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RESUMO  

Este trabalho é mostra a estrutura organizacional de marketing de uma rede de supermercados 

no município de Santa Maria-RS, a Rede Vivo. Verifica-se, que embora sejam identificadas 

algumas ações relacionadas ao marketing não há uma estrutura competente para desenvolver 

um trabalho adequado na empresa. O estudo apresenta os conceitos gerais do marketing e 

através de entrevista aplicada ao gerente responsável pelo setor da empresa, é feito um 

cruzamento entre teoria e prática.  

Palavras-Chave: Marketing, Setor Supermercadista, Rede Vivo   

ABSTRACT  

This work is shown the organizational structure of marketing of a supermarket chain in Santa 

Maria-RS, the Rede Vivo. There is that although they identified some actions related to 

marketing there is a structure responsible for developing an adequate job in the company. The 

study presents the general concepts of marketing and through interviews applied to the sector 

manager responsible for the company is making a cross between theory and practice.  

Key-words: Marketing, Supermarket Sector, Rede Vivo                    
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1 INTRODUÇÃO  

O Marketing tradicional tem como alvo atividades envolvidas com o preparo do 

produto, a fixação de seu preço, a comunicação com seu mercado para provocar a demanda e 

o atendimento dessa demanda por meio da logística e distribuição.  

Na era da informação vivencia-se a velocidade com que produtos se tornam obsoletos 

e conceitos se tornam ultrapassados em face das transformações culturais e sociais. Hoje, o 

consumidor está no “comando” da situação. As empresas buscam atender ainda mais às 

necessidades e aos desejos dos consumidores cada vez mais exigentes.   

Mas, não basta saber apenas sobre as necessidades dos clientes, é preciso saber sobre 

seu comportamento para poder fidelizá-lo. E isso é uma missão árdua porque atualmente as 

empresas oferecem produtos e serviços muito semelhantes fazendo com que os consumidores 

mudem de uma marca para outra sem quaisquer temores. 

O marketing tradicional identificou variáveis controladas conhecidas como mix de 

marketing que originaram quatro grupos amplos denominados os 4Ps do marketing: produto, 

preço, praça e promoção. 

A administração de marketing vem sofrendo inúmeras mudanças nos últimos anos, a 

medida que as empresas buscam a excelência de marketing. Com a valorização do cliente e a 

busca da sua satisfação, outros fatores passaram a ter relevância e a interferir na gestão de 

marketing das empresas. Esta nova orientação passou a ser denominada de marketing 

holístico. 

Marketing Holístico é uma expressão utilizada por Philip Kotler e Kevin Lane Keller 

(2006) para indicar uma abordagem que reconhece de uma forma mais completa, 

complexidades das atividades de marketing. 

Ele passa a analisar, além do mix tradicional, o marketing integrado, o marketing de 

relacionamento, o marketing interno e o marketing socialmente responsável 

Segundo Kotler:  

O Marketing Holístico pode ser visto como o desenvolvimento, o projeto e a 
implementação de programas, processos e atividades de marketing, como o 
reconhecimento da amplitude e das interdependências de seus efeitos. Ele reconhece 
que no marketing “tudo é importante” – o consumidor, os funcionários, outras 
empresas e a concorrência, assim como na sociedade como um todo – e que muitas 
vezes se faz necessária uma perspectiva abrangente e integrada (Kotler, Keller, p. 
15).   
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A aplicação deste conceito foi analisada a partir do estudo do departamento de 

marketing de uma rede de supermercados no município de Santa Maria-RS, a Rede Vivo de 

Supermercados. Através de entrevista com Supervisor de Marketing e de Informação da Rede, 

verificam-se as praticas de marketing da empresa.  

O problema de pesquisa foi verificar como é desenvolvido o marketing, através do 

departamento responsável, pela rede vivo de supermercados de Santa Maria. Como objetivos 

específicos buscou-se identificar quais as atividades, ferramentas e ações de marketing são 

realizados na Rede Vivo e analisar a prática, segundo as teorias de marketing holístico. 

O presente trabalho é composto de um referencial teórico que aborda conceitos de 

marketing, marketing holístico, varejo, histórico dos supermercados, metodologia, a rede 

Vivo de Supermercados e seu departamento de marketing.                       
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 MARKETING   

O papel do marketing no sucesso de uma organização só foi reconhecido há bem 

pouco tempo. Isto ficou particularmente evidente em países da Europa oriental cujas 

economias recentemente deixaram de ser controladas pelo Estado para se transformar em 

empreendimentos comerciais voltados para o mercado. Peter F. Drucker, um especialista em 

administração, enfatiza a importância do marketing em seu livro A Prática da Administração 

de Empresas:   

Se desejamos saber o que é um negócio, devemos começar pela sua finalidade. E a 
finalidade deve situar-se fora do negócio. Na verdade, deve ficar na sociedade, visto 
que uma empresa de negócios é um órgão da sociedade. Só há uma definição válida 
para a finalidade de uma organização: criar um cliente. (BOONE & KURTZ, 1998, 
p.5).  

A AMA – American Marketing Association, tentou padronizar a terminologia do 

marketing ao defini-lo como “o desempenho de atividades comerciais que direcionam o fluxo 

de bens e serviços do produtor ao consumidor ou usuário”. Esta definição, entretanto, 

mostrou-se limitada porque falhava em reconhecer o papel crucial do marketing em analisar 

as necessidades do cliente e assegurar o fluxo de informações necessárias para adequar as 

mercadorias e serviços criados pela produção da empresa às expectativas do comprador.  

Em 1985, a American Marketing Association substituiu a definição antiga por outra 

mais abrangente:   

Marketing é o processo de planejamento e execução da concepção, preço, promoção 
e distribuição de idéias, bens e serviços, organizações e eventos para criar trocas que 
venham a satisfazer objetivos individuais e organizacionais. (Boone & Kurtz, 
1998, p.6).  

Ainda, de acordo com Boone & Kurtz, (1998, pág. 6), a essência do marketing é o 

processo de troca, em que duas ou mais partes se dão algo de valor, com o objetivo de 

satisfazer necessidades recíprocas.  

Numa perspectiva de marketing como relações de troca, Philip Kotler diz que 

“podemos definir o marketing como o processo social e gerencial através do quais indivíduos 
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e grupos obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando produtos uns 

com os outros.” (KOTLER, 1998, p. 3). 

Thiago Cabrino, em artigo da internet, expõe as bases mercadológicas e seus 

elementos para que se possa definir o que vem a ser marketing: “um primeiro ponto é analisar 

as necessidades, desejos e demandas dos seres humanos”. Em toda sua existência, o homem 

precisa de diferentes elementos para sobreviver, os quais são desde os mais vitais até os mais 

supérfluos, porém, que desenvolvem a necessidade humana em torno da satisfação básica. Os 

desejos são carências por satisfações específicas que atendem às necessidades. Já as demandas 

são desejos por produtos / serviços determinados, respaldados pela possibilidade de aquisição. 

Deste modo, os profissionais de marketing estão a todo o momento analisando as vontades 

humanas, estimulando desejos através de elementos fortes e influenciadores, para, em 

conseqüência deste trabalho, gerar uma procura em torno daquilo que foi desenvolvido.  

O segundo ponto de análise está voltado ao produto, este pode ser subdividido em três 

níveis: bem físico – [em um] restaurante, as refeições –, serviço – [em um] restaurante, 

delivery – e uma idéia – [em um] restaurante, economia de tempo. (CABRINO, 2008). 

Assim, esses três aspectos podem estar presentes em um único fator comercial, 

envolvendo o produto em uma gama de elementos que podem torná-lo essencial ao 

consumidor, ou apenas um produto de compra sazonal. Por isso, as organizações devem estar 

atentas em não só vender o bem físico, mas sim os benefícios implícitos, que muitas vezes 

servirão de apoio no momento de decisão por parte do consumidor.  

As organizações praticantes do marketing estão, a todo o momento, monitorando o 

mercado em busca de novas descobertas e nichos que possibilitem sua expansão e 

crescimento. Esse acompanhamento tem forte incidência de elementos ambientais, que 

englobam análises demográficas, econômicas, político-legais e socioculturais, que fornecerão 

elementos de forte interferência no momento de decidir qual estratégia adotar.  

2.1.1 História do Marketing  

Apesar de encontrarmos suas raízes ao longo da história da humanidade na própria 

gênese do comércio, o marketing é um campo de estudo novo se comparado com os demais 

campos do saber. O estudo do mercado surgiu da necessidade dos industriais de administrar a 

nova realidade, oriunda da Revolução Industrial que causou uma transformação de um 

mercado de vendedores para um mercado de compradores.  
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Pode-se, então, afirmar que marketing é o estudo do mercado. É uma ferramenta 

administrativa que possibilita a observação de tendências e a criação de novas oportunidades 

de consumo visando à satisfação do cliente e respondendo aos objetivos financeiros e 

mercadológicos das empresas de produção ou prestação de serviços. (FRAGA, Robson, 

2006). 

Este conceito de marketing manteve-se inalterada até fins da Segunda Guerra Mundial, 

quando então, reagindo ao crescimento da concorrência, mercadólogos começaram a teorizar 

sobre como atrair e lidar com seus consumidores. Surgiu então a cultura de vender a qualquer 

preço. 

Barnum, autor de “The Science of Getting Rich” e “The Art of Money Getting” foi um 

ícone desse período, cheio de truques que faziam da arte de vender quase num espetáculo de 

charlatanice, e que faz com que até hoje os profissionais do mercado sejam vistos com 

desconfiança. Outros autores da época são W.D. Scott, autor de The Psychology of 

Advertising, e H.L Hollingworth que escreveu Advertising and Selling. As técnicas existentes 

baseavam-se mais na intuição do que na prática. Eram técnicas ingênuas e/ou maliciosas que 

estavam misturadas a ferramentas eficientes. Lenda e fato se misturavam, mas o mercado não 

dava muito ouvido à academia. 

Nos anos 40, Robert Bartels, da Ohio State University, defendeu sua tese de doutorado 

sobre a teoria do Marketing, mas até então raros eram os princípios do Marketing 

estabelecidos, com exceção de trabalhos como o de Walter Scott, sobre a aplicação da 

psicologia na propaganda e o de William J. Reilly sobre as leis de gravitação do varejo. A 

questão crucial era se as teorias de mercado podiam ou não se desenvolver. Autores como 

Roland Vaile e outros afirmavam que nunca seria possível desenvolver uma teoria 

mercadológica genuína, pois considerava esta extremamente subjetiva, quase uma forma de 

arte. Por outro lado, Bartels e outros começavam a admitir que existia uma potencialidade 

para a teoria mercadológica se tornar uma ciência. Em 1954, pelas mãos de Peter Drucker ao 

lançar seu livro “A Prática da Administração”, o marketing é colocado como uma força 

poderosa a ser considerada pelos administradores. 

Na maior parte das empresas, o marketing ocupava, há 50 anos, apenas um lugar 

modesto no organograma, o de um serviço comercial, composto por alguns vendedores e 

empregados, e muitas vezes estava subordinado ao diretor de produção ou diretor 

administrativo, mas aos poucos, essa função foi-se alargando progressivamente e colocada no 

mesmo plano das outras direções de produção, financeira e de recursos humanos.  
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2.1.2 Fundamentos do Marketing   

O Marketing tem suas origens no fato de que os seres humanos são criaturas que 

possuem necessidades e desejos. Desde que muitos produtos podem satisfazer certa 

necessidade, a escolha do produto é guiada pelos conceitos de valor, custo e satisfação. A 

maioria das sociedades modernas trabalha sob o princípio da troca. Pessoas especializam-se 

em produzir produtos específicos e trocá-los por outras coisas de que necessitam. Engajam-se 

em transações e construção de relacionamentos. Mercado é um grupo de pessoas que 

compartilha uma necessidade similar. O marketing coordena aquelas atividades envolvidas no 

trabalho com mercados, isto é, tenta realizar trocas potenciais. 

Marketing é um processo social por meio dos quais pessoas e grupos de pessoas obtêm 

aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos 

e serviços de valor com outros (KOTLER, KELLER, 2006).  

2.1.3 Trocas  

Segundo Sandhusen (1998), troca é o processo pelo qual duas partes dão algo de valor 

uma à outra para satisfazer necessidades e/ou desejos. Como tal, a troca é tanto o objetivo 

quanto o denominador comum de toda a atividade de marketing, e pode assumir uma 

variedade ampla de formas: custo do ensino por educação, votos por ação política prometida, 

qualificações por emprego, dinheiro por refeição e assim por diante.  

Segundo Kotler e Keller (2006), troca é o conceito central do marketing, envolve a 

obtenção de um produto desejado de alguém oferecendo algo em troca. 

A essência do marketing é o processo de troca, em que duas ou mais partes se dão 

algo de valor, com o objetivo de satisfazer necessidades recíprocas. Em muitos casos, o item é 

um bem tangível, como um jornal, um CD ou um par de sapatos; em outros, serviços como a 

lavagem de um carro, um corte de cabelo ou um conserto são trocados por dinheiro. Em 

outras ainda, doações de fundos ou trabalho voluntário podem ser oferecidas à Cruz 

Vermelha, a uma igreja ou sinagoga ou a um centro de reciclagem. 

A função do marketing é tão simples quanto direta em economias de subsistências. Por 

exemplo, uma sociedade primitiva consista exclusivamente da pessoa A e da pessoa B e 

tenham elementos de seu padrão de vida tais como alimentos, vestuário e abrigo. As duas 

vivem em cavernas contíguas numa região montanhosa, tecem as próprias roupas e cultivam 
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seus próprios campos independentemente. São capazes de subsistir ainda que seu padrão de 

vida seja o mínimo. 

Mas A é um excelente tecelão e um mau agricultor, enquanto B é um excelente 

agricultor e um mau tecelão. Nesta situação, seria sensato que cada qual se especializasse no 

trabalho que faz melhor. O resultado final seria maior produção total de vestuário e de 

alimento. Em outras palavras, especialização e divisão de trabalho levariam a uma produção 

excedente. Entretanto, nem A nem B estariam em melhor condição até que cada um 

negociasse o produto de seu trabalho individual, criando assim o processo de troca. 

A troca é a origem da atividade de marketing. De fato, o marketing tem sido descrito 

como o processo de criar e resolver relações de troca. Quando há necessidade de trocar 

mercadorias, o resultado natural é um esforço de marketing por parte das pessoas envolvidas. 

Como ressaltou Wroe Alderson, um importante teórico de marketing: “parece totalmente 

razoável descrever a evolução da troca como uma grande invenção que ajudou o homem 

primitivo a iniciar-se no caminho da civilização”. 

O exemplo do habitante da caverna, não obstante o seu simplismo revela a essência da 

função do marketing. Uma sociedade industrial complexa desenvolve um processo de troca 

mais complicado, mas o conceito básico é o mesmo: a produção não era significativa até o 

estabelecimento do sistema de marketing. Talvez a frase do editor Red Motley resuma 

melhor: “Nada acontece até que alguém venda alguma coisa.” (BOONE, KURTZ, 1998, p.7). 

Boone e Kurtz (1998) relacionam, finalmente, a definição de marketing com o 

conceito de processo de troca, quando afirmam: A American Marketing Association definiu 

marketing como o processo de planejar e executar a concepção, o preço, a promoção e a 

distribuição de idéias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam objetivos individuais e 

organizacionais. O processo de troca, pelo qual duas ou mais partes dão algo de valor umas às 

outras para satisfazer necessidades recíprocas, é um aspecto crítico dessa definição.  

2.1.4 Necessidades   

O Marketing começa com necessidades e desejos humanos. As pessoas necessitam de 

alimentos, ar água, vestuário e abrigo para sobreviver. 

As necessidades são definidas como um estado mental ou físico de privação. Nas 

economias desenvolvidas, as necessidades são numerosas e surgem em níveis diferentes.  

O ponto de partida no processo de decisão de compra é o reconhecimento de uma 

necessidade sentida. Uma necessidade é simplesmente a falta de algo útil. É um desequilíbrio 
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entre o estado real do consumidor e o estado desejado. Como as pessoas normalmente se 

defrontam com inúmeras necessidades insatisfeitas, uma necessidade precisa tornar-se 

suficientemente premente antes de servir como uma motivação para comprar algo. As 

empresas procuram despertar esse sentido de premência fazendo uma necessidade ser 

“sentida”. 

Maslow, apesar de criticado é de grande relevância, desenvolveu a teoria de que as 

necessidades poderiam ser categorizadas e ordenadas em uma hierarquia para refletir sua 

importância junto à maior parte das pessoas. Necessidade de nível inferior, de acordo com 

essa teoria, precisa ser ao menos parcialmente satisfeita antes que as mais altas possam afetar 

o comportamento. A hierarquia de cinco níveis de necessidades de Maslow começa com 

necessidades fisiológicas e culmina com as necessidades de auto-realização. São elas:  

 

Fisiológicas: são necessidades primárias de alimentação, abrigo e vestuário 

que precisam ser satisfeitas antes que o indivíduo possa considerar 

necessidades de ordem superior; 

 

Segurança: o segundo nível – inclui segurança, proteção contra danos físicos e 

contra o inesperado;  

 

Aceitação Social: o terceiro nível – o desejo de ser aceito pelos membros da 

família e outros indivíduos e grupos; 

 

Estima: é o desejo de status, estima e auto-realização; 

 

Auto-realização: o topo da montanha das necessidades humanas é a auto-

realização – a necessidade de realização do próprio potencial e do completo 

uso dos talentos e aptidões pessoais. (BOONES & KURTZ, 1998, p.175, 176)  

Cobra (1996), no capítulo que trata das forças que influem no comportamento do 

consumidor, ressalta que a compreensão do comportamento humano se faz principalmente por 

meio da análise de suas necessidades. Todo o processo de tomada de decisão se alinhava na 

sensação das necessidades satisfeitas, isto é valido para a satisfação da compra. As 

necessidades são muitas vezes percebidas ou não pelas pessoas. Por exemplo: a compra de 

determinados produtos ou marcas são necessidades muitas vezes levadas a um nível 

emocional e não necessariamente a um nível racional. 

Completa dizendo que a satisfação da compra está ligada a certas sensações de 

satisfação que o consumidor imagina estar levando à satisfação de necessidades. O que 
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realmente satisfaz as necessidades não são fatores necessariamente percebidos pelo 

consumidor, quer dizer, não estão muitas vezes no nível do consciente. (COBRA, 1998, p.54, 

55)  

2.1.5 Desejos  

Desejo é uma tensão em direção a um fim considerado pela pessoa que deseja como 

uma fonte de satisfação. É uma tendência algumas vezes consciente, outras vezes inconsciente 

ou reprimida. Quando consciente, o desejo é uma atitude mental que acompanha a 

representação do fim esperado. Como elemento apetitivo, o desejo se distingue da 

necessidade fisiológica ou psicológica que o acompanha por ser o elemento afetivo do 

respectivo estado fisiológico ou psicológico. 

Tradicionalmente, o desejo pressupõe carência, indigência. Um ser que não carecesse 

de nada não desejaria nada, seria um ser perfeito, um deus. Por isso Platão e os filósofos 

cristãos tomam o desejo como uma característica de seres finitos e imperfeitos. 

Desse modo, segundo Kotler, o desejo faz parte da escolha individual, é querer dentro 

da variedade de um mesmo produto, aquele que além de atender à necessidade, tenha também 

um gosto, uma cor ou até uma marca específica. (KOTLER, 2006, p.22)   

2.1.6 Demandas  

Até 1925 a maioria das empresas, mesmo as que operavam em economias altamente 

desenvolvidas na Europa ocidental e na América do Norte, estava voltada para a produção, e a 

atitude predominante então se baseava no conceito de que um produto bom (definido em 

termos de qualidade física) se venderia por si mesmo. 

A linha de produção em massa de Henry Ford exemplificava esta orientação. O slogan 

da Ford revelava a atitude predominante com relação ao marketing: “Eles (clientes) podem 

comprar o carro da cor que quiserem, contanto que seja preto”. Com a escassez da produção e 

a intensa demanda do consumidor constituindo as regras do momento, é fácil entender porque 

as atividades de produção tiveram precedência. 

Entre 1925 e o início dos anos 1950, as técnicas de produção nos Estados Unidos e em 

outros países altamente industrializados se sofisticaram e a produção cresceu. Os fabricantes 

passaram a enfatizar mais as forças eficazes de venda para encontrar compradores para seus 

produtos. Nessa era as empresas tentavam fazer com que o total de produtos fabricados 
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correspondesse ao número potencial de compradores. Uma empresa voltada para vendas 

pressupunha que os consumidores não iriam adquirir mercadorias e serviços que não 

julgassem essenciais, e que a tarefa do pessoal de vendas e propaganda seria justamente 

superar esta resistência e convencê-los a comprar. 

Mas vender é apenas um componente do marketing. Como salientou Theodore Levitt: 

“Marketing é diferente de venda como química de alquimia, astronomia de astrologia, jogo de 

damas de jogo de xadrez” (BOONES, KURTZ, 1998, p.8). 

Rocha & Christensen (1997. p.21) reconhecem que o marketing parte da idéia de que a 

demanda e a oferta são heterogêneas, isto é, de que a demanda provém de um conjunto de 

consumidores cujas preferências são distintas entre si, e de que a oferta é composta por um 

conjunto de fabricantes cujos produtos apresentam certo grau de dissimilaridade. Segundo 

KOTLER (2006), demanda são desejos por produtos específicos, respaldados pela habilidade 

e disposição de comprá-los. O marketing procura obter o melhor acoplamento possível entre 

segmentos da oferta e da demanda.        

2.1.7 Produtos  

Produto é definido, como sendo algo desenvolvido para satisfazer uma necessidade ou 

desejo. A essência da era da produção ecoou em uma declaração feita há mais de 100 anos 

“Se um homem escreve um livro melhor, prega um sermão melhor ou faz uma ratoeira melhor 

do que a do vizinho, ainda que construa sua casa na floresta, o mundo fará uma trilha até sua 

porta”. (EMERSON, 1993, p.53), segundo o autor um produto bom é suficiente para uma 

empresa vender bem. No entanto, esta afirmativa não comprovou ser verdadeira com o passar 

dos tempos. 

Chester M. Woolworth foi mais longe. Presidente da maior fábrica de ratoeiras do 

país, ele projetou uma ratoeira com base em minuciosa pesquisa para descobrir que tipo de 

armadilha atrairia mais ratos. O modelo novo tinha um design moderno de plástico marrom, 

era absolutamente higiênico e apenas poucos centavos mais caro que a ratoeira comum de 

madeira. Além do mais, nunca falhava. Mas como produto em lançamento, a melhor ratoeira 

falhou. Embora os projetistas de Woolworth tivessem criado um produto de qualidade, 

esqueceram-se do cliente e do ambiente no qual a decisão de compra é feita. (BOONE & 

KURTZ, 1998, p.8). 

A análise post mortem desse desastre de marketing deu-se da seguinte maneira: eram 

os homens quem compravam a maior parte das ratoeiras de plástico recém-lançadas. Na 
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maioria dos casos também era tarefa do homem armá-la antes que a família se recolhesse à 

noite. Contudo, freqüentemente ele se esquecia de verificar se havia algum rato nela antes de 

sair para o trabalho na manhã seguinte. Na maioria das vezes as mulheres acabavam por ter de 

verificar as ratoeiras, ou durante a manhã se não trabalhassem fora, ou à noite depois do 

trabalho. Com a ratoeira tradicional de madeira bastava jogá-la no lixo com o rato, o que lhes 

exigia um mínimo de esforço e tempo numa tarefa desagradável. Ora, a ratoeira nova parecia 

muito cara para ser jogada no lixo, ainda que custasse apenas alguns centavos a mais. 

Conseqüentemente, a mulher encarava como obrigação primeira retirar o rato da ratoeira e 

desfazer-se dele para depois limpá-la. Em pouco tempo a nova e aperfeiçoada ratoeira foi de 

novo substituída pela versão tradicional de madeira. 

Ainda segundo Boone & Kurtz, a moral da história da ratoeira é óbvia: um produto de 

qualidade só dá certo se bem trabalhado pelo marketing. Mr. Woolworth expressou isso com 

eloqüência quando disse: “Felizmente, o Sr. Emerson ganhava a vida como filósofo, e não 

como presidente de uma empresa.”   

2.1.8 Mercados  

Segundo o esclarecimento de Kotler (1997, p.33) que as trocas potenciais são 

realizadas por meio dos mercados:  

O conceito de mercados - um mercado é uma arena para trocas potenciais - no fundo 
nos traz o conceito de marketing de uma forma global. Marketing significa trabalhar 
com mercados, os quais, por sua vez, significam a tentativa de realizar as trocas em 
potencial com o objetivo de satisfazer às necessidades e aos desejos humanos.”   

Ao longo das últimas décadas, algumas palavras passaram a fazer parte do vocabulário 

de um número muito significativo de pessoas nem sempre capazes de compreendê-las em toda 

a sua amplitude e profundidade. 

Segundo Kotler (2006, p.08) os economistas descrevem mercado como um conjunto 

de compradores e vendedores que efetuam transações relativas a determinado produto ou 

classe de produto (mercado imobiliário ou de grãos, por exemplo). 

Ainda segundo o autor, os profissionais de marketing usam o termo mercado para 

abranger vários agrupamentos de clientes. Esses profissionais vêem os vendedores como o 

setor e os compradores como um mercado.  
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2.1.9 Concorrência  

Kotler (1998) diz que no processo competitivo, cada empresa está permanentemente 

buscando o melhor ajustamento entre o produto específico que ela oferece e algum grupo de 

consumidores no mercado. Nisto reside a essência da concorrência entre empresas, e ao 

marketing cabe a tarefa de realizar esse ajustamento. Como o mercado é dinâmico, tal ajuste 

deve-se realizar de forma permanente, já que toda empresa está permanentemente ameaçada 

de perder sua posição por mudança no ambiente, mudança no comportamento dos 

consumidores e mudança na ação dos concorrentes.  

um conjunto de objetivos políticos e normas que guiam o esforço do marketing da 
empresa no correr do tempo – seu nível mix e alocação, em parte de forma 
independente, e em parte como resposta a mudanças nas condições competitivas a 
ambientais”. (Kotler, 2006. p.24)  

A definição de Kotler para estratégia de marketing orienta a forma como a empresa se 

relaciona com o mercado e a concorrência, de forma a cumprir seu propósito imediato, ou 

seja, “prover determinados bens para satisfazer a necessidades concretas dos indivíduos ou 

grupos sociais”. 

A conclusão é que os mercados estão mudando com mais rapidez que o marketing.   

O marketing não chegará a lugar nenhum se sua única incumbência for bombear as 
vendas dos bens e serviços existentes, ou seja, se mantiver a atitude tradicional do 
produza-e-venda (make-and-sell). Os profissionais de marketing devem participar 
com mais intensidade das decisões sobre o que lançar no mercado. As empresas 
inteligentes estão adotando a mentalidade do marketing perceba-e-responda (sense-
and-respond). (KOTLER, JAIN e MAESINCEE. 2002, prefácio).   

2.1.10 Orientação da Empresa para o Mercado  

Atualmente, pode-se ver a mesma empresa praticando diferentes filosofias de 

marketing ao redor do mundo.  

Podem se identificar as seguintes filosofias para administração de empresas: 

 

Orientação para Produção: A grande questão, para as empresas, era produzir. O 

papel do marketing é, essencialmente, entregar produtos em locais onde possam ser 

comprados. Os consumidores dão preferência a produtos fáceis de encontrar e de 

baixo custo. 
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Orientação para Produto: Considera que os consumidores preferem os produtos de 

melhor qualidade, desempenho e aspectos inovadores. Portanto as organizações 

deveriam esforçar-se para aprimorar seus produtos permanentemente. 

 
Orientação para Vendas: A orientação para venda Parte do princípio que o 

consumidor, por vontade própria, não compra os produtos em quantidades suficientes. 

A empresa deve empreender um esforço agressivo em vendas e promoção. 

 

Orientação para o Marketing: A função principal da empresa não é mais produzir e 

vender, mas satisfazer à clientela, consultando-a antes de produzir qualquer coisa, via 

estudos de mercado e com base nessa consulta, caso seja favorável, oferecer-lhe 

produtos/serviços/idéias de qualidade e valor, para que os consumidores voltem a 

comprar e a falar bem da empresa e de seus produtos. 

 

Orientação para o Marketing Holístico: Nesta abordagem a empresa deve tentar 

compreender e administrar toda a complexidade envolvida na gestão de marketing de 

uma empresa. Sustenta que a organização deve determinar as necessidades, desejos e 

interesses do mercado-alvo e então proporcionar aos clientes um valor superior de 

forma a manter ou melhorar o bem-estar do cliente e da sociedade.  

2.2 MARKETING HOLÍSTICO  

Kotler e Keller (2005, p.15) propõem que as organizações ampliem a visão da 

abrangência do papel do marketing. Ao fazer isso, os autores propõem que as empresas 

precisam repensar a forma como operam e competem em um novo ambiente de marketing em 

que é preciso estar atento a vários movimentos vindos de diferentes agentes. Segundo os 

autores, o marketing holístico é uma abordagem que tenciona reconhecer e harmonizar as 

finalidades e as complexidades das atividades de marketing (KOTLER, KELLER 2005, p.15).  

Pela figura 2, pode-se perceber que implantar uma orientação de marketing holístico 

em uma organização é algo bastante complexo e exige que sejam analisados diferentes 

aspectos e elementos organizacionais, que aqui estão demonstrados em quatro pilares: o 

marketing de relacionamento, o marketing integrado, o marketing interno e o marketing 

socialmente responsável.  

As bases do marketing holístico são formadas por quatro pilares.   
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Figura 2 - Dimensões do Marketing Holístico     

Fonte: KOTLER E KELLER 2006, p.16  

Uma orientação de marketing holístico pode auxiliar a empresa a entender o processo 

de captura de valor para o cliente. Para o marketing holístico:  

esse processo integra as atividades de exploração de valor, criação de valor e entrega 
de valor, com a finalidade de construir relacionamentos de longo prazo mutuamente 
satisfatórios e prósperos entre os principais interessados. De acordo com essa visão, 
os profissionais de marketing holístico obtêm sucesso gerenciando uma cadeia de 
valor superior que proporciona altos níveis de qualidade, atendimento e agilidade. 
Esses profissionais alcançam crescimento lucrativo expandindo a participação dos 
clientes, construindo a fidelidade do cliente e conquistando o valor do cliente ao 
longo do tempo. (KOTLER,2006, p.39)     
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2.2.1 Marketing de Relacionamento  

O Marketing de Relacionamento visa desenvolver relacionamentos profundos, 

duradouros e mutuamente satisfatórios com todas as pessoas ou organizações que podem 

afetar o sucesso das atividades de marketing da empresa. 

SILVA (2004), apud Hooley, Saunders e Piercy, a estratégia de Marketing de 

Relacionamento consta em observar atentamente os “prospects”, identificando entre eles, 

aqueles que tendem a se tornarem consumidores de seus produtos e um potencial cliente, com 

quem a empresa pretenda estabelecer um relacionamento contínuo e duradouro, chamada de 

fase “Agarrando o consumidor”, levando esse agora cliente de sua organização, para que, 

através de sua estratégia própria de Marketing de Relacionamento, leve esse cliente a se tornar 

um verdadeiro parceiro, mantendo consigo, principalmente, a imagem excelente que se 

formou em sua mente da organização que o conquistou. 

Alguns autores reconhecem a figura dos “Suspects”, na base dessa estrutura, 

evidenciando que pode haver pessoas ou organizações com excelente potencial de 

relacionamento que passam despercebidas por muitas empresas. 

O resultado final do Marketing de Relacionamento é a construção de um “Ativo 

Exclusivo da Empresa”, denominado rede de relacionamentos, que consiste em ter e manter 

boas relações com todos aqueles envolvidos no negócio da empresa, sejam eles, fornecedores, 

clientes ou intermediários. 

Gordon alerta para o que não significa Marketing de Relacionamento, afinal, o que o 

diferencia dos demais modelos é que ele convida o cliente para dentro da empresa por meio 

de uma cadeia de valores que o levam a considerar o interesse que essa empresa tem no 

sucesso de seu próprio negócio, e como pode se tornar uma parceira na concretização de seu 

sucesso. 

Para tanto, não se deve confundir Marketing de Relacionamento com:  

 

Marketing: Não se pode acreditar que o Marketing de Relacionamento apenas é uma 

parte do Marketing tradicional, ele é uma nova disciplina que oferece aos profissionais 

oportunidades para romper limites e criar novos valores para os clientes, através de um 

modelo de relacionamento individual e diferenciado. 

 

Venda de Relacionamento: Nesse caso, muitas vezes, em se tratando de negócios 

empresariais, as ações de Marketing e vendas levam muito mais em consideração as 

necessidades do vendedor do que as reais necessidades individuais do cliente, essa 
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também pode servir de coleta de informações sobre a concorrência com objetivo de 

guerra de preços, ao invés de criar valores que beneficiem os clientes.  

 
Marketing de banco de dados: Marketing de Relacionamento abrange um complexo 

maior de componentes de marketing de banco de dados, indo além da determinação e 

análise de perfis e formulação de prognósticos, busca alinhar processos e negócios da 

empresa com os valores que os clientes buscam, formando elos de interesse e 

vantagens mútuas. 

 

Marketing de Fidelidade: Isso se traduz em uma simples troca de compras ou 

consumo de serviços freqüentes por descontos ou vantagens exclusivas, e isso, embora 

seja um fator de Marketing de Relacionamento, não o substitui. 

 

Parceria: Quando empresas formam parceria com o objetivo de atender a um 

determinado cliente, ambas precisam se alinhar para esse fim, caso contrário, essa 

união não perdurará, podendo ocorrer uma fusão ou uma separação, o que não se 

configura como finalidade do Marketing de Relacionamento, em que se formam 

cadeias de relacionamentos que devem durar com benefícios mútuos, inclusive para o 

consumidor do produto oriundo dessa cadeia (SILVA, 2004. p.68).  

2.2.2 Marketing Integrado   

Marketing Integrado consiste em criar, comunicar e entregar valores aos 

consumidores. Para o planejamento ocorrer de forma correta, é necessário que todas as ações 

sejam coerentes entre si (produto, preço, promoção, ponto-de-venda).          
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Figura 2 – Os 4Ps do Mix de Marketing    

Fonte: KOTLER, KELLER 2006, p.17  

Observe que os 4Ps representam a visão que a empresa vendedora tem das ferramentas 

de marketing disponíveis para influenciar compradores. (KOTLER, KELLER 2006, p.17)   

2.2.3 Marketing Interno  

Marketing Interno acredita que para obter resultados satisfatórios na conquista dos 

clientes, primeiro deve conquistar os colaboradores e garantir que todos na organização 

acolham os princípios de marketing apropriado. É a tarefa de contratar, treinar e motivar 

funcionários capazes, que queiram atender bem os clientes.  
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Segundo Kotler, Keller  

Profissionais de marketing inteligentes reconhecem que as atividades de marketing 
dentro da empresa podem ser tão importantes quanto as atividades de marketing 
dirigidas para fora da empresa – se não mais importantes. Não tem sentido prometer 
um serviço excelente antes que a equipe esteja pronta para fornecê-lo. (KOTLER, 
KELLER 2006, p.17)  

O marketing tem uma grande importância dentro da empresa, de forma a convencer a 

equipe primeiramente, para depois realizá-lo.  

2.2.4 Marketing Socialmente Responsável  

Marketing Socialmente Responsável, o quarto pilar do marketing holístico, é a 

preocupação com os contextos ético, ambiental, legal e social das atividades e dos programas 

de marketing, acrescenta a preocupação com os reflexos que tal atividade possa ter na 

sociedade. 

Novos termos surgem com o marketing socialmente responsável, conceitos novos são 

incorporados e várias áreas abrangem está visão inovadora. O marketing ecológico e o 

marketing humanista se destacam dentro deste novo tipo de marketing. Um sinônimo foi 

criado para designar essa forma de fazer marketing, o marketing societal.  

Segundo Kotler & Keller  

A orientação de marketing societal sustenta que a tarefa da organização é determinar 
as necessidades, os desejos e os interesses dos mercados-alvo e satisfazê-los de 
maneira mais eficiente e eficaz que os concorrentes, de um modo que conserve ou 
aumente o bem-estar do consumidor e da sociedade como um todo. (KOTLER E 
KELLER 2006, p.20)  

2.3 VAREJO  

Conforme Las Casas (2004), a história da troca de mercadorias começa com a 

necessidade das famílias, que produziam e fabricavam o que necessitavam para o seu 

consumo, em transformar o seu excesso de produtos em forma de ganho para garantir a sua 

sobrevivência. Foi assim que se deu o início do varejo, com a necessidade de produtos e 

serviços para a sobrevivência. Essa necessidade trouxe a criação da moeda, dos intermediários 

e facilitadores, que com o passar dos anos foram aprimorando-se. 

Dentro do tema varejo existem diversas classificações de estabelecimentos. Entre elas, 

as mais importantes são: lojas de departamentos, lojas independentes, lojas em cadeia, 
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cooperativas, lojas especializadas, supermercados e varejo não-lojista (LAS CASAS, 2004). 

Lojas de departamentos são caracterizadas por abranger itens diferentes de mercadorias, como 

acessórios femininos, masculinos e infantis, acessórios para o lar, entre outros do mesmo 

segmento.   

A base de nossa moderna loja de departamento foi estabelecida em Londres em 
1570. Um grande prédio conhecido com Royal Exchange foi dividido em vários 
setores ou espaços. Estes espaços eram alugados para vários comerciantes que 
exibiam uma larga variedade de mercadorias, incluindo comidas, tecidos, sapatos, 
roupas, jóias e outros artigos, tudo debaixo de apenas um teto. Este tipo de varejo foi 
rapidamente copiado em outras cidades da Inglaterra e no final do século XVII 
quase toda a cidade tinha uma ou mais lojas de departamentos. (RICHTER 1954, 
p.38):  

De acordo com Las Casas (2004), lojas Independentes são caracterizadas pelo 

atendimento personalizado e proximidade dos proprietários com os clientes e constituem a 

grande maioria do comércio varejista. Um bom exemplo desses tipo de varejo são as 

floriculturas, armarinhos, boutiques. Lojas em cadeia são definidas pelo pequenos números de 

lojas, que operam no mesmo tipo de negócios, conjuntamente, com uma administração 

central. As cooperativas são definidas por agrupamentos de varejistas independentes, que 

operam suas próprias lojas, mas tomam algumas decisões em conjunto, tendo assim, 

diferentes benefícios e maior poder de barganha. As lojas especializadas são formadas, com 

freqüência, por varejistas do tipo independentes que levam até os consumidores uma linha 

única de produtos ou muito semelhantes. O varejo não lojista é caracterizado pela venda extra 

loja, que é a venda em sites da internet e telemarketing.   

O varejo inclui todas as atividades relativas à venda de produtos ou serviços 
diretamente ou indiretamente ao consumidor final, para uso pessoal e não comercial. 
Um varejista ou uma loja de varejo é qualquer empreendimento comercial cujo 
faturamento provenha principalmente da venda de pequenos lotes no varejo. 
(KOTLER & KELLER 2006, p. 500):  

Os Supermercados surgiram nos Estados Unidos na década de 30. foi o 

desenvolvimento do uso do automóvel e o arrocho salarial que favoreceram o crescimento do 

auto-serviço. No Brasil, os supermercados apareceram na década de 50. (Las Casas 2004, 

p.29) 

Nesse tipo de varejo, há um crescimento no formato de hipermercados, uma mistura 

de supermercados com lojas de desconto, que vendem artigos do lar, eletrodomésticos, 

alimentos, artigos esportivos etc (Las Casas, 2004, p.29). 
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Para Spohn (1977), varejo é a atividade comercial responsável por providenciar 

mercadorias e serviços desejados pelos consumidores. Já para Richter (1954), é o processo de 

compra de produtos em quantidade relativamente grande dos atacadistas e outros fornecedores 

e, posteriormente, a venda em menores quantidades ao consumidor final. O varejo, segundo 

Las Casas (2004), trata-se de comercialização a consumidores finais.  

2.4 - HISTÓRICO DOS SUPERMERCADOS   

2.4.1 – A Evolução Mundial do Setor Supermercadista  

Nas três primeiras décadas do século XX, o varejo nos EUA foi dominado por lojas 

independentes e cadeias de mercearias que utilizavam o sistema de atendimento em balcão, os 

principais serviços destes estabelecimentos eram o atendimento personalizado, pedido por 

telefone, crédito e entregas em domicílio. As redes de mercearias se formaram pela expansão 

do número de lojas, impulsionada pela necessidade de dispersão dos pontos de venda devido à 

pequena capacidade de mobilidade dos compradores, pois os meios de comunicação e 

transporte eram escassos (CYRILLO, 1987). 

A expressão auto-serviço (self-service), sistema no qual o cliente escolhe os produtos 

sem a ajuda de funcionários, foi utilizada pela primeira vez em 1912 por comerciantes do 

estado da Califórnia (EUA) para definir a forma de operação de suas lojas (Abras, 1993). A 

origem do supermercado moderno data de 1915-1916, quando foram inauguradas as primeiras 

lojas Alpha Beta Markets e Piggly Wiggly, respectivamente nos estados da Califórnia e 

Tenessee nos Estados Unidos (Connor & Schiek, 1997). Estes estabelecimentos adotavam o 

auto-serviço, catracas para controlar a entrada de clientes e vendiam somente à vista (Abras, 

1993). As lojas pioneiras do formato supermercado foram a King Kuller e a Big Bear, abertas 

na década de trinta também nos Estados Unidos (Abras, 1993). A denominação supermercado 

(supermarket) surgiu da influência do cinema, no qual a palavra "super" era grandemente 

empregada (ABRAS, 1993). 

A adoção do auto-serviço permitia a diminuição de custos com mão-de-obra, 

eliminava os pedidos por telefone e entregas à domicílio. A idéia era diminuir as cinco 

margens de comercialização e aumentar o giro das mercadorias. A implementação das novas 

idéias promoveu a queda dos preços e a luta pelos clientes (CYRILLO, 1987). 

Inicialmente, os armazéns eram adaptados para funcionar com auto-serviço. Assim, 

eram oferecidos aos clientes carrinhos e cestas para que escolhessem os produtos dentro da 
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área de estoque das antigas lojas tradicionais e pagassem na saída. Após constatar o sucesso 

da nova forma de comercialização, os empresários abriram lojas semelhantes aos 

supermercados existentes atualmente, com área de vendas relativamente menor que os 

armazéns anteriormente adaptados (CONNOR E SCHIEK, 1997). 

A partir da década de 1920, alguns fatores contribuíram para a expansão do auto-

serviço. Inicialmente, foi implementado um imposto com alíquota crescente de acordo com o 

número de lojas da empresa, fator que prejudicou as grandes cadeias de mercearias que 

praticavam margens de comercialização baixas por loja. Outro fator importante foi a 

diminuição da vantagem de obter economias pecuniárias? das cadeias, pois lojas 

independentes se uniram em associações para obter maior volume de compras e maior poder 

de barganha junto aos fornecedores. Em seguida, o Patman Act determinou a eliminação das 

diferenças de preços de comercialização dos fornecedores, extinguindo as economias 

pecuniárias (CYRILLO, 1987). 

O terceiro e decisivo fator para a expansão do setor supermercadista foi a diminuição 

do poder aquisitivo da população americana durante a Grande Depressão (final da década de 

1920 e início da de 1930), obrigando os varejistas a implementar inovações (CYRILLO, 

1987).  

Durante este período, o supermercado surgiu como uma alternativa às lojas 

convencionais do período, com atendimento personalizado em balcão, pois o novo formato de 

loja oferecia produtos a preços menores, tornando-se um grande atrativo para a população que 

sofria forte diminuição do poder aquisitivo (CONNOR E SCHIEK, 1997). 

O novo formato atraiu principalmente clientes de menor poder aquisitivo. Os clientes 

de alta renda permaneceram, em sua maioria, leais aos serviços personalizados das lojas 

independentes, como os pedidos por telefone e as entregas a domicílio.  Portanto, rapidamente 

muitas lojas de grandes redes foram transformadas em supermercados.  

Na década de 1930, a cadeia A&P substituiu 933 lojas de atendimento em balcão por 

204 supermercados, a Kroger e a Safeway eliminaram juntas 600 lojas substituindo-as por 61 

supermercados (CYRILLO, 1987). 

Devido ao fato do consumidor não ser assistido em suas escolhas como no 

atendimento pessoal, o sistema de auto-serviço deixava a decisão de compra totalmente para o 

cliente, que passava a ser influenciado pelas embalagens dos produtos, propaganda dentro da 

loja e nos meios de comunicação. Portanto, a introdução dos supermercados aumentou a 

importância das marcas e embalagens, estimulando os gastos com propaganda por parte da 

indústria (CONNOR E SCHIEK, 1997). 
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No período da Segunda Guerra Mundial, apesar das dificuldades impostas a todas as 

atividades, escassez de alimentos e mão-de-obra, o supermercado se consolidou como 

importante meio de distribuição de alimentos e outros produtos. Nesta fase, com a falta de 

alimentos, as prateleiras vazias foram preenchidas com mercadorias não alimentícias para 

melhorar a aparência do interior das lojas. Após a guerra, os consumidores já haviam se 

acostumado a adquirir as mercadorias não-alimentícias nos supermercados e as compras 

esporádicas se tornaram habituais. A venda destes produtos passou a representar parte 

importante do faturamento dos supermercados (CYRILLO, 1987). 

Durante o período pós-guerra, o aumento do poder aquisitivo da população norte-

americana estimulou a indústria a aumentar o serviço e conveniência de seus produtos. A 

existência de inúmeras possibilidades de combinações produto/serviço levou as empresas a 

realizarem um grande número de lançamentos de novos itens. As empresas varejistas foram 

aumentando o tamanho das lojas, assim como oferecendo um número maior de itens, marcas e 

serviços como estacionamento próprio, brinquedos para as crianças e carrinhos mais 

modernos (CONNOR E SCHIEK, 1997). 

Nas décadas de 1940-50, surgiram caixas registradoras mais rápidas e lojas ainda 

maiores e mais modernas, oferecendo produtos de maior conveniência como carnes 

embaladas. Posteriormente, nas décadas de 1960-70 fatores importantes como urbanização, 

aumento da população e da renda per capita, influenciaram o aumento do tamanho das lojas e 

motivaram as empresas a instalar lojas nos subúrbios, atingindo mercados ainda não 

explorados (CONNOR E SCHIEK, 1997). Os novos conceitos estabelecidos pelo auto-serviço 

se difundiram pelo mundo durante este período, divulgados principalmente pelos fornecedores 

de equipamentos e mercadorias. Em 1955, o sistema era empregado em lojas de 52 países 

(ABRAS, 1993). 

No final da década de 1960, as inovações realizadas nas lojas, tais como grandes 

estacionamentos, ar condicionado e venda de bens duráveis, causaram o aumento dos custos 

operacionais, levando muitas empresas ao prejuízo e levando à necessidade de aumentar as 

margens de comercialização (CYRILLO, 1987). 

A partir da década de 1970, a economia americana passou por controle de preços, 

aumento das taxas de inflação e produtividade decrescente. Estas modificações  provocaram a 

diminuição das margens praticadas pelas empresas, as lojas independentes diminuíram seu 

número e participação nas vendas, enquanto as redes buscaram novos mercados e adotaram a 

estratégia de diminuição de custos. Terminava a revolução dos supermercados na economia 

norte-americana e iniciava-se o período de adoção de novas tecnologias, tais como caixas 
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eletrônicos e transferência eletrônica de informações, objetivando-se a diminuição de custos 

operacionais. A competição entre as maiores empresas se tornou mais forte pois, com a 

estagnação do consumo e menores margens de comercialização, o crescimento apenas é 

possível por meio da diminuição da participação no mercado do concorrente (Connor & 

Schiek, 1997). 

Nas décadas de 1980/90, os supermercados passaram a enfrentar a concorrência de 

lojas de conveniência, que são menores, de mais fácil acesso e com menor número de itens; 

além de outros pontos de venda de alimentos que se tornaram importantes, como postos de 

gasolina (Connor & Schiek, 1997).  

2.4.2 A Evolução Brasileira do Setor Supermercadista  

Segundo a Revista Supermercado Moderno - RSM (2006), representa cerca de 6% do 

Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. 

Ainda de acordo com a RSM, o faturamento bruto do setor no ano de 2005 alcançou 

111 bilhões de reais, um aumento de 9 % em relação ao ano de 2004.  

A Associação Brasileira de Supermercados – Abras (2006) divulgou o ranking 

nacional dos supermercados no ano de 2005, que mostra o Pão de Açúcar na liderança com 

15,2% de participação de mercado, seguido da rede francesa Carrefour, com 11,8%. Na 

terceira colocação aparece a rede americana Wal-Mart com 11% de participação. Estes três 

supermercados juntos, no ano de 2005, representaram 38% de todo o mercado brasileiro 

supermercadista segundo a Abras (2006). 

O brasileiro realiza suas compras de produtos alimentícios, de higiene e limpeza, de 

lazer, entre outros bens, geralmente em auto-serviços do tipo supermercado. Esta compra 

pode ser do tipo ocasional ou planejado, sendo que esta última ocorre no caso das compras 

mensais realizadas pelas famílias. Os supermercados além de buscar atender aos 

consumidores em relação à variedade de itens, preço e localização, investem em valores 

agregados como eventos típicos, acesso a bancos 24 horas, livrarias, praça de alimentação, 

venda de flores, locação de DVDs e também vendas pela internet. Segundo a empresa de 

consultoria em pesquisa de marketing A. C. Nielsen (2006, p.15) as vendas de varejo pela 

internet são crescentes a cada ano: “No ano de 2005 as vendas de Natal na Web foram 61% 

maiores do que no ano anterior e 125% superiores aos R$ 204 milhões verificados em 2003. 

Com isso, o varejo on-line fechou 2005 com um movimento de R$ 2,5 bilhões no 

Brasil e um crescimento de 45% sobre 2004.” 
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Os supermercados investem milhares de reais na automação de sistemas que agilizem 

o processo de vendas pela internet. Esta tendência promete acirrar ainda mais a competição no 

setor. Os consumidores são os maiores beneficiários desta competitividade, pois as compras 

on-line possibilitam economia de tempo e de deslocamento, além de ser a melhor opção em 

termos de segurança, visto que é comum verificar problemas de segurança nas principais 

cidades brasileiras.                            
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3 METODOLOGIA  

Neste trabalho foi utilizada a pesquisa qualitativa. Kude (2004) traduz delineamento 

de pesquisa qualitativa como sendo pouco estruturada e flexível, objetivando compreender o 

comportamento e a experiência do homem, através da compreensão e descrição dos seus 

significados. A pesquisa qualitativa não procura ser objetiva. Seus resultados não se baseiam 

em impressões, mas sim em coleta de dados. 

O objeto de estudo escolhido foi o departamento de marketing da Rede Vivo de 

Supermercados, na cidade de Santa Maria. O gestor do departamento concedeu uma 

entrevista, cuja elaboração foi baseada no modelo do Kotler (2006) sobre auditoria de 

Marketing. A técnica de entrevista semi-estruturada teve como objetivo conhecer o 

pensamento do colaborador sobre o marketing e suas ferramentas. 

Conforme Gil (2002), entrevista é a técnica que envolve duas pessoas, em que uma 

delas formula questões e a outra responde. Possibilita o auxílio ao entrevistado com 

dificuldade para responder, bem como a análise do seu comportamento não verbal. 

A entrevista foi aplicada no centro administrativo da Rede Vivo no dia 09 de Setembro 

de 2008 em Santa Maria-RS, ao supervisor de marketing e tecnologia Bráulio Azambuja de 

Freitas, a mesma serviu para colher informações sobre as aplicações de marketing e a 

utilização de suas ferramentas. A entrevista com o supervisor foi gravada e transcrita para 

que, com o material recolhido, sirva de base para a análise. O entrevistado foi afastado dias 

depois da entrevista, dificultando o acesso a outros  materiais complementares para análise.              
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4 O CASO REDE VIVO DE SUPERMERCADOS  

4.1 A ORIGEM DA REDE VIVO  

A Rede Vivo de Supermercados teve o inicio de suas atividades no município de Santa 

Maria, Rio Grande do Sul no ano de 1986, sendo a princípio, apenas um modesto mercado de 

noventa e seis metros quadrados onde a família morava1, no Bairro Camobi, fundado pelo 

casal Nelson e Olga Libraga juntamente com seu filho Elton. Em 1990, a administração 

passou para os filhos Jairo, Sérgio e Milton. Em 1996, associou-se à empresa Luiz Brandão e, 

a partir dessa união, surgiu o Grupo Libraga Brandão, já então com dois supermercados no 

município de Santa Maria e uma distribuidora de bebidas na cidade de Santiago, Rio Grande 

do Sul. No ano de 2004 foi criada a marca Rede Vivo que é usada até hoje. 

Em 2008, a partir do crescimento verificado nos últimos anos, o Grupo Libraga 

Brandão passou a ocupar a quarta posição no Ranking Gaúcho de Supermercados, segundo a 

pesquisa da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS).  

4.1.1 Estrutura e Funcionamento  

A rede conta atualmente com dezessete lojas de um mesmo dono e com administração 

centralizada na cidade, sendo seis na cidade de Santa Maria, duas em Santiago, uma em 

Venâncio Aires, uma em Santa Cruz, uma em São Gabriel, uma em São Borja, uma em 

Lajeado, uma em Alegrete, uma em Julio de Castilhos, uma em Jaguari e outra em Santo 

Ângelo.  

Tabela 1 – Endereços Unidades Rede Vivo  

Cidades Endereços Telefones 

Santa Maria 

 

RS 509 nº 6800 – Camobi 

 

Av. Borges de Medeiros, 1151 

 

Av. Presidente Vargas, 1635 

 

Av. Nossa Senhora das Dores, 2327

  

Rua 7 de Setembro, 956 

Fone: (55) 3226.6139 

Fone: (55) 3286.2340

 

Fone: (55) 3221.3962 

Fone: (55) 3222.5987 

Fone: (55) 3226.8778 

 

                                                

 

1 Dados obtidos segundo o entrevistado Bráulio Azambuja de Freitas, supervisor de marketing e tecnologia da 
Rede Vivo de Supermercados. 
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Trevo da Uglione, nº 200 Fone: (55) 3212.6328  

Santiago 

 
Rua Neri Gomes Peixoto, 2110 

 
Rua Tito Beccon, 1159 

Fone: (55) 3251.2216  

Fone: (55) 3251.4419 

Venâncio Aires 

 
Rua Fernando Abott, 1245 Fone: (55) 3232.4445 

Santa Cruz 

 

Rua Euclides N. Kliemann, 1721 Fone: (51) 3719.4740 

São Gabriel 

 

Rua Maurício Cardoso, 1200  Fone: (55) 3232.4445 

São Borja 

 

Rua Riachuelo, 1340 Fone: (55) 3430.4267  

Lajeado 

 

Av. Sen. Alberto Pasqualine, 659 Fone: (51) 3748.3461  

Alegrete 

 

Rua Joaquim Nabuco, 112 Fone: (55) 3426.1180 

Júlio de Castilhos 

 

Av. Borges de Medeitros, 1130 Fone: (55) 3271 9000 

Santo Ângelo 

 

Rua 25 de Julho, 709 Fone: (55) 3312.7777  

Jaguari 

 

Rua Bento Gonçalves, 400 Fone: (55) 3255.2013 

Fonte: http://www.redevivo.com/

  

Existem três funções fundamentais para todo o funcionamento da rede, que são o 

diretor comercial, o diretor administrativo e o diretor de patrimônio, estes três diretores 

organizam, controlam e gerenciam todos os setores da empresa.  

Abaixo podemos observar a através de um organograma o funcionamento hierárquico 

da Rede Vivo no setor financeiro.              

http://www.redevivo.com/
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Figura 3 – Organograma do Departamento Financeiro da Rede Vivo de Supermercados 

DIRETOR COMERCIAL DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR DE PATRIMÔNIO 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

SUPERVISOR

GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTAS A 
RECEBER

CONTAS A 
PAGAR

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

ESTAGIÁRIO

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO 

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO 

ENCARREGADO 
FINANC 

GERENTE FINANCEIRO

Fonte: Dados da Pesquisa  

Observa-se que existe um supervisor que faz a intermediação entre os diretores da 

empresa com gerentes de administração e de finanças. 

Neste organograma podemos observar a disposição hierárquica da diretoria em 

relação ao departamento de marketing e tecnologia da informação.      
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4.1.2 O setor de Marketing  

Figura 4 – Organograma do Departamento de Marketing e Tecnologia da Informação 

da Rede Vivo de Supermercados  

DIRETOR ADMINISTRATIVODIRETOR COMERCIAL DIRETOR DE PATRIMÔNIO 

DEPARTAMENTO DE MARKETING 
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SUPERVISOR

ASSESSORÍA ASSISTENTE DE MKTGERENTE DE INFORMAÇÃO GERENTE DE CPD

AUXILIAR DIGITADOR AUXILIAR 

OPERADOR DE MICRO OPERADOR DE MICRO GERENTE DE 
CONTROLES

 

Fonte: Dados da Pesquisa  

Pode-se notar que o supervisor tem uma função importante, pois além de coordenar 

toda área a função administra quatro cargos diretos. 

Bráulio Azambuja de Freitas, 30 anos de idade, é o supervisor de marketing e 

tecnologia da informação da Rede Vivo, sem formação acadêmica, chegou ao cargo atual por 
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uma reestruturação interna da empresa. Começou em 2001 no setor de informática. Segundo 

ele “abriu uma oportunidade no marketing e acabei indo para este lado”. 

Percebe-se que o entrevistado não tem formação acadêmica na área de marketing e, 

como o mesmo relata, apenas iniciou o curso de administração e sistemas de informação. 

A falta de informação e conhecimento teórico do supervisor em relação ao marketing 

prejudica imensamente a boa utilização das práticas. Como o supervisor está na empresa há 

sete anos, fica claro assumiu a função no marketing por ser um profissional de carreira. Como 

pode-se observar na figura 4 da página XX, o departamento agrupa o setor de tecnologia, o 

que explica como o entrevistado chegou a supervisor.  

Em relação ao macro e microambientes da empresa o entrevistado não respondeu de 

forma precisa à pergunta, falando apenas de algumas ações relacionadas à concorrência. Mas, 

relatou aspectos que podem fazer parte da análise ambiental, que podem ser identificados 

como marketing socialmente responsável, como a sacola ecológica e sacola retornável, dois 

projetos da Rede Vivo. 

Ainda sobre macro e micro ambiente ele refere pesquisas feitas pela própria empresa, 

sobre o perfil de seus consumidores, gostos e hábitos, em que a “sacola retornável” teve um 

grande impacto na fidelização do cliente. 

Ao ser questionado sobre a missão e visão da empresa, o mesmo relatou que foram 

criadas por uma equipe que não teve relação com o setor de marketing. Essa equipe foi 

composta por um colaborador, uma funcionária terceirizada. Relata que, após a criação, a 

missão e a visão passaram “por dois supervisores, pela direção e por alguns colaboradores”. 

Percebe-se um grave equívoco de concepção, pois a missão e visão da empresa não devem ser 

criadas sem a participação da direção e do setor de marketing. Além do que, neste caso, 

somente depois de ser criada passou pelos diretores e o marketing não teve envolvimento 

algum. 

Falando sobre objetivos e metas, ficou claro que, na visão do entrevistado, o único 

objetivo é de abrir quatro lojas por ano, não tendo um foco especifico e objetivo a longo prazo 

em relação ao marketing. O conceito de marketing é muito mais abrangente do que um 

simples objetivo quantitativo que não leva em conta se há demanda para tal numero de lojas e 

nem especifica até quando esse objetivo continuará.  

Em relação às estratégias de marketing, nada além da “sacola retornável” foi 

mencionado pelo entrevistado, parecendo, num primeiro momento, que nem existia tal ação 

ou mesmo um planejamento estratégico global. O que ficou claro é que as decisões são 
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tomadas de loja para loja, individualizadas em reuniões anuais e posteriormente repassadas às 

filiais. Estas supostas estratégias não parecem ser vinculadas aos objetivos. 

Quanto à propaganda e política de preços, o entrevistado afirma ter investimento em 

mídia de massa e “alguma coisa institucional”, focando o investimento somente em um meio, 

a televisão. Já em relação a políticas de preços, produtos que serão ofertados, o mesmo diz: “é 

totalmente pelo setor de compras, o marketing não se envolve com nada”. Segundo a teoria do 

marketing é fundamental o envolvimento do departamento de marketing na elaboração de 

ofertas e política de preço, o que não impede a participação do setor de compras. 

A respeito de marketing de relacionamento, o entrevistado fala que há essa 

preocupação, mas que a mesma é mantida diretamente entre o setor de compras, compradores, 

e os fornecedores e que esse relacionamento só é estabelecido com os fornecedores que de 

alguma forma beneficiarem a empresa, trazendo algum “diferencial”, como ele mesmo cita. 

Ao falar sobre plano e planejamento de marketing, o mesmo afirma ter, “sim, temos 

ele pautado em algumas questões que não tão definidas” o que deixa claro que nem o plano e 

nem o planejamento estão definidos. Em outras afirmações pode-se perceber que, mais uma 

vez, o mesmo não tem conhecimento sobre o assunto. 

Em relação à logística da empresa, o mesmo mostra tem conhecimento de como 

funciona, sabe que a frota é própria, mas não tem participação. 

Falando do marketing interno, mais uma das áreas contempladas pelo marketing 

holístico, o mesmo mostra conhecer a expressão endomarketing, mas não o seu significado. 

Afirma que o departamento somente apóia o de gestão de pessoas. 

O carro-chefe do marketing da Rede Vivo é a sacola retornável, o departamento 

supervisionado pelo entrevistado foca toda mídia nesse produto. Segundo Freitas “todas as 

ações são pautadas e a sacola retornável está presente”. 

Ainda segundo Freitas, a implementação de uma sacola retornável reduziu os custos 

na compra das sacolas comuns em cerca de 20%. A meta da empresa é de cerca de 35% para 

que ocorra retorno à empresa. A sacola retornável é mais um indício do marketing 

socialmente responsável. 

Dentro da rede são usadas algumas ferramentas que podem caracterizar o marketing 

holístico, certamente não com esse intuito. 

É notável a falta do uso e entendimento do marketing integrado, pois para o 

entrevistado o mesmo é visto como ações isoladas, não englobando a empresa como um todo. 

Pode ser que a diretoria saiba o que é marketing holístico, quais suas ferramentas e formas de 
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aplicação, mas quem deveria saber, o supervisor do setor, não tem o menor conhecimento 

sobre o assunto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O marketing tem uma grande importância para empresa no mercado de hoje.  É ele 

que tornará um produto ou serviço de uma empresa conhecido e garantirá um lugar de 

destaque entre os concorrentes no mercado. 

A análise dos conceitos do marketing tradicional, bem como as suas variáveis, que 

originaram novas interpretações, que com o passar dos anos deram o nome de marketing 

holístico, forneceram subsídios para analise do estudo da visão do supervisor da Rede Vivo. 

As práticas de marketing adotado pelo supervisor da empresa mostraram a relevância 

dos conceitos aplicados no dia-a-dia.  

Através da entrevista aplicada ao supervisor de marketing da empresa, percebe-se a 

falta de um profissional adequado na área, pois a concepção conceitual de uma pessoa 

comum, sem conhecimentos teóricos, que foi apenas beneficiada com a ascensão de cargo, é 

muito diferente de uma apta a colocar em prática os conceitos e idéias de marketing. 

Percebe-se a importância de ter um planejamento estratégico na empresa, pois todo o 

seu marketing está voltado a um produto especifico que é a “sacola retornável”, onde tudo em 

relação à propaganda e marketing envolve-o. 

O crescimento da Rede Vivo não está ligado às campanhas utilizadas pela mesma e 

sim a outros fatores não relacionados diretamente a ela. Depois de adotados o perfil, o 

público-alvo e o produto a ser vendido não foram encontrados, de foram explícita, nenhum 

conceito do marketing tradicional bem como de marketing holístico.  

A empresa deve ainda ser capaz de ampliar a leitura do cliente, para além da análise 

simplesmente quantitativa e desenvolver estratégias de marketing que consigam vencer o 

desafio de comunicar-se com todos os consumidores. Só assim, o supervisor de marketing, 

utilizando os conceitos na prática, deverá obter os resultados esperados dentro da empresa em 

longo prazo estabelecidos. 

O referido trabalho mostra o quanto é importante o conhecimento teórico e a falta 

que o mesmo faz no mercado de trabalho. Com o conhecimento teórico sendo aplicado no 

dia-a-dia o crescimento e diferencial facilmente são percebidos.      
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ANEXOS   

Anexo 1 – Entrevista na íntegra com Bráulio Azambuja de Freitas, supervisor das áreas de 

tecnologias e marketing da Rede Vivo de Supermercados ocorrida na data de 09 de Setembro 

de 2008.  

Questionário Aplicado ao Supervisor de Marketing da Rede Vivo de Supermercados o 

Sr. Bráulio Azambuja de Freitas   

Entrevistador:  

O teu nome completo, e o teu cargo na empresa. 

Entrevistado:  

Bráulio Azambúja de Freitas. 

Eu trabalho na empresa, hoje, eu atuo como supervisor das áreas de tecnologias e marketing, 

ta? 

Entrevistador:  

Sua formação? 

Entrevistado:  

A minha formação acadêmica ela não ta concluída! Comecei sistema de informação e 

comecei administração. Acabei, não sei, espero que não tenha vocação tardia [...] tenho uma 

vocação tardia e que indique o que eu quero, entre essas duas vocações. Formação, ela, ela foi 

muito focada em... Em tecnologia... 

Entrevistador:  

Em qual área de tecnologia que tu focaste mais? 

Entrevistado:  

Exatamente, certificações operacionais em Linux, Microsoft, e ai acabando o acabou, acabei 

um profissional mais eclético para outra área depois, mas basicamente isso. 

Entrevistador:  

A atuação na empresa.  Quanto tempo você está na empresa?     
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Entrevistado:  

Estou há sete anos na empresa! Começando como bem, bem, assim bem, termo bem comum 

trabalhando com computador mesmo, né? Então, a gente começava com, não tinha estrutura 

nenhuma de informática, não tinha estrutura nenhuma de... 

Entrevistador:  

Começou orientar tudo, então... 

Entrevistado:  

Começava a orientar tudo para ficar bem estruturado, corrigir a infra-estrutura! Mudar para 

uma estrutura de servidor, cliente, servidor-cliente, por que antes a gente tinha uma estrutura 

um pouquinho mais antiga, essas coisas, migração do sistema, onde conseguia ter um “RP” 

mais, mais, ah, mais elaborado, com mais resultados, com resultado muito mais ágil, tal,... 

Entrevistador:  

Para a agilidade melhorar, né? 

Entrevistado:  

Setor de comunicação da empresa que ela era tava precária também, então, essa organização 

básica, assim, de arrumar a casa mesmo! E aí acabou que com o tempo, ah, as coisas foram 

pro lugar, né? Hoje, a estrutura para abrir uma loja é a gente faz isso brincando, assim, não 

tem muito problema. 

Entrevistador:  

Já tem conhecimento das outras lojas também. 

Entrevistado:  

Vai tranqüilo, ai acaba sobrando tempo, abriu uma oportunidade no marketing e acabei indo 

para esse lado. Hoje faço “papéis PM”, por exemplo, têm algumas coisas, alguns conceitos 

melhores enquanto defino qual vai ser a minha vocação [...] 

Entrevistador:  

Como é que começou a empresa, conta o histórico que tu sabe ai ta? Quantos anos? 

Entrevistado:  

A empresa começou em oitenta e seis, me deixa ver o material para ti então, [...], então 

começou em oitenta e seis, ta? Como um armazém, armazém familiar de noventa e seis 

metros quadrados, no começo, onde morava a família, cinco pessoas, seis pessoas, e ainda era 

armazém, né? Então isso foi passando, passou do pai pro filho e aí, foi quem criou, tocou o 

negócio na verdade foi o Jairo, um dos filhos, com o Sérgio que é, também, é filho do Seu 

Nelson, que foi quem começou, e aí foi evoluindo, são processos muito interessantes quando 

foi Rede Super, né? Tiveram um crescimento quando foi Rede Super. Depois por questões 
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comerciais, ali, nosso volume era muito alto, em relação aos demais, então a gente acabou 

criando, em primeiro de outubro de dois mil e quatro, foi lançada a marca Rede Vivo, que é a 

bandeira que a gente tem até hoje. Nesse meio tempo aconteceram várias coisas, né? Entrou 

mais um sócio na empresa, também uma parceria em Santiago, né? Com Luis Brandão 

entrando na empresa, por isso surgiu o Libraga e Brandão, e, mas, são situações aí que foram 

dando evolução. Hoje a gente já tem um conceito diferente quando, a gente vê a marca Rede 

Vivo, e aí pode-se começar a conceituar, em primeiro plano, basicamente, em classe C e D, 

né? E, hoje, a gente “tá” [...], exatamente. 

Entrevistador:  

Então sócios, são três sócios? 

Entrevistado:  

São três sócios, dois são filhos do Seu Nelson que era, que era, foi ele que, que, foi quem 

começou, e, o Brandão, hoje, que é, não é da família Libraga, mas veio para o grupo durante 

esse, esse crescimento, essa história. Vinte e dois anos a gente completa agora em outubro. 

Trinta de outubro a gente completa vinte e dois anos. O CNPJ [...] Libraga, completa dois 

anos, vinte e dois anos, desculpa. 

Entrevistador:  

Do marketing. Teve realização dos ambientes de marketing, no macro e micro ambiente? Foi 

feito pesquisa? Alguma coisa nesse sentido... 

Entrevistado:  

Hoje a gente vê assim, oh, o quanto a gente lan..., até dois mil e quatro a gente tava [...] da 

Rede Super, né? Então, uma outra situação na verdade, um outro processo, né? E o foco de 

trabalhar era outro. Quando a gente entrou em dois mil e quatro, quando a gente entrou, 

quando a gente lançou a marca em dois mil e quatro, né? Nosso foco continuou sendo Rede 

Super, né? O mesmo foco da Rede Super e acontece na seqüência, e há, um ano prá cá, dois 

anos prá cá, a gente vem trabalhando então essa nova cara de Rede Vivo, né? Dois mil e três, 

não, dois mil e quatro ainda, lançamos uma sacola que era, ah, para a separação de lixo, né? 

Chamamos de sacola ecológica, né? Duas cores feitas para separação de lixo. Esse processo 

foi um processo que foi criado e não se deu muita ênfase pra ele, né? Então, em dois mil e 

sete nós lançamos a sacola retornável que ai sim foi o grande norte, a partir daí todas as ações 

são pautadas e a sacola retornável está presente, exatamente. Ela, ela nos deu uma coisa muito 

importante que foi o retorno institucional muito forte, e aí, começou a agregar mais público, 

então eu acho que esse foco da gente ter uma bandeira prá levantar...  
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Entrevistador:  

Mesmo foco que estão assumindo agora[...] 

Entrevistado: 

Exatamente, [...] estabilidade, de ter alguma coisa nesse sentido, e ai claro o projeto evolui, 

né? Estamos com um programa de TV, agente tem projetos muito grandes prá dois mil e 

nove, todos eles pautados pela sacola retornável. Ah, em função desse trabalho, muito em 

função desse trabalho que a gente tem, então é o foco, tem que atuar “prá” conseguir ter o 

foco efetivamente manter ele, não desfocar muito, não começar pular de galho em galho, com 

muita idéia e muito pouca, o norte indefinido. Exatamente. Aí a gente começou a fazer a 

pesquisa começou a entender quem era o público, começou ver realmente quem era o público 

que tava na nossa loja. Como eu posso atender esse cara melhor? Por que, que, que ele 

compra eventualmente na Rede Vivo e não compra sempre? Com estas situações a gente 

começou a partir do, de efetivamente agora em dois mil e oito mesmo, fazer isso, antes era um 

trabalho bem mais amador e tal, né? Agora “tá” um pouco fora, a área de marketing até um 

determinado momento, talvez tenha que puxar brasa pro meu assado, ah, a gente, 

basicamente, fazia o “basicão”, que era o arroz com feijão, mas não mudava muito. Então, 

tivemos essa idéia de renovar, exatamente, então a gente sente reflexo disso diariamente, 

venda, repercução na empresa... Consegue ter um bom retorno... 

Entrevistador:  

Da missão da empresa? Qual é a missão da empresa? 

Entrevistado:  

A missão da empresa, então. Missão e visão da empresa. Um problema que a gente tem é 

aonde entrou a nossa definição de missão e visão da empresa, missão, né? Missão é uma coisa 

onde a gente passou valores. Então, a missão da empresa é que organizar rede, comercializar 

produtos no varejo, proporcionar a satisfação dos clientes por melhoria da qualidade de vida, 

ver o crescimento da empresa dentro da sociedade, social e ambiental... É aí que o ambiental 

começa a aparecer que a sociedade comercial começa a aparecer também, são situações em 

que a gente quer meio que pautar, a gente quer realmente pautar o norte, da empresa por 

isso... Não fica tranqüilo. É só, quando tu não atende o... Ele fica tocando [...] E “vamo” lá... 

Entrevistador:  

E a visão? E a visão da empresa? 

Entrevistado:  

A visão... Sempre ter a sociedade como referência em empreendedorismo, então a gente já 

tem né? Consegue certa seqüência, pelo menos em Santa Maria, onde é a nossa casa, né? Aí. 
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Ter a preferência das pessoas nas qualidades nas feiras dos produtos com excelência 

operacional, né? Então, cabe uma [...] que é uma explicação na verdade é, quando a gente 

colocou como qualidade na oferta dos produtos as pessoas entenderam que eram produtos 

ofertados, mas todos os produtos que estavam sendo ofertados, não. O pessoal entendeu 

promoção, no primeiro momento...  

Entrevistador:  

Foi uma equipe que criou a visão? 

Entrevistado:  

Foi uma equipe que criou a visão. Ela foi criada pela Fernanda e pelo Vilson que “tavam” 

mais [...] que primeiro escreveram ela e ai passou por dois supervisores, pela direção e por 

alguns colaboradores... 

Entrevistador:  

Objetivos e metas? 

Entrevistado:  

Objetivos e metas da empresa, bom. Hoje a gente tem, a gente não tem nenhum evento 

estratégico, então isso é uma coisa que não, que nos limita um pouco. Os nossos objetivos 

passaram pela direção de uma forma geral, tá? Ah, são a gente trabalhar com quatro lojas por 

ano, tá? Trabalhando, hoje, nas regiões que a gente já atua, que são centro, fronteira-oeste, ah, 

Vale do Taquarí/Rio Pardo, e Missões, tá? Então, o crescimento da empresa, pelo menos, nos 

próximos cinco anos vai se “dá”, o crescimento dessas regiões, aqui no Estado, e com quatro 

lojas por ano, tá? Então, já se definiu isso aí. Esse ano já abriu duas, Santo Ângelo e Júlio de 

Castilhos, abrimos Itaqui, agora em outubro, e a loja de Santa Maria, na faixa nova, em 

novembro. Essa é de uma maneira geral, tem algumas metas de faturamento, né? Metas que 

são mais específicas, e operacional mesmo,... 

Entrevistador:  

Quais as estratégias de marketing que a empresa ta utilizando para alcançar as metas? 

Entrevistado:  

Então, tem algumas situações em que agente, ah, algumas situações que a gente consegue 

atuar. Deixa eu te mostrar alguma coisa aqui do...a gente pode pautar por aqui até 

“prá”...ah...coisa rápida só pra te mostrar como é que a gente pauta isso prá mostrar pro 

gerente e tal, então... 

Entrevistador:  

Isso ai vocês passam de loja a loja?  
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Entrevistado:  

Isso aqui a gente faz um levantamento no começo do ano, né? prospectando dois mil e oito,de 

como seria a função, mostrando quais são, quais eram os nossos principais focos para o ano, e 

eles vão sendo trabalhados. Mas, principalmente, esses caras aqui são os que se mantém ao 

longo do ano, ta? Tudo o que se vem trabalhando em dois mil e oito. Em dois mil e oito tem 

que ter pautadas as condições, em dois mil e nove, vamos trabalhando dois mil e nove para 

entrar com uma cara diferente, o leque aumenta. Mas a medida em massa, é um investimento 

mensal interessante, é sempre uma guerra, vai ser sempre [...] uma guerra, não adianta. Vai 

ser sempre uma guerra constante. Amanhã a gente tem reunião de novo para ver, e analisar 

valores. É, é um troço complicado, mas tudo bem. É as coisas mudam no meio do caminho, 

aí, mas tudo bem, medida de massa, ta. A gente vê que ele é importante por que hoje com o 

mercado a concorrência ta muito presente. Entender também que tem que “tár” presente, prá 

ser lembrado, tem que “tár” na casa do consumidor duas ou três vezes ao dia “prá” que eles se 

lembrem da Rede Vivo. 

Entrevistador:  

E esse investimento que vocês usam é medida de massa?  

Entrevistado:  

Ok. 

Entrevistador:  

Vocês priorizam ele só em cima de ofertas? Ou vocês tão buscando mais um diferencial pelo 

lado institucional? Fazer... Não, não criar a vontade do telespectador, mas deixar ele próximo 

da empresa. O que vocês estão priorizando? 

Entrevistado:  

Hoje a gente focou dois caminhos para a medida de massa. Primeiro, e a gente tem um 

investimento legal em ofertas, esse investimento é, prá mostrar critérios de ofertas, né? O que 

a gente vai mudando, a gente, mudar um pouquinho o perfil de quem administra..., a gente 

tinha lá seus doze quinze produtos e uma opção de comida, uma cabeça que deveria estar 

muito fraca, então a gente procurou mudar isso para ter menos oferta, e mais a nossa marca 

presente, ou as nossas idéias presentes [...] não chegou prá ti ainda lá, “ta”? Mas, a idéia são 

mais lenta, né? Então, ficou bem, bem, mais centrada antes da janela de oferta, é mais 

tranqüilo. Concentrando um pouquinho mais já nela. Com comparadores com a concorrência, 

tipo, eu me equiparo dessa maneira, chego mais perto de Nacional, Big, Carrefour, do que da 

concorrência que foi da onde a gente veio que não era conhecida, por exemplo, nós pensamos 
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dessa maneira. Ou se cruzamos essa fronteira é melhor ainda. Então uma coisa mais elegante 

e a fronteira de Santa Maria [...] 

Entrevistador:  

Vocês conseguindo trabalhar assim, já estão entre um dos maiores, digamos [...] 

Entrevistado:  

Pois é, estamos tentando enxergar o caminho que os de fora tomam. Então, no encarte já 

temos essas ações. Não sei se tu viu o encarte do último mês? Cara de gaúcho! Ele já “tá” no 

formato tablóide, só as grandes instituições faziam isso, agente “tá” mexendo muito por esse 

lado. E outro ramo aí da... O que a gente [...] institucional da coisa é o Planeta Vivo, que aí a 

gente volta a se, ser indicado, né? Como um defensor da causa da sustentabilidade e, de certa 

forma, também, ilustrar a força como marca, exatamente, apesar de não ser claramente, ah, ele 

não, o programa em si não ta patrocinado, ele não pode patrocinar a Rede Vivo, mas as 

chamadas todas elas são no contexto da Rede Vivo, então já “tá”, o pessoal já entendeu isso. 

“Tá”? O pessoal já entendeu isso, mas daí, seriam essas as duas coisas. Então primeiro a 

oferta e depois o Planeta Vivo que foi o quadro institucional pra gente, “tá”? E tem trazido um 

retorno, porque a hora que a gente chega tem reconhecimento. Então, essa semana a rede de 

administração, a semana acadêmica da Unifra, Fames dá Fascla, da UFSM... Então, todos eles 

com seus palestrantes, seu “workshopping”, em função obviamente do retorno do [...] então, 

quem vai ta lá vai ser o Bráulio, mas na verdade é a Rede Vivo, “tá”? É a Rede Vivo que vai 

estar lá. Ah, sacola retornável, “tá”? Principal bandeira, por que, que a gente entende que é 

uma bandeira forte na questão, que, provavelmente, tem noticias aí que o Nacional, “tá” 

entrando como sacola muito parecida com a nossa também? Mas, também, gratuita e tal, a 

gente consegue, ah, enxergar isso como bom, óbvio quanto mais gente tiver defendendo a 

mesma causa as coisas andam mais rápido, e..., mais a gente vai continuar trabalhando em 

pioneirismo, então isso acaba sempre [...] colocado, onde a gente fez, então isso aí. Então a 

gente tem, hoje, “tá” aguardando essas novas campanhas para dar retorno, né? “Tá” pensando 

uma coisa muito mais focada na sustentabilidade no que empenho grande, então, daqui a 

pouco tu retorna com a sacola, uma nova semente, tu retorna com a sacola. E, por dez vezes, 

são coisas que a gente está a estudar e, também, lembrar mais vezes sobre a natureza, “tá”. 

Bom focou a sustentabilidade que são retornos na época, são retornos dessa visão, dessa ação 

institucional, né? Então já tem, aí a gente fala participando de jornadas de debates aí fora, e 

tal, e a gente ta um ou duas vezes, por mês em algum lugar do estado onde a gente atua, 

falando sobre a sacola, falando sobre [...]  
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Entrevistador:  

Esse retorno que tu fala, tu fala em... Em cima dos convites que surgiram após o lançamento? 

Entrevistado:  

Após o lançamento. É. Exatamente. Então a gente lançou em outubro do outro ano, né? Onde 

a gente começou realmente atuar mais forte com ela, e aí, conseguindo focar melhor esse 

trabalho, entendeu? Tem que ter um trabalho institucional, aí esse retorno começou realmente 

a aparecer, e, então, são satisfações que a gente, ah. Outro foco, né? Que, que a gente vai, vai 

soar muito forte, e até por isso nesse sentido a gente lançou um selo sobre o dia do gaúcho... 

Que é o marido quando entra na comunidade, né? Então praticamente em Santo Ângelo, onde 

já tenho uma cultura muito forte que aquele alemão que “tá” muito mais acostumado com 

coisas da terra, e tal, então isso sempre, sempre, quando tu entra na terra, aí se o mercado 

local, ah, os supermercados de São Gabriel, ou fronteira, na fronteira, de São Luiz, [...] 

Entrevistado:  

Só para concluir, então, cada gestor na área de compras ele tem uma, ele trabalha com uma 

linha de produtos, nessa linha, ele vai identificar se ele tem ou não tem um resultado, tive ou 

não tive resultado obtido, obtive ou não obtive o resultado pretendido, né? “Tá” não, então 

realmente essa ação a gente pode manter, às vezes, muitas vezes essas ações, elas começam 

por uma loja só, né? Então, faz uma experiência... 

Entrevistador: 

 Um teste, digamos? 

Entrevistado:  

Isso... Exatamente. Então vem o fornecedor, agora a gente “tá” com uma ação de como deve, 

por exemplo, a gente ta recebendo produtos especiais e importados, né? Então, a gente 

preferia, não, a gente vai fazer isso com vocês, mas a gente quer um, tem que ter um 

diferencial. Eu não vou comprar uma cerveja aí que eu não tava acostumado a vender, meu 

consumidor não está acostumado a “tê” ela, e aí eu vou trabalhar ela da mesma maneira que 

eu trabalho, ah, do dia-a-dia. É, é isso. Acho que ela merece mais, merece um espaço melhor. 

Vocês são parceiros prá gente ter esse espaço melhor? Então aí, nesse caso, por exemplo, “tá” 

chegando algumas temáticas, geradoras temáticas. Então tem o ambiente dentro da loja pra 

mostrar pro consumidor, que opa? Nós trabalhamos... 

Entrevistador:  

Tem algo diferente aí, e inovador.   
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Entrevistado:  

Exatamente. Então [...] muda, também, “prá” que não seja simplesmente o arroz com feijão, 

que a gente “tá” acostumado. 

Entrevistador:  

Plano de marketing, cara, o documento plano de marketing, vocês têm ele? 

Entrevistando:  

Sim... Temos, ele pautado em algumas questões que não tão definidas, ah, dizem respeito, por 

exemplo, ah, gerenciamento de categoria que a gente não tem, acho que “tá” sobrando um 

número bem amplo, né? Então “tê”, ah, “tê” o plano [...] qual é o meu foco, qual é a minha 

missão, qual é a minha visão que eu tenho que “tá” integrando isso, qual é a visão em... 

questão de marketing, quais são as nossas idéias. Bom. As nossas idéias a gente tem, ah, a 

gente entende que o marketing, ele envolve muito mais do que só questões de mídia, que hoje, 

que, que era, que é até onde a empresa enxergava dessa maneira. Marketing e questão de 

mídia. Ah, mas a gente entende que a coisa é  maior, que a gente tem que “tê” uma amplitude 

maior, que eu tenho que definir, por exemplo, como é que ta sendo no..., como, como é que eu 

devo entrar no ponto de venda, todo ciclo de mercadoria, a gente pede que faça parte de 

marketing, também. 

Entrevistador:  

Esse plano de marketing ele é feito, assim, só pelo setor de marketing ou ele tem 

envolvimento em outro setores, inclusive da agência ou, fora agência? 

Entrevistado:  

Ele tem envolvimento do marketing, da direção, do compras e da agência, né? Que são 

compras e marketing “tá” muito, ah, são setores completamente ligados, é isso exatamente. 

Então, até algumas questões, por exemplo, ah, coisas que não seriam tradicionais do 

marketing, por exemplo, elaboração de “marketing chealler” de alguns setores, ou de algumas 

seções de dentro da loja, ta. Isso o marketing também acaba se envolvendo, né? “Prá” gente 

mostrar, [...] auxilia o compras nessas análises “prá” definir, por exemplo, quais categorias a 

gente pode, deve investir mais. Por que, que um produto que, ah, uma das coisas que a gente 

pauta muito e a gente trabalha muito em cima, espacialmente, em supermercado, a gente tem 

uma questão que eu tenho um produto que vende muito, que me deixa muito pouca margem, e 

tem produtos que vendem pouco, e me deixam uma margem maior. São situações que eu 

tenho aí, que eu tenho o mesmo produto, ah, desculpa, qualidade melhor e com funções que, 

com função que, equivalente a um segundo produto. Ah, situações em que eu vendo um 

produto desse primeiro produto... 
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Entrevistador:  

Maior qualidade? 

Entrevistado:  

É... Eu tenho uma margem legal que chega a “sê” a margem de seis legais do outro. Então, 

essas questões que são mais, ai talvez até de gestão, elas também são hoje... que tão sendo 

vistas para marketing. 

Entrevistador:  

Final de contas trabalhar, nisso daí? 

Entrevistado:  

Até prá gente trabalhar tem que ter um dom, né? [...] até por que a gente não vai poder ver 

realmente [...] tão devendo, olha? Tira espaço disso, coloca espaço naquilo, por que esse cara 

aqui, não “tá” te deixando margem, então, precisa deixar nesse outro cara. Questões que a 

gente ta desenvolvendo, também. 

Entrevistador:  

Está certo já me respondeu, basicamente, a outra aqui. Como havia ficado o resultado do 

trabalho de marketing, né? 

Entrevistado: 

Isso. Exatamente. 

Entrevistador:  

E através dessa análise vocês fazem... 

Entrevistado:  

Isso de específico e a gente vê que, por exemplo, ah, nosso, e aí claro a gente tem uma 

pesquisa “prá” mostra isso a pouco tempo, essas ações do marketing, por exemplo, que, que 

vieram “prá” um novo, tomaram um novo rumo de um ano prá cá, na própria, ah, na própria 

pesquisa, a gente já viu que não é identificado primeiro como preço, que era que o que vinha 

acontecendo antigamente, então... 

Entrevistador:  

Essa pesquisa que tu, que tu falou ali e vem falando, ah, é feita por pessoa de dentro da Rede 

Vivo ou é externa? 

Entrevistado:  

Pessoal de dentro da Rede Vivo. Isso, a gente pauto, ah, hoje quem “tá” auxiliando é uma 

publicitária... Ah, que trabalha no departamento comigo, que é a Vanessa que [...] a pesquisa, 

acadêmica da UFSM, ah, e o que a gente teve de idéia. No primeiro momento, contratar gente 

de fora, e tal, mas por inviabilidade de verba mesmo, a gente acabou, não, “vamo” pegar 
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alguém da loja,... Aí ela foi, a Vanessa foi “prás” lojas, explicou o que a gente esperava, quais 

seriam as perguntas[...] a pesquisa, a pesquisa onde a gente tava pautada, não,na verdade uma 

pesquisa muito ampla, as vezes a gente fala em pesquisa, e ai, ah, é muito tempo do cliente, 

mas a gente conseguiu pautar de uma maneira que a gente tinha quase cento e cinqüenta 

avaliações a serem feitas, em dois minutos tava respondida, né? Tinha uma situação de nota, e 

essa nota ela fazia a própria pergunta ou não, mas o que... As perguntas que eu coloco são as 

perguntas complementares, né? Ah, não gosto do, do estacionamento, né? Há, por tal situação, 

mas deixando uma coisa [...] “prá” não levar uma conversa muito longa “prá” gente não 

perder o nível de respostas, né? Então,... 

Entrevistador:  

O departamento tu já me falou, que o departamento tem conhecimento de toda a lucratividade 

e tudo mais... 

Entrevistado:  

Sim. Exatamente, até por que esse também não... Faturamento [...] há um reflexo indireto aí 

em relação ao setor, ah, questões que a gente, ah, saiu da mídia, por exemplo, né? No caso 

muito focado na medida de massa, mas que a gente saiu diminuiu a mídia e os índices de 

vendas diminuíram na mesma proporção, ah, então, acabou sendo bem claro.  

Entrevistador:  

Análise do custo benefício das ações de marketing, eu coloquei aqui já no exemplo a sacola 

retornável que é o que vocês estão mais em cima, né? Foi feito análise assim oh? Qual custo 

da sacola retornável? Qual o lucro que a sacola tem? Reduziu o custo de produção das outras 

sacolas? Não reduziu? 

Entrevistado:  

É. Reduziu em vinte por cento, é... O custo de produção hoje sim oh, eu diminui em vinte por 

cento o uso de sacolas plásticas comuns, né? A sacola retornável, e isso é uma pergunta que, 

que o pessoal faz e a gente quando responde o pessoal acha que, “bah”, mas então porque. 

Não da lucro. “Tá”, hoje ela não da lucro, óbvio, porque uma sacola não da lucro, ela... Pelo 

custo que a gente tem, ela não compensa ainda pela redução que ela teve, né? É preciso 

reduzir bem mais, em torno de trinta e cinco por cento da sacola plástica “prá” gente começa 

ah, a empata esse investimento que a gente faz com a sacola retornável. Só [...] colocada “prá” 

que ela não termine realmente, a gente entendeu que é um investimento, não é um, não é um... 

uma relação que a gente vai fazer, deixar de gastar “prá” deixar de gasta aqui eu gasto lá na 

sacola retornável. Não. É investimento mesmo que a gente vai...  
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Entrevistador:  

Segurar a nova bandeira aí... 

Entrevistado: 

Isso a gente vai segurar esse investimento até que for preciso, né? Então, é uma bandeira ai 

que veio e se torno, uma ação que veio “prá” “tê” longa, uma vida devidamente longa. 

Entrevistador:  

A loja, ah, a Rede Vivo como um produto, como é que ela é vista? Dentro da empresa, ela 

como um produto não como supermercado, não como outra coisa nem nada, como um 

produto em si, como ela é vista pelo pessoal da empresa, da própria empresa? 

Entrevistado:  

É hoje a gente tem uma... Aí entra questões de... Em do marketing que são um pouquinho 

mais... arreigadas que a gente [...] 

Entrevistador:  

Complicadinho um pouco? 

Entrevistado:  

Bem complicadinho... Sair por outras vias aí... Complicado, mas assim oh, é, hoje a gente 

ainda “tá”, a gente “ta” tentando mostrar [...] como o próprio [...] noção de marketing, que são 

do público externo, mas que acabam, também, o público interno recebendo e “tando” 

presente... Acaba atingindo, exatamente, mas hoje, ainda é vista como uma empresa muito 

pequena, né? A empresa veio evoluindo aí, demonstrando o seu crescimento nos seus quatro 

anos. Quem é mais velho, quem “tá” mais tempo do que isso, ah, acaba tendo um pouquinho 

de resistência, “tá” entendendo a empresa menor do que a gente entende que ela é, né? Isso é 

um trabalho que a gente começou agora... 

Entrevistador: 

Não está conseguindo vê o crescimento da empresa. 

Entrevistado:  

Sim. Uma diferença muito grande entre colaboradores de São Gabriel, por exemplo, que a loja 

tem nove anos, ah, em relação a colaboradores de Santo Ângelo que abriu esse ano, então, lá a 

gente já conseguiu, a gente já chegou com uma idéia diferente realmente, né? Diferente de 

São Gabriel, que a gente veio por um processo de evolução, né? E, como se passou por todo o 

processo que não foi tão legal, tão interessante, acabou que, que a barreira lá que se criou e 

essa, carapaça difícil de quebrar, mas, hoje, a gente sabe que tem que melhorar a imagem para 

o público interno.  
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Entrevistador:  

O público interno, “tá” certo. 

Entrevistador:  

Deixa, eu vê!!! Quem elabora a política de preços? Com participação de marketing, de preços 

dos produtos que vão à venda, do produto que vocês compram, como é elaborada a política? 

Entrevistado:  

É, totalmente pelo setor de compras, o marketing não se envolve. 

Entrevistador:  

Sem envolvimento nenhum. 

Entrevistado:  

Exatamente. A gente tem uma... Mas, a gente tem uma idéia geral e a gente pode passar a 

idéia da empresa, né? Que é por exemplo, não posiciona preço para a puxa “prá” baixo, né? 

Entende-se que... Tem que se ganhar alguma coisa [...] procura não entrar, se a gente tem 

uma... E isso, e isso, que a gente vem conversando já com pessoas da compras a muito tempo, 

se eu posso sair pro outro caminho, eu não bato de frente, então, essa, esse é o caminho, 

porque,ah, a relação é de, de ter bons produtos ofertados, né? Mas, nunca sendo “kamicase”, 

então, se é “prá” trabalhar a baixo do custo, então, a gente procura não trabalhar. 

Entrevistador:  

Ah, qual a participação do departamento de logística da empresa? Logística que eu digo, 

como é que funciona assim, oh! Vou citar um exemplo do orte de vocês, “tá”. Como é que 

funciona, é comprado cidade a cidade é comprado... 

Entrevistado:  

Centralizado. A gente compra centralizado e ele é todo distribuído, loja a loja... 

Entrevistador:  

Distribuído por vocês?... 

Entrevistado:  

Por nós mesmo, frota própria, frota própria... Então, faz uma compra no “Seasa”, a gente “tá” 

cada vez mais comprando, entregando lá...as pessoas “tão” entregando lá, e de lá, o caminhão, 

por exemplo, sai agora “prá” Santo Ângelo, São Borja e Itaqui, por exemplo, então fecha uma 

região, uma rota e de lá[...] 

Entrevistador:  

Como funciona a propaganda, você me falou bastante... Tem destaque “prá” me fala. Quem é 

que define as promoções? As ferramentas das promoções? O que que vai entrar em oferta, o 

que que vai... 
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Entrevistado:  

Também, é o compras. 

Entrevistador:  

Ah, como é o relacionamento do setor com área de gestão de pessoas? Na área de gestão de 

pessoas trabalha junto ou não trabalha? 

Entrevistado:  

Trabalha é... Trabalha junto por que assim, aí tem questões históricas aí, quais são essas 

questões históricas. Ah, e “vô” fala um pouco do setor de informática de tecnologia que era 

essa... E um pouquinho do Bráulio, também, que... Tinha uma questão que era, ah, que era, 

ah, o setor de CPD e informática, agente tem CPD por gestão de sistema, né? E, informática o 

pessoal de infra-estrutura, né? Então, infra-gestão de sistema. Esses dois setores eram 

supervisionados pelo Bráulio, e a gente tinha uma reclamação assim de acionamento e tal, 

então, ah, buscando melhoria no setor, acabei buscando alguns cursos rápidos e tal, a gente 

fez um trabalho dentro do,... Dos setores que melhorou bastante, o acionamento se resolveu, 

os próprios problemas internos a gente conseguiu resolver e tal, e aí escreveu um 

planejamento lá para a empresa passando essa idéia para toda a empresa, ah, em cima disso, 

em cima dessa idéia de mostrar qual era a idéia dessa empresa, que essa empresa já era maior 

do que as pessoas imaginavam também, ah, acabou que o Bráulio acabou indo pro marketing, 

né? e ai acabou agregando essa função de “endomarketing”. Ah. Com a criação de gestão de 

pessoas o que aconteceu, ah, ficou, acabou ficando muito perto o marketing e a gestão, né? 

Hoje, a gente já conseguiu evoluir um processo que o marketing só da o apoio legítimo, 

vamos dizer assim, ah, houve, por exemplo, agora, a gente começou o treinamento de um 

programa de, de requalificação de gerentes, “tá”. Então o trabalho de marketing já, já 

conseguiu deixar de ser operacional, que passou por gestão de pessoas, o marketing está 

preocupado em folhas, em folha “prá” rascunho,em pasta, material[...] uma grande papelaria 

que vai ser preciso, né? Então, nós “tamos” numa questão muito histórica, de esse cara fez 

alguma coisa, nesse, esse sentido então, vamos coloca... Mas, hoje há apoio, por que agora 

conseguimos estruturar o [...] estrutural, né? Quer dizer tudo é solicitado a marketing, 

marketing define o planejamento prá isso, em caso de definir roteiro, e tal, e torna tudo isso 

por gestão de pessoas e aprovam e, o marketing, também, é responsável por produzir isso 

tudo, e aí “tá” muito próximo, justamente “prá” usar mapas corretos, né? “Prá” passar as 

mesmas idéia, de quem vai “tá” lá, realmente executando o “VT”, vai “tá” preocupado, ali a 

poço, sei lá, o..., Libraga tinha uma cena lá de uma loja e na ponta de caixa empacotando tudo 
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com sacola plástica, sendo que a gente tem uma bandeira que a sacola retornável, então essas 

preocupações que outras pessoas não teriam, o marketing tem... 

Entrevistador:  

Tem que cuidar isso aí. 

Entrevistado: 

Tem que cuidar, isso. São questões bem pontuais mesmo, mas, que, são questões que a gente 

ta preocupado também, então... 

Entrevistador:  

Assim, oh! Há uma preocupação em manter um posicionamento com os parceiros da 

empresa? Fornecedores que vêem até vocês? Comunidade em volta, sabe? 

Entrevistado:  

Aí, vou falar um pouquinho de dois Mil e nove. Fornecedores é uma questão que a gente pode 

trata em separado por que assim, a gente sabe que tem uma situação do diretor que diz o 

seguinte. Do “Jora”, que hoje é o diretor comercial quem, também, trata com pessoal, com 

vendedores e tal, e, representantes, que é o seguinte: Se a gente não tratar bem os bons 

negócios não vem prá nós, então, isso é bem básico, assim, tem que realmente ter um 

tratamento diferenciado, né? Então, situações de fim de ano ou, por exemplo, inauguração de 

uma loja, de um evento específico aí assim, a gente sempre tem um foco de manda essa 

informação de uma maneira diferente para o fornecedor, sempre mostrando que ele é parceiro, 

que ele é importante. 

Entrevistador:  

Convidando ele, trazendo ele... 

Entrevistado:  

Isso, convidando ele, e, ao mesmo tempo, que agradece a parceria e, mostra que ele faz parte 

do crescimento, né? Assim, como esse trabalho, também, é feito de colaboradores, aí de uma 

forma... 

Entrevistador:  

De uma forma diferente? 

Entrevistado:  

Uma forma diferente, mas também feito por colaboradores, que s..., são hoje os públicos 

internos, assim, influenciador externo, mas como convive cada dia dentro da empresa. Essa é 

uma questão. Quanto à questão do relacionamento, dele com a comunidade, por exemplo, dois 

mil e nove é um ano que a gente muda muito, em que a gente diminui um pouco a mídia de 

massa, investimento de mídia de massa, e separa a verba realmente para a mídia de 
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relacionamento, “prá” marketing de relacionamento que é o grande foco que a gente quer dar 

prá dois mil e nove. É de “tar” mais perto das comunidades, trazer elas mais “prá” próximo, a 

gente deve levar algumas, tem algumas situações aí, que a gente “tá”, também, algumas coisas 

a gente quer fazer por “link” por [...] mas, a gente quer levar muito investimento cultural para 

as cidades, muitas atrações culturais pras cidades, então, criando ai, e ai posso te abrir pro 

Vagner e pro [...], a gente deve criar um projeto chamado Rede Vivo ao Vivo, e aí trazer 

grandes bandas nacionais ou regionais aí, “prá” leva “prá” esse tipo...pegar um lugar lá da 

viação férrea lá e fazer um show com Ivete Sangalo, por exemplo. São grandes eventos para 

Santa Maria. É um mega evento, né? E sei lá, se eu leva, sei lá, não sei, me “dá”... ou vamos 

pensar Nenhum de Nós, sei lá, hoje prá Jaguari é um mega evento, prá Santa Maria, não é tão 

grande, mas prá Jaguari é um mega evento. Então, essas questões de, de oferta coisas 

diferenciadas pras cidades, não só oferta o nosso trabalho pras cidades, mas oferta... 

Entrevistador:  

Trazer culturas? 

Entrevistado:  

Atrações culturais. Exatamente. Isso, isso faz parte do planejamento para dois mil e nove. 

Entrevistador:  

Projeto para dois mil e nove... Interessante. 

Entrevistado:  

Esse, esse é um. Combinamos, que se conseguir realizar é muito legal. Eu tive na “Gari” 

sábado, domingo à tarde, tive na “Gari”, cara, a estrutura é muito boa lá, e a própria estrutura 

acústica “prá” ti fecha aquilo lá,...  

Entrevistado:  

Só prá te lembrar, então, questões que a gente tem são sábado e ação, né? Da liga de combate, 

não... Liga de entidades sociais de Santa Maria, aí são vinte e três entidades que nos deixaram 

documentação delas, que a gente visitou elas, e sabe que são [...] aí a gente apóia. Mas, 

basicamente um espaço que eles tem “prá” coleta de produtos no, nos fim de semana. Então, 

eles distribuem “folders” e os clientes doam alimentos. 

Entrevistador:  

Doam nas frentes das lojas... 

Entrevistado:  

Isso, exatamente. Então “prá” não ser uma coisa agressiva. O apóio a casa da criança com 

câncer que aí realmente é uma, uma, acho que a gente é, entende como sendo algo que todas 
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elas têm, tem o seu foco, todas são importantes, mas a gente entende que criança é 

realmente... 

Acho que o trabalho é muito mais, até degradante “prá” quem “tá” lá, por que vê criança 

sofrendo é muito mais complicado. Claro que não se queria ver ninguém sofrer, mas a gente 

acha que a lei do trabalho é diferente. Na outra situação, é..., a gente falou da liga, a gente 

falou da criança com câncer, ah, liga, criança com câncer, aí dos detentos, e da sacola 

retornável, né? 

Entrevistador:  

Da sacola retornável. 

Entrevistado:  

Um dado que a gente coloca muito importante, porque ah, tem trabalho e não ta fazendo nada 

verdade, não. Todos os presídios a gente tem quatro hoje, são Gabriel, Santiago, Jaguari e 

Santa Maria, e são mais de cem pessoas que trabalham na confecção de sacola retornável, 

nenhum deles tem nenhuma outra ação a não ser da Rede Vivo. 

Entrevistador:  

A Rede Vivo é, mais uma vez, digamos, a precursora em dá... 

Entrevistado: 

De certa forma, sim. 

Entrevistador:  

Essa responsabilidade assim. 

Entrevistado:  

Isso, isso, hoje a gente ta como, como, ah, ta exclusivo pra es... Essas casas de orientação. 

Então chamo atenção prá eles que é importante, por que, às vezes, o pessoal. Ah, não trabalha 

por que não quer? Por que não tem, por que não tem mesmo... 

Entrevistador:  

Por que não tem mesmo. Essa é um diferencial... 

Entrevistado:  

Uma outra coisa, é... Mas, ai falando de uma questão já de dois mil e nove, de projeto mesmo, 

é levar a educação ambiental pras escolas. A gente entende isso, como inserido no social da 

empresa, né? Tudo isso que a gente tem que desenvolver ainda, mas é uma ação. 
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