 

 

2.2. Varejo 

 

 Após essa contextualização da Rede e do cenário, no qual está inserida, é possível 

abordar o setor de varejo. Em artigo publicado pela HSM Management sobre o varejo na 

América Latina, em países como: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica e México 

observa-se através de uma pesquisa tal fenômeno que é o setor varejista no mundo atualmente. 

A pesquisa tratou em números mais específicos o setor alimentício, mas lembrando que a 

atividade de varejo cresce a cada ano, tanto no setor alimentício, como nos eletrônicos e 

vestuários.  

                                                 
9Figura 3 - Imagem fornecida pela Agência Latino América Comunicação. 
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Hoje nos países estudados, entre 40% e 60% das vendas varejistas de produtos de 
consumo (alimentos, bebidas, higiene pessoal, limpeza) se concentram nos 
supermercados (...) o crescimento das grandes redes de supermercados na América 
Latina deu-se em detrimento dos pequenos varejistas – sem reduzir, no entanto a 
participação de pequenos a 10% ou 20%, como ocorreu nas outras regiões10.  

  

 Detendo estas informações, conceituam-se varejo e pequeno varejo alimentício para 

melhor entendimento da atividade que faz parte do objeto de estudo. De acordo com Levy e 

Weitz (2000, p.27), “o varejo é um conjunto de atividades de negócios que adiciona valor a 

produtos e serviços vendidos a consumidores para seu uso pessoal ou familiar”.  Esse é um 

dos conceitos sobre varejo, relacionado não só a produtos, mas quaisquer serviços oferecidos 

ao consumidor, podendo ser um salão de beleza, um hotel um restaurante ou um mercado. De 

acordo com Parente (2000), o varejo alimentício, no Brasil, cresce de acordo com tendências 

mundiais. Estas se dividem em vários setores, sendo hipermercados e supermercados, lojas de 

especialidades (açougues, varejões, padarias entre outros), de conveniência, mercearias e 

outros formatos.  

 O formato que o presente trabalho aborda é o pequeno varejo alimentício em forma de 

cooperativa, a Rede Super. Existem ainda redes de lojas que têm facilidade em giro de capital, 

poder em negociação, diretamente com fornecedores. Este modelo de varejo, central de 

compra, tem semelhantes vantagens aos da rede de lojas, o que os diferencia é que neste tipo 

de rede se congregam vários proprietários de lojas, que têm o mesmo objetivo. De acordo com 

as características de lojas de varejo que Parente (2000) apresenta, a Rede Super se classifica 

como rede cooperativa patrocinada por varejistas, que seriam instituições formadas por grupos 

de varejistas independentes, em que o principal objetivo são melhores condições para compra 

de mercadorias com fornecedores, como preço. 

 Conceitua-se varejista, segundo Levy e Weitz (2000, p.26), como, “negociantes que se 

encarregam de vender e efetuar ações que valorizem para os consumidores produtos ou 

serviços”. Tendo como objeto de estudo deste trabalho o pequeno varejo em forma de 

cooperativas, com base na pesquisa11 realizada pela ABRAS, Associação Brasileira de 

Supermercados, podem-se relacionar algumas características das centrais de compras atuantes 

hoje no mercado. 

 Como mencionado anteriormente no histórico da Rede Super, sabe-se que centrais de 

compras como esta surgiram com o intuito de sobreviverem no mercado varejista alimentício 

                                                 
10 Como chegar aos pobres da América Latina. Revista HSM Management. São Paulo, nº 44, p. 121- 126, 
mai./jun. 2004.  
 
11 Fonte: Pesquisa Abras/SuperHiper/LatinPanel 2003. 
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frente as grandes redes multinacionais. Então, posicionaram-se de forma competitiva 

profissionalizando-se em busca do poder financeiro e de marca para atuarem neste mercado. 

 A pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados, ABRAS, constatou que 

existem atualmente cerca de 130 centrais de compras no país, sendo que 60 desta participaram 

da pesquisa, representando 70% do faturamento do segmento. Essas centrais somam 1,9 mil 

empresas que detêm 2,2 mil lojas com 10 mil check outs e 1,1 milhão de metros quadrados de 

área de vendas.  

 Dentre os participantes da pesquisa, 92% são redes independentes, 7% são franqueadas 

e 1% são gerenciadas por empresa atacadista. As 130 redes possuem um índice de eficiência 

de R$ 7.455,00 por metro quadrado, comparados aos R$ 9.979,00 das 300 maiores lojas do 

país. As lojas participantes da pesquisa têm em média 500 metros quadrados de área de venda, 

enquanto as 280 empresas do ranking brasileiro (excluídas as 20 maiores), apresentam média 

de 697 metros quadrados por loja. 

 Em relação ao pagamento dos fornecedores, apenas 20% das centrais realizam 

pagamentos centralizados, os 80% restantes fazem os pagamentos individualmente. No 

desenvolvimento de marcas próprias, 48% das centrais trabalham ou trabalharam com essa 

prática, e outras 25% declararam que pretendem trabalhar em marcas próprias em breve.  

 

2.3. Marca 

 

 Em seguida se abordam  conceitos como marca, sua origem, valor, função e gestão de 

marca.  

 Pinho, em seu livro “O poder das marcas”, comenta a origem das marcas, afirmando 

existirem desde a antiguidade e serem consideradas ponto principal para dar crédito às 

mercadorias que eram comercializadas. Naquela época, ainda não nomeada como marca. 

Também menciona que na antiguidade o desenho, as mercadorias frente aos estabelecimentos 

ou até mesmo a fala eram usados como símbolo, para identificar algo, ou seja, ser a marca de 

determinado produto. “Para as populações largamente analfabetas da época, o uso de pinturas 

revelou-se a melhor forma para identificar os comerciantes e as mercadorias que vendiam” 

(PINHO, 1996, p.11). 

 Já, na idade média, as marcas passam a ser marcas de indústria e comércio 

identificando a origem dos produtos, que contribuem tanto para o produtor quanto para o 

comprador garantido a qualidade dos produtos. Como explica Pinho (1996)  “Por meio dela, o 
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comprador tinha assegurado a garantia de qualidade do produto e podia reclamar quando a 

mercadoria não apresentasse as qualidades devidas” (1996, p.12). Com o passar das décadas, 

as marcas conquistam território e se tornam requisitos para qualquer produto que almejasse 

participar do mercado. 

 Mas afinal, o que é a marca? Para Aaker (1998), 

 

Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca 
registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de 
um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços 
daqueles dos concorrentes. (1998. p.07). 
 

 Sabe-se que as marcas desempenham importante papel dentro do composto de 

marketing das empresas. Marca atualmente é primordial para a imagem, construção e 

manutenção de uma organização. Entende-se que a marca é a principal ferramenta na 

formação e apresentação de um serviço ou produto para o consumidor.  

Tratando-se do contínuo crescimento de uma marca e do que venha a expandir suas atividades 

pelo mercado, de forma coorporativa como a Rede Super, é preciso que a Rede, a empresa 

tenha sua imagem unificada para melhor reconhecimento do público da mesma. É necessário 

então que a marca possua uma identidade coorporativa. 

 A identidade corporativa busca a integração e a construção de significados 

compartilhados por uma empresa ou organização, ou seja, por uma marca. A identidade irá 

gerar resistência para a marca, atribuindo a mesma significados para a identidade da 

corporação. Pinho (1996) identifica como fatores para a criação de uma identidade corporativa 

a globalização da empresa moderna e de seus negócios como se observa a seguir:  

 
A empresa moderna é uma estrutura que se torna cada vez mais complexa pela 
diversificação de seus negócios. Ela também caminha para a globalização, com as 
multinacionais, que operam em escala mundial defrontando-se com as variadas 
culturas. Obrigada por esses dois motivos a descentralizar administração de suas 
operações, as organizações procuram uma identidade comum (1996, p. 32). 
 

 Então, se é imprescindível para uma empresa à construção de uma identidade que irá 

unificar sua imagem  e estrutura, fica claro que na elaboração de um programa de identidade 

corporativa se buscam meios de expressar esta estrutura. Assim essas  são divididas em três 

modelos, os quais o autor aponta como: estrutura monolítica, estrutura por marcas e estrutura 

de endosso. 

 A identidade monolítica utiliza um único nome e estilo para todas suas aplicações. O 

nome da empresa está presente em todos seus produtos e serviços. A marca também é 

empregada como instrumento básico de comunicação, em todos os níveis e para todos os 
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públicos. Já a identidade por marcas realiza as operações da empresa através de uma série de 

marcas, as quais não irão se relacionar entre si ou com a organização. Por  fim a identidade de 

endosso, onde as unidades e subsidiárias recebem o endosso da organização por meio de uma 

marca ou identidade corporativa, não impedindo que os produtos e serviços desenvolvam 

personalidades próprias e distintas. (PINHO, 1996). 

 A Rede Super, objeto de estudo deste trabalho, enquadra-se no modelo de estrutura de 

identidade de endosso. Todos associados da rede levam junto ao nome corporativo Rede 

Super, o nome individual do mercado, o qual já possuíam antes de participar da rede. A partir 

do momento em que se tem uma marca para gerenciar ou, no caso, duas como os cooperados 

da Rede Super é preciso conhecer os ativos que envolvem esta marca. Ativo pode ser um 

elemento ou fator superior que  a empresa possui diante da concorrência como nome ou ponto 

de venda, pois este elemento traz competitividade e qualificação para a empresa. (AAKER, 

1998). 

  David Aaker (1998) no gerenciamento de marcas menciona seus ativos como foco do 

sucesso: “Um ativo igualmente intangível é o valor representado pelo nome de uma marca. 

Para muitos negócios, o nome da marca e o que ele representa são os seus mais importantes 

ativos, a base da vantagem competitiva e de ganhos futuros” (1998 p.14). Entende-se que a 

marca tem de ser administrada baseada em seus ativos tangíveis e intangíveis. O preço, 

proximidade, promoções, descontos e ambiente são exemplos de ativos tangíveis e os 

intangíveis seriam a familiaridade com a marca e a loja, conforto e tranqüilidade no 

estabelecimento, ser o mercado do bairro, onde o “boca-boca”, é positivo entre clientes  e 

atribui credibilidade e confiança a marca.  

 Reforça ainda que gerir marcas é e foi o grande desafio para profissionais da 

comunicação e do marketing desde os anos 90. A gestão de marca tem como responsabilidade 

de construir, manter e unificar uma diversidade de valores da imagem de marca, de um 

produto ou serviço. Dessa forma, a marca não dependerá somente de ativos financeiros, mas 

também de ativos como a própria marca e seu valor intangível.  

 

2.4.Brand 

 

 O  conceito Brand Equity passa a ser notado no fim dos anos 80 quando multinacionais 

realizam atividades unindo empresas de marcas diferentes sob uma mesma. A Interbrand, 

consultoria inglesa especializada na administração de marcas, estabeleceu sete pontos que 
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definem o valor e a força de uma marca, que são: liderança, estabilidade, mercado, 

internacionalidade, tendências, suporte e proteção.  

 A liderança significa maior estabilidade e potencial de rentabilidade frente à 

concorrência. A estabilidade é garantir a fidelidade do consumidor e valor para a marca. O 

mercado consiste em considerar estar iminente às mudanças e inovações tecnológicas. Já a 

internacionalidade é a marca ser internacional, nacional ou regional provendo assim maior ou 

menor valor para a marca. As tendências dizem respeito à empresa através do longo prazo 

manter a preferência do consumidor por sua marca. O suporte refere-se ao âmbito de 

investimento mercadológico, valorizando a marca. Por fim, proteção da marca, sendo 

registrada e patenteada (PINHO, 1996).Assim, é possível visualizar o valor patrimonial de 

uma marca não só considerando o valor líquido da mesma, mas também ativos da marca. 

  O Brand Equity é um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, nome e 

símbolo que poderão se subtrair ou somar ao valor da empresa ou produto, estendendo-se até 

seus consumidores (AAKER, 1998). Estes ativos devem estar diretamente ligados com o 

nome ou símbolo de uma marca. Os ativos são a base do Brand Equity e são divididos em 

cinco categorias: fidelidade de marca, conhecimento do nome de marca e símbolos, qualidade 

percebida, associações promovidas pela marca e ativos do proprietário da marca. Essas 

categorias atribuem um valor percebido à marca e ao consumidor, ou seja, a relação  marca - 

consumidor.  

 

2.5 Ativos do Brand Equity 

 

 Sendo parte da plataforma de uma marca, o Brand Equity, através de seus ativos, pode 

sustentar e manter uma marca no mercado competitivo. Ele adiciona a esta marca mais do que 

fluxo em caixa, e sim um valor incalculável a ser percebido pelos seus clientes através de seu 

nome e símbolo. Em seguida, segundo Aaker (1998), apontam-se as principais características 

destes cinco ativos. 

 

2.5.1 Lealdade de marca 

 

  A fidelidade de marca consiste na lealdade do consumidor em relação á determinada 

marca. Aquele consumidor que, embora a concorrência tenha preços baixos e qualidade, o 

mesmo estando satisfeito com a marca que consome não realiza a mudança. Proporciona até 
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mesmo a exposição da marca e a confiança para novos consumidores, a fidelidade chega a 

desencorajar a concorrência a investir na captação destes consumidores. Segundo Aaker 

(1998), “A lealdade do Brand Equity criada por muitos fatores, sendo como citado, a 

experiência de uso o principal deles”. A afirmação anterior  remete que não há como existir 

uma lealdade à marca se antes não houver a experimentação e aprovação do que se 

experimentou. Somente após esta experiência com o produto ou serviço será possível iniciar 

um processo de lealdade à marca.  

 Para compreender melhor a lealdade à marca e ao gerenciamento deste ativo, é 

relevante conhecer as formas de medição deste ativo. Uma das formas  é relacionada à medida 

de comportamento habitual, os padrões de compra. Estas medidas irão variar em  taxas de 

recompra, percentual de compras e número de marcas compradas. 

 Outro meio de medir a lealdade é observar a satisfação do cliente com o serviço ou 

produto. Em seguida, saber qual sentimento o consumidor tem por determinada marca, se ele 

gosta, aprecia-a. Aaker (1998) ainda cita como outro modo de medir a lealdade o 

comprometimento do consumidor  com  a marca. Por exemplo, quando o consumidor não 

restringe em apenas usar determinada marca, e sim a recomenda a outros dizendo o porquê 

eles devem usá-la. 

 O autor também apresenta quais os valores estratégicos da lealdade à marca. Valores 

que são:  

- custos de marketing reduzido:  é menos oneroso manter os clientes do que conquistar novos, 

pois acaba por reduzir seus custos; 

- alavancagem comercial: quando há uma lealdade de marca reconhecida no mercado, a marca 

sempre estará em destaque frente as outras em situações de competitividade e venda no 

mercado; 

- atração de novos consumidores: tornar a marca conhecida por meio de consumidores 

satisfeitos e leais e dar segurança a novos consumidores; 

- tempo para reagir a ameaças da concorrência: a lealdade a marca permite que tenha 

vantagem de tempo para se atualizar e competir com a concorrência em questões de melhorias 

de produto/ serviço.  
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2.5.2 Conhecimento da marca 

 

  O conhecimento do nome da marca  e de seus símbolos diz respeito à familiaridade, 

em que o consumidor dentre marcas reconhece o nome da marca ou símbolo. Esse 

reconhecimento é conseqüência de uma confiança que se deposita na marca e que reflete no 

momento de decisão de compra. O conhecimento de marca cria quatro maneiras diferentes de 

valor, que se dividem em: 

- âncora a que outras associações possam estar ligadas: o reconhecimento é o princípio de todo 

processo de comunicação. Não há como  comunicar atributos de um produto sem que o nome 

do mesmo esteja estabelecido o suficiente para associar uma coisa à outra; 

- familiaridade e simpatia: o reconhecimento de uma marca proporciona um sentido de 

familiaridade com a mesma, o consumidor gosta de tudo que lhe parece familiar. E esse 

sentimento pode atuar como motivação na hora da compra. 

- substância e comprometimento: esse item justifica a razão do nome ser reconhecido, tendo 

com base alguns exemplos como: fazer propaganda extensiva, atuar no negócio há tempo, 

ampla distribuição ou marca bem sucedida. Esses são somente alguns itens que dão 

sustentação na hora do consumidor decidir que marca irá comprar; 

- marcas a considerar: aqui se objetiva que a marca esteja entre as três ou cinco principais da 

categoria, para que seja considerada no momento decisório de compras do consumidor. 

 Segundo Aaker (1998), para uma marca ser realmente conhecida, é fundamental que 

ela use alternativas como: a criação de um slogan ou jingle, a exposição de um símbolo, 

assessoria de imprensa, patrocinar eventos, considerar extensões de marcas e utilizar sinais a 

seu favor. A Rede Super utiliza em promoções e ações de comunicação e marketing que a 

realiza a presença do seu ícone e gimmick, sinal hoje mais característico da marca, a sacola 

amarela. 

 

2.5.3 Qualidade Percebida 

 

  Quando se fala em qualidade percebida, trata-se de qualidade geral. Essa qualidade 

percebida influencia diretamente no momento da compra e na lealdade à marca, a percepção 

pode ser direcionada à extensão da marca, ou seja, quando a mesma atuar em outro segmento 

terá o crédito da qualidade já adquirida nos demais. Aaker (1998) coloca que a marca  através 

da qualidade percebida irá gerar valor de diversas formas como:  
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- Razão-de-compra: a qualidade percebida de uma marca oferece uma fundamental razão de 

compra, incluindo ou excluindo marcas de uma lista de considerações; 

-Diferenciação e posição: para o posicionamento de uma marca, é necessário sitiá-la como 

melhor marca ou apenas marca competitiva; 

- Preço Premium: o preço premium pode aumentar os lucros e reforçar a qualidade percebida. 

Dar a entender que está pagando pelo o que recebe; 

- Interesse em canais de distribuição: o varejista pode optar por vender marcas de qualidade 

por um preço atrativo, tendo um maior tráfego e uma qualidade percebida por parte dos 

consumidores em relação a seu mix de produto; 

- Extensões da marca: explorar a introdução de extensões  da marca, utilizando seu nome para 

entrar em categorias diferentes. 

 

2.5.4 Associações da marca 

 

  Por fim, o conjunto de associações promovido pela marca, gera atitudes e sentimentos 

favoráveis ou não à marca. Essas associações podem variar entre estilos de vida e o produto, 

personalidades e a marca, ou novamente a extensão da marca em outros segmentos.  

 A associação à marca ainda pode estar ligada ao posicionamento. O bom 

posicionamento da marca,  relacionando sua lealdade, conhecimento, qualidade e associação 

dificultarão as ações da concorrência, criando uma superioridade frente ao mercado (AAKER, 

1998). O posicionamento consiste em identificar um produto como melhor no seu mercado, 

sob algum aspecto significativo para um grupo de clientes. O posicionamento pode ser em 

relação ao preço, facilidade de acesso, serviços que agregam valor e experiência para o 

cliente, uma empresa de destaque certamente dominará um destes atributos (KOTLER, 2002).  

 As associações  à marca apresentam como valor: a ajuda a processar informações que 

venham auxiliar o bom entendimento da marca e seus benéficos e atributos com o 

consumidor; a diferenciar seu produto de outros produtos ganhando vantagem competitiva; 

associações que são específicas para a razão-de-compra, como atribuir confiança ou 

credibilidade a determinada marca; criar atitudes e sentimentos positivos e dar base para 

extensões da marca com sentido a beneficiar a marca num todo. 

 O nome de uma  marca ou símbolo pode fazer com que o consumidor associe diversos 

atributos e significados ao seu nome. Essas associações, segundo Aaker (1998), podem ser 

relacionadas a atributos do produto, valores intangíveis, beneficio aos clientes, preço relativo, 



 

 
 

28 

uso e aplicação, usuário e consumidor, celebridades, estilos de vida, classes de produtos, 

concorrentes e  área geográfica. 

 Para medir essas associações, é possível ter como alternativas a interpretação de 

figuras pelos consumidores na qual o produto ou marcas estejam inseridas, o conhecimento 

das experiências de uso do consumidor com determinada marca, verificar como ocorre seu 

processo de decisão, traçar seu perfil e conhecer atributos e valores que o consumidor 

considera. 

 O que remete diretamente ao objeto de estudo desta pesquisa é a associação de 

atributos a um símbolo. Como cita Aaker, “Quando os produtos e serviços são de difícil 

diferenciação, um símbolo pode ser o elemento central do brand equity, a característica 

diferencial chave da marca” (1998 p.208).  Assim pode-se remeter ao que foi  explicado como 

estratégia de marca pelo responsável pela comunicação da Rede Super, em que numa terceira 

fase da gestão de marca da empresa tem como diferencial presente em toda estratégia o 

gimmick, a sacola amarela. 

 Buscou-se  através desta pesquisa constatar que esses ativos são pontos extremamente 

importantes e  relevantes na gestão de uma marca e na decisão do consumidor na hora de optar 

por uma empresa ou produto, que com os ativos será agregado valor  ao nome ou símbolo da  

marca. Para Aaker (1998) o Brand Equity visa auxiliar as empresas a visualizarem o valor das 

suas marcas ou aumentar o valor das mesmas.  

 O autor menciona também o valor que os ativos do Brand Equity podem trazer para 

uma marca nas mais variadas categorias de percepção, associação, conhecimento e 

experiência do consumidor. Este valor pode também ser transferido para a empresa, gerando 

fluxo de caixa com programas de marketing, lealdade à marca, oferecer bons preços e 

promoções, extensões de marca com produtos e áreas novos, incremento com trade e 

vantagem competitiva frente à concorrência. 

 

2.5.5 Outros ativos da empresa 

 

 Estes ativos são forças como  a vantagem competitiva que a empresa já obtém no 

mercado ou poderá obter com os ativos mencionados anteriormente. . Observam-se os ativos 

conforme Aaker (1998)  os classifica na figura  a seguir: 
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Figura 412 - Brand Equity  

 

 É possível conhecer algumas  empresas que já utilizaram o Brand Equity, tanto para se 

reposicionar, para descobrir novos usos ou até mesmo para entrar em novos mercados. 

  Como exemplo de reposicionamento temos a clássica sopa Campbell, que utilizou a 

ferramenta do Brand para mudar de sopa que completava o almoço para se reposicionar como 

uma refeição substituta para adultos. Outra empresa que fez uso dessa estratégia para entrar 

em novos mercados foi a Pepsi, com a fabricação da Pepsi Diet com mais cafeína. A empresa 

voltou seus olhos para disputar um lugar na categoria de produtos de café da manhã, usando 

como slogan a seguinte frase, “O melhor sabor em cola que derruba o café no primeiro 

round”. (Aaker 1998). 

 Os exemplos mencionados têm como objetivo reafirmar a utilidade do Brand, que é 

usado por várias empresas de inúmeros e diferenciados setores, para assim auxiliar em suas 

estratégias de gestão de marca.  

 Após conceitos de varejo e seus segmentos, marca, gestão de marca e Brand Equity é 

possível relacionar no presente trabalho e compreender o modelo e estratégias da Rede Super 

na construção e gestão da sua marca. Através dos ativos, analisou-se como a gestão de marca 

                                                 
12 Figura 4 – Brand Equity (Adaptado de Aaker 1998, p.18). 
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e atividades relacionadas influenciaram e influenciam os consumidores na hora de escolher o 

local para realizarem suas compras em lojas da Rede.   
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

 A presente pesquisa foi delimitada no município de Santa Maria, região centro do Rio 

Grande do Sul – RS e teve com uma de suas contribuições uma aproximação da realidade de 

uma Rede de supermercados para que se possa em um futuro próximo reduzir as incertezas 

inerentes ao ambiente da gestão de marcas, sobretudo inerente ao ramo analisado.  

 Para a realização deste trabalho final de graduação, utilizaram-se métodos de pesquisa 

adequados ao objetivo do mesmo.  

O trabalho se qualifica como um estudo de caso sobre a gestão de marca da Rede Super em 

Santa Maria. O estudo combinará pesquisa bibliográfica junto à pesquisa exploratória de 

caráter qualitativo e quantitativo e estudo descritivo. 

 A pesquisa exploratória busca um primeiro contato com a situação da pesquisa, 

conhecimento do objeto de estudo e sua contextualização, podendo observar concorrência, 

mercado e tendências do segmento (SAMARA e BARROS 2004). 

  Na presente pesquisa, esta etapa exploratória, ocorreu quando se realizou entrevista 

com Sergio Copetti, presidente da Rede Super, sendo esta última, a rede de supermercados em 

estudo. Além disso, também foi travada entrevista com a agência de comunicação da rede em 

questão. Com essas entrevistas, foram levantadas informações pertinentes ao referencial 

teórico além de dados que permitiram uma melhor compreensão do tema e sua realidade no 

mercado de varejo alimentício. 

 O trabalho justifica-se como pesquisa descritiva por buscar e descrever informações e 

situações de mercado a partir de dados obtidos em entrevistas ou em discussões de grupo. 

Estas se relacionam e confirmam hipóteses levantadas na definição do problema de pesquisa, 

como, por exemplo, a compreensão dos aspectos percebidos pelos supermercadistas e dos  

aspectos percebidos pelos consumidores. Isso possibilitou o cruzamento de dados e a 

conclusões de saber quais os reais fatores que influenciam de fato  a decisão de compra dos 

consumidores nos mercados Rede Super.  

 Quando se denomina a pesquisa qualitativa e quantitativa é devido à mesma 

quantificar e compreender as relações de consumos dentro da rede, não só com dados 

numéricos, mas também em profundidade. Derivadas desta estratégia, foi possível compor 

questões como número limitado de respostas, mas também perguntas abertas do tipo: por que 
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compram produtos da rede e quantos?  Qual o valor percebido em relação ao serviço ou 

preferência? Dessa forma, foi possível combinar médias percentuais com percepções do 

público quanto à imagem e qualidade do objeto em questão (SAMARA e BARROS 2004). 

 

3.2 Método de coleta de dados 

 

 A seguir, descrevem-se os métodos utilizados  para o levantamento de dados da 

pesquisa de campo, destacando sua utilidade no trabalho e como se executou as demais etapas 

da pesquisa. 

 Primeiramente,  de acordo com Gil (1996), afirma-se o conceito de  estudo de caso, 

que é um dos métodos que foi utilizado neste estudo, 

 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 
objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 
praticamente impossível mediante os outros delineamentos considerados (...) 
Atualmente, o estudo de caso é adotado na investigação de fenômenos das mais 
diversas áreas do conhecimento. (1996, p. 58) 

 
 

 O estudo de caso apresenta como vantagem o estímulo a novas descobertas, pois o 

plano da pesquisa é flexível, permitindo que o pesquisador observe outros aspectos não 

previstos na pesquisa inicial, sendo então altamente recomendado a estudos exploratórios 

como o proposto para a Rede Super. Através da multiplicidade de dimensões do estudo, é 

possível focalizá-lo como um todo, podendo analisar traços incomuns da pesquisa. O estudo 

de caso tem como vantagem sua simplicidade dos procedimentos, em que  tanto a coleta como 

sua analise de dados é simples comparada ao outros métodos de pesquisa. 

 Para dar início ao trabalho, foi utilizada a pesquisa bibliográfica que é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, como livro,  artigos científicos e impressos. Esse material 

permite ao investigador acesso a diversos fenômenos muito mais amplos do que se 

pesquisasse diretamente. Gil (1996) fundamenta o estudo de caso, que é composto da escolha 

da unidade-caso, coleta de dados, análise e interpretação dos dados e relatório dos resultados. 

 No entanto, a coleta de dados não se encerrou apenas em dados secundários, visto que 

buscou informações também em fontes primárias, como os clientes dos mercados da rede, 

gerentes ligados à rede e profissionais responsáveis pela marca e campanhas publicitárias da 

Rede Super. Na coleta de dados, podem ser utilizadas a observação, análise de documentos, 

entrevista e história de vida (GIL, 1996). No presente trabalho, foram utilizadas entrevistas, 
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num primeiro momento, estruturadas, com sócio da rede e profissionais responsáveis pela 

marca e campanha da Rede Super. 

 Na segunda etapa, foram feitas entrevistas estruturadas com os sócios da Rede e 

profissionais responsáveis pela comunicação da empresa. “Entrevista, por sua vez, pode ser 

entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa situação “face-face” e em que uma 

delas formula questões e a outra responde” (Gil 1996, p.90). Essas questões serão dispostas 

em um formulário estruturado composto inteiramente de perguntas abertas. Esses formulários 

são aplicados a dez gerentes de mercados filiados a Rede Super, o que também nos permite 

uma abrangência satisfatória de opiniões e posicionamentos. Junto ao mesmo roteiro que se 

utilizou para as entrevistas, foram obtidos dados de observação não participativa da 

pesquisadora,  que são relevantes para caracterizar a estrutura dos mercados e suas atividades 

comuns como rede. Segundo Lakatos e Marconi (1988), observação não-participante é: 

 

Na observação não-participante, toma contato com a comunidade, grupo ou 
realidade estudada, mas sem integrar-se a ela: permanece de tora. Presencia o fato, 
mas não participa dele; não se deixa envolver pelas situações; faz mais o papel de 
espectador. (1988, p.171). 

 

 Em seguida, houve a aplicação de formulários aos consumidores da Rede Super para 

verificar suas razões de compra. A aplicação de formulário é definida como técnica de coleta 

de dados quantitativa através da qual o pesquisador formula previamente questões e anota as 

respostas (GIL 1996). O formulário é a ferramenta mais adequada para pesquisa de opinião e 

mercado, mas limita a profundidade de uma pesquisa. Mesmo assim, facilita se aplicado em 

situações como fila de ônibus e na presente pesquisa em supermercados. O formulário é 

elaborado como um questionário, sendo que a diferença está em o pesquisador estar presente e 

registrar as respostas. Com formulário, identificam-se atributos percebidos pelos 

consumidores dos mercados da rede, além de levantar porque percebem estes atributos.  

 Os formulários apresentaram perguntas abertas e fechadas referentes à Rede e as 

razões de compra dos clientes. Foram feitas perguntas claras e objetivas para melhor 

compreensão na etapa de cruzamento e análise de resultados (GIL 1996). Foram feitas 3 

perguntas abertas, 4 semi abertas e 18 fechadas. A aplicação destes formulários aos 

consumidores e das entrevistas com os gerentes dos mercados da Rede Super aconteceram nos 

dias 28, 29 e 30 de setembro e 02 de outubro de 2006. 

 A amostra é uma escolha de uma parte dos elementos que compõem o universo da 

pesquisa. A partir dos resultados obtidos, se averiguou a legitimidade do estudo. A amostra 
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utilizada é de caráter não probabilístico e não representativa que consiste na não aplicação de 

fórmulas estatísticas para cálculo. (LAKATOS 2002). A amostra totalizou 100 pessoas, que 

eram consumidores dos mercados. 

 A amostra não probabilística a ser aplicada é a por conveniência, em que os elementos 

da pesquisa são selecionados de acordo com a conveniência para o pesquisador, que aborda 

todo aqueles que estão ao seu alcance. A amostra se preocupou em manter critérios relevantes 

à pesquisa na hora de selecionar os mercados em que seriam aplicados os formulários. Esses 

critérios tiveram como ponto de partida abranger o mais variado tipo de consumidores com 

hábitos e costumes diferentes e inclusive razões de compra que se diferem. Então, optou-se 

por variar na área geográfica da cidade, abordando alguns bairros onde se localizam mercados 

da Rede Super. Decidiu-se aplicar a pesquisa nos determinados bairros: Santa Marta, 

Tancredo Neves, Pinheiro Machado, Nossa Senhora das Dores, Camobi, Passo da Areia e 

Centro, totalizando dez mercados ao todo. Em cada mercado, foram aplicados dez formulários 

de 18 questões cada um, o qual foi aplicado nos consumidores no momento que realizavam 

suas compras nos estabelecimentos. Ao todo, totalizaram-se cem questionários. O número 

reduzido de pessoas a participarem da pesquisa se justifica por estar se tratando de um estudo 

de caso que busca profundidade em sua realização e resultados, pois a profundidade será 

possível através da aplicação das perguntas abertas, que já foram mencionadas, comporem o 

formulário da presente pesquisa. 

 

3.3 Análise e interpretação dos dados 

 

3.3.1 Análise de questionários aplicados ao público 

 

 Nesta etapa, apresentam-se os resultados obtidos na pesquisa aplicada junto aos 

consumidores e gerentes dos mercados. A análise e a interpretação dos dados permitiu que se 

compreendesse o perfil e a razão de compra dos consumidores da Rede Super, baseados na 

gestão de marca da mesma, identificando os ativos da marca.  

 

A análise e interpretação dos dados envolvem procedimentos como codificação de 
respostas, tabulação e cruzamento de dados coletados na aplicação dos formulários. 
A interpretação é realizada a seguir, onde se estabelece ligação entre os resultados e 
dados já conhecidos do objeto pesquisado. E por fim a apresentação dos resultados 
através de um relatório. (GIL, 1996, p. 72). 
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 A seguir, serão apresentados dados socioeconômicos obtidos com a aplicação dos 

formulários aos consumidores da Rede Super. Nesta primeira parte dos formulários, foi 

possível traçar o perfil do consumidor da rede, o que é significativo para identificar o público 

freqüentador da rede e suas características. Os dados são o sexo dos consumidores (tabela 1), 

idade (tabela 2), renda (tabela 3), estado civil (tabela 4) e profissão (tabela 5). Também é 

observou-se se estes consumidores moram no bairro que se localiza o mercado no qual foram 

entrevistados e qual a distância das suas residências até o mercado (tabelas 6 e 7). 

 

Tabela 1 
Divisão dos formulários respondidos por sexo 

Sexo Freqüência % 
Feminino 
 

75 
 

75,0 
 

Masculino 25 25,0 
Total 100 100,0 
 
 

Tabela 2 
Divisão dos formulários por faixa etária 

Idade Freqüência % 
- de 20 anos 1 1,0 
20 a 30 anos 18 18,0 
31 a 40 anos 20 20,0 
41 a 50 anos 35 35,0 
51 a 60 anos 14 14,0 
+ de 60 anos 12 12,0 
Total 100 100,0 

 
 

Tabela 3 
Divisão dos formulários por renda mensal 

Renda  
   

Freqüência % 

1 até 3 SM  44 44,0 
4 até 6 SM 32 32,0 
7 até 9 SM 19 19,0 
+ 10 de SM 5 5,0 
Total 100 100,0 
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Tabela 4 
Divisão dos formulários por estado civil 

Estado Civil Freqüência % 
Solteiro 21 21,0 
Casado 62 62,0 
Viúvo 06 6,0 
Separado 07 7,0 
Divorciado 04 4,0 
Total 100 100,0 

 
 

Tabela 5 
Divisão dos formulários por profissão 

Profissão Freqüência % 
Funcionário Público 9 9,0 
Autônomo 25 25,0 
Estudante 7 7,0 
Do lar 27 27,0 
Outro 32 32,0 
Total  100 100,0 

 
 

Tabela 6 
Divisão dos formulários por residência dos entrevistados 

Reside no bairro Freqüência % 
Sim 75 75,0 
Não 25 25,0 
Total 100 100,0 

 
 

Tabela 7 
Divisão dos formulários por locomoção até o mercado 

Locomoção até o 
estabelecimento 

Freqüência % 

Carro próprio 23 23,0 
Ônibus 07 7,0 
Andando 68 68,0 
Outros 02 2,0 
Total 100 100,0 

 

 Por observação simples e direta, constatou-se que, na totalidade dos casos (10 

mercados) o fluxo de consumidores era dominado pelo sexo feminino. Com as sete primeiras 

tabelas confirmou-se este dado, visto que (75%) dos consumidores são mulheres, com faixa 

etária entre 41 e 50 anos (35%), sendo que (62%) são casados e têm em média dois filhos. 

Possuem uma renda mensal de 1 a 3 salários mínimos, sendo que (32%) são donas-de-casa.  
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 Também se observa que (75%) destes consumidores moram no bairro onde o mercado 

se localiza, em média a uma distância de 500m a 1km e locomovem-se até o estabelecimento 

andando. O fato de a maioria dos consumidores residirem nas redondezas dos mercados pode 

ser visto como um dos fatores que os levam a fazer suas compras no estabelecimento onde 

foram abordados pela pesquisadora. Outro dado que ajuda a confirmar essa afirmação é o fato 

de a maioria dos consumidores poderem ir andando ao supermercado (68%), o que parece 

constituir um fator de conveniência. 

 Para complementar o perfil do público, apresentam-se quais os principais produtos 

comprados na rede pelos consumidores (tabela 8). Na ocasião das entrevistas realizadas para 

coleta de dados desta pesquisa, é preciso destacar que a pergunta que originou a tabela 8 foi 

respondida de forma espontânea, sem a sugestão de produtos pelo entrevistador. Destacam-se 

os não-duráveis como amplamente vendidos entre o total das categorias de produtos, 

representando (45%) das compras realizadas pelos consumidores, o que pode ser explicado 

pelo fato de serem bens adquiridos com bastante freqüência e totalmente consumidos após um 

ou alguns usos (PARENTE, 2000). Os produtos duráveis que são produtos não-perecíveis, que 

sobrevivem a  alguns usos (durante meses) em (53%), este demonstra que os consumidores 

realizam compras mensais na rede adquirindo produtos de maior valor o que atribui confiança 

à marca. 

 

Tabela 8 
Divisão de formulários por tipos de produtos comprados pelos entrevistados 

Quais os produtos que o 
senhor (a) compra? 

Freqüência % 

Produtos de conveniência 02 2,0 
Produtos de compra 
comparada 

00 0,0 

Produtos de especialidade 00 0,0 
Produtos não duráveis 45 45,0 
Produtos duráveis 53 53,0 
Total 100 100,0 

 

  A seguir segue a análise descritiva, que permite visualizar dados mais próximos do 

perfil da Rede e sua gestão de marca a partir das respostas dos consumidores entrevistados. 

Esses dados constatam quem ela realmente atrai como consumidor e o porquê. A gestão de 

marca da mesma também foi identificada nesta etapa através dos cinco ativos de brand equity 

que se encontram em questões do formulário. Lembrando que os ativos são: lealdade de 
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marca, conhecimento de nome, associação da marca, qualidade percebida e outros ativos. 

Primeiramente, apresentam-se as questões de lealdade à marca.   

 As tabelas a seguir são características do ativo de lealdade à marca. Essas tabelas vão 

medir a lealdade de compra através de dados como há quantos anos compra em mercados da 

rede (tabela 9), se já comprava no determinado mercado da rede antes do mesmo pertencer a 

Rede Super (tabela 10) e o que mudou no mesmo após se associar a rede (tabela 11).  

 

Tabela 9 
Divisão de formulários por tempo de compra na rede dos entrevistados 

Compra na rede há quanto 
tempo?  

Freqüência % 

- de 1 ano 5 5,0 
1 a 3 anos 20 20,0 
4 a 6 anos 19 19,0 
7 a 9 anos 04 4,0 
10 anos 51 51,0 
Não soube responder 01 1,0 
Total 100 100,0 
 
 
 Apresentou-se que (51,0%) dos entrevistados compram na Rede há mais de dez anos, 

ou seja, desde o início da Rede, ou antes. Em observação simples, pôde-se constatar que os 

consumidores apresentavam orgulho, entusiasmo, familiaridade com o mercado na hora de 

responder essa pergunta, dado este que não pôde ser observado nos clientes que não estão 

alocados nessa categoria. Os clientes com menos de “10 anos de casa” não tinham o mesmo 

apego ao mercado que aqueles consumidores mais antigos. É preciso, no entanto, ressaltar que 

o apego dos mais antigos pode não estar relacionado com a gestão da marca da Rede, mas sim 

com o fato de ter havido um longo acompanhamento do trajeto do mercado, mesmo antes da 

criação da Rede, “desde que era um mercadinho ali...”, como afirmaram alguns dos 

entrevistados e como podemos observar na tabela 10, descrita no item “b”, a seguir. Clientes 

da rede de 1 a 3 anos ficaram em uma dimensão de (20,0%), seguido de (19,0%) de  4 a 6 

anos de compra, (4,0%), de 7 a 9 anos  e (5,0%) faz menos de um ano que freqüenta mercados 

da rede. (1,0) % dos entrevistados não soube responder.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

39 

Tabela 10 
Divisão dos formulários por entrevistados que já compravam no mercado 

Já comprava no mercado 
antes do mesmo fazer parte 
da  Rede Super? 

Freqüência % 

Sim 58 58,0 
Não 42 42,0 
Total 100 100,0 

 
 

 Outro dado da pesquisa para medir a lealdade dos consumidores é se os mesmos já 

compravam no mercado que se encontravam antes do mesmo ser da Rede Super. (58%) dos 

entrevistados já realizavam suas compras no estabelecimento enquanto (42,0%) não. 

 
Tabela 11 

Divisão de formulário por atributos que mudaram após o mercado pertencer à rede 
 O que mudou? Freqüência % 
Preço  36 63,6 
Tamanho do mercado 10 15,3 
Atendimento 04 9,1 
Produtos 03 4,1 
Outros 05 7,9 
Total 58 100,0 

 
 
  Apontando como mudanças nos mercados após estes serem cooperados da rede 

(tabela 11), os entrevistados ressaltam como melhorias o preço dos produtos (63,6%), 

tamanhos do mercado (15,3%), atendimento (9,1%), produtos (4,1%) e (7,9%) em outros 

quesitos como a qualidade dos produtos vendidos nos mercados. É preciso ressaltar que a 

pergunta em questão não mediu o índice de satisfação dos entrevistados quanto a cada item: o 

fato de o atendimento não ter aparecido como item que obteve melhorias com a implantação 

da Rede não permite inferir que haja insatisfação com relação a esta variável. 

 A seguir, observam-se os resultados referentes ao local de suas compras os 

entrevistados realizam na rede (tabela 12), quais são os outros mercados que compram (tabela 

13), freqüência de compra em mercados da Rede (tabela 14) e quanto costumam gastar cada 

vez que vão a um mercado da Rede Super (tabela 15). Vejamos as seguintes tabelas a seguir: 
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          Tabela 12 
Divisão dos formulários por local de compra de mercado dos entrevistados 

As suas compras de 
supermercado você realiza? 

Freqüência % 

Todas na rede 41 41,0 
Maior parte 49 49,0 
Menor parte 10 10, 
Total  100 100,0 

 

 (41,0%) dos entrevistados realizam todas suas compras na Rede, no item de fazer 

maior parte das compras em mercados da rede (49,0%) afirmam e numa dimensão de (10,0%) 

dos entrevistados afirmam realizar menor parte de suas compras em mercados da Rede Super. 

 
 

Tabela 13 
Divisão dos formulários por outros mercados que os entrevistados freqüentam 

Outros mercados Freqüência % 
Big 10 17,0 
Nacional 12 20,4 
Dois Irmãos 14 23,7 
Rede Vivo 9 15,2 
Outros 14 23,7 
Total 59 100,0 

 

 Aos entrevistados que responderam às alternativas que diziam realizar maior e menor 

parte das suas compras na Rede foi questionado qual outro estabelecimento que freqüenta. 

Com  (23,7%) a rede de mercados Dois Irmãos atingiu a mesma dimensão do item outros 

estabelecimentos  como, padarias e “mercadinho”. Com (20,4%), o mercado Nacional  

aparece, seguido do Big  (17,0%) e a Rede Vivo com (15,2%) dos entrevistados realizando 

suas compras  em outros estabelecimentos.  O empate em percentagem entre um mercado 

concorrente da cidade e o item outros, que são “mercadinho” e padaria, verifica-se que não 

são só mercados de grandes redes que competem com os mercados da Rede Super, e sim com 

grande participação o mercadinho de bairro ainda atua nesta disputa e muitas vezes não é 

lembrado como concorrente.  
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Tabela 14 
Divisão de formulários por freqüência de compra dos entrevistados 

Freqüência de compra no 
mercado da rede? 

Freqüência % 

Diária  36 36,0 
Semanal 51 51,0 
Mensal 08 8,0 
Ocasional 05 5,0 
Total 100 100,0 

 
 A freqüência de compra nos mercados pelos entrevistados apresentou que diariamente, 

(36,0%) dos entrevistados vão ao mercado, enquanto em uma dimensão de (51,0%)  

freqüentam semanalmente. (8,0%) e (5,0%) vão mensalmente e ocasionalmente 

respectivamente. 

 
Tabela 15 

Divisão dos formulários por valor de compra dos entrevistados 
Qual a média de valor das 
suas compras no mercado da 
rede? 

Freqüência % 

+ de R$ 100,00 16 16,0 
R$ 100,00 a R$ 50,00 22 22,0 
R$ 50,00 a R$ 20,00  47 47,0 
- de R$ 20,00 15 15,0 
Total 100 100,0 

 

 Em relação ao valor gasto a cada  compra na rede os consumidores em (47,0%) gastam 

em média R$ 20,00 a  R$ 50,00. De R$ 50,00 a R$ 100,00 (22,0%), mais de 100,00 (16,0%). 

Por fim menos de R$ 20,00 (15,0%). 

 Os dados referentes a valor das compras nos mercados da rede como freqüência dizem 

respeito a ativos de lealdade à marca e qualidade percebida.  Ir ao mercado diariamente ou 

semanalmente fazer suas compras e investir em uma maioria mais de vinte reais significa não 

só o ato de comprar, mas de confiar onde está se comprando e permanecer comprando ali, dia 

após dia. 

 Os próximos dados são referentes aos produtos de marca própria da rede, 

enquadrando-se no ativo de qualidade percebida. Questionam-se quantos dos entrevistados 

utilizam estes produtos, em que dimensão (tabela 16), o que acreditam em relação ao 

desempenho destes produtos (tabela 17) e o motivo (tabela 18).  
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Tabela 16 
Divisão dos formulários por utilização dos produtos da marca Rede Super 

 
  

Tabela 17 
Divisão dos formulários por qualidade dos produtos da marca Rede Super segundo 

entrevistados 
Como classifica os produtos da 
marca Rede Super? 

Freqüência % 

Bom 77 89,5 
Regular 08 9,3 
Ruim 00 0,0 
Muito ruim 01 1,2 
Total 86 100,0 

 
 

Tabela 18 
Divisão dos formulários por justificativa do por que da qualidade ou não dos produtos da 

marca própria  
Por que? Freqüência % 
Boa qualidade 73 84,9 
Má qualidade 04 4,7 
Bom preço 09 10,4 
Total  86 100,0 

 

 Em relação à qualidade percebida dos produtos de marca própria, (1,0%) dos 

entrevistado afirma utilizar todos produtos da Rede, (48,0%) utiliza menor parte, (37,0%) 

maior parte e (14,0%) nunca utilizou nenhum produto da marca própria. Em seguida, 

questionou-se aos consumidores que utilizam algum produto da Rede de como classificavam-

nos em relação à qualidade. Sendo que (89,5%) dos entrevistados afirmam como bom (9,3%) 

como regular e (1,2%) como muito ruim.  

 Se equiparar a dimensão em percentagem de uso de todos os produtos e a maior parte 

deles, chega-se a um valor reduzido, mas, em contraponto os dados em relação à qualidade 

superam. E se confirmam quando se questiona por que classificam os produtos bons ou ruins 

de comprar ou usar e com (84,9%) dos entrevistados afirmam que os produtos são de boa 

qualidade. Em contraponto com o item má qualidade com (4,7%) e por preço (10,4%).  

Produtos com a marca da 
rede você? 

Freqüência % 

Utiliza todos 01 1,0 
Maior parte 37 37,0 
Menor parte 48 48,0 
Nunca utilizou 14 14,0 
Total 100 100,0 
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Embora uma percentagem alta, durante as entrevistas, consumidores comentavam de um 

determinado produto que classificavam como ruim, mas compravam mesmo assim pelo preço 

e para usar em situações que não exigissem muita qualidade do produto. 

 Em relação aos dados obtidos referentes ao ativo associação da marca, seguem 

questões que sustentam o objetivo geral deste trabalho, o reconhecimento da razão de compra 

influenciada pela gestão de marca da Rede Super. Questiona-se  o por quê de realizar as 

compras na Rede (tabela 19), qual a imagem o entrevistado associa ao nome Rede Super 

(tabela 20) e palavras que o mesmo acredita representar sua relação de cliente com a Rede 

(tabela 21). 

 

Tabela 19 
Divisão dos formulários por razão de compra dos entrevistados  na Rede Super 

Por que realiza suas 
compras  na  Rede Super? 

Freqüência % 

Preço 51 51,0 
Próximo 38 38,0 
Espaço físico 02 2,0 
Hábitos  03 3,0 
Outros 06 6,0 
total 100 100,0 

 

  Referente à razão de compra dos entrevistados na Rede, tem-se uma dimensão de 

(51,0%) comprarem na Rede pelo preço, o que é um dos principais enfoques estratégicos da 

Rede tanto na prática de mercado quanto na aplicação do mesmo a sua comunicação.  Pode-se 

observar isso no próprio slogan que é: “O caminho da economia sempre pertinho de você”. O 

slogan não só destaca o preço, como outro atributo que na pesquisa apresentou índice de  

(38,0%) pelos entrevistados, a proximidade.  A conveniência de a loja estar perto do seu 

consumidor, permite que ele agregue mais qualidade e associe facilidades junto ao nome. 

Outros atributos como espaço físico (2,0%), hábito (3,0%) e outros (3,0%). A categoria outros 

se refere à variedade de produtos que representa o ativo de qualidade percebida no serviço, 

atributo da marca. O espaço físico é um atributo  considerado em determinadas lojas da rede, 

as quais estão se atualizando e aumentando suas instalações. O hábito de compra relaciona a 

lealdade de marca de consumidores que conhecem o mercado desde o início e criaram o 

hábito de freqüentar o mercado do bairro, atribuindo também qualidade à Rede.     
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Tabela 20 
Divisão de formulação de associação de imagem  a Rede Super pelos entrevistados 

Quando é mencionada Rede 
Super qual a imagem vem a 
memória 

Freqüência % 

Promoção 29 29,0 
Sacola amarela 21 21,0 
Logomarca 03 3,0 
Cores amarelo e vermelho 04 4,0 
Mercado 09 9,0 
Nenhuma 15 15,0 
Outras  19 19,0 
Total  100 100,0 

 
 A questão de associação de imagem ao mencionar o nome Rede Super  trouxe 

resultados como (29,0%) associarem a Rede a promoção, pois o elemento-chave da rede é o 

seu poder de competitividade no mercado, os baixos preços. Mas, o que pode desviar a 

associação ao elemento chave da comunicação da marca que é a sacola amarela, que 

apresentou um índice de (21,0%). É possível perceber que menos de um quarto da pesquisa 

associou o ícone da rede ao nome Rede Super. (3,0%) dos entrevistados associaram a 

logomarca da Rede e (4,0%) as cores amarelas e vermelhas, características da marca. Ainda 

(9,0%) associaram o nome a mercado, (19,0%) outras imagens como família dona do 

mercado, atendimento, compras, carrinho amarelo e coração. Os dois últimos elementos são 

símbolos de redes concorrentes que seguem o mesmo perfil da Rede Super. Por fim (15,0%) 

dos entrevistados não associaram nada ao nome da rede.  

 

Tabela 21 

Divisão de formulários por representação da  relação cliente da  Rede Super pelos 
entrevistados 

Dentre as seguintes 

palavras, qual (is) 

representam sua relação de 

cliente com a rede: 

Freqüência % 

Confiança 27 27,0 

Segurança 07 7,0 
Economia 38 38,0 
Conforto 03  3,0 
Facilidade 09 9,0 
Beleza 00 0,0 
Respeito  00 0,0 
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Amizade 12 12,0 
Palavras negativas  04 4,0 
Total  100 100,0 

 

 O próximo dado refere-se à relação de cliente - rede, a associação que o entrevistado faz 

a esta relação. Novamente com (38,0%) o atributo de destaque é a “economia”, o cliente liga 

com facilidade a economia que ele faz estando em mercados da Rede Super. Em seguida, com 

(27,0%) os entrevistados atribuem “confiança” na relação de cliente, observa-se que dados já 

analisados como hábito, familiaridade, lealdade à marca  confirma esta associação à marca. 

Outra associação que vai ao encontro da confiança é a “amizade” com (12,0%). Relacionados 

juntamente à associação e à qualidade se tem a “facilidade” apontada por (9,0%) dos 

consumidores, “segurança” (7,0%) e “conforto” (3,0%). Em alguns mercados obteve-se 

palavras negativas desta associação à relação com o mercado e ligada também à qualidade 

percebida. Palavras como “apertado”, “sujo”, “desorganizado” e “desconforto” somaram 

(4,0%). 

 Os próximos resultados obtidos são referentes à qualidade percebida através da 

comunicação do mercado, tanto das informações sobre ofertas (tabela 22),  como do nome do 

mercado filiado a Rede (tabela 23) e também pelo conhecimento  e associação do ícone da 

rede ao nome da mesma (tabela 24). 

 

Tabela 22 
Divisão de formulários por meio de conhecimento da comunicação da rede 

 
Fica sabendo das ofertas e 
promoções da rede como?
  

Freqüência % 

Meios de Comunicação (TV 
e rádio) 

82 82,0 

Impressos distribuídos 
(folhetos promocionais da 
rede) 

06 6,0 

Na rua (com vizinhos e 
amigos) 

00 0,0 

No próprio estabelecimento 12 12,0 
Total  100 100,0 

 
 
   Em relação à comunicação das ofertas por meios de comunicação atingiu-se um 

percentual de (82,0%) dos entrevistados, que têm acesso a essa informação através da 

televisão. A televisão é a mídia base utilizada como estratégia pela Rede. Durante as 
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entrevistas, os clientes mencionavam já saber exatamente o horário que os comerciais 

passavam na tevê, tendo como hábito conferir diariamente as promoções. Em seguida, 

(12,0%) dos entrevistados conferem as ofertas no próprio estabelecimento na hora de realizar 

suas compras e (6,0%) com os impressos promocionais da Rede, distribuídos no mercado ou 

em residências. 

 
 

Tabela 23 
Divisão de formulários por conhecimento de mercado por parte dos entrevistados 

O mercado que o Senhor (a) 
se encontra é? 

Freqüência % 

Soube 84 84,0 
Não soube 16 16,0 
Total  100 100,0 

 

   Os dados a seguir dizem respeito à recordação do nome do mercado junto ao nome 

Rede Super. Com (84%) dos entrevistados, obteve-se o reconhecimento do nome do mercado 

junto ao da Rede. O que se justifica por associações ligadas ao nome da marca, pela 

familiaridade e simpatia dos mercados e da marca junto aos seus clientes. Referente ao não 

reconhecimento do nome do mercado, a marca obteve um percentual de (16,0%). A lembrança 

e o reconhecimento são valores da marca construídos e mantidos através de ações de 

comunicação e marketing junto a público.  

 
 

Tabela 24 
Divisão de formulários por símbolo que representa a Rede para os entrevistados 

Para você o que simboliza a 
Rede Super entre as 
seguintes opções 

Freqüência % 

Carrinho de supermercado 09 9,0 
Sacola de supermercado 46 46,0 
Cesto de supermercado 08 8,0 
Família no mercado 35 35,0 
Nenhum 01 1,0 
Outro 01 1,0 
Total 100 100,0 

 

   O índice de conhecimento e associação de marca resultou em (46,0%) dos 

entrevistados, reconhecendo como símbolo da Rede a sacola amarela. Isso confirma uma das 

estratégias de reconhecimento que é a exposição de um símbolo para facilitar o conhecimento 

e associação dele junto ao nome de uma marca. Resultou-se em (35,0%) dos entrevistados que 
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relacionam a família como símbolo da Rede. O hábito e o costume de ter o mercado como um 

programa familiar ou algo dedicado à família ainda apresenta significativa associação, mas 

que descaracteriza o símbolo da Rede. Com (9,0%) o carrinho de supermercado aparece em 

terceiro e com (1,0%) cada aparecem alternativas como nenhum e outro, esse último foi 

mencionado como “coração”, que é símbolo de outra rede similar a Rede Super.  

 Os resultados referentes à associação e qualidade percebida da marca podem ser 

verificados nas tabelas a seguir. Com esses dados verificou-se a razão de compra 

especificamente em seis itens importantes para marcas no varejo. Essas tabelas se classificam 

como o mix varejista que analisam os 6P’s, sendo eles: produto, apresentação, preço, 

promoção, pessoal e ponto. 

 

Tabela 25 
Divisão de formulário por características dos produtos 

Quais dessas características 
abaixo se destacam quando 
você vem  a Rede Super?  
Em relação ao produto: 

Freqüência % 

Qualidade  44 44,0 
Variedade 49 49,0 
Exclusividade 04 4,0 
Nenhum 03 3,0 
Total  100 100,0 

 

 Em relação a produtos, (49,0%) dos entrevistados afirmam comprar estes na rede pela 

variedade que esta oferece, enquanto (44,0%) compram por qualidade e (4,0%) por 

exclusividade. Os (3,0%) restantes foram mencionados como tendo nenhum destes como 

motivação; 

Tabela 26 
Divisão de formulário por características de preço 

Em relação ao preço Freqüência % 
Preço dos produtos 72 72,0 
Custo/ benefício 22 22,0 
Prazo e forma de pagamento 06 6,0 
Total  100 100,0 

 

 Referente ao preço, (72,0%) dos entrevistados afirmam realizar suas compras pelo 

preço dos produtos, dando ênfase ao desconto que cada um apresenta, acrescentando o fator 

qualidade percebida  neste quesito. Com (22,0%), o item custo/ benefício aparece em segundo 
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lugar e com (6,0%) prazo e forma de pagamento são as razões de compra em relação a 

produto; 

Tabela 27 
Divisão de formulário por características do estabelecimento 

Em relação ao 
estabelecimento 

Freqüência % 

Layout da  loja 20 20,0 
Comunicação visual da loja 21 21,0 
Atmosfera da loja 24 24,0 
Conforto/ empatia 29 29,0 
Nenhum 06 6,0 
Total  100 100,0 

 

 Quando se questiona sobre a apresentação da loja, (29,0%) dos entrevistados declaram 

realizar suas compras  no estabelecimento pelo conforto e empatia que sentem em 

determinada situação. Complementando (24,0%) compra pela atmosfera que a loja oferece 

para seus clientes, (21,0%) percebe a comunicação visual e sinalização interna como pontos 

positivos para realizar suas compras e (20,0%) atribui o layout da loja como importante para 

ele comprar no mercado da rede. Os entrevistados mencionavam tanto em mercados de área 

maior ou menor de vendas, gostarem do layout da loja porque já conheciam onde todos os 

produtos se disponibilizavam sem precisar perder tempo nas suas comprar em busca de 

seções. Para completar, (6,0%) não associam nenhum destes itens como atributo a 

apresentação da loja; 

 

Tabela 28 
Divisão de formulário por características de promoção 

Em relação à promoção Freqüência % 
Propaganda 33 33,0 
Ofertas e promoção no PDV 65 65,0 
Programa de fidelização 02 2,0 
Total  100 100,0 

 

 Analisando a promoção como razão de compra (65,0%) afirmam visualizar mais na 

loja e resultar em suas decisões de compra as ofertas que a rede oferece no ponto de venda, 

enquanto (33,0%) justificam que a propaganda é que influencia sua decisão. Com (2,0%) 

declaram serem motivados pelos programas de fidelização da rede; 
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Tabela 29 
Divisão de formulário por características dos funcionários dos mercados 

Em relação ao pessoal Freqüência % 
Rapidez no atendimento 24 24,0 
Interesse e cortesia no 
atendimento 

64 64,0 

Qualificação técnica 06 6,0 
Serviços oferecidos 
(equipamentos) 

06 6,0 

Total 100 100,0 
  

 Quanto ao critério pessoal da Rede, (64,0%) destacam o interesse e a cortesia como 

itens fundamentais para decisão de realizar suas compras em determinado mercado da Rede, 

enquanto (24,0%) valorizam a rapidez no atendimento. Com (6,0%) cada, a qualificação 

técnica dos funcionários e serviços oferecidos é tida como razões de compras por parte dos 

clientes; 

 

Tabela 30 
Divisão de formulário por características de ponto e localização 

Em relação a ponto e 
localização 

Freqüência % 

Proximidade 70 70,0 
Facilidade de acesso 21 21,0 
Complementaridade co 
outras lojas 

02 2,0 

Visibilidade 07 7,0 
Total  100 100,0 

 

 Por último, o ponto e a localização. É resultante da decisão de compra dos 

entrevistados em (70,0%) a proximidade do mercado de suas casas. Com (21,0%), a 

facilidade de acesso dos consumidores, (7,0%) a visibilidade das lojas e com (2,0%) 

complementaridade com outras lojas.  

 Para medir o grau de satisfação dos clientes após relacionar os cincos ativos 

distribuídos pelas questões anteriores,  a tabela 31 apresenta os seguintes dados: 
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Tabela 31 
Divisão de formulários por grau de satisfação dos entrevistados 

Como cliente da Rede Super o 
senhor (a) está? 

Freqüência % 

Muito satisfeito 33 33,0 
Satisfeito 61 61,0 
Parcialmente satisfeito 06 6,0 
Insatisfeito 00 0,0 
Muito insatisfeito 00 0,0 
Total  100 100,0 

 
 
 Como se observa, (33,0%) dos entrevistados encontram-se muito satisfeitos como 

clientes da Rede Super após atribuir especificamente seus atributos aos mercados da Rede. 

Como satisfeito, (61,0%) afirma estar e (6,0%) parcialmente satisfeitos com a Rede. Os itens 

insatisfeitos e muito insatisfeitos não apresentaram percentuais. 

 

 

 

3.3.2 Análise descritiva das entrevistas com os gerentes dos mercados 

 

 A seguir observa-se e analisam-se os dados obtidos nas entrevistas realizadas 

com os gerentes dos dez mercados da Rede Super. Estes gerentes entrevistados são os 

responsáveis dos mercados os quais também se aplicaram os questionários ao público 

da Rede. 

 As entrevistas com os gerentes foram marcadas por telefone para serem 

realizadas no mesmo dia em que se aplicassem os questionários nos consumidores do 

mercado. Foram realizadas nos dias 28, 29 e 30 de setembro e 02 de outubro de 2006. 

As entrevistas eram realizadas antes de aplicar os formulários nos consumidores, o 

tempo de duração de cada entrevistas foi de 15 a 20 minutos, em que se obtiveram 

dados da estrutura do mercado, de concorrência e ações do mesmo como cooperado da 

Rede. As questões foram agrupadas de acordo com o mix varejista, (PARENTE 2000), 

o qual está presente também nos questionários dos consumidores. Dessa forma 

analisaram-se características e dados comuns entre os dois formulários aplicados em 

gerentes e consumidores. 
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  Cada figura desta análise corresponde a um agrupamento, que se dividem em: 

características e atributos do mercado, apresentação do mercado, atendimento pessoal, 

ponto e localização, mix de produtos, preço e promoção.  

No mesmo roteiro da entrevista com os gerentes, há dados que se obtiveram pela observação 

das atividades dentro do mercado, atividades como: relação e atendimento de funcionários 

com clientes, estrutura do mercado, layout e comunicação visual das lojas. Os mercados que 

analisados foram numerados de 01 a 10 e serão citados dessa forma na análise a seguir, não 

tendo seu nome divulgado. 

 A seguir, pôde-se observar  as características e atributos dos dez mercados da Rede, 

participantes da pesquisa. Estas características são referentes a: participantes da Rede há 

quanto tempo, quantos funcionários trabalham no mercado, área de vendas do mercado em 

metros quadrados,  o porquê da localização do mercado, quantos check-outs, dias e horários 

de maior fluxo de clientes, fluxo de clientes por dia,  público freqüentador do mercado e 

integração do mercado com a comunidade. 

 Em relação à participação da rede,  os dez mercados são sócio-fundadores da Rede há 

dez anos.  Os mercados apresentam em média  de 25 a 35 funcionários, exceto o mercado 05 

que tem 10 funcionários, o mercados seis com 48 e o mercado oito com 94. O número de 

funcionários varia de acordo com o próximo dado que se refere ao tamanho da área de vendas 

dos estabelecimentos. Os mercados apresentam uma média de 300 a 600 metros quadrados de 

área de venda, sendo que apenas três mercados estão na faixa dos 1000 a 1200 metros 

quadrados. Esse item demonstra o crescimento dos mercados e suas ampliações com o 

crescimento da Rede, pois, como se afirmou, todos são sócios fundadores e estão nesta há dez 

anos. A minoria deles como o mercado 10 são mercados pequenos e não se reformaram ainda. 

Mercados como os de número 01, 02, 06, 07 e 08 caracterizam esta mudança, pois estes 

mercados tiveram sua área ampliada para desta forma atribuir melhor serviço para seus 

clientes. 

 Quando questionados se a localização do mercado é considerada um fator estratégico, 

obtiveram-se os seguintes resultados: cinco dos mercados declaram que a localização é pelo 

local já ser propriedade da família dona do mercado e apenas foram se reestruturando, mas 

continuaram no mesmo local. Os mercados 7 e 10 têm a localização dos seus estabelecimentos 

devido à presença de um outro mercado anterior a ele  no mesmo local, assim podendo 

usufruir um hábito de compra que os moradores já criaram. O mercado 1 justifica sua 

localização por estar próximo ao cruzamento de duas rodovias que apresentam fluxo de várias 
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cidades próximas a Santa Maria, e por estar próximo a um conjunto habitacional com mais de 

400 apartamentos.  O mercado 5 está no local por ser um bairro familiar, que não apresentava 

nenhum mercado muito próximo.  O mercado 9 se localiza em uma área central da cidade, o 

que pode ser justificado pelo fato de não haver maiores mercados nesta parte da cidade antes 

do mesmo se instalar ali dez anos atrás.  Assim os mercados na maioria não se localizam 

estrategicamente, e sim por conveniência ou acaso. Apenas o mercado 01 foi estabelecido 

estrategicamente, considerando área de fluxo do local e público-alvo em potencial próximo as 

suas instalações. Fica claro que são mercados que não utilizam a localização como estratégia. 

 Os próximos dados são referentes a fluxo de mercado. O número de check-out nos 

mercados varia de 3 a 12. Os mercados de maior área de vendas que são os mercados 1, 2 e 8 

apresentam respectivamente 06, 07 e 12 check-outs. O mercado de número 3 também 

apresenta sete check-outs embora tenha metade da área de vendas dos mercados anteriores, da 

mesma forma os mercados 07 e 10 possuem seis check-outs embora apresentem uma área na 

média de 600 metros quadrados. Os demais dispõem de 3 a 5 check-outs. Os números de 

check-outs das lojas devem variar de acordo com o tamanho da área para que o mesmo tenha 

um alto fluxo de clientes, mas com serviço eficiente.  Nos mercados pesquisados, eles 

equilibram estes dados exceto o mercado 01 e 02 que dispõem de uma loja com mais de 1000 

metros quadrados e possuem apenas seis e sete check-outs respectivamente, tendo assim mais 

de 150 metros quadrados por check-out e como se observa mercados com metade de sua área 

possuem o mesmo número de caixas. 

 Outro fator analisado são os dias, horários e fluxo por dia de cliente. Em relação aos 

dias de maior fluxo, foi comum aos dez mercados citarem: quarta-feira, sexta-feira  e sábado. 

O fluxo de quarta justifica-se devido à promoção de hortifruti que a Rede oferece todas a 

quartas-feiras, sextas e sábado com base no hábito de compras para o fim de semana. Os 

horários destes fluxos também foram comuns à maioria dos mercados, sendo das 11h da 

manhã às 12h, e a partir das 18h. Sobre o fluxo por dia de clientes dos mercados, quatro dos 

dez mercados não souberam informar este dado, pois os mercados não apresentam um 

controle sobre este dado. Dos seis que responderam, três deles (mercados 01,02 e 10) 

apresentam um fluxo médio de 1000 clientes por dia. Dois destes mercados são os que 

apresentam uma área com mais de mil metros quadrados. Os demais (mercados 07,06 e 04) 

apresentam em média 600 a 700 clientes por dia. O fato de dois dos maiores fluxos de clientes 

serem dos mercados com mais de mil metros de área de vendas confirma novamente a relação 
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do tamanho de loja - check-out - fluxo. Esses dados devem ser desempenhados de forma 

eficaz para resultar em um bom serviço para a loja e seus clientes. 

  Em relação ao público dos mercados e integração do mercado com a comunidade, 

obtiveram-se os seguintes resultados. Os dez mercados têm como principal público às famílias 

que residem nos bairros que os estabelecimentos se localizam, apenas um dos mercados – o de 

número 08 – afirma ter como clientes moradores de outros bairros além do qual se localiza, 

mesmo que sendo bem distantes do local. Essa afirmação pode remeter a dados deste mercado 

como a sua área de vendas e  check-outs que são os maiores de todos. Também se considera o 

fato de os mercados terem como público famílias dos bairros que se localizam, fica evidente 

novamente que o público dos mercados se concentra no bairro sem maiores almejos no que se 

constata entrevistando os gerentes e com os dados obtidos. 

 Enfim, quanto a integração dos mesmos com a comunidade do bairro os mercados 01, 

03, 04,07 e 10 mencionaram ser “boa”, mas não declararam especificamente o porquê e que 

tipo de ações realizam para ser satisfatória a integração. O mercado 02 afirma dar auxílio a um 

posto de saúde, a eventos do bairro e em datas comemorativas. Os mercados 05 e 06  apóiam 

creches, paróquias e eventos do bairro, como, por exemplo, dia do vizinho. O mercado de 

número 09 auxilia conforme solicitado por alguma entidade do bairro e o mercado 08 diz ter 

uma ótima e total integração com o bairro pelo tempo de existência do mercado no local, há 

mais de dez anos. Entretanto, por sua vez, não mencionou as atividades que realiza. Esse dado 

vem identificar ações extras que os mercados realizam, importando-se com a fidelização, 

imagem  e relação do mesmo com seus clientes. Esses itens são ativos de qualidade percebida 

e associação à marca, pois os consumidores destes estabelecimentos associam estas ações e 

apoio dos mercados ao nome Rede Super e do mercado tendo como ativo importante para a 

marca. 

Assim, com esses primeiros dados, já é possível perceber que não há um padrão em 

relação a número de check-outs com área de venda ou com fluxo de clientes, pois  mercados 

com metade de check-outs e área de vendas atendem o mesmo fluxo de um que tem o dobro 

da sua estrutura. Para finalizar a análise destes atributos percebe-se que, quando se  avalia o 

fluxo de clientes por dia em cada mercado nota-se que todos os mercados apresentam índices 

altos de freqüência, podendo remeter a um dos dados do questionário aplicado ao consumidor: 

o local e a distância da casa dos consumidores até o mercado. O fato de a maioria (75%) dos 

consumidores dos mercados residirem nos bairros é um dos fatores que estão diretamente 

ligados a este fluxo de clientes nas lojas. O perfil do consumidor também compõe esta 
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variável, pois na mesma dimensão (75%) são mulheres casadas com filhos, logo, estão 

inclinadas a realizar compras de mercado. Outro dado que vem a confirmar é quando se 

questionam os gerentes para saber  qual o público dos seus mercados e se obtém como 

resposta dos dez mercados, famílias do bairro. 

 O próximo agrupamento de dados é relacionado ao layout das lojas. Segundo Parente 

(2000), o layout de um estabelecimento define a circulação do seu público, a disposição e 

exposição dos produtos e o conforto dos consumidores, influenciado diretamente na percepção 

dos mesmos em relação ao estilo e posicionamento do mercado. Assim, pode-se enquadrar o 

layout de supermercados e mercados no estilo “grade”, que  dispõem seu equipamento de 

forma retangular, em linhas paralelas formando ângulo reto com a fachada e com o fundo da 

loja. Por meio desses dados, verificou-se se existe um padrão no layout dos mercados da Rede 

Super. 

 O layout das lojas não apresenta um padrão segundo o quadro, pois cada mercado tem 

uma disposição de equipamentos e seções diferentes. O padrão de um mercado geralmente 

apresenta duas seções ao fundo como açougue, frios e laticínios ou a padaria ao fundo, lados 

diferentes. Os mercados da rede variaram entre fundo direito ou esquerdo e lados das lojas, em 

algumas situações se encontrando mais no centro da loja do que nos fundos da mesma. 

 Seis mercados apresentam a padaria ao fundo do lado direito  e outros seis do lado 

esquerdo. Já o açougue foi localizado em um mercado sozinho ao fundo, em outros sete dos 

estabelecimentos, ao fundo esquerdo, dois mercados partindo do lado direito ou esquerdo, mas 

na altura central da loja. Laticínios e frios se encontram localizados juntamente em 09 

mercados, variando entre  no fundo esquerdo (em cinco dos mercados) e  nos fundos a direita 

(quatro dos mercados), apenas um localizado do centro direito para o fundo.  

 De acordo com Parente (2000), o layout eficiente de um mercado dispõe o  hortifruti 

ao lado direito das lojas na parte da frente. Os mercados da Rede poderiam dispor de um 

layout mais adequado para a mesma, mas no que se observou cada mercado distribui como 

desejam. Os mercados 03,04 e 05 dispõem o hortifruti ao fundo do lado direito, já outros dois 

dispõem ao lado esquerdos. O mercado 10 dispõe quase todo fundo da loja. Havendo ainda os 

mercados 02,07 e 09 localizando a seção no centro das lojas. O mercado que se aproxima do 

padrão descrito pelo autor é o mercado 08 que localiza a seção na parte frontal, mas ao lado 

esquerdo. A seção de limpeza é comum a oito dos dez mercados localizados no centro dos 

produtos em geral, apenas nos mercados 01 e 07 ela se encontra na parte da frente dos 
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mercados um ao lado direito e outro ao esquerdo. Cinco dos mercados apresentam bazar, 

variando entre frente direita, esquerda e centro em uma maioria. 

 O item de carrinhos e cestas complementa os equipamentos da loja, em que mercados 

apresentam os dois em boa conservação padronizados com o nome da Rede. 

 Percebe-se,  então, que não existe na Rede um padrão de layout para as lojas, estas são 

autônomas na hora de dispor sua apresentação. O que acaba por não manter a identidade da 

marca em relação a este aspecto. 

 Os próximos dados referem-se ao atendimento pessoal na loja, em relação a serviços 

oferecidos aos consumidores pelos funcionários e relação dos mesmos com os clientes. Esses 

dados foram coletados na ficha de entrevista com os gerentes e alguns por observação não 

participante da pesquisadora. 

 Os dados de atendimento questionados aos gerentes apresentaram no geral dimensões 

positivamente altas. Atendimento ao balcão, empacotamento e embalagem para presente todos 

possuem, exceto o mercado 10 que não possui nem empacotamento, nem embalagem para 

presente. Nos itens entrega de compras e atendimento ao cliente, obteve-se a totalidade dos 

mercados. Esse item vem agregar qualidade percebida a marca, que é um dos ativos que 

baseiam a análise dos questionários do público e o da entrevista com gerente e observação. O 

item que permaneceu com apenas dois mercados é o de compras por telefone, que não é um 

serviço utilizado pelos mercados da Rede. 

 Dados de observação como cortesia dos funcionários com cliente, tempo na fila, 

modernidade dos equipamentos e caixa exclusivo apresentaram as seguintes ponderações. 

Referente ao item de caixa exclusivo para idosos, há apenas nos mercados 02 e 07. O tempo 

na fila nos mercados 01, 05, 06 e 08 são regulares, considerando que o único destes com 

menos 05 check-outs é o de numero 06. A cortesia com os clientes na maioria dos mercados 

foi considerada satisfatória no que se percebeu da atenção e conhecimento dos clientes. No 

mercado 04 que não se notara nenhuma atitude que se considere cortes com os clientes, sem 

muito contato e no mercado 07 que é um mercado novo no bairro. Em relação aos 

equipamentos, na maioria somente os equipamentos dos caixas são novos, o mercado 02 

afirma ter todos seus equipamentos novos, o mercado 07 diz serem todos usados. A cortesia 

com os clientes é, mais uma vez, mencionada como essencial para o consumidor perceber 

como qualidade e aos poucos se tornar leal à marca. Analisar o estado dos equipamentos 

também acaba por agregar qualidade aos estabelecimentos, o que em uma maioria são 

equipamentos usados sendo poucos os que estão trocando com o tempo. 
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 O agrupamento seguinte a ser analisado é em relação a ponto e localização da loja, 

tendo como questões se há estacionamento na loja e sobre a fachada da mesma. 

Em relação ao estacionamento, sete mercados apresentam local destinado para este fim, 

exceto os mercados 05, 09 e 10. Parente (2000), afirma que os aspectos externos de uma loja 

provocam forte impacto na sua imagem, pois influencia diretamente a percepção do 

consumidor. É por meio de aspectos como fachada que a loja assume seu posicionamento e 

estilo seja este sofisticado ou popular. 

 As  fachadas dos mercados da Rede não apresentam visibilidade em alguns casos, o 

que se percebe no questionário do público. No agrupamento ponto e localização, os 

consumidores não freqüentam a loja por esse motivo, apenas (7%) destacaram esse item. As 

fachadas são caracterizadas como de frente reta, paralela às ruas. O mercado 01 apresenta a 

fachada, o gimmick da Rede, a sacola amarela, tendo a frente iluminada à noite. Nos mesmos 

moldes seguem os mercados 07 e 08 com fachadas atualizadas com o gimmick, tendo também 

boa aparência, iluminação e sinalização em muros e placas de indicação próximas aos 

estabelecimentos. Nessas placas, está aplicado o ícone  da Rede e uma flecha indicando a 

direção do estabelecimento. Já nos muros estão pintados a logomarca da Rede. Isso pode ser 

observado nas fotos a seguir:  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - mercado 01 – fachada 
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Figura 6 - mercado 07 - fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - mercado 08 - fachada 
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Figura 8 - mercado 08 – Totem, sinalização próxima ao estabelecimento 

 

 

 

Figura 9 - mercado 07 – sinalização próximo ao estabelecimento 

 

 Os mercados que apresentam esta atualização da fachada com o gimmick, sinalização 

próxima ao estabelecimento está em posição favorável se comparados aos que não a possuem, 

pois ele destaca sua participação na Rede e os cincos ativos de brand equity que podem ser 

tranqüilamente atribuídos a esta padronização nas fachadas. 

 Os demais mercados possuem fachadas desatualizadas e alguns  não apresentam 

caracterização nenhuma com cores ou logomarca da Rede. Há ainda  mercados que 
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apresentam placas pequenas e não visíveis, ou com problemas nas cores, já não característica 

da Rede. Esse problema de despadronização nas fachadas acaba não criando uma identidade 

da marca, ou uma identidade corporativa (PINHO 1996). A identidade corporativa pode estar 

aplicada na estrutura da organização, mas se a mesma não se estender para os demais ativos da 

marca não estará globalizando seus objetivos e negócios.  Desse modo, entende-se que a 

imagem, a fachada da empresa, da Rede é um desses ativos que visam unificar os mercados 

cooperados frente aos consumidores e  ao mercado, por assim criar a identidade da empresa. 

 Como exemplo, referente à falta de unidade nas fachadas, têm-se o mercado de 

número 06. Esse mercado apresenta a fachada mais diferentes do modelo que se segue na 

Rede. O mercado não apresenta modelo arquitetônico parecido, a fachada não se caracteriza 

como frente reta, não possui as cores da Rede nem o ícone.  Outro exemplo que prejudica a 

marca neste sentido é o caso do mercado de número 09. O mercado manteve em sua fachada e 

sinalização interna (que veremos nos próximos itens), o símbolo próprio do mercado que se 

trata de uma animação junto ao nome do mesmo e não consta nesta fachada o gimmick da 

Rede, apenas a marca. Como se pode observar na foto (figura 14). 

 Outro participante da rede apresenta despadronização relacionada às cores do mercado, 

o mercado de número 03 deixou de ter as cores características da Rede. O vermelho e o 

amarelo da fachada e logomarca já parecem outras cores devido ao tempo e a falta de 

cuidados com a fachada do estabelecimento, na foto (figura 10) observa-se este agravo. O 

mercado de numero 04 devido ao local que se encontra, uma via de movimento e velocidade 

apresenta uma placa que não atribui visibilidade ao estabelecimento, (figura 11). Essa 

despadronização nas fachadas como já se mencionou não cria uma identidade para  os 

cooperados da Rede e acaba por não utilizar este importante fator como ativo da marca, como 

estratégica para sua gestão e fortalecimento frente ao mercado. A seguir é possível observas as 

fachadas e suas particularidades dos mercados citados.  
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Figura 10 - mercado 02 – fachada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - mercado 03 – fachada 
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Figura 12 - mercado 04 – fachada 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - mercado 05 – fachada 
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Figura 14- mercado 06 - fachada  

 

Figura 15 - mercado 09 – fachada 

 

Figura 16- mercado 10 – fachada 
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 O próximo agrupamento diz respeito ao mix de produtos que verifica a variedade de 

marcas de produtos oferecidos, a disposição destes nas gôndolas, o número de produtos da 

marca própria que os mercados vendem e a sinalização das seções. Esses elementos como 

exposição de produtos e comunicação visual da loja favorecem a comunicação da marca e o 

processo de compra.  

 Os mercados em média dispõem de  cinco a seis marcas de produtos à venda para os 

consumidores. O mercado 03 dispunha apenas de três a quatro  marcas em algumas seções.  E 

com maior variedades têm o mercado 09 com média de 7 a 8 marcas e o mercado 08 com 

media de 10 a 12 marcas de cada produto. Em relação a itens da marca própria, todos 

revendem em média de 20 a 30 dos produtos. Quatro dos mercados (03, 04,06 e 10) não 

sabiam quantos itens da marca da Rede vendiam em suas lojas. A seguir é visualiza-se alguns 

dos produtos13 da marca própria da Rede.  

 

 
Figura 17 – produtos da marca Rede Super 

  

 Em relação aos produtos da marca própria no questionário aplicado ao público e na 

análise do mesmo, observa-se que  (86,0%) dos clientes dos mercados da Rede utilizam estes 

produtos da marca própria. Logo, todos os mercados ganham em vender os produtos em 

                                                 
13 Produtos: Pepino, fermento biológico, batata palha e fraldas descartáveis.  
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margem de lucro, barganha com fornecedores e na estratégia de marca. Como afirma Parente 

(2000), produto de marca própria tem o objetivo de fortalecer a imagem do varejista, além de 

fidelizar o consumidor  e oferecer alternativas aos consumidores.  

Em vista disso, é  focado na imagem da marca e nestas alternativas, que se caracterizam como 

preço baixo,  que a Rede investe na expansão destes produtos.  Outro dado que vem reforçar o 

investimento em produtos de marca própria é que hoje no Brasil (61,0%) das redes de 

mercados como a Rede Super investem em produto de marca própria, sendo que (93,0%) são 

de gênero alimentício14. 

 Referente à disposição de produtos no modelo de gôndolas, o planejamento da 

disposição dos produtos varia da categoria destes, espaço das prateleiras e estratégia de venda 

do próprio fornecedor (PARENTE 2000). Nos mercados da Rede Super a disposição dos 

produtos nas prateleiras se classificou em uma maioria, seis dos dez mercados, como bom, 

pois os produtos estavam organizados por categoria, estando as marcas bem dispostas para 

visualização, considerando itens como tamanho preço e cores. 

 O próximo item é a sinalização interna dos mercados. A sinalização foi avaliada tanto 

pelo consumidor como pelo método de observação da pesquisadora. No formulário aplicado 

ao consumidor, teve-se um índice de (21,0%) como atributo a apresentação da loja o fator 

comunicação visual e sinalização. Na observação, foi percebida a disparidade entre um 

mercado e outro. Cinco dos dez mercados (05, 06, 07,08 e 10) apresentam sinalização interna 

das seções. As placas de sinalização são uma diferente da outra, as que mais se caracterizam 

com a Rede é dos mercados 05, 07 e 08. Em uma está aplicada a logomarca, em outra o ícone 

e por fim somente cores características da Rede. Veja nas fotos a seguir:  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 - mercado 07 

                                                 
14 6ª Pesquisa Abras/SuperHiper setembro 2006 
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Figura 19- mercado 08 

 

    

Figura 18-  mercado 05 – placa de sinalização 

 

 Os outros dois mercados que apresentam sinalização tem placas com outro modelo, em 

que um (mercado 06) descaracteriza a Rede e o outro maximiza somente sua marca (mercado 

10), podendo confundir seu símbolo com o da Rede sem criar nenhuma identidade  tanto para 

Rede como para o nome próprio do mercado. O mercado 06 tem suas placas de cores 

diferentes como toda sua comunicação visual, o mercado não apresenta as cores vermelhas e 

amarelas, que são cores da Rede, em nenhuma situação dentro mercado, a não ser em sacolas 

para empacotamento e camisetas de funcionários. O mercado 10 apresenta placas com a 

logomarca da rede abaixo da marca do próprio mercado que exibe um ícone animado junto ao 

seu nome. O fato de estarem juntos na mesma exposição e com maior destaque para o 

“hipopótamo” do mercado pode confundir o consumidor na hora de associar o nome da Rede 

às sacolas amarelas, que é o ícone da marca.Observe nas fotos a seguir: 
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                  Figura 19 - mercado 07                          Figura 20 - mercado 06    

                              

 

 Em entrevista com o responsável pela comunicação da empresa Rede Super,  ele diz 

que a comunicação visual interna e mesmo as fachadas têm um planejamento gráfico da 

marca, mas não se obriga nenhum dos associados a utilizar forma padrão para estes itens. Uma 

das justificativas dos empresários não utilizarem este padrão de comunicação visual interna  e 

externa é o recurso financeiro para aplicar em tal investimento. Mas, como afirma  Parente 

(2000), elementos de sinalização auxiliam na compra, impulsionam o consumidor na decisão 

de compra, sentir-se localizado e  confortável na loja vai estimular a realizar as compras, irá 

também atribuir valores, e conseqüentemente, os ativos que tanto este estudo se dedica a 

discutir. A vitrine de um mercado é sua fachada, seu layout e sua comunicação visual, são 

estes fatores além de bons e variados produtos que irão atrair o consumidor até o 

estabelecimento para comprar no mesmo e atribuir qualidades, associações, conhecimento e 

lealdade à marca. 

 O próximo agrupamento está relacionado ao preço dos produtos do mercado. Essas 

questões foram feitas aos gerentes dos dez mercados. As questões são referentes a: quais as 

condições de pagamento nos mercados, como classificam seus preços, quem é seu concorrente 

e suas vantagens e desvantagens sobre a concorrência.  

 Em relação às condições de pagamento e uso do cartão da Rede, todos os mercados 

oferecem o cartão da Rede Super a seus clientes e utilizam todos os outros cartões de crédito, 

convênios e ticket de alimentação. Sobre a concorrência os mercados 04,07 e 08, 

mencionaram ter como concorrentes os mercados Big e Nacional, mas o mercado 07 e 08 

ainda mencionaram a Rede Vivo como concorrente principal assim como os mercados 03, 
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06,09 e 10. A Rede Vivo é vista por eles como principal concorrente pelo fato de a empresa 

seguir o mesmo perfil da Rede Super e competir acirradamente em preços.  Um dos mercados 

mencionou os Dois Irmãos como concorrente. Os mercados 02 e 03 apontaram como principal 

concorrente um outro mercado da Rede, que possui os mesmos preços, estão próximos e 

apresenta uma infra-estrutura maior que a dos mercados 02 e 03. 

Esse resultado referente à concorrência se comparado ao resultado que se tem no questionário 

aplicado nos, consumidores percebe-se que, o concorrente mencionado não é a  Rede Vivo, e 

sim outros.  Com (23,7%) dos consumidores  compram nos mercados Dois Irmãos e (23,7%) 

em outros, que são padarias, fruteiras e “mercadinho”.  

 O último item a  ser analisado é a promoção, que questiona a propaganda e as 

promoções e ofertas no PDV (ponto-de-venda). 

 No presente trabalho tem-se um dado que informa que a mídia base utilizada pela rede 

é a televisão. Este dado vem ao encontro de outro dado do questionário dos consumidores em 

que (82,0%) dos entrevistados ficam sabendo das ofertas pela televisão. Na entrevista com os 

gerentes, foi possível saber que nove dos dez mercados realizam propaganda somente  com a 

Rede. Apenas o mercado 02 tem uma propaganda exclusiva em outro canal, que não é o 

mesmo canal utilizado pelas propagandas da Rede. Este mesmo mercado possui ainda 

propaganda com carro de som no bairro. O fato de fazer publicidade apenas com Rede auxilia 

na construção de identidade da marca, atribuindo assim as mesmas características para todos 

nas propagandas e não desvinculando nenhum dos mercados ao nome Rede Super. 

 As ofertas dos mercados são parte delas feitas pela Rede e parte feita pelo próprio  

mercado. A visualização destas ofertas varia não só no preço, mas  da forma que são expostas. 

Não se utilizam placas padrões para exibir essas ofertas da Rede, cada mercado dispõe de sua 

forma. Lembrando que no questionário do consumidor, eles afirmavam (65,0%), que  o que 

mais visualizam dentro dos mercados são as ofertas e as promoções. Perdem, assim, mais uma 

oportunidade de padronizar estas ofertas como comunicação visual da Rede. Os mercados 

apresentam como material no PDV, apenas  panfletos de ofertas da rede. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 Ao término do presente trabalho final de graduação do curso de Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda da Unifra, que teve como tema a gestão de marca da Rede Super 

conclui-se que a Rede, dentro de padrões teóricos de gestão de marca aqui citados por autores 

como Parente (2000), Pinho (1996) e Aaker (1998), não estaria executando todas as 

ferramentas dispostas no arcabouço apresentado e, desta forma, não é possível dizer que a 

Rede em análise esteja alcançando resultados em torno da gestão de sua marca. Mas, ao longo 

do trabalho, com a análise de resultados obtidos junto aos consumidores foi possível perceber 

fatores que sinalizam um bom desempenho da Rede junto ao público, embora haja um 

desequilíbrio com padrões que caracterizariam  uma eficiente gestão de marca. 

 Como afirmou no início do trabalho o responsável pela comunicação da Rede, a 

mesma teve três momentos de destaque e evolução da marca. O primeiro foi quando se criou o 

ícone da sacola amarela: as sacolas dos mercados passam a ser amarelas, tendo então um 

ícone que identifica a Rede. O segundo momento da marca foi quando surgiu o gimmick da 

Rede, dando vida ao ícone da sacola e reforçando a gestão da marca da Rede Super. Por 

último, a terceira evolução, que foram à fachada das lojas, a atualização das mesmas com o 

que a marca tem hoje de mais forte em sua comunicação, segundo o publicitário responsável 

pela Rede, o gimmick da sacola amarela. Aliado a inclusão do mesmo como principal 

elemento nas fachadas, destaca-se que em alguns associados, o guimmick acabou recebendo 

mais destaque do que a própria logomarca da Rede.  

 Quando se mediu o reconhecimento e associação deste ícone e gimmick por parte do 

público, têm-se resultados como (29,0%) dos entrevistados associarem ao nome da Rede a 

palavra promoção e não o gimmick ou a sacola. Embora o preço baixo seja um dos elementos 

referente à competitividade da mesma no mercado, esta associação da promoção junto ao 

nome da Rede acaba por desviar a ligação ao elemento-chave da comunicação da marca, que é 

a sacola amarela, que apresentou um índice de (21,0%) de reconhecimento por parte dos 

consumidores. Percebe-se que menos de um quarto da pesquisa associou o ícone da Rede ao 

nome Rede Super e ainda (19,0%) agregaram outras imagens como família dona do mercado, 

atendimento, compras, carrinho amarelo e coração. Os dois últimos elementos são símbolos de 

redes concorrentes que seguem o mesmo perfil da Rede Super. Por fim, (15,0%) dos 

entrevistados não associaram nada ao nome da Rede, um percentual que chega a preocupar 

visto que constitui uma grande fatia do público consumidor. 
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Tendo como objetivo desta pesquisa, compreender como o processo de gestão de 

marca da Rede Super, influencia na razão de compra de seus clientes, apresenta-se o resultado 

de uma das questões do questionário aplicado ao público. Com (51,0%), dos entrevistados 

ressaltando o preço como fator decisivo na escolha do mercado onde realiza suas compras, é 

possível também detectar que o preço faz parte do conjunto dos principais enfoques 

estratégicos da Rede, tanto na prática de mercado quanto na aplicação do mesmo a sua 

comunicação.  Pôde-se observar isso no slogan que a marca usa na sua logomarca: “o caminho 

da economia sempre pertinho de você”. O slogan não só destaca o preço, como outro atributo 

que na pesquisa apresentou índice de (38,0%) pelos entrevistados: a proximidade.  A 

conveniência tida pelo fato de a loja estar perto do seu consumidor permite que ele agregue 

mais qualidade e valor, além de possibilitar a associação do conceito de facilidades junto ao 

seu nome.  

Em relação ao índice de conhecimento e associação de marca, obteve-se resultado 

de (46,0%) dos entrevistados reconhecendo como símbolo da Rede a sacola amarela. Esse 

dado confirmou uma das estratégias de reconhecimento, que é a exposição de um símbolo para 

facilitar o conhecimento e associação dele junto ao nome de uma marca. Este dado mostrou 

que a gestão mesmo estando despadronizada em alguns itens importantes para a gestão de 

marca de uma corporação, ela acaba por alcançar um bom índice de lembrança entre os 

consumidores, embora (35,0%) dos entrevistados relacionem à família como símbolo da Rede. 

Isto pode ser explicado se analisarmos o hábito e costume de ter o mercado como um 

programa familiar ou algo dedicado à família como algo que ainda apresenta significativo 

valor para o consumidor. É importante destacar que este fator não apresenta relação com o 

símbolo da Rede.  

 Quando se vai à busca de mais resultados referentes aos ativos do brand equity que 

neste estudo são tidos como a base para a construção e gestão de uma marca, lembra-se 

novamente que estes ativos devem estar diretamente ligados com o nome ou símbolo de uma 

marca. Nos resultados da pesquisa, estes ativos foram apresentados em diversas das questões 

feitas ao público, aos gerentes e também percebidos na observação da pesquisadora. Referente 

aos resultados junto ao público como ponto de partida, constatou-se que a maioria dos clientes 

(75,0%) reside no bairro onde se localizam os mercados, constituindo, portanto, um dos 

fatores que os levam a fazer suas compras no estabelecimento onde foram abordados pela 

pesquisadora. Outro dado a somar ao anterior é que a maioria dos consumidores podem ir 

andando ao supermercado (68%), o que parece representar fortemente um fator de 
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conveniência, o que figura como ativo responsável pela qualidade percebida, visto que está se 

facilitando o processo de compra para o consumidor, agregando, assim, qualidade para esta 

atividade e atua como uma das razões de compra do cliente. 

 Apresentou-se que (51,0%) dos entrevistados compram na Rede há mais de dez anos, 

ou seja, desde o início da Rede, ou antes. Vale destacar ainda que os consumidores 

demonstraram orgulho e familiaridade com o mercado na hora de responder essa pergunta, 

dado este que não pôde ser observado nos clientes que não estão alocados nessa categoria. 

Este resultado remete ao ativo de conhecimento da marca onde a familiaridade e a simpatia 

atuam como motivação de compra. No entanto, esse apego pode não estar relacionado com a 

gestão da marca da Rede, mas sim com o fato de ter havido um longo acompanhamento do 

trajeto do mercado, mesmo antes da criação da Rede, “desde que era um mercadinho ali...”, 

como afirmaram alguns dos entrevistados.   

 Quando se busca saber quem são os concorrentes, de acordo junto ao público 

consumidor, observou-se um empate em percentagem entre um mercado concorrente da 

cidade e o item outros, que são “mercadinho” e padaria. Verificou-se, então, que não são 

somente grandes mercados que competem com os mercados da Rede Super, e sim o 

mercadinho de bairro ainda atua com muita força nesta disputa. No entanto, este último não é 

indicado pelos componentes da Rede em análise como concorrente. Ao responderem o 

questionário, os gerentes dos mercados, em sua maioria, denominam a Rede Vivo como 

principal concorrente e justificam pelo fato da empresa seguir o mesmo perfil da Rede Super e 

competir acirradamente em preços.   

 Em relação aos produtos da marca própria no questionário aplicado ao público e na 

análise do mesmo, notou-se que  (86,0%) dos clientes dos mercados da Rede utilizam estes 

produtos da marca própria. Logo, foi possível verificar que todos os mercados acabam 

ganhando em margem de lucro, barganha com fornecedores e na estratégia de marca. Como 

afirma Parente (2000), produto de marca própria tem o objetivo de fortalecer a imagem do 

varejista, além de fidelizar o consumidor  e oferecer alternativas aos consumidores. 

Importante ressaltar que o fato dos consumidores adquirirem estes produtos de marca própria 

acaba por agregar mais ativos à marca, qualidade percebida e fomentar a lealdade à marca. 

 Desse modo, é visível que a Rede interpreta esses produtos como fonte estratégica com 

foco na imagem e na gestão da marca, o que também acaba se fortalecendo pelos baixos 

preços praticados dentro desta categoria e pelo investimento na expansão dessas linhas de 

produtos.  Outro dado que vem reforçar o investimento em produtos de marca própria, é que 
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hoje no Brasil, (61,0%) das redes de mercados como a Rede Super investem em produto de 

marca própria sendo que (93,0%) são de gênero alimentício15.  

  Os dados referentes a valor das compras nos mercados da Rede e freqüência de 

compra também foram analisados pelo estudo e dizem respeito a ativos de lealdade à marca e 

qualidade percebida.  Ir ao mercado diariamente (36,0%) ou semanalmente (51,0%) para fazer 

suas compras e investir mais de vinte reais (47,0%), significa não só o ato de comprar, mas de 

confiar onde está se comprando e permanecer comprando ali, dia após dia. 

Em relação a produtos, (49,0%) dos entrevistados afirmaram comprar na Rede pela 

variedade que esta oferece. Enquanto, (44,0%) compram por qualidade dos produtos. 

Referentes ao preço, (72,0%) dos entrevistados afirmaram realizar suas compras pelo preço 

dos produtos, dando ênfase ao desconto que cada um apresenta, acrescentando o fator 

qualidade percebida  neste quesito.  

Analisando a promoção como razão de compra, (65,0%) declarou visualizar mais 

na loja e resultar em suas decisões de compra as ofertas que a Rede oferece no ponto de venda, 

enquanto (33,0%) justificaram que a propaganda é que influencia sua decisão. Quanto ao 

critério dos funcionários da Rede, (64,0%) destacaram o interesse e a cortesia como itens 

fundamentais para decisão de realizar suas compras em determinado mercado da rede, 

enquanto (24,0%) valorizaram a rapidez no atendimento. Por fim ponto e localização. A 

decisão de compra dos entrevistados em (70,0%) resulta da proximidade do mercado as suas 

casas, tem-se aqui novamente as razões de compras dos entrevistados, sendo a promoção 

assinalada por (65,0%) dos respondentes e a proximidade do estabelecimento a sua casa 

assinalada por (70,0%) dos respondentes. 

 Referente à estrutura dos mercados, isso demonstra o crescimento dos mercados e suas 

ampliações com o crescimento da Rede, pois como se afirmou todos são sócios fundadores e 

permanecem na associação já há dez anos. Com estes dados já é possível perceber que não há 

um padrão em relação ao número de check-outs e área de venda, pois  mercados que detêm de 

uma área menor e com reduzido numero de check-outs atendem o mesmo que um mercado 

que apresente o dobro de área e check-outs. Para finalizar a análise destes atributos, se percebe 

que, quando avaliamos o fluxo de clientes por dia em cada mercado, constatou-se que todos os 

mercados apresentavam índices altos de freqüência, podendo remetê-lo a um dos dados do 

questionário aplicado ao consumidor: o local e distância da casa dos consumidores até o 

mercado. O fato de a maioria (75%) dos consumidores dos mercados residirem nos bairros é 

                                                 
15 Revista SuperHiper. São Paulo: Associações Brasileiras de Supermercados, n 368, set. 2006 p.76. 
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um dos fatores que estão diretamente ligados a este fluxo de clientes nas lojas. O perfil do 

consumidor também compõe esta variável, pois na mesma dimensão (75%) são mulheres 

casadas com filhos, logo estão inclinadas a realizar compras de mercado. Outro dado que 

confirmou esse fato é quando se questionam os gerentes dos mercados para saber  qual o 

público dos seus mercados e se obtém como resposta dos dez mercados, famílias do bairro. 

 Os mercados, na maioria, não se localizam estrategicamente, e sim por conveniência 

ou acaso. Apenas o mercado 10 foi estabelecido estrategicamente, considerando área de fluxo 

do local e público-alvo em potencial próximo as suas instalações. Fica claro que são mercados 

que não utilizam a localização como estratégia. 

 Como foi mencionado por Parente (2000), o layout de um estabelecimento define a 

circulação do seu público, a disposição e exposição dos produtos e o conforto dos 

consumidores, influenciado diretamente na percepção dos mesmos em relação ao estilo e 

posicionamento do mercado. Percebeu-se,  então, conforme os resultados que não existe na 

Rede um padrão de layout para as lojas, estas são autônomas na hora de dispor sua 

apresentação. O que acaba por não manter a identidade da marca em relação a este aspecto. A 

conservação de equipamentos também é tida como fator de qualidade percebida que auxilia na 

percepção dos ativos por parte do cliente, a maioria dos mercados apresentou equipamentos 

usados, mas justificam que estão procurando atualizá-los. 

 Segundo Parente (2000), os aspectos externos de uma loja provocam forte impacto na 

sua imagem, pois influenciam diretamente a percepção do consumidor. É por meio de 

aspectos como fachada que a loja assume seu posicionamento e estilo seja este sofisticado ou 

popular. Constatou-se que as  fachadas dos mercados da Rede não apresentam visibilidade em 

alguns casos, o que foi confirmado quando os entrevistados apresentaram o índice de 

visibilidade apenas com (7%). 

 Apenas três dos mercados pesquisados apresentam a atualização da fachada com o 

gimmick e sinalização próxima ao estabelecimento, os quais parecem ocupar posição 

vantajosa em relação aos que não a possuem, isso vem destacar sua participação na Rede e os 

cincos ativos de brand equity que podem ser tranqüilamente atribuídos a esta padronização 

nas fachadas. Os outros mercados possuem fachadas desatualizadas, sendo que algumas  não 

apresentaram caracterização nenhuma com cores ou logomarca da Rede. Há ainda mercados 

que apresentaram placas pequenas e não visíveis, ou com problemas nas cores, já não 

característica da Rede. Esse problema de despadronização nas fachadas acaba dificultando a  



 

 
 

73 

criação de uma identidade da marca, ou uma identidade corporativa (PINHO 1996). A 

identidade corporativa pode estar aplicada na estrutura da organização, mas se a mesma não se 

estender para os demais ativos da marca não estará se globalizando seus objetivos e negócios.  

Em vista disso, entendeu-se que a imagem e a fachada da empresa da Rede é um desses ativos 

que visam unificar os mercados cooperados frente aos consumidores e  ao mercado, por assim 

criar a identidade da empresa. 

 Quanto à comunicação visual interna do mercado, verificou-se desde a disposição dos 

produtos até placas de ofertas. A disposição dos produtos nas prateleiras se classificou em 

uma maioria como satisfatória, pois os produtos estavam organizados por categoria estando as 

marcas bem dispostas para visualização. Não se utilizam placas padrões para exibir estas 

ofertas da Rede, visto que cada mercado dispõe de sua forma. Lembrando que no questionário 

do consumidor eles afirmaram (65,0%), que o que mais visualizam dentro dos mercados são 

as ofertas e as promoções, logo a Rede perde em não padronizar um elemento tão visado que 

auxiliaria na gestão da marca, pois poderá mais uma vez expor nome, cores ou gimmick da 

mesma. Os mercados apresentaram como material no PDV, apenas  panfletos de ofertas da 

rede, perdendo novamente oportunidade de expor mais elementos característicos da Rede, 

como o gimmick, por exemplo.  

 Afirmou-se que existe um planejamento para comunicação visual interna e mesmo 

para as fachadas, mas não há nenhum programa de incentivo aos associados para que se 

padronizem as frentes e a linguagem visual nelas aplicadas. O principal obstáculo para se 

aplicar importante estratégia nos estabelecimento são os próprios associados que não 

reconhecem tamanha importância e alegam que não se realiza por falta de recurso financeiro. 

Indo contra  colocações como a de Parente (2000), que afirma que elementos como os de 

sinalização auxiliam na compra e impulsionam o consumidor na decisão de compra. Fazer 

com que o consumidor sinta-se confortável na loja vai estimular a realizar as compras, 

atribuindo, assim valores e, conseqüentemente os ativos que tanto este estudo se dedica a 

discutir. A Rede não prioriza este investimento que é fundamental para o consumidor e que foi 

percebido durante a pesquisa quando consumidores sejam eles em um número pouco 

expressivo, mencionaram insatisfação com a desorganização do mercado, pouco espaço e falta 

de higiene. 

 Novamente vale destacar que o autor menciona como vitrine de um mercado a sua 

fachada, seu layout e sua comunicação visual, que serão estes fatores somados a bons e 
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variados produtos que, por sua vez, irão atrair o consumidor até o estabelecimento e atribuir 

qualidades, associações, conhecimento e lealdade à marca. 

 Ainda chega-se  a conclusão, baseada em resultados dos questionários, que a razão de 

compra de muitos consumidores da Rede Super é o preço baixo que a Rede oferece e a 

conveniência que a proximidade se faz característica, estratégias de mercado que acabam 

atraindo o consumidor, mas que somente elas não constroem uma marca forte que esteja 

sempre competitiva e reconhecida no mercado, para assim também à decisão de compra dos 

clientes. Mas vale ressaltar que somente preços baixos não irão fidelilizar estes clientes por 

muito tempo, é preciso que outros ativos e valores sejam trabalhados pelos mercados. 

 Contudo e tratando-se do gerenciamento da marca que  busca seu conhecimento e 

expansão de suas atividades pelo mercado, de forma eficaz e com qualidade, entende-se que é 

preciso que a rede tenha uma imagem unificada para melhor reconhecimento do público da 

mesma, que integre e construam significados compartilhados por todos. A Rede hoje possui 

uma identidade, mas que não se aplica a todos integrantes e de maneira padrão e organizada,  

mesmo que atualmente se obtenham crescentes resultados dentro do mercado competitivo que 

atua.  

 Sugere-se que a marca invista então na padronização de suas lojas para continuar 

obtendo resultados no mercado e fidelizar seus clientes com valores agregados a marca, que 

não possam ser derrubados pela concorrência facilmente como preços. Também que estudos 

como este continuem sendo realizados para facilitar a observação das práticas de mercado 

junto a teoria, para conhecer melhor as estratégias atualmente implementadas no mercado, no  

que acreditam os empresários do ramo e acompanhar o crescimento deste forte mercado 

varejista. 
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