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RESUMO 
 
 

O mercado de baixa renda no Brasil, que engloba a população das classes sócio-

econômicas CDE 1, representa cerca de 77% dos domicílios brasileiros, com renda 

familiar de até R$ 2.000,00 por mês (10 salários mínimos em 2002), movimentando 

cerca de R$ 500 bilhões/ ano em consumo, o equivalente a 35% do consumo 

agregado nacional (IBGE, 2003). 

 

Na categoria de alimentos, esse segmento da população é responsável por 53% do 

consumo nacional, sendo que em categorias como cereais em geral, leite fresco e 

em pó, fraldas descartáveis e sabão em pedra são responsáveis por cerca de 80% 

do consumo no país  (LATIN PANEL, 2004). 

 

Os pequenos varejistas são os principais responsáveis pelo atendimento a este 

segmento da população, já que a participação das grandes redes de auto-serviço é 

relativamente baixa nesse mercado. Os pequenos auto-serviços e o varejo 

tradicional (padarias, mercearias, empórios) respondem por cerca de 81% das 

vendas (LATIN PANEL, 2004) e possuem uma penetração superior a 90% no 

mercado de baixa renda (HILÁRIO 2006). Eles são abastecidos em sua grande 

maioria de forma indireta pela indústria, que se utiliza de atacadistas e distribuidores 

para fazerem com que seus produtos cheguem até esses consumidores de menor 

renda.  

 

Esses varejistas possuem características e necessidades distintas dos 

supermercados de maior porte, dentre as quais pode-se citar: menor capital de giro; 

menor poder de negociação na hora da compra, em razão de falta de escala; 

dificuldade de investimento em tecnologia e em treinamento de pessoal (HILÁRIO, 

2006) que demandam ações diferenciadas de seus fornecedores, atacadistas e 

distribuidores. 

 

Por meio de uma pesquisa de caráter exploratório, em uma amostra de empresas 

que atuam no setor varejista e de distribuição, buscou-se identificar, com base no 

                                                
1
 Critério de Classificação Econômica Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 
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modelo de relacionamentos comprador-vendedor desenvolvido por WILSON (1995), 

as variáveis ativas mais importantes em cada etapa dos relacionamentos entre o 

pequeno varejo de baixa renda e os intermediários da indústria, e apontar as 

estratégias de relacionamento de maior importância na visão dos varejistas.  

 

A conclusão do estudo mostra que as estratégias de relacionamento entre 

atacadistas e pequenos varejistas é ainda muito focada no aspecto transacional, 

imperando a questão do preço, com baixo envolvimento e compromisso entre os 

agentes. Embora esta seja, aparentemente, a realidade dos relacionamentos entre 

atacadistas e pequenos varejistas, existe uma diferenciação nas estratégias de 

relacionamento entre distribuidores e pequenos varejistas, bem como iniciativas por 

parte de alguns atacadistas em desenvolverem relacionamentos baseados também 

em compromisso e confiança. 

 

Este parece o caminho a ser trilhado pelas empresas atacadistas e distribuidoras 

que pretendem criar e manter vantagens competitivas sustentáveis e desenvolver 

parcerias de sucesso com o pequeno varejo. 

  

Palavras-Chave 

 

Formatos varejistas, varejo para consumidores de baixa renda, distribuição, canais 

de marketing, pequenas e médias empresas, estratégias de relacionamento, poder, 

confiança, dependência, compromisso, satisfação. 
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ABSTRACT 

 

The low-income market in Brazil, characterized by the CDE socio-economic classes, 

represents about 77% of the Brazilian households. This parcel of the Brazilian 

population earns up to R$ 2.000,00 per month (10 Brazilian minimum wages in 

2002), spending about R$ 500 billion per year, corresponding to 35% of the national 

aggregated consumption (IBGE, 2003). 

 

In the category of food products, this segment of the population is responsible for 

53% of the national consumption. In other categories like general cereals, fresh and 

powdered milk, diapers and bar soaps, they are responsible for 80% of the 

consumption in the country. (Latin Panel, 2004). 

 

The small retailers are the main channel in supporting this population segment, since 

the participation of the bigger chains of supermarkets are relatively lower in this 

market.  The small supermarkets and the traditional retail  ( bakeries and  grocery 

stores) respond for about 81% of sales (Latin Panel, 2004) and have a penetration 

above 90% in the low-income market (Hilario, 2006). They are supplied, indirectly, 

mostly by the industry, that uses wholesalers and distributors to make their products 

reach these low-income consumers. 

 

These retailers have characteristics and needs others than bigger supermarkets, 

among that, can be mentioned: lower operating capital; lower negotiation power at 

purchasing time, due to the low volumes; difficulty to invest in technology and 

employees training (Hilario, 2006) that demand different actions from suppliers, 

wholesalers, and distributors. 

 

Through a research of exploratory character, in a sample of companies that work in 

the retailer and wholesaler market, it searched to identify, based in the buyer-seller 

relationship model developed by WILSON (1995), the most important active variables 

in each step of the relationships between the small low-income retail and the industry 

intermediates and point out the most important strategies in the retailers’ sight. 
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The conclusion of the study shows that the relationship strategies, mainly among 

wholesalers and small retailers, are much focused in the transactional aspect yet, 

ruling the price aspect, with low involvement and commitment among the agents. 

Although it is, apparently, the reality of the relationship among wholesalers and small 

retailers, there is a differentiation in the relationship strategies among distributors and 

small retailers, and initiatives by the wholesalers to develop relationships also  based 

on commitment and trust. 

 

This seems the way to be tracked by the wholesalers and distributors companies that 

intend to create and maintain sustainable competitive advantages, and develop 

success partnerships with the small retail. 

 

 

 

Key-Words 

 

Retail formats, low-income retail, distribution, marketing channels, small companies, 

relationship strategies, power, trust, dependency, commitment, satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, segundo dados do IBGE (2003), cerca de 77% dos domicílios têm renda  

mensal de até R$ 2.000,00 (10 salários mínimos em 2002), o que representa um 

volume de consumo superior a R$ 500 bilhões por ano. Tratando-se do mercado 

alimentício, sua principal fonte de abastecimento está concentrada nos pequenos 

varejistas, caracterizados, segundo PARENTE (2000), pela sua localização em torno 

das principais interseções viárias de regiões com predominância residencial, e 

formados, geralmente, por lojas com foco em produtos de conveniência, como 

farmácias, padarias, quitandas, açougues, supermercados, lojas de conveniência, 

entre outras. As grandes redes varejistas do setor de supermercados estão 

investindo com maior força junto a este segmento da população, mas ainda são os 

pequenos varejos de bairro que detêm a maior parcela da preferência de compra 

destes consumidores.  

 

Segundo dados da revista DISTRIBUIÇÃO (2006), 77% das vendas dos pequenos 

varejistas são realizadas para a população de baixa renda brasileira (classes CDE), 

sendo que quase 50% do gasto total dos domicílios brasileiros são realizados neste 

pequeno varejo. As lojas de supermercados de até quatro check-outs são as 

preferidas por 23% dos lares nacionais. 

 

O varejo no Brasil, segundo a classificação da AC Nielsen/ Retail Index 

(DISTRIBUIÇÃO, 2006), engloba Bares, Farmácias, Pequeno Varejo Alimentar -  

formado pelo varejo tradicional (armazéns, mercearias e padarias) e pequeno auto-

serviço (lojas com até quatro check-outs) - Supermercados Pequenos (auto-serviço 

com cinco até nove check-outs), Supermercados Médios/ Grandes (auto-serviço com 

dez até quarenta e nove check-outs)  e Hipermercados (Auto-serviço com cinqüenta 

ou mais check-outs). 

 

Os varejistas de menor porte abastecem suas lojas, principalmente, por meio de 

atacadistas e distribuidores, já que a indústria, com poucas exceções, dificilmente, 

os alcança. Estes intermediários da indústria comercializam todo o mix de produtos 

disponibilizados nestas lojas, à exceção de refrigerantes, cervejas, cigarros e 
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alimentos in natura, que são fornecidos diretamente pela indústria ou por 

distribuidores especializados nestas categorias. 

 

Portanto, a eficiência e a competitividade do pequeno varejo, que comercializa bens 

de conveniência, mais especificamente alimentos, produtos de higiene pessoal e 

limpeza - voltado para o mercado de baixa renda - dependem intrinsecamente da 

atuação destes intermediários da indústria. Para estes intermediários, por sua vez, o 

sucesso deste pequeno varejo é a chave para o seu próprio sucesso e crescimento, 

uma vez que quanto maior a concentração do segmento varejista nas mãos de 

poucos grupos, menor é seu espaço de atuação. 

 

O conhecimento das necessidades e características deste pequeno varejo, e o modo 

pelo qual se relaciona com os intermediários da indústria, seus principais 

fornecedores, é de grande importância, pois é nesse modelo de loja que o potencial 

de consumo da população de baixa renda se efetiva. Apesar da grande expressão 

econômica deste segmento existem poucos estudos no país que direcionem sua 

análise para as relações entre atacadistas / distribuidores e pequenos varejistas. 

 

Construtos como confiança, cooperação, compromisso, satisfação, poder e 

comunicação, dentro do escopo de canais de marketing, apesar de relativamente 

bem estudados por vários autores (Dwyer, Shurr e Oh; Ganesan; Morgan e Hunt; 

Wilson, Anderson e Narus, entre outros), pouco se tem escrito no Brasil sobre 

relacionamentos entre atacadistas/ distribuidores e pequenos varejistas. Existe muita 

preocupação em se analisar os relacionamentos entre a indústria e atacadistas, e 

entre a indústria e o grande varejo, mas existe uma grande carência, em nossa 

literatura, quanto às relações que se desenvolvem nesta fase final do canal, 

envolvendo pequenos varejistas, especificamente em regiões de baixa renda, e 

atacadistas e distribuidores. 

 

GALES E BLACKBURN (1990), identificaram que pequenos varejistas envolvem-se 

em relacionamentos de distribuição em função de fatores como dependência, 

fornecimento pontual de mercadorias, vantagens competitivas por meio de preços e 

condições de crédito favoráveis, informação e assistência sobre produtos, mercados 

e o ambiente de negócios em geral. É pensamento corrente entre estrategistas de 
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pequenas empresas que varejistas independentes não deveriam considerar preço 

baixo como uma opção de posicionamento estratégico, mas deveriam concentrar 

seus esforços em serviço ao consumidor, e especialização de serviços ou 

customização (MEGICKCS, 2001).  Por outro lado, é corrente no mercado brasileiro 

a visão de que o varejista troca de fornecedor por um centavo (BARRIZELLI, 2005).  

 

São controversos, portanto, quais os fatores que efetivamente têm impacto mais 

significativo na formação e manutenção de relacionamentos entre atacadistas e 

varejistas.  

 

Este trabalho se propõe a identificar e a elaborar um quadro atualizado de quais são 

os fatores mais relevantes para o pequeno varejista, localizado em regiões de baixa 

renda, em termos do atendimento prestado por atacadistas e distribuidores no canal 

alimentar. De outro lado, se propõe também, a identificar os fatores que são mais 

valorizados e as principais críticas às estratégias de relacionamento do atacado e do 

distribuidor neste segmento de mercado, evidenciando as oportunidades de 

aumento de eficiência desses agentes, e de maior transformação do potencial de 

consumo desta população.  

 

O setor Atacadista / Distribuidor registrou em 2005 um faturamento de R$ 69 bilhões 

(R$ 86,5 bilhões a preço de varejo), registrando um crescimento real descontado a 

inflação, de quase 6% sobre o ano de 2004. Este setor é responsável pelo 

atendimento à cerca de novecentos mil pontos de vendas no Brasil, segundo 

estimativa da Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores 

(DISTRIBUIÇÃO, 2006). Este número representa 90% dos cerca de um milhão de 

estabelecimentos comerciais do País, entre supermercados, empórios, bares e 

drogarias, de acordo com a AC Nielsen (DISTRIBUIÇÃO 2006, p.80). 

 

Este trabalho visa, portanto, além de contribuir para a ampliação do conhecimento 

sobre o relacionamento entre pequenos varejistas e atacadistas/ distribuidores, no 

mercado de baixa renda, também auxiliar a indústria na identificação dos melhores 

parceiros para a distribuição de seus produtos para este tipo de varejista, bem como 

orientar as empresas do setor atacadista, e de distribuição, a desenvolverem e 

implementarem estratégias adequadas e efetivas no atendimento a este mercado. 
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2. Objetivos  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Muito se tem pesquisado sobre relacionamentos entre os agentes nos canais de 

distribuição, principalmente em áreas como poder, estudos organizacionais, 

formação de redes e marketing de relacionamento. Modelos também descrevem, e 

procuram explicar a evolução dos relacionamentos no canal, identificar as 

características de relacionamentos bem sucedidos, investigar o papel de construtos 

como confiança, compromisso e satisfação nos relacionamentos nos canais de 

marketing. (LABAN, 2004, p.13). 

 

 A maior parte das pesquisas, entretanto, desenvolve suas teorias com foco partindo 

dos fabricantes, e estudando, primordialmente, o relacionamento dos agentes no 

canal, desta perspectiva. Pouco se tem explorado a dinâmica dos relacionamentos 

entre os agentes nas fases intermediárias dos canais, ou seja, quando o canal de 

marketing já foi formado e está operando, principalmente entre pequenos varejistas 

e intermediários de atacado.  

 

Esta dissertação tem, portanto, por objetivo apresentar um panorama atualizado das 

estratégias de relacionamento adotadas pelos distribuidores e atacadistas para 

desenvolver seu relacionamento com os pequenos varejistas no canal alimentar, em 

regiões de baixa renda, evidenciando suas particularidades, dificuldades e 

perspectivas.    

 

Assim, a questão central deste estudo é: descrever as estratégias de relacionamento 

empregadas por atacadistas e distribuidores junto aos pequenos varejistas do canal 

alimentar, localizados em regiões de baixa renda, identificando, com base no modelo 

de relacionamentos comprador-vendedor de WILSON (1995) , as variáveis ativas 

mais importantes em cada etapa do relacionamento.  
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2.2 Objetivos Específicos  

 

Esta dissertação visa investigar: 

• As principais estratégias de relacionamento empregadas por atacadistas e 

distribuidores no atendimento ao pequeno varejo alimentar; 

• As principais dificuldades encontradas pelas empresas atacadistas e 

distribuidoras no atendimento a estes varejistas; 

• O comportamento de compra e de relacionamento dos pequenos varejistas 

com atacadistas e distribuidores; 

• A dinâmica do relacionamento com os distribuidores e atacadistas na 

perspectiva dos pequenos varejistas; 

• As eventuais inconsistências entre as práticas implementadas pelos 

atacadistas e a avaliação do relacionamento na perspectiva dos pequenos 

varejistas; 

• Apresentar perspectivas e apontar tendências no estabelecimento de 

relacionamentos entre atacadistas e distribuidores, e pequenos varejistas. 

• Oferecer sugestões para que a indústria e empresas distribuidoras 

desenvolvam estratégias de atendimento adequadas às necessidades dos 

pequenos varejistas direcionados para a baixa renda. 

 

Considerando a importância e a necessidade de maior conhecimento sobre o 

mercado de baixa renda no Brasil, a importância do pequeno varejo no acesso ao 

consumo por parte dessa população e a dependência, tanto do pequeno varejo 

quanto da indústria da atuação dos atacados e distribuidores, podemos ressaltar que 

o estudo das estratégias dos atacadistas/distribuidores, e a avaliação do 

relacionamento, na perspectiva dos pequenos varejistas do canal alimentar no 

mercado de baixa renda, é um tema bastante relevante tanto no contexto 

empresarial quanto acadêmico. 
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3 .  REVISÃO DO CONHECIMENTO 

 
Esta revisão do conhecimento está dividida em quatro partes, que fazem um resgate 

dos principais construtos em relação a canais de marketing, relacionamento no canal 

de marketing, canais de marketing no contexto brasileiro e baixa renda. 

 

Na primeira parte, a revisão sobre Canais de Marketing, analisando suas estratégias,  

objetivos e estrutura, busca fazer um resgate das principais funções 

desempenhadas pelos agentes de atacado e de varejo dentro do canal, e 

contextualizar o estudo dos relacionamentos nesse ambiente, com base nestas 

funções. A segunda parte se aprofunda no estudo de dois importantes modelos de 

relacionamento em canais de marketing, abordando os principais construtos deste 

campo de estudo. Na terceira parte é feita uma breve descrição das características e 

da atuação dos intermediários de atacado e de varejo no Brasil. Finalmente a última 

parte aborda as características do mercado e das empresas varejistas no segmento 

de baixa renda.  

 

3.1   O Conceito e a Importância dos Canais de Marketing 

 

Desde os primeiros estudos na área, que surgiram a partir da década de 1910, com 

autores das primeiras escolas de pensamento no campo de marketing, como L. 

Weld (1917) e M. Copeland (1925), a questão do fluxo de mercadorias entre 

produtores e consumidores tem sido um dos principais objetos de estudo. Este tema 

tem sido tratado por diversos autores nas várias escolas de pensamento em 

marketing.  

 

Em 1925, Melvin Copeland, um dos principais representantes da primeira escola de 

pensamento em marketing, a Escola de “Commodity”, já dizia que a classificação 

dos produtos em diferentes grupos facilitava as transações, já que se poderia 

determinar o tipo de loja mais adequada a determinado produto, a intensidade de 

distribuição, o tipo de atacadista preferido e o relacionamento a ser estabelecido 

entre os agentes.  (SHETH, 1988, p.37).  
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Outros teóricos como Arch Shaw, considerado por muitos como o pai da 

denominada Escola Funcional, em 1912, em seu artigo intitulado “Some problems in 

market distribution” (SHETH, 1988, p.53), a respeito da utilização de intermediários 

na distribuição de produtos, apontava que suas principais funções seriam: 

 

1. Divisão do risco; 

2. Transporte de mercadorias; 

3. Financiamento de operações; 

4. Venda; 

5. Armazenagem, separação e entrega. 

 

Ralph Butler (1923), um dos primeiros representantes da Escola Institucional, 

destacava a importância dos intermediários na criação das utilidades de tempo e 

lugar. A estas duas utilidades, Wroe Alderson (1954) adiciona também a utilidade de 

posse. Em sua perspectiva, os intermediários são responsáveis por aumentar a 

eficiência do processo de troca, em função de sua especialização na realização das 

várias atividades dentro do canal. (SHETH, 1988, 75-78).  

 

Posteriormente, Bucklin (1965) desenvolve o princípio do “postponement-

speculation”, e Mallen (1973) o do  “spinoff”,  que são teorias baseadas na 

estruturação de canais de marketing. Estes conceitos são explicados a seguir: 

 

• Postponement – é uma prática de redução de risco que requer extensa 

cooperação. (BOWERSOX E COOPER, 1992). Para os fabricantes, 

postponement significa adiar a produção até que pedidos tenham sido 

recebidos, evitando os altos custos associados a inventários. Se os 

consumidores, porém, desejam o produto imediatamente, este tipo de 

estratégia não atenderá suas necessidades. Em última instância, 

postponement se caracteriza por uma fabricação mediante encomenda. Por 

outro lado, clientes que adiam suas compras até o último momento e 

pretendem receber o produto imediatamente levam os fabricantes a 

especularem (STERN, EL-ANSARY e COUGHLAN, 1996). 

• Speculation - caracteriza-se como a utilização de inventários dentro do canal, 

como forma de atender aos pedidos de clientes de maneira mais rápida. 
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Embora este tipo de estratégia aumente os riscos associados à estocagem, e 

crie custos de inventário, também permite economias de escala na produção. 

A principal vantagem deste princípio do “postponement-speculation” é que 

pode ser utilizado para determinar se um canal deve ser estruturado 

considerando-se a utilização de inventários especulativos, ou seja, com a 

presença de intermediários (STERN, EL-ANSARY e COUGHLAN, 1996).  

• Spinoff - caracteriza-se pela transferência de certas atividades, que devem 

ser desenvolvidas no canal, para intermediários que as executem de forma 

mais eficiente. Normalmente surge quando uma empresa reconhece que é 

economicamente vantajoso sub-contratar ou delegar funções específicas 

para outras empresas especializadas. 

 

 A teoria sobre canais de distribuição desenvolvida por estes autores, e de maneira 

geral pela denominada Escola Institucional, focou-se de maneira muito intensa nos 

conceitos econômicos relacionados à eficiência, dando pouca ou nenhuma 

importância às variáveis comportamentais como poder, cooperação e conflito, que 

vieram a ser a tônica da teoria desenvolvida pela Escola da Dinâmica Organizacional 

(SHETH, 1988). 

 

A Escola da Dinâmica Organizacional é uma descendente direta da Escola 

Institucional, no sentido de que ambas buscaram explicar as atividades complexas 

dos canais de distribuição. Enquanto a Escola Institucional adota uma perspectiva 

eminentemente econômica de como os canais de distribuição deveriam ser 

estruturados, de maneira mais eficiente, para atenderem as necessidades dos 

consumidores, a Escola da Dinâmica Organizacional voltou sua atenção para os 

objetivos e as necessidades dos membros do canal de distribuição, como 

fabricantes, atacadistas e varejistas. (SHETH, 1988) 

 

Na década de 1960, com a escola de marketing gerencial, surge o conceito de 

canais de distribuição como parte integrante do marketing mix, e como ainda hoje é 

entendido. Segundo essa perspectiva teórica, o canal de marketing deve ser visto 

como um componente de decisão de igual importância ao de produto, preço e 

promoção. 
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Atualmente, existem muitas definições para canais de marketing. Na visão de 

ROSENBLOOM (1999), os canais de marketing podem ser caracterizados de acordo 

com diferentes pontos de vista. Os fabricantes podem entender os canais de 

marketing como os diferentes intermediários necessários para levar os produtos aos 

consumidores, definindo os canais de marketing em termos de movimentação de 

produtos por meio destes vários intermediários.  

 

Os intermediários, como os atacadistas ou varejistas, encarregados de suportarem 

os inventários de vários fabricantes, e correrem os riscos associados com esta 

função, podem ver o fluxo de propriedade destes bens como o definidor do papel do 

canal de marketing. Os consumidores podem ver o canal de marketing como 

simplesmente uma série de intermediários posicionados entre eles e o fabricante do 

produto. Finalmente, o pesquisador, ao analisar como o canal de marketing opera no 

sistema econômico, pode descrevê-lo em termos de sua estrutura e eficiência de 

operação. (ROSENBLOOM,1999, p.9) 

 

O canal de marketing pode também ser visto como um conjunto de organizações 

interdependentes envolvidas no processo de fazer um produto ou serviço capaz de 

ser consumido ou utilizado. Nesta perspectiva, elas são superorganizações, 

integrantes de uma rede orquestrada, que cria valor para os usuários finais, por meio 

das utilidades de forma, posse, tempo e lugar. (STERN, EL-ANSARY e COUGHLAN, 

1996) 

 

Ainda na visão de STERN, EL-ANSARY e COUGHLAN (1996), os fabricantes são 

capazes de gerar individualmente somente utilidade de forma para seus produtos ou 

serviços. O canal de distribuição é capaz de gerar as utilidades de posse, tempo e 

lugar, necessárias, juntamente com a utilidade de forma, para a criação completa do 

produto.  

 

O surgimento dos intermediários no canal de marketing é apontado como um fator 

de aumento da eficiência no processo de troca, por criarem utilidades de tempo, 

lugar e posse, e permitirem que as transações ocorram em níveis de custo mais 

baixos do que diretamente entre fabricantes e consumidores. Os intermediários 

surgem, portanto, no processo de troca, porque eles podem aumentar a eficiência do 
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processo, ajustando a discrepância de sortimento, e suavizando o fluxo de 

mercadorias e serviços. (ALDERSON apud ROSENBLOOM, 1999) 

 

Esta visão também é compartilhada por KOTLER (1993, p.593), para quem o uso de 

intermediários aumenta a eficiência de distribuição, pois torna os bens amplamente 

disponíveis e acessíveis aos mercados-alvo, já que os intermediários, por meio de 

seus contatos, experiência, especialização e escala de operação, oferecem à 

empresa mais do que ela pode alcançar atuando sozinha.  

 

Para JAIN (2004, p.446), sendo o marketing definido como um processo de troca,  

os canais de marketing são estruturas organizadas de compradores e vendedores, 

que conectam as utilidades de tempo e espaço, entre fabricantes e consumidores. 

Para tanto, ele envolve a atividade de sortimento, caracterizada pela necessidade de 

concentração e dispersão das mercadorias produzidas.  

 

Ainda na perspectiva de ROSENBLOOM (1999, p.9), canais de marketing podem ser 

definidos como o contato externo da organização, cuja gerência opera no sentido de 

atingir seu objetivo de distribuição. Sob a sua ótica, quatro termos chave nesta 

definição devem ser destacados: externo, organização contatual, operação e 

objetivos de distribuição. O termo “externo” significa que o canal de marketing existe 

fora da organização, assim o gerenciamento do canal de marketing envolve o uso de 

gerenciamento interorganizacional (gerenciar mais de uma firma) ao invés de 

gerenciamento intraorganizacional (gerenciar uma firma). 

 

A organização contatual refere-se àquelas empresas, ou participantes, que estão 

envolvidos em funções de negociação, quando um produto ou serviço move-se do 

produtor para seu usuário final. As funções negociais consistem na compra, venda e 

transferência de propriedade de produtos e serviços. Conseqüentemente, somente 

aquelas empresas ou partes que estão engajadas nestas funções são membros do 

canal de marketing. Esta definição inclui consumidores ou outros usuários finais 

como membros de canal de marketing. As empresas que realizam funções outras, 

do que as negociais, são assim excluídas (bancos, empresas de transporte, 

companhias de seguro, agencias de propaganda, etc). 
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A operação significa o envolvimento da gerência no controle do canal de marketing. 

Isto não significa que a gerência tem o controle total, ou mesmo substancial, sobre o 

canal, mas que por meio de sua operação, a gerência age no sentido de evitar a 

falta de controle de suas ações pelo canal de marketing. 

 

O canal de marketing existe como uma forma de alcançar os objetivos de uma 

empresa. O gerenciamento do canal de marketing, bem como a forma pelo qual ele 

é estruturado, é uma função dos objetivos de distribuição de uma empresa. 

Conforme estes objetivos mudam, variações na organização contatual externa (canal 

de marketing) e a forma pela qual a gerência lida com a operação também pode 

mudar (ROSENBLOOM, 1999). 

 

GONÇALVES DIAS (1997) e STERN, EL-ANSARY e COUGHLAN (1996) sintetizam 

a importância dos canais de marketing, sob o ponto de vista da racionalidade 

econômica, em quatro pontos principais: 

• Eficiência – Os intermediários existem porque são mais eficientes na 

execução das tarefas dentro do canal, devido à especialização destes 

agentes em suas funções; 

• Sortimento – O intermediário facilita o fluxo de bens e serviços, sendo um elo 

entre fabricantes e consumidores. Intermediários são, portanto, facilitadores 

da relação do fabricante com seus clientes, e de outro lado, dos clientes com 

seus fornecedores, balanceando as discrepâncias de quantidades e 

variedades produzidas por um e desejadas pelo outro. 

• Rotinização – Cada transação de bens e serviços envolve a realização das 

atividades de pedido, validação e pagamento, com a conseqüente negociação 

de seus termos entre vendedores e compradores. A rotinização destas 

atividades, ao padronizar o tamanho dos lotes, freqüência de entrega, 

pagamento e comunicação, diminui o custo das transações, aumentando a 

eficiência dos agentes e do sistema. 

• Busca – Os canais de marketing facilitam o processo de busca, ao diminuir a 

incerteza dos fabricantes quanto a sua capacidade de atender as 

necessidades do consumidor no tempo e no local requeridos, e à incerteza do 

consumidor quanto a encontrar o que quer no local e no momento esperado. 

 



 24 

Nesta dissertação, o conceito de canais de marketing a ser adotado parte de uma 

perspectiva sistêmica (ROSENBLOOM, 1999; BOWERSOX E COOPER, 1992), ou 

seja, onde os canais de marketing são influenciados pelas forças ambientais, e ao 

mesmo tempo são agentes de mudança nas estratégias organizacionais, não se 

comportando como uma simples seqüência de organizações (STERN, EL-ANSARY 

e COUGHLAN, 1996). 

 

Os canais de marketing são vistos, neste sentido, como a forma pela qual os 

fabricantes levam seus produtos ou serviços até o consumidor final, mas focando o 

relacionamento entre atacadistas e varejistas, dentro do contexto da baixa renda.  

 

Buscar-se-á, portanto, evidenciar como as práticas dos pequenos varejistas, que 

atuam com maior proximidade dos consumidores de baixa renda, podem afetar a 

estratégia geral de marketing das empresas atacadistas e distribuidoras, e da própria 

indústria. 

 

3.2  As Estratégias  dos Canais de Marketing 

 

O canal de marketing tem seu início com o fabricante e seu objetivo final é 

movimentar os produtos ou serviços até o consumidor final.  Para atingir esse 

objetivo, os fabricantes tomam várias decisões em relação à estrutura do canal que 

irão utilizar,  tanto em termos de extensão, como de intensidade.  

 

O planejamento de uma estratégia de canais de marketing exige análise das 

necessidades do consumidor, estabelecimento dos objetivos do canal, identificação 

das principais alternativas de canal (estrutura do canal), avaliação e decisão 

(KOTLER, 1993, P.598). A seguir, detalharemos as três primeiras etapas. 

 

3.2.1 Análise das Necessidades do Consumidor 

 

“As empresas existem para servirem aos consumidores ” (JAIN, 2004). Com base 

nesta perspectiva, a análise do consumidor é o ponto de partida para o 

desenvolvimento de qualquer estratégia competitiva, inclusive a de canais. O 

estabelecimento da estratégia de marketing a ser seguida envolve, portanto, a 
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definição do mercado em geral a ser atendido, a segmentação deste mercado e a 

identificação das necessidades dos segmentos de consumidores a serem 

explorados pela empresa. 

 

Na perspectiva adotada por KOTLER (1993), o primeiro objetivo a ser atingido pelo 

canal de marketing é o de alcançar o consumidor, ou seja,  fazer com que os 

produtos ou serviços produzidos cheguem até o seu destino final. Esta tarefa, 

entretanto, pressupõe que o fabricante conheça as necessidades deste consumidor.  

 

Para KOTLER, “A compreensão de o que, onde, por que e como os consumidores 

compram em um mercado alvo escolhido pelo fabricante, é o primeiro passo para 

planejar o canal de marketing ” (1993, P.598). 

 

Segundo Bucklin (apud STERN, EL-ANSARY e COUGHLAN, 1996), o canal de 

marketing, para ser viável no longo prazo, deve proporcionar ao consumidor uma 

redução nas tarefas de procura, espera, armazenagem e outros custos. Desta forma, 

em igualdade de condições (especialmente de preços), os consumidores darão 

preferência aos canais de marketing que proporcionem um maior nível de serviços. 

 

Ainda, segundo o autor, existem quatro elementos genéricos que definem como os 

canais devem ser estruturados: 

• Conveniência Espacial – refere-se à descentralização do mercado por meio 

de atacadistas e varejistas, o que proporciona uma maior satisfação do 

consumidor por diminuir seu custo de deslocamento e de procura. 

• Tamanho do Lote – permite ao consumidor comprar em quantidades 

adequadas à sua necessidade, diminuindo seus custos de estocagem e 

manutenção. 

• Tempo de Espera ou Entrega – refere-se ao tempo que o consumidor está 

disposto a esperar entre a realização do pedido e a entrega do produto. 

Quanto mais rápida a entrega maior é o serviço proporcionado pelo canal. 

• Variedade de Produtos – quanto maior a variedade e a quantidade de 

produtos oferecidos maior o nível de serviço do canal, porém maiores os 

custos de distribuição. 
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Os resultados dos serviços prestados são atingidos por meio das funções ou fluxos 

no canal de marketing. As decisões, quanto à quantidade de serviços a serem 

entregues pelos membros do canal, são influenciadas diretamente pelos recursos e 

pela capacidade dos membros do canal de realizarem várias funções de marketing, 

e pelo tipo de serviços desejados pelos usuários finais. (1996, STERN, EL-ANSARY 

e COUGHLAN). 

 

O resultado desta interação, entre capacidade dos membros do canal de marketing e 

as demandas dos usuários finais, é uma estrutura de canal que é capaz de 

satisfazer as necessidades tanto dos membros do canal quanto dos consumidores. 

(1996, STERN, EL-ANSARY e COUGHLAN). 

 

Quando esta interação ocorre sob condições de razoável competição e de baixas 

barreiras à entrada, a estrutura, que evolui no longo prazo, agrega um grupo de 

instituições tão bem ajustadas às atividades e ao ambiente, que dificilmente outro 

tipo de arranjo poderia proporcionar maiores retornos ou maior satisfação em termos 

de custo para o consumidor. A este arranjo denomina-se Estrutura Normativa. (1996, 

STERN, EL-ANSARY e COUGHLAN). 

 

O consumidor, portanto é quem define como deverá se estruturar o canal de 

marketing. Quanto mais serviços forem demandados maior será o número de 

intermediários que deverão ser incluídos no canal e, desta forma, maiores serão os 

custos associados e o preço final a ser pago pelo consumidor. 

 

3.2.2 Segmentação de Mercado 

 

O primeiro passo na definição de mercado é determinar as necessidades dos 

consumidores. A estas necessidades devem também se agregar a avaliação da 

potencialidade do mercado, medida em termos de seu tamanho, crescimento, 

rentabilidade, tipo de decisão de compra e estrutura do mercado. ( JAIN,2004). 

 

Se o mercado é considerado atrativo definem-se então os limites deste mercado que 

se pretende atender. Estas definições são determinadas em três dimensões: 

tecnológica (tipo de tecnologia empregada), função para o consumidor (utilidade e 
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forma de utilização)  e grupo de consumidores (consumidores com características e 

necessidades similares).  

 

O próximo passo é decidir qual mercado atender. Esta decisão está baseada em 

quatro fatores: percepção de qual produto ou tecnologia pode ser mais bem 

protegida e dominada, limitações internas de recursos, experiência acumulada para 

reagir a oportunidades e ameaças, e competências raras derivadas de acesso a 

recursos escassos ou mercados protegidos. 

 

O último passo é a segmentação de mercado, ou a escolha propriamente dita de 

qual segmento de mercado servir. Os critérios de segmentação variam dependendo 

da natureza do mercado. Em se tratando de mercado de consumo as principais 

bases para segmentação são: 

 

• Fatores demográficos (idade, renda, sexo,etc.) 

• Fatores socioeconômicos (classe social, ciclo de vida ) 

• Fatores geográficos 

• Fatores psicológicos (estilo de vida) 

• Padrões de consumo (alto, moderado, baixo) 

• Fatores de percepção (mapeamento perceptual, segmentação por 

benefícios) 

• Padrões de lealdade a marcas 

 

O fabricante deve decidir os segmentos a atender, e os melhores canais a utilizar em 

cada caso. A empresa deve buscar a minimização do custo total do canal no que 

tange ao nível desejado do serviço. (GONÇALVES DIAS, 1997) 

 

Podemos concluir que o estabelecimento de uma estratégia de canais de marketing 

adequada é antecedida por uma estratégia empresarial, que se desenvolva pela 

busca da satisfação das necessidades do segmento de consumidores selecionados, 

com base em decisões que dependerão tanto de fatores internos quanto externos à 

empresa.  
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3.2.3 Os Objetivos do Canal de Marketing 

 

Os objetivos do canal se estabelecem em função dos níveis de serviços desejados 

pelos consumidores. Baseados nesses níveis de serviço, o canal organiza suas 

atividades  de modo a minimizar os custos totais associados ao desempenho destas 

tarefas. (BUCKLIN apud KOTLER, 1993, p.599) 

 

O planejamento de canais  desenvolve-se em torno do segmento de mercado que a 

empresa visa atender. Determinado o segmento a ser atendido desenvolvem-se os 

objetivos de canal, levando-se em consideração fatores como características dos 

produtos, intermediários, concorrentes, políticas da empresa, ambiente e nível de 

serviço almejado pelos consumidores ( KOTLER, 1993) 

 

Segundo ROSENBLOOM (1999) as variáveis de produto são importantes categorias 

para avaliação no tipo de distribuição a ser empregada. As variáveis de produto mais 

importantes são :  

• volume e peso  - Quanto maior o volume e o peso dos produtos, em geral 

menor é a estrutura do canal, sendo o produto normalmente entregue direto 

do produtor para o usuário final. 

• Perecibilidade   - Quanto mais perecível o produto, mais rápido deve ser o 

fluxo dentro do canal. Quando produtores e consumidores estão próximos 

esta estrutura pode ser curta, do contrário pode ser necessário a utilização de 

intermediários. 

• Valor unitário – Em geral quanto menor o valor unitário de um produto, mais 

longa será a estrutura do canal. Devido à pequena margem individual  por 

unidade do produto há a necessidade de divisão dos custos de distribuição ao 

longo da cadeia. Os intermediários têm condições de  se aproveitarem das 

economias de escala e de escopo na distribuição, dividindo os custos de 

distribuição com produtos de outros fabricantes. 

• Nível de padronização – Quanto maior o nível de padronização de um 

produto, maior o espaço para a utilização de intermediários. 

• Técnicos e Não-Técnicos – Quanto mais técnico for o produto (como produtos 

do mercado industrial), maior a utilização de vendas diretas. 
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• Novidade – Em geral quanto mais novo ou inovador o produto, maior a 

necessidade de canais mais curtos para realizar a introdução no mercado. 

Com o tempo a utilização de canais mais longos tende a promover promoções 

mais agressivas. 

 

O planejamento do canal deve refletir as forças e as fraquezas dos diferentes tipos 

de intermediários no desempenho de várias tarefas (KOTLER,1993). O desempenho 

destas tarefas, segundo ROSENBLOOM (1999), estão relacionadas a três variáveis 

da estrutura de canal: 

• Disponibilidade – Refere-se à existência de intermediários capazes de 

desempenhar adequadamente as tarefas requeridas pelo fabricante 

• Custo – Refere-se à adequação dos custos de utilização dos intermediários 

em relação aos serviços oferecidos. 

• Serviços – Refere-se à avaliação dos serviços oferecidos pelos intermediários 

em termos de efetividade ao custo mais baixo. 

 

O planejamento de canais é também influenciado pelos concorrentes. A escolha do 

canal pode ter como fundamento a utilização e a concorrência dentro dos mesmos 

estabelecimentos utilizados pelos concorrentes, ou então por meio do 

desenvolvimento de canais alternativos. (KOTLER, 1993) 

 

As características da empresa desempenham um importante papel na seleção do 

canal,  e a estratégia de marketing da empresa influencia o planejamento do canal. 

Assim aspectos como tamanho, recursos financeiros, composto de produto, além da 

própria estratégia de marketing são determinantes no processo de seleção de canal. 

(KOTLER, 1993) 

 

Variáveis ambientais podem afetar todos os aspectos do gerenciamento e do 

desenvolvimento dos canais. (ROSENBLOOM, 1999). A análise destas variáveis 

ambientais são importantes na identificação de tendências, oportunidades, ameaças 

e limitações que afetarão e influenciarão a posição estratégica da 

empresa.(BOWERSOX E COOPER, 1992)  
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Na visão de BOWERSOX E COOPER, as principais variáveis ambientais a serem 

analisadas são: 

 

• Ambiente Sócio-Cultural – está intimamente ligado com a formação da 

natureza das necessidades e preferências do consumidor. Fatores como 

mudanças nos valores culturais ou normas  sociais, têm um maior impacto 

nas preferências individuais por produtos e no modo pelos quais esses 

produtos são distribuídos. 

• Ambiente Tecnológico – Novas tecnologias significam novos produtos, tanto 

quanto novos meios de condução de negócios. Em relação aos canais de 

marketing, a tecnologia tem tido um impacto na distribuição que ultrapassa, 

em muito, a simples automação e o aumento de eficiência nos canais 

existentes. Novas tecnologias têm na realidade transformado as redes de 

distribuição e criado novos canais. 

• Ambiente Econômico – O ambiente econômico forma a capacidade do 

consumidor de pagar por bens e serviços. Este ambiente é afetado por 

forças que têm impacto no plano estratégico da empresa. Fatores como 

inflação, desemprego, recessão e renda disponível são alguns exemplos de 

forças que podem alterar a capacidade do consumidor de pagar por bens e 

serviços. Estes impactos geram conseqüências do ponto de vista da 

estratégia da empresa e das alternativas de distribuição. 

• Ambiente Legal – A estrutura legal que regula os negócios é um fenômeno 

complexo e que evolui constantemente. Governos nos âmbitos federal, 

estadual e local têm o poder de impor restrições à atuação do canal por 

meio de processos legislativos, administrativos e judiciais. Em termos de 

legislação a principal ingerência reflete-se na aprovação de leis antitrustes  

e de defesa da concorrência. Em termos de processos judiciais discussões 

acerca de aspectos como exclusividade de territórios e exclusividade de 

negociação, descontos e cotas, conluios e preços combinados. 
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3.3   Estrutura e Organização dos Canais de  Marketing 

 

A estrutura de canal refere-se ao número de intermediários que podem ser 

empregados na movimentação de bens dos fabricantes para os consumidores. No 

desempenho desta atividade, uma empresa pode decidir distribuir seus produtos 

para os consumidores ou para os varejistas de maneira direta ou indireta. (JAIN, 

2004, p.446), 

 

A estratégia de distribuição direta é aquela em que o fabricante distribui seu produto 

sem envolver qualquer intermediário. Por outro lado, a estratégia de distribuição 

indireta envolve vários intermediários, como atacadistas ou agentes, para a 

distribuição dos produtos. (JAIN, 2004, p.446), 

 

A utilização de intermediários no canal de marketing está baseada nos princípios de 

especialização e divisão do trabalho (STIGLER, 1953) e, portanto, na eficiência 

contatual (ROSENBLOOM, 1999). A estrutura de canal deve espelhar esta divisão 

de funções que  são desempenhadas pelos seus membros, desde o fabricante, 

passando pelos intermediários até o consumidor final, de modo a garantir a maior 

eficiência possível do sistema. Isto se deve porque normalmente produtores e 

fabricantes incorrem em altos custos de distribuição quando pretendem 

desempenhar esta atividade por si próprios. 

 

BOWERSOX e COOPER (1992, p.85) dizem que a estrutura de canal é resultado da 

combinação das práticas individuais de negócios e suas relações de trabalho, 

sendo, portanto, o resultado de negociação e de experiência acumulada nos 

negócios passados. Quando as empresas envolvidas nos arranjos de canal, avaliam 

e negociam as suas formas de participação com os outros membros dentro do canal, 

elas estão, na realidade, desenhando a estrutura do canal . 

 

Esta estrutura de canal pode se desenvolver de maneira deliberada, ou seja, por 

meio de planejamento dos agentes, baseados em seus desejos e esforços de 

desenvolverem negócios conjuntos, ou podem também se desenvolver de maneira 

emergente, baseando-se nas percepções dos agentes de que o desenvolvimento de 

atividades conjuntas trará benefícios para as partes envolvidas. A maioria dos canais 
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são resultados tanto de planejamento quanto de experiências bem sucedidas. Uma 

estrutura de canal eficiente é fundamental para conquistar e manter uma 

superioridade competitiva, uma vez que é muito difícil para os competidores 

copiarem este tipo de estrutura. (BOWERSOX e COOPER ,1992, p.86) 

 

Fabricantes, atacadistas e varejistas, assim como outros membros do canal, existem 

para desempenhar uma ou mais das seguintes funções: transporte de mercadorias, 

geração de demanda ou venda, distribuição física, serviço de pós-venda e 

concessão de crédito para consumidores. Para entregar suas mercadorias aos 

usuários finais, um fabricante deve assumir todas estas funções, ou delegar algumas 

ou todas estas funções para outros membros do canal de distribuição (STERN, EL-

ANSARY e COUGHLAN, 1996). 

 

Os membros do canal podem ser eliminados ou substituídos no arranjo de canal, 

porém as funções desempenhadas por estas instituições não podem ser eliminadas. 

Quando instituições são eliminadas suas funções são transferidas ou para frente ou 

para trás no canal, e desta forma, assumidas por outros membros. A estrutura de 

canal pode então ser definida de acordo com o grupo de membros do canal para 

quem as tarefas de distribuição são alocadas (ROSENBLOOM, 1999), com base nos 

critérios de especialização, divisão do trabalho e eficiência.   

 

Para o desempenho destas funções, os membros do canal podem ser agrupados em 

diferentes níveis, e em diferentes números e tipos em cada nível (ROSENBLOOM, 

1999). Estes níveis podem variar em comprimento, sendo mais curtos ou mais 

longos, neste sentido, com mais ou menos intermediários, de acordo com a 

intensidade de distribuição necessária. 
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Na Figura 1 temos  um modelo de caracterização de estruturas de canal adaptado 

de ROSENBLOOM. 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
Figura 1 –  Estruturas de Canal  

              Fonte: Adaptado de ROSENBLOOM, 1999, p.23 
 
 

Normalmente são definidos três categorias de intensidade de distribuição e que 

variam de acordo com o número de intermediários no canal. Podem ser vistas sob a 

forma de um continuum caracterizando-se por serem intensiva, seletiva ou exclusiva. 

A estas caracterizações de intensidade podem ser adicionados os graus de 

proximidade no relacionamento entre fabricantes e os demais membros do canal. O 

gráfico 1 representa estas dimensões, em que a um maior grau de proximidade 

decorre uma menor intensidade de distribuição.  
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  Gráfico 1 – Graus de proximidade e intensidade no relacionamento entre os  

  membros do canal 

                                  Fonte: ROSENBLOOM, 1999,P.185 

 

A distribuição intensiva utiliza um maior número de intermediários dentro do canal, 

portanto torna o produto disponível numa grande variedade de varejistas de 

formatos diferentes e que competem entre si numa determinada região. Este tipo de 

estratégia é mais consistente na distribuição de produtos de conveniência (JAIN, 

2004). 

 

Numa estratégia de distribuição seletiva, nem todos os membros disponíveis dentro 

de determinado nível do canal são utilizados. Este tipo de distribuição é melhor 

aplicada quando um volume maior de vendas pode ser gerado por um número 

relativamente pequeno de varejistas, ou seja, quando o fabricante não teria um 

incremento significativo em vendas adicionando novos parceiros. Limitando o 

número de parceiros, o fabricante pode evitar custos desnecessários associados à 

acordos com novos agentes. (JAIN,2004). 

 

Na estratégia de distribuição exclusiva somente alguns intermediários de 

determinado nível de canal são utilizados. As principais vantagens associadas com 

esta estratégia é a promoção de uma grande lealdade do agente, maior suporte de 
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vendas, alto grau de controle sobre o mercado, melhores previsões de vendas e 

melhor controle de inventário e merchandising. Este tipo de distribuição é 

especialmente importante para produtos exclusivos. 

 

3.3.1  As Funções Distributivas e a Organização do Canal de Marketing 

 

Um canal de marketing desempenha o trabalho de movimentar bens dos produtores 

até os consumidores. Ele supera as lacunas de tempo, lugar e posse, que separam 

bens e serviços daqueles que poderiam usá-los.(KOTLER, 1993, p.594). 

 

Ainda segundo KOTLER, os membros de um canal de marketing desempenham 

funções-chave e participam dos seguintes fluxos de marketing: 

 

• Informação – Coleta e disseminação de informação, de pesquisa de 

marketing sobre os consumidores atuais e potenciais, concorrentes e outros 

agentes e forças que atuam no ambiente de marketing. 

• Promoção – Desenvolvimento e disseminação de mensagens persuasivas 

sobre a oferta projetada para atrair consumidores. 

• Negociação – Tentativa de busca de um acordo final sobre preço e outros 

termos relativos à oferta, a fim de que se possa efetuar a transferência de 

propriedade ou posse. 

• Pedido – Comunicação de intenções de compradores membros do canal para 

o fabricante. 

• Financiamento – Aquisição e alocação de fundos requeridos para financiar os 

níveis de estoque do canal. 

• Risco – Aceitação de riscos juntamente com a execução da tarefa do canal. 

• Posse Física – Armazenamento contínuo e movimentação de produtos até o 

consumidor final. 

• Pagamento – Os compradores pagam suas faturas aos vendedores através 

de bancos e outras instituições financeiras. 

• Propriedade – Transferência de propriedade de uma instituição de marketing 

a outra. 
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Como já foi visto, somente aqueles agentes que executam funções de negociação 

são considerados membros do canal de distribuição (agentes que desempenham 

atividades de compra, venda e transferência de direitos). Aqueles outros agentes 

que não executam funções de negociação são denominados de facilitadores 

(atividades de transporte, armazenagem, agências de publicidade, bancos, 

seguradoras, agências de pesquisa de mercado) (ROSENBLOOM, 1999). Os vários 

agentes podem assim ser identificados conforme apresentado na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Tipos de Agentes integrantes do canal de marketing 

Fonte:  Adaptado de ROSENBLOOM, 1999, p.35 

 

 

3.3.2. A Organização do Canal de Marketing 

 

A organização do canal é classificada com base na dependência reconhecida entre 

os participantes e pode ser especificada em canais de transação única, canais 

convencionais e sistemas de marketing vertical. (BOWERSOX E COOPER, 1992, 

p.102) 

 

KOTLER (1993, p.608) propõe dois sistemas distintos de canais de distribuição que 

variam em função da intensidade de cooperação e integração de seus membros, ao 
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que denomina canais convencionais, e sistema vertical de canal. Os canais 

convencionais são formados por um produtor independente, atacadistas e varejistas, 

onde cada um busca a maximização de seus próprios lucros, mesmo que isto não 

signifique a maximização dos lucros para o sistema como um todo. Neste tipo de 

arranjo nenhum participante do canal tem controle significativo sobre os demais. 

 

O sistema vertical compreende os produtores, atacadistas e os varejistas que atuam 

como um sistema integrado, onde os membros do canal  se respeitam e há  a busca 

da maximização do sistema como um todo. Os sistemas verticais controlam o 

comportamento do canal e eliminam o conflito resultante dos participantes 

independentes que buscam seus próprios interesses, proporcionando economias de 

escala de tamanho, poder de barganha e eliminação de serviços duplicados. 

(KOTLER, 1993, p.609) 

 

 Ainda segundo PARENTE (2000) o sistema de marketing vertical ocorre quando 

todos os membros do canal trabalham como um sistema integrado, procurando 

eliminar desperdícios e retrabalho, objetivando otimizar o resultado do canal. Podem 

ser coorporativos (quando uma empresa passa a ser proprietária de outras no canal 

atuando diretamente em vários níveis), administrativos (quando um dos membros do 

canal, por seu tamanho e competência, lidera os demais, coordenado as etapas de 

produção e distribuição, utilizando ferramentas como ECR, EDI, reposição contínua 

e gerenciamento de categorias) e Contratuais (quando regido por contratos entre as 

várias empresas independentes nos níveis do canal). 

 

O Sistema de Marketing Vertical Contratual pode ser estruturado por meio de: 

• Cadeias voluntárias patrocinadas por atacadistas, que organizam uma cadeia 

voluntária de varejistas independentes, oferecendo melhores condições para 

concorrerem com as grandes redes varejistas; 

• Cooperativas patrocinadas por varejistas, cujo principal objetivo é obter 

melhores condições de abastecimento e poder de barganha em função do 

maior volume de compras; 

• Franquias que também podem ser consideradas como um sistema de 

marketing vertical. 
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Estas estruturas podem ser melhor compreendidas conforme a figura abaixo: 

S is te m a s
C o n v e n c io n a is

S is te m a s
C o n v e n c io n a is

S is te m a s
V e rtic a is

S is te m a s
V e r tic a is

A d m in is t ra tiv oA d m in is t ra tiv oC o n t ra tu a lC o n t ra tu a l
C o rp o ra tiv oC o rp o ra tiv o

R e d e s
p a tro c in a d a s

p o r  a ta c a d is ta s

R e d e s
p a tro c in a d a s

p o r  a ta c a d is ta s

C o o p e ra tiv a s
d e  v a re ji s ta s

C o o p e ra tiv a s
d e  v a re ji s ta s

F ra n q u iaF ra n q u ia

F ra n q u ia  
v a re ji s ta  

p a tro c in a d a  
p e lo  fa b r ic a n te

F ra n q u ia  
v a re ji s ta  

p a tro c in a d a  
p e lo  fa b r ic a n te

F ra n q u ia  
a ta c a d is ta  

p a tro c in a d a  
p e lo  fa b r ic a n te

F ra n q u ia  
a ta c a d is ta  

p a tro c in a d a  
p e lo  fa b r ic a n te

F ra n q u ia  
v a re ji s ta  

p a tro c in a d a  
p o r  u m a  e m p re s a

d e  s e rv iç o s

F ra n q u ia  
v a re ji s ta  

p a tro c in a d a  
p o r  u m a  e m p re s a

d e  s e rv iç o s  
Figura 3 - Estruturas de canais de marketing 

Fonte: KOTLER, 1993, p.609 

 

ROSENBLOOM (1999) divide os intermediários em dois níveis. O primeiro nível é 

formado pelos intermediários de atacado, que se caracterizam por comprar e 

revender mercadorias para varejistas, indústrias, empresas comerciais, profissionais, 

agrícolas e até para outros atacadistas. 

 

Em geral suas principais funções são: 

• Promover a cobertura do mercado – quanto mais disperso o mercado, maior é 

a utilização de intermediários. 

• Fazer contratos de venda – o custo de manter uma força de vendas própria é 

bastante alto. A utilização de intermediários permite ao fabricante atingir de 

maneira econômica um maior número de clientes do que seria possível por 

meio de vendas diretas.  

• Manusear inventários – reduzem o risco do fabricante ao tomarem 

efetivamente a posse do produto e ajudam a planejar melhor a produção 

• Processamento de pedidos – útil porque muitos clientes compram em 

pequenas quantidades, e o atacado tem condições de ratear o custo de 

processamento de pedidos entre os vários produtos de vários fabricantes. 

• Angariar informações de mercado - proximidade com o consumidor permite o 

acesso a informações. 
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• Oferecer suporte ao cliente - valor agregado de serviço (trocas, manutenção, 

ajustes, reparos). Em função de sua proximidade tem condições de prestar 

estes serviços aos clientes 

• Disponibilidade de produto - a tarefa mais básica desempenhada pelo 

atacadista. Capaz de desempenhá-la de maneira mais eficiente do que o 

fabricante em função de sua proximidade com o cliente. 

• Serviço ao consumidor - clientes requerem vários tipos de serviço como 

entregas, reparos ou garantias. Ao disponibilizar estes serviços, os 

atacadistas diminuem os esforços de seus clientes. 

• Crédito e assistência financeira - oferecem crédito aos produtos vendidos e ao 

manterem estoques de produtos permitem que os clientes trabalhem com 

estoques menores 

• Sortimento - capacidade do atacadista de oferecer uma grande variedade de 

produtos de vários fabricantes, facilitando a confecção de pedidos. 

• Fracionamento - O atacado tem condições de quebrar as grandes 

quantidades exigidas pelos fabricantes em lotes menores de acordo com a 

necessidade dos varejistas. 

• Suporte técnico - assistência no uso ou na venda do produto. 

 

O segundo nível de intermediários são os denominados intermediários de varejo. 

Existem várias definições de varejo, e todas elas de forma geral remetem ao 

atendimento das necessidades do consumidor final. Assim, varejistas são empresas 

engajadas primariamente na venda de mercadorias para pessoas ou famílias 

(ROSENBLOOM, 1999, p.55), ou ainda, a atividade de venda de produtos e serviços 

para o uso e benefício pessoal do consumidor final (BOWERSOX E COOPER, 1987, 

p.46).  

 

Nesta mesma linha KOTLER (1993, p.618) define varejo como todas as atividades 

envolvidas na venda de bens ou serviços diretamente aos consumidores finais para 

uso pessoal, e ainda, os varejistas compram, recebem e estocam produtos de 

fabricantes ou atacadistas para oferecer aos consumidores a conveniência de tempo 

e lugar para a aquisição de produtos (PARENTE, 2000, p.22).  
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Estes intermediários têm a cada dia adquirido maior poder dentro do canal de 

marketing, principalmente em função do seu aumento de tamanho e do poder de 

compra (concentração), adoção e aplicação de tecnologias avançadas, uso de 

modernas técnicas e conceitos de marketing e, principalmente, pela sua proximidade 

com o consumidor final. 

 

Em geral suas principais funções são: 

• Oferecer pontos de contato para os consumidores adquirirem os produtos em 

locais próximos a suas residências. 

• Promover venda pessoal, propaganda e visibilidade para os produtos. 

• Interpretar a demanda do consumidor e passar esta informação através do 

canal. 

• Fracionar as quantidades de acordo com as necessidades do consumidor, 

promovendo economia para os fornecedores, comprando quantidades 

relativamente grandes, e conveniência para o consumidor. 

• Oferecer estocagem que permita ao fabricante ter seus produtos espalhados 

a um baixo custo, e ao consumidor ter fácil acesso aos produtos dos 

fabricantes ou atacadistas 

• Remover substancial risco do fabricante ou atacadista ao efetuar pedidos e 

aceitar entregas antecipadas. 

 

Ainda, segundo PARENTE (2000, p.25), pode-se classificar o varejo, em função do 

tipo de propriedade, como independentes, cadeias, franquias, alugadas ou de 

propriedade de um fabricante ou atacadista.  

 

 

Dentro desta sua classificação, “independentes” são empresas pequenas, com 

apenas uma loja, com administração familiar. Estas organizações, por terem uma 

integração maior entre as atividades de compra e venda, conseguem ter uma 

sintonia mais ajustada às necessidades do consumidor, e mais agilidade para 

responder às flutuações do mercado. A maior desvantagem deste modelo é a sua 

limitação de recursos e o poder de barganha com fornecedores. 
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As “redes” são varejistas que operam mais de uma loja, sob a mesma direção. Elas 

possuem maior poder de barganha com fornecedores e se beneficiam de economias 

de escala em atividades como propaganda, tecnologia, gestão, logística e pesquisa 

de marketing. Estas empresas, em comparação aos independentes, possuem 

maiores dificuldades no controle das operações, em flexibilidade e na adequação às 

diferentes características de mercado de cada unidade. 

 

As “franquias” são organizações de varejo caracterizadas pelo relacionamento entre 

franqueador e franqueado, onde o franqueador possui uma atividade com marca 

registrada e licencia esta marca para franqueadores em troca de royalties. O 

franqueado paga pelo direito de fazer parte do sistema, e demais custos acordados, 

e recebe do franqueador o sistema operacional e de marketing para desempenhar 

as atividades, e uma exclusividade para operar em determinada região. 

 

Os “departamentos alugados” são departamentos dentro de uma loja de varejo, 

operados e gerenciados por uma outra empresa. Em geral são atividades que 

exigem um alto grau de especialização como, por exemplo, uma padaria, uma 

peixaria ou uma lanchonete, e onde o operador paga um aluguel, com base em um 

percentual sobre o faturamento obtido. 

 

Finalmente existem os modelos de propriedade de um fabricante ou atacadista, que 

funcionam como sistemas de marketing verticais. 

 

3.4  O Relacionamento entre os Membros do Canal  

 

Os canais de marketing possuem objetivos de dimensionamento econômico 

(rentabilidade e retorno sobre o investimento) e de dimensionamento de mercado 

(cobertura de mercado, controle do canal, flexibilidade), Estes objetivos são os 

critérios pelos quais as estruturas alternativas de canais são avaliadas.(BOWERSOX 

E COOPER, 1992)   

 

Como já visto, os arranjos de canal podem se configurar, genericamente falando, em 

canais convencionais ou sistemas de marketing vertical, onde a principal questão a 

ser respondida é quem será o responsável por desempenhar as funções dentro  do 
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canal, internamente (sistema vertical), ou externamente (canal convencional) por 

meio de agentes independentes. 

 

A escolha entre estes dois tipos genéricos de configuração de canais é feita em 

função da necessidade da empresa em ter maior controle sobre o canal ou maior 

flexibilidade. Do ponto de vista dos canais convencionais, é esperado que nesta 

configuração, além de maior flexibilidade, exista também uma maior especialização 

no desempenho das funções e, conseqüentemente, custos mais baixos. 

 

Sob esta perspectiva um arranjo de canal do tipo convencional seria sempre 

preferível por ser em teoria mais eficiente. Ocorre que mesmo assim, muitas 

empresas optam pelos sistemas de marketing vertical.  WILLIAMSON (1992 apud 

BOWERSOX E COOPER) introduz o conceito de custos de transação para explicar 

esta aparente contradição. 

 

Segundo sua teoria, as empresas podem optar por deter maior controle sobre os 

canais por conta de fatores “humanos”, caracterizados pelo comportamento 

oportunista e pela racionalidade limitada, e por fatores ambientais, caracterizados 

pela incerteza e complexidade do ambiente. 

 

O comportamento oportunista opera sob a perspectiva de que as pessoas sempre 

agem em função do próprio interesse e agem de maneira oportunista sempre que for 

possível. Neste sentido, os membros dos canais podem agir de maneira diferente ao 

que foi acordado sempre que perceberem uma vantagem pessoal em fazê-lo.  

 

A racionalidade limitada refere-se à limitada capacidade dos seres humanos de 

lidarem com uma quantidade muito grande de informações e de resolverem 

problemas complexos. Desta forma, nem sempre as decisões tomadas serão 

necessariamente as mais adequadas, e isto se reflete, por exemplo, na escolha dos 

parceiros de canal e na avaliação de suas competências. 

 

A incerteza e a complexidade do ambiente também podem levar as empresas a 

optarem por  sistemas de marketing verticais, onde podem ter maior controle e 

previsibilidade nas transações. Isto é especialmente importante em ambientes onde 
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existe pouca disponibilidade de parceiros, muita especificidade de atuação e 

ambientes muito turbulentos. 

 

Estes elementos trazem à tona a importância, além da perspectiva eminentemente 

econômica, dos canais de marketing, a existência de fatores de caráter  

comportamental, característicos dos sistemas sociais. 

 

3.4.1. O Relacionamento entre Varejistas e Atacadistas/ Distribuidores 

 

O estudo do relacionamento entre varejistas e atacadistas/ distribuidores está 

inserido no campo de estudo do marketing de relacionamento. O termo “marketing 

de relacionamento”  designa o campo de estudos que analisa os relacionamentos 

entre as organizações e seus clientes, no âmbito da disciplina de marketing, sendo 

saudado por vários estudiosos  como uma mudança de paradigma do marketing de 

trocas discretas para o de trocas relacionais. (ROCHA, A E LUCE, FERNANDO B., 

2006). 

 

MORGAN  E HUNT (1994) definem marketing de relacionamento como toda 

atividade de marketing direcionada ao estabelecimento, desenvolvimento e 

manutenção de trocas relacionais bem-sucedidas. Para ROCHA E LUCE (2006) os 

estudos em  marketing de relacionamento podem ser classificados em duas 

subáreas: 

• Relacionamento entre organizações e clientes individuais; 

• Relacionamento entre organizações, considerando-se tanto os 

relacionamentos entre os membros de um canal de distribuição quanto os 

relacionamentos entre empresas no marketing “business-to-business”. 

 

Estes relacionamentos entre organizações desenvolvem-se de maneira mais intensa 

e por prazos mais longos, quando comparados aos relacionamentos entre empresas 

e consumidores, que se desenvolvem com menor intensidade e em prazos mais 

curtos. 
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WEBSTER (1992) e DAY (2000) fazem uma classificação dos relacionamentos 

interorganizacionais, sob a forma de um continuum, retratando os relacionamentos 

dentro de um canal de marketing. Para estes autores, podemos pensar em um 

continuum de transações puras de um lado, com empresas hierarquicamente 

integradas do outro lado. Em um extremo estão as trocas transacionais (DAY, 2000), 

ou as transações puras (WEBSTER, 1992) que são caracterizadas por trocas de 

uma única vez, entre duas partes, sem interação anterior ou posterior; no outro 

extremo estão as trocas colaborativas (DAY, 2000) e a integração vertical 

(WEBSTER, 1992), caracterizadas por uma forte interação social, de processos e de 

comunicação entre as partes, com o estabelecimento de compromissos mútuos sob 

a expectativa de benefícios no longo prazo. Entre os dois extremos estão transações 

que adicionam valor ao relacionamento, em que o foco do vendedor muda da 

conquista de clientes para o de manutenção de clientes ( DAY, 2000). 

 

Como o presente trabalho tem sua análise voltada para o relacionamento entre 

varejistas e atacadistas/ distribuidores, o foco de estudo no campo de 

relacionamento estará voltado para as relações entre organizações no âmbito dos 

canais de marketing, voltando sua atenção para o relacionamento comprador-

vendedor. Para tanto será feita uma revisão dos principais modelos de 

relacionamento, fazendo-se também uma revisão sucinta dos principais construtos 

envolvidos na análise dos relacionamentos entre compradores e vendedores. 

 

3.4.2 Modelos de Relacionamento no Canal de Marketing 

 

Nas duas últimas décadas foram propostos vários modelos para explicar os 

relacionamentos nos canais de marketing. Alguns modelos direcionaram seus 

estudos focando as várias fases de desenvolvimento dos relacionamentos  nos 

canais; outros tiveram sua preocupação voltada ao entendimento dos fatores 

mediadores, seus antecedentes e conseqüentes, no estabelecimento de 

relacionamentos de longo prazo nos canais. Para facilitar o entendimento, e para 

melhor encadeamento dos modelos,  este capítulo está dividido em duas seções.  

 

A primeira seção faz um resgate de dois modelos teóricos, DWYER, SCHURR e OH 

(1987) e WILSON (1995), que direcionam suas análises para as fases de 
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desenvolvimento dos relacionamentos nos canais de marketing. O modelo de 

WILSON (1995) agrega às fases de desenvolvimento do relacionamento 

preconizadas por DWYER, SCHURR e OH (1987), a análise de vários construtos 

que estão ativos durante o desenvolvimento dessas etapas. 

 

Nesta dissertação, a análise das estratégias de relacionamento entre atacadistas e 

distribuidores, e pequenos varejistas utilizará, como referencial teórico para a 

pesquisa exploratória, o modelo de WILSON (1995). A escolha deste modelo, como 

base teórica para a realização da pesquisa, deve-se à sua identidade quanto ao tipo 

de relacionamento estudado pelo autor e a pesquisa empreendida nesta 

dissertação, e também por este modelo ser um avanço em relação ao pioneiro 

trabalho desenvolvido por DWYER, SCHURR e OH (1987).  

 

A segunda seção aborda os construtos do conflito, poder, dependência, confiança, 

compromisso, qualidade de serviços e satisfação, que são conceitos fundamentais 

para o entendimento da dinâmica dos relacionamentos em canais de marketing.  

 

3.4.2.1 O modelo de Dwyer, Schurr e Oh 

 

O modelo proposto por DWYER, SCHURR E OH (1987)  é um dos pioneiros dentro 

da corrente teórica que estuda os relacionamentos comprador-vendedor, que 

privilegiou inicialmente a abordagem de canais de distribuição, e posteriormente, as 

relações fornecedor-comprador (ROCHA e LUCE, 2006).  

 

Para DWYER, SCHURR E OH (1987), assim como para vários pesquisadores, o 

foco principal de marketing é a relação de troca. Isto decorre por causa de quatro 

benefícios fundamentais: trocas servem como eventos focais entre duas ou mais 

partes; fornecem um ponto de referência para a identificação da rede social de 

pessoas e empresas participantes de sua formação e execução; permitem o exame 

do domínio dos objetos ou entidades físicas que são transferidas; permitem um 

estudo das condições antecedentes e dos processos de troca entre comprador e 

vendedor. 
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Atração
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Desenvolvimento
de Normas
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Poder e
Justiça

Valores compartilhados e 
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suportam os investimentos

conjuntos no relacionamento

1 - Consciência

2 - Exploração

3 – Expansão

4 -Compromisso

Dependência do vendedor em
Relação ao comprador

Dependência do comprador
Em Relação ao vendedor

0 0

   Figura 4 – Modelo de relacionamentos de Dwyer, Shurr e Oh (1987) p.21 

    Fonte : Dwyer, Schurr e Oh, 1987, p.21 

 

DWYER, SCHURR E OH (1987) partem da análise do conceito de trocas discretas, 

caracterizadas por excluírem elementos relacionais e envolverem uma comunicação 

muito limitada e conteúdo exíguo, contrapondo-o  ao de trocas relacionais, vistas em 

termos de seu histórico e de seu futuro previsto, caracterizado por trocas sociais 

amparadas em uma satisfação complexa, pessoal e não-econômica. Os autores 

desenvolvem então, um modelo de relacionamentos composto por cinco fases 

gerais, identificadas como consciência, exploração, expansão, comprometimento e 

dissolução. 

 

 A fase da consciência é caracterizada pelo reconhecimento, por uma das partes, de 

que a outra parte representa um parceiro de troca viável. Neste momento de 

atração, as ações são ainda unilaterais, sendo que o surgimento de qualquer 

atração mútua inicia o surgimento da próxima fase. 

 

A próxima fase é a de exploração, que é caracterizada  pela procura e 

experimentação. São considerados as obrigações, benefícios e comprometimentos e 

a possibilidade de troca. É ainda um relacionamento frágil e de fácil dissolução tendo 



 47 

em vista a mínima interdependência e os baixos investimentos idiossincráticos 

realizados entre os agentes. 

 
Esta fase é subdividida pelos autores em cinco sub-processos: 
 

• Atração – caracteriza-se pelo início do processo de exploração, e é o 

resultado do grau pelo qual comprador e vendedor alcançam, na interação um 

com outro, um resultado superior a uma alternativa de comparação, sem o 

relacionamento. Estas alternativas derivam tanto de aspectos tangíveis 

quanto intangíveis. 

 
• Comunicação e barganha: este sub-processo é definido como aquele cujas 

partes, em face de resistências, rearranjam suas parcelas mútuas de 

obrigações e benefícios. Neste processo, as partes trocam informações e 

ocorre uma certa aproximação.  Os autores, entretanto, ressaltam que a 

negociação por si só não conduz a um relacionamento duradouro. 

 
• Poder e justiça: este sub-processo está muito relacionado ao sub-processo de 

barganha, uma vez que concessões são feitas, ou obtidas, como resultado do 

poder exercido na troca. O exercício justo do poder possibilita submissão 

voluntária e comportamentos que promovem objetivos coletivos. Por outro 

lado, o exercício injusto de poder por uma das partes, nesta fase, tende a 

determinar o fim do relacionamento, já que a interdependência entre as partes 

ainda é mínima. 

 
• Desenvolvimento de normas: Nas palavras de SCANZONI apud DWYER, 

SCHURR E OH (1987), normas fornecem uma diretriz para as sondagens 

iniciais que os potenciais parceiros de troca podem realizar entre si, 

caracterizando-se como padrões esperados de comportamento. A partir da 

definição destas normas iniciais, as partes são capazes de interagir e formar 

expectativas para as futuras transações. 

 
• Desenvolvimento de expectativas: Confiança é um importante conceito para 

entender as expectativas por cooperação e planejamento em uma relação 

contratual. Estas expectativas podem tanto aumentar quanto diminuir a 



 48 

solidariedade entre os agentes, sendo que a baixa confiança estimula menos 

atitudes favoráveis, comunicações e negociações entre as partes. 

 
A terceira fase, denominada expansão, refere-se ao contínuo incremento em 

benefícios obtidos pelos agentes de troca, e pelo aumento em sua interdependência. 

Os mesmo cinco processos mostrados na fase de exploração também se 

desenvolvem nesta fase. A grande diferença entre as fases é que neste  momento 

os estágios iniciais de confiança e satisfação mútua levam os agentes a correrem 

maiores riscos e apostarem mais no relacionamento. A conseqüência é que a faixa e 

a profundidade da dependência mútua aumenta. 

 

A fase do comprometimento refere-se a uma implícita ou explícita garantia de 

continuidade relacional entre os parceiros de troca. Nesta fase, os agentes 

adquiriram um nível de satisfação no processo de troca, que virtualmente  impede a 

troca de um dos agentes por outro, que poderia proporcionar benefícios similares. 

Esta situação, no entanto não impede, que os agentes continuem a considerar 

alternativas, mas que os agentes deixem de continuar testando alternativas. Os 

autores consideram três tipos de comprometimento mensuráveis: 

 

1. Número de Inputs ou investimentos para o relacionamento, que podem ser 

econômicos, emocionais ou de comunicação. 

2. Mensurabilidade da durabilidade do relacionamento. Durabilidade presume 

que as partes possam discernir os benefícios adquiridos com o 

relacionamento e antecipar o ambiente no qual estas trocas continuarão a ser 

benéficas. Dadas estas circunstâncias, as partes podem se adaptar e 

encorajar futuros investimentos no relacionamento. 

3. Consistência de porque os investimentos são feitos no relacionamento. Se 

uma das partes tem uma conduta pouco consistente, a outra parte pode ter 

dificuldade em vislumbrar os benefícios inerentes ao relacionamento. Uma 

distinção chave desta fase é que as partes propositadamente investem 

recursos para manter o relacionamento. 
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A última fase é a da dissolução do relacionamento, que pode ocorrer em qualquer 

uma das fases anteriores, porém seus impactos são maiores nas fases mais 

avançadas do relacionamento, referentes à expansão e ao comprometimento.  A 

dissolução começa com um estagio intrapsíquico, no qual uma parte avalia suas 

insatisfações com a outra parte, concluindo que os custos da continuidade ou da 

modificação superam os benefícios.  

 

Os autores concluem, com base na metáfora conjugal, que no processo de poder e 

barganha dentro do relacionamento, a confiança surge como uma expectativa 

central  e necessária para o estabelecimento e desenvolvimento de relações 

duradouras. 

 

3.4.2.2 Modelo de Wilson  

 

O autor busca criar um modelo integrado  que  junte as variáveis dos modelos de 

sucesso empírico com os estágios nos modelos de processos de relacionamentos. 

Parte do princípio de que a maioria dos estudos sobre relacionamentos têm sido 

transversais, os quais não capturam o impacto das variáveis situacionais, nem os 

efeitos dos estágios no desenvolvimento dos relacionamentos. Partindo do trabalho 

de DWYER, SCHURR E OH (1987), e integrando vários construtos de estudos sobre 

relacionamentos em canais de marketing, o resultado desta integração é um modelo 

que defende que muitas variáveis que estão ativas em determinados estágios 

tornam-se latentes em outros. 

 

Com base na revisão da literatura sobre relacionamentos, parcerias, alianças 

estratégicas e “joint ventures”, o autor apresenta  um modelo de cinco estágios, em 

que existem variáveis ativas e latentes, dependendo do estágio no qual se encontra 

o relacionamento. 

 

Segundo o autor, os relacionamentos se desenvolvem de uma maneira natural no 

decorrer do tempo, quando os compradores e vendedores desenvolveram confiança 

e amizade, baseados na qualidade dos produtos e serviços. Um fenômeno 

importante, ligado ao relacionamento comprador-vendedor, é que muitos 

compradores estão desenvolvendo fornecedores únicos devido à pressão pelo 
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aumento na qualidade, redução de inventários, desenvolvimento de sistemas “just-

in-time” e diminuição de tempo de entrega.  

 

A intensidade do contato necessário para aperfeiçoar a alta qualidade, implementar 

o “just-in-time” e reduzir o tempo de entrega não pode ser atingido com múltiplas 

fontes de fornecimento. O objetivo final do desenvolvimento destas capacidades é a 

redução de custos. Este pode ser conseguido por meio de dois modelos; o modelo 

adversarial, quando os compradores jogam os fornecedores uns contra os outros  a 

fim de baixar custos; ou num modelo cooperativo, quando as partes trabalham juntas 

para diminuírem os custos de ambos. 

 

Dois aspectos são fundamentais para a análise de fornecedores que tenham 

condições de se tornar parceiros numa base cooperativa; o quanto este fornecedor 

agrega de valor ao produto ou serviço do comprador; e o grau de risco na operação 

associado à negociação com o fornecedor (falha na entrega, produto de baixa 

qualidade e outros fatores que comprometam a operação do comprador). Os 

parceiros ideais encontram-se no quadrante superior direito, conforme a figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 5 – Classificação de parceiros ideais                                          
                      Fonte: Wilson (1995) p.336 
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O autor, com base em uma ampla revisão bibliográfica, lista uma série de variáveis 

presentes em estudos sobre relacionamentos: 

 

• Compromisso – É a variável dependente mais usada nos estudos sobre 

relacionamentos comprador-vendedor. Partindo da visão desenvolvida por 

DWYER, SCHURR e OH (1987)  e MOORMAN, ZALTMAN e DESHPANDE 

(1992), ele define compromisso como a intenção e o desejo das partes de 

manterem o relacionamento no futuro. 

• Confiança – Crença que um parceiro agirá de acordo com os melhores 

interesses  do outro parceiro. 

• Cooperação – Ações coordenadas pelos parceiros de modo a atingir objetivos 

comuns, ou individuais, com expectativa de reciprocidade no futuro. 

• Objetivos Comuns – Grau de objetivos comuns que só podem ser atingidos 

por meio de ações conjuntas e manutenção do relacionamento. 

• Interdependência e Poder – Poder do comprador ou do vendedor está 

relacionado à interdependência dos parceiros no relacionamento. 

• Satisfação – Grau pelo qual as transações negociais preenchem as 

expectativas de desempenho de negócios do parceiro. Inclui tanto 

desempenho específico de produto, como atributos não relacionados a 

produto. 

• Laços Estruturais – Vetor de forças que cria impedimentos ao fim do 

relacionamento (investimentos específicos, tecnologia compartilhada e 

adaptações). 

• Nível Comparativo de Alternativas – Medida da dependência entre as partes. 

Avaliada em função da existência de melhores alternativas fora do 

relacionamento atual. 

• Adaptação – Alteração dos processos de uma das partes para acomodar a 

outra. Nos estágios iniciais do relacionamento é um meio de desenvolver a 

confiança entre os parceiros, e nos estágios mais maduros de expandir e 

solidificar a relação. 

• Investimentos não-retornáveis – Investimentos específicos no relacionamento 

que não podem ser recuperados se o relacionamento termina. 
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• Tecnologia Compartilhada – Grau pelo qual um parceiro valoriza a 

contribuição de tecnologia trazida pelo outro parceiro para o relacionamento. 

• Laços Sociais -  Grau de amizade mútua e empatia entre comprador e 

vendedor 

 

Quanto às fases do modelo, os construtos podem ser ativos ou latentes. Na fase 

ativa estes construtos são centrais no processo de desenvolvimento do 

relacionamento. Na fase passiva estes construtos também estão presentes na 

relação, porém não são observáveis, mas podem voltar a aparecer em caso de 

mudanças ambientais.  Neste sentido, Wilson define construtos ativos como aqueles 

que recebem um grande volume de tempo e energia das partes, enquanto um 

construto latente é aquele que já teve a maior parte de suas questões resolvidas. 

 

Com base no modelo desenvolvido por DWYER, SCHURR e OH (1987), WILSON 

(1995) apresenta seu modelo, composto por cinco etapas: 

 

Figura 6 – Etapas do processo de construção de relacionamentos 

Fonte : Wilson (1995), p.340 – Tradução do autor 
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1. Busca e Seleção: Fase crítica no processo de desenvolvimento do 

relacionamento. Nesta etapa os construtos ativos são a satisfação com o 

desempenho, nível comparativo de alternativas e confiança. Se o 

desempenho do parceiro é desconhecido, a reputação dele no mercado 

torna-se uma medida de desempenho. Estas interações iniciais podem iniciar 

o desenvolvimento da confiança mútua. 

 

2. Definição de propósitos: Objetivos comuns é a cola que mantém os 

relacionamentos juntos em tempos conturbados. A definição de propósitos no 

relacionamento ajudará os parceiros a identificarem seus objetivos comuns. 

Os resultados esperados nessa fase são o acordo quanto aos objetivos 

comuns, o aumento dos vínculos sociais e o desenvolvimento da confiança 

mútua. O principal problema nesta fase, segundo o autor, é a ausência de 

uma cultura comum, combinada com o fato de que os parceiros podem não 

reconhecer a importância deste estágio inicial na criação do relacionamento. 

Outro fator fundamental, assim como em todas as demais fases do 

relacionamento, é a comunicação. A comunicação é um fator necessário para 

aumentar a interação entre os agentes, condição básica para construir a 

confiança e aumentar os laços sociais entre os parceiros. 

 

3. Definição de Limites: Esta inserida na questão de onde termina cada uma das 

empresas parceiras  e onde começa a estrutura comum,  e qual a parte dos 

recursos gerados pela parceria, cabe a cada uma das partes. É definida como 

o grau pelo qual cada parceiro penetra a outra organização e realiza ações 

conjuntas. Mais uma vez fatores como confiança, identidade de objetivos e 

vínculos sociais são necessários, pois, do contrário, haverá pouco incentivo 

para o comprometimento de recursos, e a construção de uma estrutura que 

torne o relacionamento viável. 

 

4. Criando Valor de Relacionamento: A sinergia criada pela combinação das 

forças dos parceiros no relacionamento, permite a cada uma das partes obter 

ganhos com a parceria. Deve haver a percepção de que há ganhos 

superiores ao que podem ser auferidos individualmente. Os valores criados 

podem ser de várias formas como tecnologia, acesso a mercado, informação, 
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redução de custos e preços mais baixos. A divisão do valor gerado pela 

parceria decorre também da relação de poder e dependência existente entre 

os parceiros. Em uma relação de poder e dependência balanceada, o 

comprometimento e a cooperação no relacionamento aumentam quando os 

parceiros criam mais valor com a relação. Outro fator importante na criação 

de valor é o investimento das partes em ativos não recuperáveis, porque 

aumentam seus vínculos sociais e estruturais.   

 

5. Manutenção do Relacionamento ou Estabilidade Híbrida: Ocorre em função 

do sucesso dos parceiros em criar resultados positivos a partir das variáveis-

chaves dos estágios anteriores. As variáveis de confiança, desempenho e 

satisfação tornam-se latentes nesta fase, mas nem por isso menos 

importantes. Quando o relacionamento atinge esta fase, os laços sociais, a 

confiança, a cooperação e  o compromisso já criaram uma atmosfera estável, 

em que os conflitos que surgem podem ser dirimidos de forma mais 

harmônica. 

 

WILSON (1995) finaliza o texto dizendo que o modelo de compras baseados em 

competição de preços, em que o ganho está em se conseguir do fornecedor o preço 

mais baixo possível, está sendo pouco a pouco substituído pelo modelo cooperativo, 

em que o ganho decorre  da redução de custos na operação, e não só pelas 

reduções de preço. A maior barreira para a adoção de modelos de relacionamento é 

o sistema de recompensa organizacional que encoraja o comprador a se guiar pela 

busca de preços baixos, e os vendedores pelo volume de vendas e não pelo 

relacionamento, mantendo um ambiente antagônico. 

 

3.4.3 Principais construtos em modelos de marketing de relacionamento  

 

Nesta segunda seção será realizada uma revisão dos construtos do conflito, poder, 

dependência, confiança, compromisso, qualidade de serviços e satisfação. Serão 

apresentados também outros dois modelos que abordam com maior profundidade os 

construtos da confiança e do compromisso, desenvolvidos respectivamente por  

DONEY e CANNON (1997) e MORGAN e HUNT (1994), e que foram utilizados, em 

conjunto com o modelo de WILSON (1995), para a realização da pesquisa. 
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3.4.3.1 Conflito  

 

O conflito no canal de marketing ocorre sempre que os membros do canal têm 

opiniões ou percepções diferentes sobre a distribuição de suas atividades. Nesta 

perspectiva, conflito pode ser definido como uma situação, na qual um membro do 

canal de distribuição percebe outro membro como um adversário engajado, em um 

comportamento voltado para injustiça, desonestidade, ou vantagem às custas do 

membro original ( GOLDMAN apud BOWERSOX E COOPER, 1992). 

 

Para ANDERSON E NARUS (1990) conflito representa o nível geral de 

desentendimentos em um relacionamento, sendo estes determinados pela sua 

freqüência, intensidade e duração.  

 

Quando surgem os conflitos, estes podem ser resolvidos de uma maneira positiva, 

desde que as partes aumentem sua percepção quanto à compatibilidade de seus 

objetivos, definam melhor o seu papel e diminuam a ambigüidade e as discordâncias 

quanto ao desempenho de cada um (FRAZIER, 1983).  

 

Neste caso, o conflito pode ser resolvido satisfatoriamente entre as partes, abrindo 

espaço para uma relação mais cooperativa, do contrário ele pode se agravar com o 

tempo, havendo a possibilidade de culminar com o fim do relacionamento. 

(BOWERSOX E COOPER, 1992) 

 

Segundo MOHR E SPEKMAN (1994), a forma pela qual os parceiros resolvem seus 

conflitos tem implicações no sucesso da parceria. Assim, técnicas construtivas para 

a resolução de conflitos, que permitam às partes encontrar soluções mutuamente 

satisfatórias, como a solução conjunta de problemas e a persuasão, levam a 

parcerias de sucesso. Estas parcerias tendem também a não utilização de técnicas 

destrutivas para a solução de conflitos, como dominação e ameaça, além evitarem a 

utilização de arbitragem externa, e a encobrir ou ignorar os problemas do 

relacionamento.  

 

Quando os conflitos são resolvidos de maneira adequada, surge a possibilidade de 

cooperação entre as partes, que se reflete no esforço dos agentes na busca de 
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objetivos e na construção de um relacionamento de  sucesso. A cooperação e a 

coordenação tendem a ser intensas quando a comunicação entre as partes é efetiva 

na redução de incerteza, e há espaço para a tomada de decisões participativas. 

(FRAZIER, 1983) 

 

Na perspectiva de BROWN, LUSCH E MUEHLING (2001), o processo de conflito é 

composto por uma série de episódios, aonde cada um se ergue sobre um anterior, e 

que proporciona as condições para a existência de outros subseqüentes. Cada 

episódio consiste de vários estados :  

 

• Conflito latente – condições básicas para os outros como: desvio de papéis, 

divergência de objetivos, comunicação deficiente e busca de autonomia. 

• Conflito afetivo – sentimentos de stress, tensão, hostilidade ou ansiedade. 

• Conflito manifestado – O conflito claro. 

• Conflito conseqüente – percepções residuais e sentimentos em relação ao 

conflito manifestado.  

 

Na perspectiva de ANDERSON E NARUS (1990), quanto maior a influência que uma 

empresa possui sobre seu parceiro, menor o nível de conflitos que enfrentará no 

relacionamento, já que o parceiro terá interesse em manter a relação. 

 

3.4.3.2 Poder 

 

O conceito de poder para BROWN, LUSCH E MUEHLING (2001) é considerado 

central para entender o modo pelo qual o  membro de um canal pode influenciar, ou 

alterar, o comportamento de outro membro dentro deste canal. Poder em senso 

geral significa a capacidade de, um indivíduo ou grupo, controlar ou influenciar o 

comportamento de outro.  

 

EL-ANSARY E STERN (1974 apud HUNT E NEVIN) aplicam esta noção para canais 

de distribuição definindo poder como a capacidade de um membro do canal de 

controlar as variáveis de decisão, numa estratégia de marketing, de um outro 

membro, em um nível diferente no canal de distribuição. Pode-se dizer também que 
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o poder no canal de marketing depende do grau de dependência percebida que 

existe entre os membros do canal. (BOWERSOX E COOPER, 1992). 

 

O poder nos canais de marketing, segundo  BROWN, LUSCH E MUEHLING (2001) 

é utilizado para coordenar as diversas atividades, dos vários membros do canal e 

para assegurar que o conflito se mantenha dentro da faixa funcional. O uso 

inadequado do poder pode causar ou exacerbar o conflito até o ponto em que ele se 

torna disfuncional para as partes. 

 

A existência de conflitos irá aumentar as tentativas de influência de um parceiro 

sobre o comportamento do outro, com o exercício do poder. Este exercício de poder 

poderá se realizar por meio de influência ou de coerção, de modo a sensibilizar ou 

forçar o parceiro a realizar o seu papel de acordo com as expectativas do outro.  O 

exercício do poder, se provocar uma diminuição no nível de recompensa da parte 

que o sofre, aumentará a possibilidade de retaliação e uma diminuição da 

dependência no relacionamento. (FRAZIER, 1983) 

 

Ainda na visão de FRAZIER (1983), quando a empresa consegue exercer influência 

de modo que este poder seja usado em busca de objetivos comuns, e que não 

prejudique os resultados esperados da outra parte, existirá uma grande 

compatibilidade de objetivos. De outro lado, se o poder for exercido, freqüentemente 

em detrimento dos objetivos da outra parte, haverá uma grande incompatibilidade de 

objetivos, resultando em frustrações e em altos níveis de conflitos. Em um cenário 

de grande conflito haverá também um baixo nível de satisfação, derivado da falta de 

comunicação e de autonomia no desempenho de suas atividades. 

 

Na mesma linha, BROWN, LUSCH E MUEHLING (2001) defendem que para 

conseguir cooperação e coordenação dentro do canal de marketing, é necessário o 

uso da liderança ou do poder, de modo a fazer com que as atividades do canal 

sejam realizadas. Para eles, poder é definido como a capacidade de um membro do 

canal de influenciar as decisões de outro membro. Assim, o poder exercido por um 

fornecedor sobre um varejista é resultado da dependência do varejista em relação a 

este fornecedor. 
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Esta dependência é diretamente proporcional aos objetivos desejados pelo varejista 

e mediados pelo fornecedor, e inversamente proporcional à disponibilidade destes 

objetivos fora deste relacionamento varejista-fornecedor. O investimento do varejista 

em obter os objetivos mediados pelo fornecedor é uma função da disposição do 

varejista de substituir a entidade pela qual ele recebe. A disposição do varejista em 

substituir aquelas entidades está baseada em quão essencial elas são para o 

varejista obter aqueles objetivos. 

 

A capacidade do varejista de conseguir seus objetivos fora da relação com aquele 

fornecedor, portanto depende do número percebido de alternativas do varejista ou 

potenciais fontes de fornecimento. Conforme o número de alternativas diminui e o 

custo de descontinuar o relacionamento aumenta, os varejistas terão mais 

dificuldades em trocar de fornecedores. 

 

Então, a dependência do varejista em relação ao fornecedor reflete-se em quão 

essencial é o serviço ou o produto adquirido daquele fornecedor, e pela dificuldade 

do varejista em substituir aquela fonte de fornecimento. Quanto mais atrativa for a 

fonte de recursos que o fornecedor controla, mais o varejista considerará essencial o 

relacionamento. Quanto maior a fonte de poder do fornecedor, mais essencial será o 

relacionamento para o varejista. 

 
ROSENBLOOM (2002),  descreve as seguintes  fontes de poder no canal de 

marketing: 

• Recompensa – quando um agente conforma-se com a influência de outro 

agente mediante uma recompensa, normalmente econômica. 

• Coerção – quando um agente tem a expectativa que o outro agente é capaz 

de exercer retaliações caso não se submeta à sua influencia. 

• Legítimo – baseado na crença internalizada de que o outro agente tem o 

direito de exercer influência sobre ele. 

• Referencial – quando percebe que existe identidade de interesses 

• Especialidade – quando um agente reconhece a capacidade do outro agente 
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Classificação semelhante também é feita por FRENCH E RAVEN  (1974 apud HUNT 

e NEVIN; BROWN, LUSCH E MUEHLING, 2001) ao definirem cinco fontes de poder: 

recompensa e coerção, denominadas fontes de poder de base econômica ou 

coercitiva, por envolver a noção de punição; e legitimação, referência e experiência, 

denominadas fontes de poder de base não-econômica ou não-coercitiva. Segundo 

os autores, fontes não coercitivas de poder parecem ser melhores alternativas para 

angariar a satisfação de membros mais fracos dentro do canal. 

 

Segundo BROWN, LUSCH E MUEHLING (2001), a coerção e o poder legal têm forte 

impacto no curto-prazo, porém causam conflitos crescentes. O poder de base não-

econômica tem maior orientação para relacionamentos de longo prazo, por 

produzirem menos conflito, mas não são efetivos para obter apoio no curto-prazo.  

 

A base de poder econômica, do fornecedor, influencia diretamente a percepção da 

extensão do conflito, pelo varejista, assim como, a base de poder não-econômica do 

fornecedor influencia inversamente a percepção da extensão do conflito, pelo 

varejista. Finalmente, a percepção pelo varejista da extensão de poder do 

fornecedor, afeta diretamente a percepção do varejista em relação ao grau de 

conflito no canal. 

 

Nesta perspectiva, a adoção de práticas de poder não-coercitivas parecem ser mais 

apropriadas para a obtenção de coordenação nas atividades dentro do canal. Em 

outras palavras, não é a existência da fonte de poder que provoca insatisfação ou 

conflito, mas sim o seu exercício. (LABAN, 2005) 

 

3.4.3.3 Dependência 

 

Dependência é conceituada por ANDERSON E NARUS (1990), como os resultados 

atingidos por cada empresa, frente a um determinado nível de alternativas. Neste 

sentido desenvolvem o conceito de dependência relativa. Dependência relativa pode 

ser definida como a diferença percebida pela empresa entre a sua dependência e a 

de seu parceiro no relacionamento. A primeira conseqüência da dependência 

relativa é a influência ou poder exercido por cada um dos parceiros dentro do 

relacionamento. 
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Para GANESAN (1994) o efeito da dependência em orientações de longo prazo é 

afetada pelo papel do agente no canal.  Os varejistas parecem ter um 

relacionamento de longo prazo com um vendedor do qual são dependentes, isto é 

aquele que detém recursos críticos e importantes. Uma maneira de adquirir controle 

sobre vendedores importantes e críticos é ser orientado a longo prazo, e aumentar a 

lucratividade geral de ambos por meio de investimentos no relacionamento. Isto 

eventualmente diminuirá a assimetria e aumentará a dependência mútua. 

 

Em contraste, varejistas parecem ter um relacionamento de curto prazo com 

vendedores que são dependentes deles. Varejistas vêem esta dependência do 

vendedor como um “favor” e usam isto em seu próprio benefício. 

 

Vendedores por outro lado, consideram a extensão da dependência do varejista 

como um preditor chave de orientação de longo prazo, mais do que a extensão de 

sua própria dependência. Em outras palavras, vendedores parecem desenvolver um 

relacionamento de longo prazo com um varejista, somente se o varejista é altamente 

dependente dele. Isto sugere que os vendedores são mais cautelosos em seus 

esforços para gerenciar a dependência. 

 

Em suma, na visão de GANESAN (1994), varejistas são mais proativos no manuseio 

de sua dependência, enquanto os vendedores parecem ser mais reativos.  

 

O estudo de GANESAN (1994) sugere que a incerteza, sob a forma de diversidade, 

reduz a dependência de um membro do canal. Quando vendedores e varejistas têm 

uma diversidade de mercado com muitos produtos, consumidores, e competidores, 

eles são mais inclinados a reduzir a sua dependência de um varejista ou de um 

vendedor em particular e negociar com múltiplas entidades numa base de curto 

prazo. 

 

3.4.3.4 Cooperação 

 

ANDERSON E NARUS (1990) definem cooperação como a tomada de ações 

coordenadas pelas empresas em relacionamentos interdependentes, para alcançar 

resultados  mútuos ou particulares, com reciprocidade ao longo do tempo.  
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Nesta mesma linha WILSON (1995) define cooperação como ações coordenadas 

pelos parceiros de modo a atingir objetivos comuns, ou individuais, com expectativa 

de reciprocidade no futuro. Assim, estabelecida uma relação de confiança, as 

empresas percebem que ações coordenadas entre os parceiros são capazes de 

proporcionar resultados superiores aos atingidos por uma única empresa, 

isoladamente.  

 

Dentro do modelo construído por ANDERSON E NARUS (1990), a cooperação é um 

antecedente da confiança, sendo, porém, um construto interativo com esta. Ou seja, 

cooperação leva a confiança, que por sua vez gera maior cooperação. A cooperação 

também está positivamente relacionada com a satisfação, pois estabelece uma 

percepção de compatibilidade entre os parceiros. No modelo de WILSON (1995) a 

confiança precede à cooperação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 7 : Modelo de Relacionamento entre fabricantes e Distribuidores 

       Fonte: Anderson e Narus (1990), p.44 

 

3.4.3.5 Confiança 

 

A confiança é um dos construtos centrais para o estudo dos relacionamentos no 

canal de marketing, conforme os modelos desenvolvidos por importantes autores  

como MORGAN e HUNT (1994), GANESAN (1994), ANDERSON e NARUS (1990), 

MOHR E SPEKMAN (1994) e DONEY e CANNON (1997).  
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No contexto da presente dissertação, em função da importância do construto da 

confiança nos relacionamentos em canais de marketing, serão apresentadas 

algumas definições deste conceito, e em seguida, discutido o modelo teórico 

desenvolvido por DONEY E CANNON (1997) que trata a confiança como objeto 

central de análise, e que serviu de subsídio ao modelo de WILSON (1995) na 

realização desta pesquisa de campo.   

 

ANDERSON E NARUS (1999) definem confiança como a crença de que uma 

empresa agirá de forma a proporcionar resultados positivos para a parceira e que 

também não tomará atitudes inesperadas que resultem em prejuízo para esta. Para 

os autores a construção e a manutenção de relacionamentos no canal é um 

processo interativo entre comunicação e confiança, de maneira que uma boa 

comunicação entre os parceiros é um antecedente necessário da confiança, e ao 

mesmo tempo, em períodos subseqüentes, a acumulação de confiança leva a 

melhor comunicação. 

 

MORGAN E HUNT (1994), definem a confiança como a crença na integridade e 

previsibilidade do parceiro. Estas premissas estão associadas a qualidades como 

consistência, competência, honestidade, justiça, responsabilidade, presteza e 

benevolência. A confiança é também fator influenciador do compromisso, porque 

este acarreta vulnerabilidade, fazendo com que as partes procurem sempre 

parceiros confiáveis para se relacionar. 

 

Para GANESAN (1994) relacionamentos baseados em confiança é um fator 

importante na construção de relacionamentos de longo prazo. A definição de 

confiança proposta por GANESAN (1994) reflete dois componentes distintos: 

 

• credibilidade – expectativa de um indivíduo de que o parceiro honrará seus 

compromissos. Esta dimensão abrange a consistência, estabilidade e controle 

sobre o padrão de comportamento exibido. 

• Benevolência – foca nas motivações e intenções de troca do parceiro. Esta 

dimensão inclui as qualidades, intenções e características atribuídas ao 

parceiro ao invés de comportamentos específicos. 
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Sob esta visão, a confiança de um varejista em um vendedor afeta a orientação de 

longo prazo do varejista em três formas: 

• Reduz a percepção de risco associada com comportamentos oportunistas 

pelo vendedor 

• Aumenta a crença do varejista de que iniqüidades de curto prazo serão 

resolvidas ao longo do tempo 

• Reduz o custo de transação em um  relacionamento de trocas. 

 

Assim como GANESAN (1994), DONEY E CANNON (1997) também definem 

confiança como a credibilidade e a benevolência percebida. 

 

Então quando a confiança existe, varejistas e vendedores acreditam que 

investimentos idiossincráticos de longo prazo podem ser feitos com risco limitado, 

porque ambas as partes evitarão usar seu poder para renegar contratos ou utilizá-los 

em proveito próprio. 

 

Tanto varejistas como vendedores indicam que uma orientação de longo prazo é 

determinada pela extensão pela qual um varejista, ou um vendedor, confia no 

parceiro de canal. A questão da dependência não é suficiente para sozinha explicar 

os relacionamentos de longo prazo, sendo que a confiança é necessária para que as 

partes mantenham este relacionamento. A confiança projeta o relacionamento para 

o futuro, e as partes acreditam que mesmo em situações adversas o resultado será 

positivo para ambas. Quando o relacionamento está baseado somente na 

dependência existe uma colaboração forçada, e as partes procuram constantemente 

reduzir esta dependência. (GANESAN,1994) 
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3.4.3.5.1 O Modelo de Doney e Cannon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 8 – Antecedentes e conseqüentes da confiança no fornecedor e no vendedor 

Fonte:Doney e Cannon, 1997, p.39 

 

O estudo desenvolvido por DONEY E CANNON (1997), propõe novas abordagens 

sobre como a confiança se desenvolve e como ela influencia o comportamento de 

compra. Utilizando ferramentais da psicologia social, sociologia, economia e 

marketing, os autores isolam cinco processos cognitivos com os quais a confiança 

pode ser construída. Avaliam também a confiança sob a perspectiva da empresa 

fornecedora e de seu representante de vendas, analisando o impacto da confiança 

na decisão de seleção de fornecedores, bem como nas intenções futuras de 

compras. 

 

Segundo os autores, as rápidas mudanças no ambiente competitivo estão forçando 

as empresas a procurarem meios mais criativos e flexíveis para competirem. Muitas 

empresas têm respondido a estes desafios por meio da construção de 

relacionamentos colaborativos com seus clientes e fornecedores. Estes 

relacionamentos contam com formas relacionais de troca caracterizadas por altos 

níveis de confiança, que propiciam às partes focarem nos benefícios de longo prazo 

do relacionamento, alcançando competitividade e reduzindo os custos de transação. 

 

No âmbito da pesquisa de marketing, o construto da confiança tem dois focos: a 

empresa fornecedora e seu representante de vendas. Pesquisas sobre 
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relacionamentos no canal de marketing têm mostrado que a confiança entre os 

parceiros diminui o oportunismo nos contextos de troca caracterizados pela incerteza 

e dependência; reduz o conflito e aumenta a satisfação dos membros do canal; 

fortalece o comprometimento e a intenção de manter o relacionamento. 

 

Assim, as organizações e pessoas também podem desenvolver confiança não só 

nas empresas parceiras, mas também nos representantes de vendas de seus 

fornecedores. Por atuarem como um elo entre a empresa e seus clientes, e atuarem 

na implementação das estratégias de marketing, são um fator importante na 

construção de relacionamentos. O vendedor persuade os clientes a comprarem os 

produtos de sua empresa, e como as empresas procuram relações mais 

colaborativas com seus clientes, os vendedores têm uma função importante na 

facilitação e desenvolvimento da confiança do cliente. 

 

Para DONEY E CANNON (1997), embora exista discordância entre os 

pesquisadores, uma larga porção da literatura enfatiza que as pessoas podem 

desenvolver confiança em instituições públicas e organizações, da mesma forma 

que em indivíduos. Na literatura sobre confiança, em um ambiente de compra 

industrial, clientes podem confiar no fornecedor, no vendedor ou em ambos. 

Dentro do contexto de canais de marketing, o custo de substituição de parceiros é 

relativamente alto, daí a importância da confiança como um construto central para  a 

construção de relacionamentos de longo prazo, baseados no comprometimento, 

orientação de longo prazo e propensão a permanecer no relacionamento. A fim de 

tomar decisões de compras correntes e compromissos relacionais de longo prazo, 

compradores devem determinar a extensão pela qual eles podem confiar em seus 

fornecedores e vendedores. 

 

DONEY E CANNON (1997) definem confiança como a credibilidade e a 

benevolência percebida. Sua primeira dimensão refere-se à credibilidade objetiva de 

um parceiro de trocas, uma expectativa de que a palavra do parceiro ou o acordo 

escrito será cumprido. A segunda dimensão, benevolência, é a extensão pela qual 

um parceiro genuinamente se interessa pelo bem estar do outro, e na busca de 

ganho comum. Assim, uma empresa exposta a um determinado nível de risco em 

seu processo de compra, volta-se para um fornecedor ou vendedor que ela acredita 
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ser capaz de efetivamente cumprir o combinado (ter credibilidade), e que está atento 

aos melhores interesses do cliente (benevolente). 

 

O desenvolvimento da confiança parte da formação de uma expectativa daquele que 

confia, sobre os motivos e comportamentos daquele que é confiado. Os autores 

fazem uma revisão de cinco processos distintos pelos quais a confiança pode ser 

desenvolvida em relações de negócios: 

 

• Processo de cálculo – quando as organizações fazem o cálculo dos custos e 

dos benefícios de saírem ou de se manterem no relacionamento. Quando 

uma das partes percebe que o custo que a outra parte tem em abandonar o 

relacionamento é maior do que o de permanecer, esta outra parte torna-se 

confiável. 

• Processo preditivo – parte da habilidade de uma das partes prever o 

comportamento da outra. Como confiança requer o conhecimento da 

credibilidade e benevolência da outra parte, ela deve ter informação sobre o 

comportamento passado, e as promessas da outra parte. Além de interações 

repetidas, o melhor conhecimento das características da outra parte aumenta 

a confiança. Assim a confiança aumenta quando as duas partes dividem uma 

variedade de experiências que possibilitam uma maior habilidade em prever o 

comportamento do outro. 

• Processo de capacitação – envolve a determinação da capacidade da outra 

parte em cumprir suas obrigações, desta forma focando principalmente no 

componente credibilidade da confiança. 

• Processo de intencionalidade – aquele que confia interpreta as palavras e o 

comportamento do outro, e tenta determinar suas intenções na troca. 

• Processo de transferência – quando uma parte, que tem confiança 

comprovada, consegue transferir para uma terceira parte esta confiança, 

mesmo que a parte que confia não conheça esta outra parte. 

 

Com base nos processos acima descritos, DONEY E CANNON (1997), formulam a 

partir dos fatores antecedentes da confiança, os fatores determinantes para o 

desenvolvimento da  confiança em um fornecedor: 
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1. Características do fornecedor 

 

• Reputação – extensão pela qual empresas e pessoas no mercado 

acreditam que um fornecedor é honesto e preocupado com seus 

clientes. Esta crença está baseada no histórico do relacionamento do 

fornecedor com outras empresas no mercado. Os compradores inferem 

portanto, a confiabilidade de um fornecedor por meio de palavras e 

atitudes de outras organizações.  

• Tamanho do fornecedor – engloba o tamanho e a participação de 

mercado do fornecedor. O tamanho sinaliza  para o comprador, que o 

fornecedor é confiável. O pressuposto é que seu tamanho é resultado 

de sua capacidade em cumprir suas promessas, e de que possui 

confiança suficiente dos outros clientes que realizam negócios com ele.  

 

Em ambos os componentes estão presentes os processos de cálculo e de 

transferência. 

 

 

2. Características do relacionamento 

 

• Disposição à customização – Quanto maior a disposição em realizar 

investimentos idiossincráticos no relacionamento, maior a confiança no 

parceiro. Esta percepção está ligada à idéia de que se o fornecedor 

realiza investimentos idiossincráticos terá menor interesse em agir de 

maneira oportunista, pois isto pode ameaçar a continuidade do 

relacionamento, e a perda dos investimentos realizados. 

• Compartilhamento de informações confidenciais – Envolve a extensão 

pela qual o fornecedor compartilha informações privadas com seus 

clientes. Demonstra boa-fé e benevolência em relação ao parceiro. 

• Medida de tempo de relacionamento – Maior tempo de relacionamento 

significa maior investimento na relação, e proporciona também maior 

previsibilidade quanto às ações. Quanto maior o tempo de 

relacionamento maior a confiança 
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Os autores identificam também os principais fatores que atuam no desenvolvimento 

da confiança no vendedor: 

 

• Características do vendedor 

1. Competência/ Conhecimento – Quanto maior a competência/ 

conhecimento do  vendedor, maior será sua capacidade de inspirar 

confiança. 

2. Poder – Crença do comprador de que o vendedor é capaz de 

proporcionar ao comprador os resultados que ele diz ou promete. O 

vendedor tem influência sobre o fornecedor de forma a atender o 

cliente. 

 

• Características do relacionamento 

1. Empatia – Compradores confiam mais em alguém de quem gostam.  

2. Similaridade – crença do comprador de que o vendedor compartilha 

seus mesmos interesses e valores. 

3. Contato freqüente com o vendedor -  Contatos freqüentes aumentam a 

confiança porque os compradores podem analisar e o comportamento 

do vendedor em diversas situações. 

4. Medida de tempo de relacionamento com o vendedor -  aumenta a 

confiança no vendedor ao prever seu comportamento futuro com base 

em seu comportamento passado. 

 

Dentre as características acima listadas, a pesquisa dos autores encontrou 

evidências que somente os antecedentes ligados à empatia, similaridade, freqüência 

no contato comercial e competência/ conhecimento do vendedor são influenciadores 

da confiança, enquanto as demais não se mostraram relevantes na construção de 

confiança. 

 

Também segundo os autores, os processos de cálculo geralmente são orientados  

para a construção de confiança nas empresas, enquanto os processos preditivo e de 

intencionalidade estão direcionados à construção de confiança com o vendedor. Os 

compradores assumem que o comportamento do vendedor reflete o comportamento 
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do fornecedor. Quando o cliente tem pouco conhecimento do fornecedor, a 

confiança na empresa pode ser inferida com base na percepção de credibilidade do 

vendedor e vice-versa. 

 

Conseqüências da Confiança: 

 

• Papel da confiança na seleção do fornecedor – credibilidade leva a 

persuasão. Fornecedores e vendedores confiáveis têm mais sucesso em 

influenciar a decisão de seleção de fornecedores do que os menos confiáveis. 

• Papel da Confiança nas futuras intenções de compra – Confiança é um 

ingrediente necessário para uma orientação de longo prazo porque ela muda 

o foco para as condições futuras. 

 

3.4.3.6 Compromisso 

 

O Compromisso, ao lado da confiança, é também um dos principais construtos 

estudados em relacionamentos no canal de marketing. No modelo de DWYER, 

SCHURR E OH (1987) o compromisso corresponde à quarta fase dos 

relacionamentos. Nesta fase, a satisfação dos agentes com o relacionamento é tão 

grande, que virtualmente impede a troca dos parceiros envolvidos. Neste sentido há 

uma orientação para a manutenção do relacionamento e de sua extensão para o 

longo prazo. 

 

Na análise de WILSON (1995) o Compromisso é a variável dependente mais usada 

nos estudos sobre relacionamentos comprador-vendedor. Partindo da visão 

desenvolvida por DWYER, SCHURR e OH (1987) e MOORMAN, ZALTMAN e 

DESHPANDE (1992), ele define compromisso como a intenção e o desejo das 

partes de manterem o relacionamento no futuro. Na mesma linha, FREDERICO 

(2006) defende que o compromisso é visto como uma intenção para a continuidade 

de uma ação ou atividade. 

 

MORGAN E HUNT (1994) desenvolveram um modelo em que o compromisso e a 

confiança são variáveis mediadoras para o estabelecimento de relacionamentos de 

sucesso. Nesse seu modelo de relacionamento olham as relações da empresa sob 
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um prisma sistêmico. Ou seja, analisam todos os possíveis pontos de 

relacionamento de uma empresa dentro de suas atividades, englobando as relações 

com: parceiros de compra (fornecedores de produtos e serviços), parceiros de venda 

(clientes intermediários e finais), parceiros internos (departamentos funcionais, 

funcionários e unidades de negócios) e parceiros laterais (concorrentes, 

organizações sem fins lucrativos e governo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 9 : Modelo de variáveis mediadoras chaves do marketing de relacionamento  

        Fonte: Morgan e Hunt (1994), p.22 

 

Definem, finalmente, marketing de relacionamento como todas as atividades de 

marketing direcionadas ao estabelecimento, desenvolvimento e manutenção de 

trocas relacionais de sucesso. Na visão de MORGAN e HUNT (1994), o marketing 

de relacionamento é parte do desenvolvimento do “paradigma da rede”, que 

reconhece que a competição global ocorre cada vez mais entre redes de empresas. 

Esta nova dinâmica tem demonstrado que uma empresa, para ser uma competidora 

eficiente, tem que ser também uma cooperadora confiável. 

 

O compromisso e a confiança, neste modelo,  são variáveis chave para o sucesso 

no marketing de relacionamento, porque elas encorajam a preservação do 

investimento feito na relação por meio da cooperação entre os parceiros; promovem 

a resistência a alternativas de curto prazo, em favor de expectativas futuras de longo 

prazo, de permanecer com o parceiro; permitem visualizar ações potencialmente de 

alto risco como seguras, devido à crença que seus parceiros não agirão de forma 
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oportunista. Além disso, quando o compromisso e a confiança estão presentes, elas 

produzem resultados que promovem a eficiência, produtividade e efetividade. 

 

Em seu modelo os autores utilizam também a confiança e o compromisso como 

variáveis mediadoras, que possuem cinco variáveis antecedentes (custo de terminar 

o relacionamento, benefícios do relacionamento, valores compartilhados, 

comunicação e comportamento oportunista) e cinco variáveis conseqüentes 

(aquiescência, propensão a sair, cooperação, conflito funcional e incerteza). Os 

autores, partindo dos conceitos de compromisso em áreas como trocas sociais, 

organizações e até mesmo casamento, definem compromisso como a crença que 

uma parte possui, de que o relacionamento com a outra parte é tão importante, que 

merece o máximo de esforço para a sua manutenção, e deseja que este 

relacionamento se mantenha indefinidamente. 

 

3.4.3.7 Qualidade de Serviços no Canal de Marketing  

 

O interesse pelo marketing de serviços, particularmente nos últimos 20 anos, 

encontra-se ligado à importância econômica dos serviços nas economias pós-

industriais. Isto é um reflexo do amadurecimento dos mercados, com a conseqüente 

redução das possibilidades de diferenciação de produtos, levando as empresas a 

desenvolverem vantagens competitivas baseadas na oferta ampliada de serviços. 

(ROCHA e SILVA, 2006) 

 

Segundo ROCHA e SILVA (2006) entre os pioneiros no desenvolvimento teórico do 

marketing de serviços pode-se citar Grönroos, Norman e Lovelock. A partir do 

pensamento de Grönroos difundiram-se os conceitos de qualidade percebida dos 

serviços, e suas vertentes – qualidade técnica e qualidade funcional. 

 

PARASURAMAN, BERRY e ZEITHAML (1985) referem-se à qualidade como um 

construto vago e indistinto, porém, sua importância para as empresas e 

consumidores é inequívoca. No contexto de serviços, que é aonde se insere o 

relacionamento entre atacadistas/ distribuidores e varejistas, a análise da qualidade 

percebida em serviços é fundamental. 
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Para estes autores, quando se fala de serviços três características são muito 

importantes: intangibilidade, heterogeneidade e inseparabilidade. Em contraste à 

compra de bens, na compra de serviços há menos evidências tangíveis quanto à 

avaliação da qualidade, fazendo com que o consumidor dependa de algumas dicas, 

como o preço, por exemplo, para realizar uma avaliação. 

 

GRÖNROOS (1982 apud  PARASURAMAN, BERRY e ZEITHAML,1985) afirma que 

os consumidores comparam o serviço que esperam, com as percepções daquele 

que lhes foi prestado, como forma de avaliar a qualidade do serviço. As avaliações 

de qualidade em serviços envolvem portanto, os resultados e processos. Neste 

sentido, não só o resultado é avaliado, mas também a maneira como se presta o 

serviço. 

 

GRÖNROOS (1984) lembra que pesquisas sobre o consumidor não consideram 

explicitamente o efeito de sua percepção de um produto, após tê-lo consumido. 

Estudos sobre o efeito das expectativas quanto ao desempenho dos produtos, em 

relação a avaliações pós-consumo, descobriram que os níveis de desempenho mais 

elevados levavam a maiores avaliações, e que a geração de conflito em relação ao 

consumo depende do desempenho do produto face às expectativas do consumidor.  

 

Assim a qualidade percebida de um serviço será o resultado de um processo de 

avaliação em que o consumidor compara suas expectativas com o serviço que 

percebeu efetivamente receber, ou seja, contrapõe o serviço percebido e o serviço 

esperado. O resultado desse processo será a qualidade percebida. 

 

Ainda segundo PARASURAMAN, BERRY e ZEITHAML (1985), os executivos de 

empresas prestadoras de serviços nem sempre compreendem as características que 

denotam antecipadamente alta qualidade para os consumidores, quais 

características um serviço deve apresentar para atender às necessidades do 

consumidor e que níveis de desempenho em relação a estas características são 

necessários para fornecer elevada qualidade de serviço. 

 

Para estes autores, a chave para garantir uma boa qualidade de serviços está em 

atender ou superar aquilo que os consumidores esperam. Os consumidores julgam 
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os serviços como de alta ou baixa qualidade dependendo de como percebem a sua 

efetiva prestação, no contexto daquilo que esperavam. Os consumidores usam 

critérios basicamente similares na avaliação da qualidade de serviço, intituladas 

como “determinantes de qualidade de serviço”.  

 

Estas qualidades podem ser agrupadas em três naturezas distintas: 

 

• Propriedades de busca – atributos que o consumidor pode determinar antes 

da compra, como, por exemplo, cor, estilo, preço, tamanho, sensação, dureza 

e aroma. 

 

• Propriedades de experiência – atributos que o consumidor somente pode 

discernir após a compra ou durante o consumo, por exemplo, sabor, caimento 

e confiabilidade. 

 

• Propriedades de confiança – atributos que o consumidor pode ter dificuldade 

em avaliar mesmo depois da compra e do consumo, por exemplo,  retífica de 

discos de freios automotivos. 

 

De modo geral, as ofertas com base em propriedades de busca são mais fáceis de 

avaliar, enquanto as baseadas em propriedades de experiência e, principalmente de 

confiança são de avaliação mais difícil. A maioria dos serviços possui poucas 

propriedades de busca e muitas de experiência e confiança, dificultando a sua 

avaliação. 

 

Foram identificadas 10 determinantes que podem ser dispostas num continuum 

variando em função da facilidade de avaliação. Dentro do contexto da prestação de 

serviços oferecida pelos atacadistas e distribuidores, foi construído o quadro a 

seguir, tomando como base as determinantes encontradas por PARASURAMAN, 

BERRY e ZEITHAML (1985) e adaptadas ao universo estudado nesta pesquisa: 
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Fatores Determinantes No Atacadista / Distribuidor

Instalações físicas Frota de entregas

Aparência do pessoal Uniformes, Crachás, borttons, boné, etc

Propriedades Ferramentas ou equipamentos
Notebooks, palm tops, equipamentos de armazenagem e
descarga

Representações físicas do serviço catálogos, material de divulgação, nota fiscal

de Outros clientes da empresa prestadora Concorrentes e vizinhos 

Busca Nome da empresa Nome da empresa

Reputação da empresa Reputação da empresa

Características pessoais da equipe de contato Atendimento das equipe de vendas e entregas 

Grau de trabalho concentrado com o cliente. Frequência e volume de vendas

Disponibilidade do serviço Call-center, Internet, Representante

Tempo razoável de espera para receber o serviço Prazo de entrega 

Horário conveniente Agendamento de horário (venda/entrega)

Localização conveniente Proximidade do Representante

Consideração pelos bens do consumidor
Cuidados na entrega, descarga e manuseio de
equipamentos e produtos do varejista

Aparência do pessoal de contato público Empatia da equipe de vendas e entregas

Cobrança correta Honrar o combinado e clareza nos procedimentos 

Manutenção correta de registros
Histórico, cadastro e limites de crédito atualizados e
consistentes

Propriedades Realização do serviço no prazo indicado
Cumprimento de prazos de cadastro, alteração de limites de
crédito e entregas

de Remessa imediata do comprovante Rapidez no atendimento a devoluções, trocas e reclamações

Respostas rápidas aos telefonemas
Equipe de contato disponível e com autonomia para
resolução de problemas

Experiência Prestação pronta de serviço
Adequação e oferecimento de alternativas para as
necessidades do cliente 

Aprender as necessidades específicas do cliente Conhecimento do mercado e das particularidades regionais

Atenção individual Proporcionar sentimento de pertencimento

Reconhecer clientes habituais
Desenvolvimento de ações de fidelização/ CRM/
Segmentação de clientes

Explicar o serviço Material informativo, catálogos, revista, jornal

Explicar quanto irá custar o serviço Tabelas e catálogos claros e simplificados

Explicar a relação entre o serviço e o custo
Sensibilização do cliente por meio de treinamento da equipe
de vendas, seminários, cursos, palestras

Garantia de encaminhamento do problema Resolução rápida e feed-back ao cliente

Propriedades Conhecimentos e habilidades do pessoal de contato Treinamento da equipe de vendas e entrega

Conhecimentos e habilidades do pessoal de suporte
operacional

Envolvimento de toda a retaguarda com o atendimento ao
cliente (estoque, faturamento, financeiro, separação,
compras, etc)

de Capacidade de pesquisa da organização Atualização tecnológica, novos produtos e serviços  

Confiança Segurança física
Garantia de origem das mercadorias, manuseio adequado,
prazos de validade das mercadorias

Segurança financeira Solidez, Idoneidade, Instrumentos adequados de cobrança

Sigilo Confidencialidade de informações

Comunicação – manter os clientes informados numa linguagem acessível

Competência – habilidades e conhecimentos necessários à prestação dos serviços

Segurança – estar livre de perigo, risco ou dúvida.

Cortesia – polidez, respeito, consideração e comportamento amigável do pessoal de contato.

Confiabilidade – envolve a consistência da prestação

Sensibilidade – disposição e prontidão dos empregados para a prestação de serviços

Compreensão/ Conhecimento do cliente – esforços para atender as necessidades dos clientes

Tangíveis – evidências físicas do serviço

Credibilidade – ser digno de confiança. Envolve ter em mente os interesses do cliente:

Determinantes da qualidade de serviço

Acesso – facilidade de abordagem e contato

Quadro 1 – Determinantes da qualidade de serviços 
Fonte : Adaptado de Parasuraman, Zeithaml, Berry , 1985 
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SWAMB E COMB (Apud GRÖNROOS,1984) sugeriram que o desempenho 

percebido de um produto pode ser dividido em desempenho instrumental e 

desempenho expressivo. O desempenho instrumental é a dimensão técnica do 

produto, o que em se tratando de serviços, seria o resultado técnico de processo de 

produção de serviço, também chamado de qualidade técnica. No universo das 

atividades de atacadistas e distribuidores, esta dimensão pode ser associada  às 

funções de distribuição do canal de marketing em termos do fluxo de mercadorias do 

fabricante até o consumidor final. Neste sentido, preocupa-se com o “O que”, ou 

seja, com o resultado final, tangível, das atividades do canal.  

 

O processo expressivo está relacionado com o nível psicológico de desempenho. No 

contexto de serviços estaria relacionado com as interações entre comprador e 

vendedor, referente ao contato do consumidor com os diversos recursos e atividades 

da empresa prestadora, durante o processo de produção de serviço, em que o 

resultado técnico ou o desempenho instrumental é criado. A dimensão de qualidade 

associada a este processo é a denominada qualidade funcional. Para estes autores 

um desempenho instrumental satisfatório não será suficiente para satisfazer um 

consumidor se  o desempenho expressivo de um produto for insatisfatório. 

 

O serviço percebido é o resultado da visão conjunta que o cliente possui das 

dimensões técnicas  e funcionais do serviço prestado. Quando o serviço percebido é 

comparado com o serviço esperado, temos a qualidade de serviço percebida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 10 -  Modelo de Qualidade de Serviços 

     Fonte : Adaptado de Grönroos, 1984 
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Outro fator importante na determinação da qualidade da prestação do serviço é a 

imagem corporativa. A imagem corporativa é o resultado do modo como os 

consumidores percebem a empresa. Uma imagem corporativa positiva pode ajudar a 

mitigar eventuais falhas técnicas ou funcionais, fazendo com que o cliente sinta-se 

satisfeito com o serviço recebido, mesmo com uma experiência negativa. A 

ocorrência reiterada de falhas, entretanto, fará a imagem corporativa se deteriorar. 

 

Testes de desempenho instrumental e expressivo de produtos indicam que os 

clientes tendem a atribuir maior importância à qualidade funcional do que à 

qualidade técnica, em termos do serviço percebido. Tal fato é de especial 

importância em setores em que a qualidade técnica é muito semelhante entre as 

empresas e de difícil diferenciação, como é o caso do universo estudado nesta 

Dissertação. 

 

3.4.3.8 Satisfação 

 

O construto da satisfação é de grande importância dentro do campo de estudo de 

relacionamentos nos canais de marketing. Normalmente altos níveis de satisfação 

terão conseqüências positivas para o relacionamento. A parte que está satisfeita 

apresenta grande atração pelo relacionamento e, como conseqüência, o nível de 

dependência e de compromisso tende a aumentar (FRAZIER, 1983).   

 

Satisfação é definida segundo o modelo de ANDERSON E NARUS (1990) como um 

estado afetivo positivo, resultante da avaliação de todos os aspectos do 

relacionamento de uma empresa com outra. Este conceito normalmente está ligado 

positivamente à continuidade de relacionamentos de longo prazo e está 

negativamente relacionado à existência de conflitos no relacionamento.  

 

Na visão de OLIVER (1996), satisfação implica preenchimento, ou a capacidade que 

produtos e serviços têm de proporcionar, ao consumidor, o que ele procura, até um 

nível em que julgue suficiente. É o resultado de um processo psicológico que ocorre 

ao final das atividades de processamento do consumidor, e não necessariamente 

quando o resultado dos produtos ou serviços são observados, sendo uma resposta 

ao preenchimento completo dos seus desejos.  
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É, portanto, o julgamento das características de um produto ou serviço, ou se o 

produto ou serviço por si mesmos, proporcionaram um nível prazeroso de 

preenchimento relacionado ao consumo, incluindo níveis de sub ou sobre 

preenchimento. Prazeroso significa que o preenchimento dá ou aumenta o prazer, 

ou reduz a dor, como quando um problema é resolvido.  

 

Para YI (1990 apud FOURNIER E MICK, 1999) satisfação é geralmente conceituada 

como um julgamento que se segue a um ato de compra, ou baseado em uma série 

de interações entre o consumidor e um produto. 

 

OLIVER (1996) reforça que a satisfação pode ser comparada a uma busca 

individual, um objetivo a ser atingido por meio do consumo de produtos e serviço, 

tendo como características:  

 

1. Ser uma experiência prazerosa e reforçadora. O resultado desejado do consumo. 

2. Tornar obvia a necessidade de fazer ajustes adicionais ou sofrer as 

conseqüências de uma má decisão 

3. Reafirmar o processo de tomada de decisão do consumidor 

 

Satisfação é, portanto, uma construção mental interna. Está ligada somente a 

interpretações mentais dos níveis de desempenho. Desta forma, só pode ser julgada 

em referência a um padrão, cuja forma é a base para a comparação, fazendo com 

que a satisfação envolva então, pelo menos dois estímulos, um objetivo e uma 

comparação. (OLIVER, 1996) 

 

Ainda para OLIVER, a expectativa é uma antecipação de conseqüências futuras, 

baseadas em experiências anteriores, circunstâncias atuais ou outras fontes de 

informação. Pode se dizer que as expectativas são preditivas da satisfação. 

Expectativas desempenham um papel importante na formação da satisfação ao 

sugerir níveis de satisfação antecipados para o consumidor, podendo então ser 

adicionadas à previsão de satisfação, além da contribuição das medidas de 

desempenho. Satisfação é então uma medida pessoal e de julgamento baseada na 

experimentação 
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Olhando-se o conceito de satisfação sob a perspectiva dos relacionamentos entre 

empresas, GEYSKENS, STEENKAMP E KUMAR (1999 apud LAM, SHANKAR E 

MURTHY, 2004), ressaltam que a satisfação pode ser definida como um efeito 

positivo resultante da avaliação de todos os aspectos de um relacionamento de uma 

empresa com outra.  

 

Também nesta linha, para ROSSI e SLONGO (1998) a satisfação possui dois 

conceitos essenciais: satisfação específica em uma transação e a satisfação 

acumulada.  Embora a satisfação, vista como um conceito orientado para transações 

específicas, seja útil na avaliação de interações de curto prazo com um produto ou 

serviço, sob um ponto de vista mais gerencial ou aplicado, a satisfação acumulada é 

considerada mais atraente, pois tem condições de fornecer uma indicação clara da 

performance atual e de longo prazo de uma empresa ou mercado. 

 

Para OLIVER (1996) qualidade e satisfação são conceitos distintos. Eles diferem em 

várias dimensões, mais especificamente na experiência-dependência e na referência 

temporal dominante (curto e longo prazo). Geralmente satisfação é uma resposta 

imediata ao consumo enquanto qualidade existe antes e após o consumo, como um 

sinal permanente da excelência do produto ou serviço. 

 

Julgamentos de qualidade e julgamentos de satisfação podem resultar da 

comparação de diferentes expectativas para o mesmo atributo. Quando uma 

expectativa é baixa e a performance é adequada, temos a satisfação com baixa 

qualidade. Quando uma expectativa é muito alta frente a uma performance 

normalmente utilizada como adequada, a satisfação será baixa, mas a avaliação da 

qualidade não será afetada. 

 

Outros dois conceitos relevantes dentro do campo de estudo da satisfação são o do 

arrependimento e da dissonância. Assim como na satisfação, o arrependimento 

decorre de uma comparação de resultados, porém frente a alternativas que 

poderiam ter sido adotadas ou poderiam ter sido previstas. 

 

A dissonância, na definição de FESTINGER (APUD OLIVER, 1996), é um estado de 

tensão psicológica desconfortável. Começa com uma simples apreensão e cresce 
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nas fases posteriores de compra. É uma apreensão quanto a eventos futuros e está 

muito ligada ao conceito de consideração de conseqüências futuras. Envolve, 

portanto a incerteza quanto à ocorrência de resultados esperados. A dissonância é 

um antecedente do arrependimento, que por sua vez é um elemento de diminuição 

da satisfação.  

 

Um outro modelo de Satisfação é sugerido por Fournier e Mick (1999). Estes autores 

buscam por meio de seu artigo desenvolver um modelo de satisfação, em suas 

palavras, mais realista. Baseado na forma pela qual a satisfação se desenvolve no 

curso da vida diária, e contrastam este aprendizado com o paradigma dominante da 

Comparação de Padrões e seus modelos, a fim de revelar as anomalias e omissões 

das abordagens dominantes, e propor extensões e novas descobertas que 

expliquem as limitações e exclusões na teoria existente. 

 

O paradigma da Comparação de Padrões defende que os consumidores possuem 

padrões de pré-consumo de produtos, observam o desempenho do produto, 

comparam o desempenho com seus padrões, formam suas percepções de 

confirmação e desconfirmação, combinam estas percepções com os níveis de 

padrões e então formam seus julgamentos de satisfação. 

 

Neste modelo, a satisfação é geralmente conceituada como um juízo de valor 

realizado após uma compra, ou baseado em uma série de interações entre o 

consumidor e o produto. A visão popular é que a confirmação/ desconfirmação de 

padrões de pré-consumo são os determinantes essenciais da satisfação. Este 

paradigma defende que a confirmação dos padrões leva a uma satisfação 

moderada; se positivamente desconfirmado, excedendo a expectativa, leva a uma 

alta satisfação; se negativamente desconfirmado, frustrando a expectativa, leva à 

insatisfação. 

 

Para os autores os resultados mostram que o paradigma dominante da satisfação e 

seus modelos concorrentes (aqueles baseados na confirmação/ desconfirmação de 

padrões de pré-consumo) são atuantes em muitos casos, porém insuficientes ou 

mesmo irrelevantes em outros. Para eles, a maioria das pesquisas sobre satisfação 

se desenvolve em torno de transações únicas, sendo necessários, estudos 
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longitudinais para avaliar as interações do consumidor com o produto ao longo do 

tempo. Partindo desta premissa, desenvolvem uma pesquisa nas residências de 

consumidores de produtos tecnológicos, baseada em entrevistas extensivas e 

repetidas sobre a compra e a experiência de uso destes produtos. 

 

Consideram que poucos pesquisadores foram além dos modelos cognitivos e 

consideraram a natureza afetiva da satisfação, sendo necessários novos estudos 

abordando seus aspectos emocionais. A pesquisa realizada pelos autores 

comprovou a evidência do paradigma da Comparação de Padrões, e a maioria de 

seus modelos, porém trouxe novas descobertas, como a evidência de que a 

desconfirmação de expectativas também pode gerar satisfação. No caso do estudo, 

a desconfirmação está ligada não ao desempenho do produto em si, mas às 

conseqüências sociais de sua utilização, que se mostraram positivas frente às 

expectativas negativas da consumidora..  

 

Um outro construto de importância no estudo da satisfação é o da lealdade nos 

relacionamentos entre empresas. A lealdade é um conceito similar ao do 

compromisso, que é descrito na literatura como um desejo firme de permanecer em 

um relacionamento valioso. Ela se manifesta sob vários comportamentos, sendo a 

mais comum a recomendação do fornecedor para outros compradores e a repetição 

de transações com o fornecedor. Esta é a perspectiva adotada no estudo 

empreendido por LAM, SHANKAR E MURTHY (2004), em que a satisfação com o 

relacionamento, além dos custos de mudança e do valor percebido pelo cliente, são 

fatores antecedentes da lealdade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 11- Criação de valor e satisfação 

                      Fonte: Lam, Shankar e Murthy (2004), p.295 
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Custos de mudança podem ser definidos como aqueles envolvidos na troca de um 

fornecedor por outro, envolvendo aspectos  monetários e não monetários. Estes 

custos podem também refletir a dependência do comprador em relação ao vendedor, 

no sentido de que a manutenção do relacionamento seja necessária para que realize 

seus objetivos. O valor percebido pelo cliente é operacionalizado como a razão entre 

os benefícios recebidos e os sacrifícios incorridos em determinada transação. 

 

LAM, SHANKAR E MURTHY (2004)  testam em seu modelo hipóteses que avaliam 

a relação entre o valor percebido e a satisfação, entre a satisfação e a lealdade, o 

papel da satisfação na relação entre valor percebido e a lealdade, a relação entre 

custos de mudança e a lealdade e o efeito interativo entre satisfação e custos de 

mudança sobre a lealdade. 

 

O resultado do trabalho revela que a lealdade de clientes possui duas dimensões 

denominadas recomendação e intenção de recompra. Estas duas dimensões 

comportam-se de maneira diferente em relação aos seus antecedentes, sendo a 

dimensão da recomendação ligada à atração de clientes, e a intenção de recompra 

ligada à retenção de clientes. Os resultados também confirmam a importância da 

satisfação e dos custos de mudança como fatores relacionados positivamente à 

lealdade nos relacionamentos “Business-to-Business”. 
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3.4.4  Mediadores, antecedentes e conseqüentes em modelos de marketing de 

relacionamento 

 

O estudo dos vários modelos em marketing de relacionamento demonstram a 

importância de determinados construtos para o entendimento e para o efetivo 

estabelecimento de relacionamentos de longo prazo, vistos como o resultado bem 

sucedido de uma parceria entre os membros do canal de marketing. 

 

Os dois quadros a seguir têm o objetivo de fazer um resumo dos principais fatores 

mediadores em relacionamentos no canal de marketing, seus antecedentes e 

conseqüentes, segundo a teoria estudada.  

 

Partindo-se de modelos desenvolvidos por vários autores, foram listados como 

mediadores dos relacionamentos no canal de marketing, fatores como compromisso, 

confiança, coordenação, cooperação, dependência, satisfação, conflito, poder e 

comunicação. O posicionamento destes fatores como mediadores não é pacífico, 

sendo que se para um autor, um determinado fator é entendido como um 

antecedente, para outro autor, pode ser analisado como um conseqüente.  

 

Mais do que simplesmente explicitar as teorias de vários importantes autores em 

marketing de relacionamento, a utilidade dos quadros a seguir é de justamente 

demonstrar que apesar de relativamente bem estudados, os construtos em 

marketing de relacionamento precisam ainda ser mais bem operacionalizados, de 

forma a se evitar interpretações diferentes para o mesmo fenômeno. 



 83 

 

Quadro 2 : Resumo dos principais fatores mediadores em relacionamentos no canal de marketing e seus antecedentes 

Fonte :  Desenvolvido pelo autor 

Mohr e Brown, Lusch Anderson Doney e Ganesan Morgan Mediadores
Spekman e Muehling e Narus Cannon e Hunt

Custos de Finalização

Beneficios do relacionamento Compromisso
Reputação do Fornecedor Valores compartilhados

Tamanho

Cooperação Customização Reputação (credibilidade) Valores compartilhados

Comunicação Confiança no Vendedor Satisfação (credib/benevolência) Comunicação Confiança
Nível Comparativo de Resultados Competencia/ conhecimento Experiencia (credib/benevolência) Oportunismo

Empatia Invest no Relacion. (credibilidade)
Similaridade

Frequencia de contato
Confiança no fornecedor

Liderança Coordenação

Confiança Cooperação
Atributos de Parceria - Compromisso
Atributos de Parceria - Coordenação Incerteza (Diversidade) -

Atributos de Parceria - Confiança Investimento especializado do vendedor + Dependencia
Atributos de Parceria - Interdependência Investimento especializado do varejista +

Comunicação - Qualidade
Comunicação - Compartilhamento de informações Conflito - ( afeta negativamente)

Comunicação - Participação no Planejamento Resultados Comparativos ( expectativas +) Satisfação
Resolução de Conflitos - Solução conjunta de problemas Confiança/Cooperação

Resolução de Conflitos - Arbitragem
Resolução de Conflitos - Dominação - (efeito negativo)

Resolução de Conflitos - Palavras asperas - (efeito negativo)
Resolução de Conflitos - Fuga do conflito - (efeito negativo)

Resolução de Conflitos - Persuasão

Poder ( influencia + ou - sobre a empresa) Conflito
Confiança

Dependencia Relativa Poder 

Comunicação

Antecedentes
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Quadro 3 - Quadro resumo dos principais fatores mediadores em relacionamentos no canal de marketing e seus conseqüentes  

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Mediadores Morgan Ganesan Doney e Anderson Brown, Lusch Mohr e
e Hunt Cannon e Narus e Muehling Spekman

Concordancia
Compromisso Propensão a sair

Cooperação

Cooperação Relacionamentos Persuasão Cooperação
Confiança Conflito funcional de longo prazo Mudança de foco Conflito Funcional

Incerteza para o longo prazo

Coordenação

Cooperação Confiança

Satisfação

Dependencia

Parcerias de Sucesso
Satisfação Relacionamentos de longo prazo Relacionamentos de longo prazo 

(alto volume de vendas)

Conflito

Conflito +
Poder Concordancia + Conflito Cooperação

Compromisso - Satisfação
Confiança -

Comunicação

Consequentes
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3.5   Os Canais de Marketing no Contexto Brasileiro 

 

No âmbito do presente trabalho, foi realizada uma análise identificando as principais 

características dos intermediários de atacado e de varejo no Brasil. Esta análise 

estendeu, de um lado, seu foco mais especificamente sobre a figura dos atacadistas 

e distribuidores que atuam no mercado alimentício, e de outro, focou na atuação dos 

intermediários de varejo, porém, direcionado ao pequeno varejo do canal alimentar, 

em função de sua grande identificação e atuação junto ao mercado de baixa renda 

no Brasil. 

 

3.5.1. Os Intermediários de Atacado no Brasil 

 

O setor atacadista brasileiro, segundo dados da pesquisa Ranking ABAD 2006 

(DISTRIBUIÇÃO, 2006)  é responsável pelo abastecimento de 58% dos produtos de 

consumo comercializados no país, tendo registrado um incremento de 5,8% no 

faturamento de 2005 sobre 2004, já descontada a inflação. Os outros 42% dos 

produtos de consumo são comercializados diretamente ao varejo, pela indústria. 

Com este resultado, o faturamento do setor alcança R$ 69 bilhões (R$ 86,5 bilhões a 

preço de varejo), apenas considerando as empresas que operam, 

predominantemente, na venda de produtos de mercearia (alimentos, higiene e 

limpeza), que representam cerca de 4,5% do PIB nacional (DISTRIBUIÇÃO, 2006). 

 

Um aspecto bastante significativo no setor atacadista brasileiro é a presença 

majoritária de empresas nacionais, principalmente no denominado atacado de 

entrega, em contraposição ao setor varejista, por exemplo, onde já é grande a 

presença de grandes empresas multinacionais. 

 

Segundo Nelson Barrizelli, Professor da FEA-USP e Consultor na área de varejo 

(DISTRIBUIÇÃO, 2006, p.79), o bom desempenho do atacado distribuidor nos 

últimos anos pode ser atribuído ao crescente apoio do setor ao pequeno varejo, e às 

mudanças no perfil do consumo que estão se consolidando nos últimos anos. De 

acordo com estas mudanças, as compras de produtos de mercearia (alimentos e 

produtos de higiene pessoal, doméstica e cosméticos) são feitas de forma fracionada 

e estão, gradativamente, se encaminhando para pequenas lojas de vizinhança e 
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para canais tradicionais, como padarias, mercearias, lojas de perecíveis, entre 

outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Balanço do Atacado a preço de venda ao consumidor – 2005 

Fonte: Distribuição ,2006 

 

O modelo tradicional de atuação do atacado no mercado brasileiro se faz através de 

quatro critérios:  

 
1. Modalidade de Venda: Equipe externa de vendas ou telemarketing. 

2. Modalidade de entrega: balcão, auto-serviço e entrega. 

3. Especialização: generalista, especializado em categorias ou generalista 

especializado em canais. 

4. Área de abrangência: locais, regionais ou nacionais. 

 
Os Atacados em suas modalidades tradicionais, independente de sua forma de 

atuação, são empresas que não têm vínculos, ou têm poucos vínculos com o 

fabricante em termos de exclusividade de venda de produtos e/ ou de territórios. 

Neste sentido, são empresas sobre as quais os fabricantes têm menor grau de 

influência e controle, portanto, são agentes sob os quais os fabricantes têm maior 

dificuldade em exercer seu poder.  

 

Balanço do Atacado a Preço de Venda ao Consumidor
(R$ faturados por segmento de mercado)

Industria

Atacado
R$86,5 bilhões

Bares e Outros
R$ 17,6 bilhões

Pequeno Varejo
R$58,9 bilhões

Auto Serviço
De 5 a 49 check outs

R$ 58,6 bilhões

Auto Serviço
+ de 50 check outs

R$ 14,0 bilhões

Consumidor
R$ 149,1 bilhões
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EL-ANSARY E STERN (1972) aplicam esta noção, para canais de distribuição, 

definindo poder como a capacidade de um membro do canal em controlar as 

variáveis de decisão numa estratégia de marketing de um outro membro em um 

diferente nível no canal de distribuição. Isto decorre do fato de os atacadistas 

trabalharem com grande número de fornecedores e não dependerem 

significativamente de nenhum deles. Como conseqüência acabam concentrando 

suas compras em produtos de alto giro e não em profundidade na linha do 

fabricante. 

 

Dentro deste perfil de atacado no Brasil, existem pelo menos três formas de atuação. 

O atacadista de entrega ou atacadista distribuidor, que para efeito deste trabalho, 

não deve ser confundido com o denominado “distribuidor”, que será caracterizado 

logo à frente, o atacadista de auto-serviço e o atacadista de balcão. 

 

O atacadista de entrega trabalha em geral com elevado número de itens, (alguns 

com mais de 6.000 itens), possui equipes de vendas externas que atendem um 

elevado número de clientes, faz entregas com frota própria ou de terceiros, atua 

geralmente em uma ampla região geográfica, (alguns têm atuação regional ou 

mesmo nacional) e vendem normalmente a prazo para seus clientes. Exemplos de 

empresas deste tipo são Atacado Martins, Arcom, Peixoto e União. 

 

O atacado de auto-serviço é um modelo que vêm se expandindo muito rapidamente, 

principalmente nos grandes centros urbanos. Tem como apelo principal o fator preço 

e a maioria, ao contrário do atacado de entrega, trabalha também com perecíveis. 

Possuem instalações despojadas, não oferecem serviço de entrega ou qualquer tipo 

de empacotamento, vendendo as mercadorias nas próprias caixas de embarque dos 

fabricantes, ou em embalagens de atacado, preparadas pela industria ou pelo 

próprio atacado.As vendas em geral são à vista. Exemplos deste tipo de empresas 

são Makro, Atacadão e Tenda. 

 

O atacado de balcão é uma modalidade que vem diminuindo de importância e é 

caracterizado pela existência de vendedores internos, por um menor sortimento de 

mercadorias, quando comparado aos outros modelos atacadistas, geralmente 

formado por produtos básicos e de maior giro no varejo. Via de regra são os próprios 
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clientes que retiram a mercadoria comprada. Exemplos deste tipo de empresas são 

Supergiro, Carvalho e Fernandes e Santa Terezinha. 

 

 Os modelos atacadistas descritos não têm um forte direcionamento em termos de 

marcas, e sim em torno de produtos de alto giro e em promoção. Até em função 

destas características, não possui grande interesse em executar outras tarefas no 

mercado e de importância para o fabricante, como colocação de material de 

merchandising, introdução de novos produtos, troca de mercadorias avariadas, 

fracionamento de itens, entre outras atividades. 

 

Em paralelo aos modelos atacadistas tradicionais, existe também o chamado 

Distribuidor. Este agente também compra e vende produtos da industria, porém, via 

de regra, trabalha com menos itens, prestam serviços de merchandising e têm 

equipes mais especializadas nos produtos do fabricante. Normalmente possuem 

vínculo de exclusividade de produtos e/ ou território.  

 

Neste sentido, atuam como um prolongamento da equipe de vendas do fabricante e 

possuem mais foco do que o atacadista tradicional. Existem no mercado nacional 

empresas que atuam como distribuidores para determinadas empresas e, ao mesmo 

tempo, como atacadistas para outras, dependendo do tipo de atividade desenvolvida 

e principalmente em função do tipo de relacionamento entre as partes. 

 
 

Além destas formas de atuação, existem outros agentes que atuam como 

intermediários de atacado no Brasil. São os denominados Brokers e os Operadores 

Logísticos. Estas figuras surgem com uma atuação mais especializada, em algumas 

funções dentro do canal de marketing. 

 

O Broker basicamente é um agente responsável pelo atendimento ao cliente da 

indústria. É um agente especializado em vendas, merchandising e, em alguns casos, 

cadastro e concessão de crédito. Possui equipes de vendas especializadas por 

canais e por fabricantes, e são responsáveis por atuar em uma área determinada 

pela indústria, em seu nome e com sua tabela de preços e promoções. Atua como 

se fosse uma equipe de vendas terceirizada, remunerada com base em comissão 
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sobre os negócios realizados por ela, porém não necessariamente exclusiva de 

determinada empresa, podendo atuar com outros produtos de outros fabricantes, 

desde que não conflitantes e direcionados ao mesmo canal. 

 

Os Operadores Logísticos, por sua vez são empresas especializadas em 

armazenagem, separação, transporte, entrega e, algumas vezes, crédito e cobrança. 

Atuam como especialistas no recebimento de pedidos do fabricante (muitas vezes 

efetuados por brokers), e realizam o trabalho de separação, faturamento, formação 

de cargas, roteiros e entregas para várias empresas, otimizando a logística da 

indústria, principalmente para o pequeno varejo. Muitas vezes atuam como 

verdadeiras filiais das industrias, emitindo notas fiscais em nome delas, o que 

possibilita uma vantagem fiscal, porque não ocorrem às incidências de impostos em 

cascata como no caso dos atacadistas tradicionais.   

 

 

 Gráfico 2 – Segmento Atacadista no Brasil - Participação por Modalidade 

 Fonte: Distribuição, 2006 

 

 

 

 

Evolução da participação por 
modalidade % Faturamento

26,8 27,1

52,5 51,6

16,6 17

3,83,2

0,41

2004 2005

Op.Vendas / Op.
Logístico
Distribuição

Entrega

Balcão

Auto Serviço
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No quadro 4 temos a descrição dos tipos de agentes de distribuição proposto pelo 

comitê II FEA ( Fórum Estratégico Abad, 2004) : 

 

 

Definição Descrição 

Agentes de 

Distribuição 

Empresas que desempenham uma ou mais funções de 
distribuição, intermediando o fluxo físico e /ou comercial das 
mercadorias entre as empresas produtoras e o varejo. As 
empresas produtoras e o varejo não estão incluídos na definição 
de agentes de distribuição 

Atacado 
Agente de distribuição que compra e vende produtos de 
fornecedores da indústria, com os quais não possui vínculo (formal 
ou informal) de exclusividade de produtos e/ou de território. 

Distribuidor 
Agente de distribuição que compra e vende produtos de 
fornecedores da indústria, com os quais possui vínculo de 
exclusividade de produtos e/ou território. 

Operador 

de Vendas 

Agente de distribuição que desempenha as funções de vendas, 
trabalho no ponto-de-venda, cobrança e pós-vendas, pelas quais 
recebe sua remuneração. 

Operador 

Logístico 

Agente de distribuição que desempenha as funções de 
armazenagem e distribuição física, pelas quais recebe sua 
remuneração. 

Quadro 4 – Tipos de agentes de distribuição – Comitê II FEA   

Fonte: Distribuição, 2005 

 

3.5.2. Os Intermediários de Varejo no Brasil 

 

O varejo alimentício brasileiro possui uma grande variedade de formatos de lojas, 

que se adaptam as diferentes necessidades e condições do complexo mercado 

brasileiro. Este setor é marcado pela presença de um número pequeno de grandes 

cadeias de lojas, com atuação nacional, e de outro lado, com uma grande 

pulverização de redes regionais, de menor porte, e, principalmente, pequenos 

estabelecimentos espalhados por todo o país. 
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O quadro 5 ilustra os vários formatos do varejo alimentício no Brasil: 

 

Formatos 

de loja 

Área de 

Vendas/ 

m2 

Nº médio 

de itens 

% de 

vendas 

não-

alimentos 

Nº de  

Check 

outs 

Seções 

Bares 20 – 50 300 1 0 Mercearia, Lanches e bebidas 

Mercearias 20 – 50 500 3 0 Mercearia, frios, laticínios e bazar 

Padaria 50 - 100 1000 1 0 
Padaria, mercearia, frios, laticínios e 

lanches 

Mini-mercado 50 – 100 1000 3 1 Mercearia, frios, laticínios e bazar 

Loja de 

Conveniência 
50 – 250 1000 3 1 - 2 

Mercearia, frios, laticínios, bazar e 

lanches 

Supermercado 

Compacto 

300 – 

700 
4000 3 2 – 6 

Mercearia, hortifruti, carnes, aves, 

frios, laticínios e bazar 

Supermercado 

Convencional 

700 – 

2500 
9000 6 7 – 20 

Mercearia, hortifruti, carnes, aves, 

frios, peixaria, laticínios e bazar 

Superloja 
3000 – 

5000 
14000 12 25 – 36  

Mercearia, hortifruti, carnes, aves, 

frios, peixaria, padaria, laticínios, 

bazar, têxtil e eletrônicos 

Hipermercado 
7000 – 

16000 
45000 30 55 – 90 

Mercearia, hortifruti, carnes, aves, 

frios, peixaria, padaria, laticínios, 

bazar, têxtil e eletrônicos 

Clube 

Atacadista 

5000 – 

12000 
5000 35 25 -35  

Mercearia, hortifruti, carnes, aves, 

frios,  laticínios, bazar, têxtil e 

eletrônicos 

Quadro 5 – Formatos do varejo alimentício no Brasil 

Fonte: Parente, 2000,p,30 

 

A descrição de cada formato varejista é feita a seguir: 

 

• Bares - segmento formado pelos botequins, lancherias, bares e cafés, que 

concentram uma força, muito grande, na distribuição de bebidas alcoólicas e 

não-alcoólicas. Trabalham com uma linha restrita de mercearia, em geral de 

consumo imediato, além de cigarros, balas, chocolates e salgadinhos.  
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• Mercearias - lojas de pequena área de venda, (em média de 20 a 50 m2) que 

trabalham com sortimento básico de produtos de mercearia, frios, laticínios e 

bazar. Normalmente se localizam em áreas de baixo potencial de mercado.  

 
• Padarias - formato varejista voltado para a conveniência e com operação de 

sucesso em regiões densamente povoadas. É um formato que vem se 

modernizando e trabalha com lanches e refeições, auto-serviço na mercearia, 

frios, além da fabricação de pães e bolos.  

 
• Mini-mercados - formato de varejo com atuação, especialmente forte, em 

regiões de baixa renda, nas periferias das cidades brasileiras. Como 

principais características apresenta o atendimento já sob a forma de auto-

serviço, porém com um único check out, e um mix de produtos próximo ao 

que é oferecido pelas mercearias, embora tenham uma área de venda maior. 

 
• Lojas de Conveniência - formatos varejistas que se localizam, 

preferencialmente, em postos de gasolina. Funcionam geralmente 24 horas e 

trabalham com produtos essencialmente de conveniência. 

 
• Supermercados Compactos - formato com o maior número de lojas na 

categoria de auto-serviço, no Brasil. Estas lojas possuem de 2 a 7 check outs, 

em geral pertencem a operadores independentes, e trabalham com uma linha 

completa de produtos de mercearia, além de frios, açougue, hortifruti e bazar. 

Estima-se que esta categoria seja responsável por cerca de 25% da 

distribuição de alimentos no Brasil. 

 
• Supermercados Convencionais - operam lojas de porte médio, em torno de 

700 a 2500 m2. Trabalham com uma boa variedade de produtos e possuem 

de 7 a 20 check outs. Existem cerca de 3.000 lojas neste modelo, e são 

responsáveis por cerca de 25% da distribuição de alimentos no país. Existem 

muitas redes de supermercados que operam neste modelo. 

 
• Superlojas - grandes supermercados, com áreas superiores a 4000 m2 e 

cerca de 30 check outs. Trabalham com uma linha completa e predominante 

de alimentos, embora incorporem também produtos eletrônicos e têxteis. 
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Somam cerca de 400 lojas no país,  e representam em torno de 14% das 

vendas do varejo de alimentos no Brasil. 

 
• Hipermercados - grandes lojas de auto-serviço, na faixa de 10.000 m2 de 

área. Chegam a trabalhar com mais de 50 mil itens entre produtos 

alimentícios e não-alimentícios, e concentram-se nas grandes cidades. A 

principal diferença em relação às superlojas é a maior variedade de produtos 

não-alimentícios, que ocupam uma maior área da loja, e com mais variedade. 

Chegam a representar cerca de 14% das vendas do varejo alimentar, e soma 

cerca de 100 lojas no país. As principais bandeiras são Extra, do grupo Pão 

de Açúcar, Carrefour e Wal-Mart. 

 
• Clubes Atacadistas - grandes lojas que trabalham tanto no varejo (consumidor 

final), quanto no atacado ( comerciantes e operadores de restaurante). 

Trabalham com foco em preço baixo, oferecendo sortimento compacto e 

instalações despojadas. Os maiores representantes no Brasil são o Sam’s 

Club (Wal Mart), Makro e Atacadão. 

 

O gráfico 3 demonstra a participação de cada tipo de formato no faturamento total do 

setor no Brasil. 

  Grafico 3 – Estrutura do Varejo Brasileiro 

   Fonte: Distribuição (2006) - ACNielsen/Retail Index  
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3.6. Características da Baixa Renda no Brasil 

 

Não existe um consenso em relação ao que consiste a baixa renda no Brasil. 

Embora não seja objetivo deste trabalho estudar especificamente o consumidor de 

baixa renda, mas as expectativas de varejistas e intermediários de atacado que 

atuam com proximidade deste consumidor, definimos este estrato social, como 

aquele compreendido pela população que tem renda familiar mensal abaixo dos R$ 

2.000,00. Este critério está em linha com o adotado por vários autores (BARKI, 2005; 

PARENTE, 2000; PRAHALAD, 2005), institutos de pesquisa como Latin Panel e 

Data Popular, e consultorias como Booz Allen Hamilton e The Boston Consulting 

Group. 

 

Segundo dados do IBGE (2002/2003), 76% das famílias brasileiras possuíam renda 

familiar de até R$ 2.000,00 mensais (dez salários mínimos em 2002), sendo 

responsáveis pela absorção de cerca de 35% do valor total das compras  de bens de 

consumo no país. No caso específico de alimentos este segmento era responsável 

por mais de 55% do total de consumo. 

 

Segundo dados da LATIN PANEL (2004) o consumidor de baixa renda tem maior 

participação no consumo das regiões norte e nordeste do país, conforme o Quadro 

6. 

 

REGIÕES CLASSES  CDE 

Norte- Nordeste 89% 

Centro-Oeste 80% 

Leste e Interior do Rio de 

Janeiro 
78% 

Grande Rio de Janeiro 73% 

Sul 72% 

Interior de São Paulo 71% 

Grande São Paulo 66% 

      Quadro 6 : Distribuição da Classe CDE no Brasil– Quadro do autor 

      Fonte: Latin Panel (2004) 
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Segundo ainda dados da LATIN PANEL (2004) e do  DATA POPULAR  (2005) há 

neste segmento uma maior concentração de  crianças do que na população 

brasileira - para cada criança de classe A existem 10,5 crianças de classe DE. Além 

disso, possuem baixa escolaridade (67% dos chefes de família tem até o ginasial 

incompleto) . 

 

Ainda segundo pesquisa da LATIN PANEL (2004), este consumidor possui pouca 

mobilidade sobre seus gastos, sendo que a maior parcela de seus rendimentos é 

comprometida com gastos fixos como moradia, transporte e alimentação e a parcela 

de seu rendimento que sobra para outros gastos é pequena. 

 

Segundo BARKI (2005) existem nuances sócio-econômicas e culturais  que 

caracterizam o comportamento da baixa renda no Brasil, que devem ser observadas 

pelas empresas que pretendam servir esse mercado, entre as mais importantes: 

 

• Conservadorismo – Esta população adota padrões de comportamento mais 

conservadores em comparação ao das camadas mais afluentes da sociedade 

brasileira; 

• Fartura – Conceito muito importante para esta população, como significado 

de plenitude e distanciamento do “mundo da necessidade”. 

• Baixa auto-estima – Sentimento de inferioridade em função do menor acesso 

ao consumo, agravado pela questão racial. 

• Dignidade - Preocupação com a sua imagem no sentido de não ser 

confundido com marginal ou desonesto. Sente-se desconfortável com 

procedimentos que denotem insinuação de falta de confiança (ex. portas 

giratórias em agências bancarias)  

• Lojas de Vizinhança – Principal fonte de abastecimento para a baixa renda, 

em função, principalmente, da proximidade, sortimento e identificação social. 

• Crédito – Importância da flexibilidade na concessão de crédito em função de 

possuírem menor participação no mercado de trabalho formal e pelos seus 

rendimentos mais irregulares. 

• Marcas – Fidelidade a marcas devido a sua menor mobilidade, e 

possibilidade de experimentação devido à limitação de seu orçamento. 
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• Poder e frustração no processo de compra – visitas às lojas são vistas 

como oportunidades de entretenimento e lazer, porém, também são fonte de 

frustração devido ao limitado poder de compra. 

• Inclusão –  Buscam produtos que reforcem a idéia de inclusão e de 

pertencimento, em contraposição aos segmentos mais ricos em que é mais 

forte a busca da exclusividade. 

• Contato face a face – Grande valorização da cultura brasileira do contato 

face a face e dos relacionamentos dentro do grupo de referência. 

• Redes de Contato – Importância do canal de vendas porta a porta, em 

função dos relacionamentos pessoais. 

 

3.6.1. Estratégias para Mercados de Baixa Renda  

 

Existe a constatação de que a globalização é o maior desafio atual dos gestores das 

grandes corporações multinacionais, principalmente quando se trata de estratégias 

de internacionalização, nos chamados países emergentes. Tal preocupação decorre 

do fato de que estes países são os que apresentam as mais altas taxas de 

crescimento, principalmente em comparação aos mercados mais desenvolvidos. 

 

Também não é novidade que estas corporações, em sua grande maioria, não tem 

tido grande sucesso em sua atuação nestes mercados. A principal causa deste 

fracasso tem sido a tentativa de simplesmente transplantar as mesmas estratégias 

utilizadas em seus países de origem para esses novos mercados.( Khanna, Palepu, 

e Sinha, 2005) 

 

Segundo estes autores, as empresas que têm tido sucesso nestes mercados são 

aquelas que desenvolvem estratégias diferentes daquelas utilizadas em seus 

mercados de origem, e que inovam na sua maneira de realizar negócios, adaptando-

se às características do local.  

 

Nesta mesma linha, PRAHALAD  E LIEBERTHAL (2003), defendem que em 

contraposição à visão tradicional das corporações multinacionais, quando se trata de 

atuar em mercados de baixa renda, para que tenham sucesso é necessário 
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desenvolver um conhecimento profundo e consistente das características destes 

mercados, e  entender as suas necessidades específicas. 

 

O sucesso nestes mercados requer, portanto, mais do que o simples 

desenvolvimento de uma sensibilidade cultural. Requer, principalmente, uma 

mudança na forma de pensar e agir nestes mercados, sob um prisma diferente do 

que simplesmente considerar estes países e pessoas, como novos mercados para 

velhos produtos. 

 

Nesses mercados emergentes, alguns fatores chave devem ser observados: a 

necessidade de comercialização de produtos em embalagens menores, produtos 

com baixas margens unitárias de lucro, alto volume de produção e vendas, e alto 

retorno sobre o capital investido, (PRAHALAD, 2005) 

 

PRAHALAD lista doze princípios para o desenvolvimento de produtos e gestão de 

empresas que devem ser observados nesses mercados: 

 

1 Performance de Preço – Maior sensibilidade à relação custo-benefício dos 

produtos e serviços. Não é simplesmente diminuir os preços, mas alterar o 

desempenho desta equação de maneira significativa. Este consumidor possui 

uma grande restrição de renda, portanto, cada unidade monetária deve 

maximizar esta relação. Ou seja, refere-se à adequação destes produtos ao 

padrão de renda destes consumidores, porém, preservando-se o conceito de 

valor, dentro das características destas comunidades. 

 

2 Tecnologia Adaptada – Desenvolvimento de tecnologias avançadas, porém 

adaptadas à infra-estrutura, muitas vezes deficiente desses países. Inviabilidade 

de simplesmente adaptar produtos antigos de mercados desenvolvidos. 

 

3 Escala nas Operações – Os empreendimentos devem ser realizáveis em grande 

escala, tanto do lado da demanda, em função da grande quantidade de pessoas 

a serem atendidas, quanto da oferta, em função das margens praticadas, é 

necessário que estas soluções sejam de alto volume e, comercialmente, de 

escala. 
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4 Sustentabilidade - Só nos mercados emergentes estão mais de 4 bilhões de 

pessoas, não sendo viáveis os mesmos padrões de consumo dos mercados mais 

ricos. Portanto estes mercados irão demandar soluções mais limpas e 

ecologicamente corretas. 

 

5 Funcionalidade – soluções que se ajustem às condições sociais, econômicas, 

culturais, e até mesmo, ambientais em termos de geografia e clima dessas 

regiões. A  simples adaptação de produtos criados para a realidade dos 

mercados desenvolvidos não atende às exigências destes mercados. 

 

6 Adaptação de Processos – Necessidade de criação de novas formas de 

distribuição, produção e processamento, em harmonia com a infra-estrutura local, 

de forma a oferecerem soluções inovadoras e sustentáveis. 

 

7 Desespecialização do Trabalho – As tecnologias devem ter uma operação 

descomplicada de forma que muitas pessoas, mesmo sem grande educação 

formal, possam operá-las de maneira eficiente. 

 

8 Educação dos Consumidores – A introdução de novas tecnologias, produtos ou 

processos envolve a questão do aprendizado. Muitas vezes é necessária a 

mudança de hábitos arraigados, demandando um grande investimento em 

educação. 

 

9 Infra-Estrutura Hostil – a infra-estrutura nesses mercados, via de regra, é 

precária. Soluções e produtos desenvolvidos para esses mercados devem prever 

esta realidade. Todo o processo deve ser analisado e toda a cadeia envolvida, 

pois não se pode contar com o mesmo nível de qualidade em todo o fluxo, o que 

pode comprometer a efetividade do resultado final. 

 

10 Interfaces – Em função das deficiências estruturais, em termos de educação, o 

acesso às tecnologias têm que ser facilitado, de modo a não se restringir a 

utilização dos produtos e serviços. 
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11 Distribuição – Aspecto crítico porque muitas vezes essa população não tem 

acesso a grandes lojas ou centros urbanos. Novas formas de distribuição são 

necessárias para acessar estas populações. Os sistemas tradicionais podem ter 

alcance limitado nestes mercados em virtude das deficiências de infra-estrutura e 

pela necessidade de envolver outros agentes. Assim, o acesso aos 

consumidores destes mercados exige o desenvolvimento de novas tecnologias, 

novos canais e até mudanças de caráter cultural. 

 

12 Quebra de Paradigmas –  o acesso a estes mercados pressupõe a criação de 

novos paradigmas, uma vez que as condições que se apresentam são muito 

diferentes das encontradas em mercados mais ricos. O mercado de baixa renda 

tem enorme potencial, porém, para acessá-lo é necessário o desenvolvimento de 

novas e mais eficientes tecnologias, que sejam inclusivas, adaptadas e 

sustentáveis.    

 

A atuação nestes mercados, pressupõe portanto, uma atuação diferente da 

tradicional. Ela exige profundas inovações na forma de desenvolvimento de produtos 

e serviços adequados, proporcionando possibilidade de compra, inovação na forma 

de acesso, visto os grandes problemas estruturais e a necessidade de distribuição 

intensiva e, finalmente, a disponibilidade caracterizada pelo desenvolvimento de 

mecanismos de facilitação do consumo, mesmo sob condições de baixa 

disponibilidade financeira.  

 

3.6.2. Estratégias de Empresas Varejistas na Baixa Renda 

 

Tradicionalmente tem-se associado como estratégia genérica para atuação em 

mercados de baixa renda, o foco em preço baixo e em produtos de menor qualidade. 

O que se observa, entretanto, é que as empresas que atuam com sucesso junto a 

este segmento, quebraram este paradigma. 

 

Existem vários elementos que devem ser contemplados nas estratégias de 

empresas que atuam no segmento de baixa renda.  A proposição de valor deve 

contemplar muito mais do que preços baixos, que são considerados pressupostos, 
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mas não diferenciadores. A proposta de valor dos varejistas que queiram atuar neste 

mercado deve proporcionar benefícios de bem-estar e respeito. (BARKI, 2005, p.41). 

 

Conforme o autor, preço baixo não pode ser considerado, isoladamente, uma 

estratégia para atuação no mercado de baixa renda, sendo antes um pressuposto 

para atuação neste mercado.  

 

A qualidade de um produto pode ser medida em termos de oito dimensões: 

Performance, aparência, confiabilidade, conformidade, durabilidade, utilidade, 

estética e qualidade percebida (imagem). Pesquisas têm demonstrado que os 

consumidores usam o preço para inferir qualidade quando este é o único atributo de 

julgamento disponível. Quando preço é combinado com outros atributos 

(normalmente intrínsecos) esta evidência é menos consistente. (GARVIN apud 

ZEITHAML, 1998) 

 

Nesta mesma linha, BARKI apresenta alguns estudos (PARASURAMAN, BERRY e 

ZEITHAML, 1990; BABAKUS, BIENSTOCK e SCOTTER, 2004; SIRDESHMUKH, 

SINGH e SABOL, 2002; GOODE e HARRIS, 2004) que associam os conceitos de 

qualidade percebida e confiança como fatores importantes em estratégias de 

sucesso em empresas varejistas. 

 

Outros fatores segundo BARKI, baseado em estudos de diversos autores, são 

considerados estratégicos para a atuação de empresas varejistas como: 

 

• Ambiente de Loja  - (tamanho, iluminação, limpeza, layout, design, 

sinalização, displays, funcionários, etc.) 

• Estratégias de Preço – (variação de preço, intensidade de promoções, apoio a 

promoções, preço relativo)  

• Estratégia de Produtos – (amplitude, profundidade, preço, qualidade, marcas 

próprias, políticas de marcas, gestão por categoria) 

• Estratégia de Distribuição e Localização – (fluxo, concentração, capilaridade) 

• Estratégias de Comunicação – (tablóides, carros de som, revista, jornal, rádio, 

TV) 
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Um outro estudo desenvolvido por PARENTE (2005), enumera sete ingredientes de 

sucesso para a atuação de empresas varejistas, e faz uma avaliação destes 

ingredientes na atuação das Casas Bahia (Ver Quadro 7). 

 

Clara Estratégia e Diferenciação 

Foco nos segmentos de baixa renda 

Posicionamento de Marketing bem definido 

Vantagem competitiva sem comprometer lucratividade 

Eficiência na Execução da Estratégia 

Tecnologia, rapidez e treinamento na concessão de Crédito 

Negociação dura com fornecedores 

Avançados sistemas logísticos – Frota própria 

Obsessivo foco no consumidor 

Desejo genuíno de satisfazer os sonhos dos clientes 

Equipe própria para entrega em domicílio – bom atendimento 

Oferecer experiência de compra favorável 

Inovação e busca de valor 
Alto investimento em tecnologia de Informação – melhorar 

atendimento ao cliente 

Alianças e colaboração 

Relacionamento cordial (apesar de duro) e de parceria com 

fornecedores 

Comprometimento com equipe de funcionários 

Forte Liderança ( Samuel Klein) 
Conduta consistente com a filosofia da empresa 

Força inspiradora e aglutinadora da cultura da empresa 

Valorização da marca 
Construção da marca apoiada em vínculos emocionais 

Imagem positiva, fidelidade, satisfação, entusiasmo do cliente 

Quadro 7 – Ingredientes de Sucesso para atuação de empresas varejistas – Casas Bahia 

Fonte: Parente, 2005 

 

 

O que se percebe é que apesar de poucos estudos analisando as estratégias de 

sucesso em empresas varejistas, no mercado de baixa renda, principalmente no 

contexto brasileiro, alguns fatores parecem indicar que os aspectos ligados à 

confiança, posicionamento definido, proposição de valor adequado, experiência de 

compra e diferenciação são muito importante neste segmento e que têm sido melhor 

explorados por pequenos varejistas.  
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Neste sentido também é a indicação de um estudo realizado pela consultoria BOOZ 

ALLEN HAMILTON (2003) que conclui que o pequeno varejo é o formato varejista 

mais adequado às necessidades do consumidor de baixa renda, em função de cinco 

fatores principais: 

 

1 Ubiqüidade – Proximidade física possibilita compras freqüentes; 

2 Sortimento – Possui marcas e tamanhos de produtos adequados  ao consumo da 

região onde está instalado; 

3 Preço/Valor – Apesar de ter preços médios mais altos do que nas grandes redes, 

a proximidade física diminui o custo total de aquisição dos produtos; 

4 Proximidade Emocional – Presença do proprietário como referência no 

atendimento; 

5 Serviços – Principalmente em função do crédito informal. 

 

É o que aponta também a conclusão do estudo de BARKI, de que as empresas de 

pequeno porte conseguem ter uma proposição de valor mais adequada ao mercado 

de baixa renda do que as empresas de grande porte, que ainda estão em um 

estágio de aprendizado neste mercado.  

 

Em face destas conclusões, percebe-se a importância de se estudar os 

relacionamentos entre estes pequenos varejistas, com atuação no mercado de baixa 

renda, e seus fornecedores preferenciais, atacadistas e distribuidores. 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O escopo do presente trabalho é o de apresentar um quadro atualizado das 

estratégias de relacionamento adotadas por atacadistas/ distribuidores, e pequenos 

varejistas do canal alimentar, em regiões de baixa renda, evidenciando seus 

aspectos mais relevantes, e a forma como cada um dos parceiros, atacadistas e 

distribuidores de um lado, e pequenos varejistas de bairro de outro, percebem a 

atuação do parceiro.  

 

A revisão teórica sobre canais de distribuição, relacionamentos no canal, qualidade 

de serviços e mercado de baixa renda, resgata muitas informações, e lança luz 

sobre vários conceitos fundamentais para o entendimento do funcionamento dos 

canais de marketing, porém, não é capaz de, isoladamente, proporcionar uma visão 

mais acurada e atual da realidade do relacionamento entre atacadistas / 

distribuidores e varejistas, no contexto brasileiro de baixa renda. Para tanto, 

depende de uma exploração focada neste universo, levantando informações e 

percepções que possam vir a ser operacionalizadas em futuras pesquisas de caráter 

quantitativo. 

 

É necessário, portanto, a realização de uma pesquisa  exploratória envolvendo os 

dois lados desta díade, como forma de se levantar os aspectos mais relevantes do 

relacionamento para cada um dos parceiros, de maneira a se conhecer com maior 

profundidade os elementos que são mais sensíveis e representativos dentro desta 

relação.  

 

Para DENZIN E LINCOLN (2000), a abordagem exploratória significa um enfoque 

nas características das entidades, nos processos e nos significados. Estes não são 

analisados ou medidos de forma experimental quanto à sua quantidade, intensidade 

ou freqüência.  

 

A pesquisa exploratória se aplica quando se busca ter um entendimento geral sobre 

a natureza de um problema, identificar as possíveis hipóteses e as variáveis mais 

importantes a serem avaliadas. A utilização de métodos flexíveis, não-estruturados e 
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qualitativos, permitem que o pesquisador inicie seu estudo sem concepções 

formadas sobre o que será encontrado. ( AAKER; KUMAR; DAY, 2001) 

 

Segundo HAIR ET AL. (2005, p.84) “A pesquisa exploratória é particularmente útil 

quando o responsável pelas decisões dispõe de muito poucas informações” e  ainda, 

“são orientados para a descoberta”. Assim, são planos que não têm a intenção de 

testar hipóteses específicas de pesquisa”. 

 

DENZIN E LINCOLN (2000, p.3) oferecem uma definição genérica de pesquisa 

exploratória : 

 

“Uma determinada atividade que posiciona o observador no 
mundo. Ela consiste de um conjunto de práticas materiais 
interpretativas que fazem o mundo visível. Estas práticas 
transformam o mundo. Elas interpretam o mundo em uma 
série de representações, incluindo notas de campo, 
entrevistas, conversas, fotografias, gravações e memorandos. 
Neste nível, pesquisas qualitativas envolvem uma abordagem 
interpretativa e naturalística do mundo”. (tradução nossa). 

 

Na interpretação destes autores, os pesquisadores que se utilizam de uma 

abordagem exploratória, estudam as coisas em sua forma natural , tentando 

encontrar o sentindo, ou interpretando o fenômeno, em termos do significado que as 

pessoas atribuem a eles.   

 

Esta é justamente a realidade que se apresenta neste trabalho. Trata-se de um 

estudo cujo objetivo primordial é lançar luzes sobre um tópico pouco conhecido nos 

estudos sobre canais de marketing, dentro de um contexto de baixa renda, visando 

identificar, caracterizar e interpretar as relações entre os intermediários de atacado, 

e o pequeno varejo, atuante no mercado de baixa renda. O presente estudo, 

portanto, utilizou-se de uma abordagem exploratória e qualitativa. 

 

A estrutura teórica utilizada neste trabalho envolveu uma prévia revisão da literatura 

sobre o tema, abordando os principais tópicos de referência sobre o assunto 

pesquisado. O objetivo principal desta fase foi tomar conhecimento e compreender 

as principais teorias e estudos acerca do campo de Canais de Marketing, Marketing 
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de Relacionamento, Qualidade de Serviço, Pequeno Varejo e Mercado de Baixa 

Renda.  

 

Para tanto foram realizadas pesquisas em obras de referência na área, em artigos 

de periódicos internacionais, publicações especializadas, seminários, Internet e em 

associações de varejistas e atacadistas como APAS (Associação Paulista de 

Supermercados), ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) e ABAD 

(Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores). 

 

4.1  Métodos e procedimentos para coleta e análise dos dados 

 

Segundo AAKER, KUMAR E DAY (2001), na coleta de dados primários para 

pesquisas qualitativas, podem ser utilizadas entrevistas não-estruturadas, com 

pequenas amostras, usadas, normalmente, para gerar hipóteses e idéias por meio 

da opinião de “experts”,  entrevistas em profundidade e utilização de “focus group”. 

 

Para estes autores, a utilização destes métodos, apesar de serem menos 

estruturados do que as pesquisas realizadas por meio de questionários, 

proporcionam uma maior interação com o entrevistado. Esta maior interação se 

reflete na obtenção de informações com maior grau de profundidade e de riqueza, 

apesar de não serem representativas do total da população, dado o pequeno 

número de respondentes. 

 

Feitas estas considerações, os instrumentos de coleta escolhidos para esta pesquisa 

foram entrevistas semi-estruturadas em profundidade. Foram, também utilizados 

documentos, fotos e materiais de divulgação que complementam as informações 

obtidas por meio das entrevistas. 

 

4.2  Empresas selecionadas para as entrevistas 

 

Foram selecionadas duas empresas atacadistas e um distribuidor especializado que 

atuam, predominantemente (mais de 50% do volume de vendas), com a linha de 

produtos de mercearia, e 15 pequenos varejistas de bairro. Esta linha de produtos 

de mercearia é formada por gêneros alimentícios (exceto in natura e perecíveis), 
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bebidas, higiene pessoal e limpeza doméstica. Não foram, portanto, foco desta 

análise, além dos produtos in natura e perecíveis, as linhas de bazar e utilidades 

domésticas.  

 

A escolha deste segmento como foco de análise, deve-se ao fato de ser este o 

segmento mais representativo, tanto no universo das empresas atacadistas 

brasileiras, quanto no do pequeno varejo. Segundo a ABAD – Associação Brasileira 

de Atacadistas e Distribuidores, o setor atacadista distribuidor do ranking mercearil, 

faturou em 2005, R$ 69 bilhões a preço de atacado, o que corresponde a 58% das 

compras totais do varejo nacional (DISTRIBUIÇÃO,2006). Em pesquisa realizada 

pela ABAD em 2006, dentro do universo das empresas pesquisadas, este segmento 

foi responsável por mais de 80% das vendas totais do setor, demonstrando a 

importância, e a pertinência, deste segmento como foco para a análise a ser 

desenvolvida. 

A primeira empresa analisada é um atacadista de entrega, com 45 anos de 

existência, tendo sua origem e sede na cidade de Uberlândia, no estado de Minas 

Gerais. Esta empresa foi escolhida por ser uma das maiores e mais tradicionais 

empresas atacadistas nacionais, com forte atuação no pequeno varejo alimentício, e 

se enquadrar na categoria de atacadista generalista de entrega. 

A segunda empresa analisada é uma distribuidora com 20 anos de existência, tendo 

sua origem e sede na cidade de São Paulo. Esta empresa foi escolhida por se tratar 

de um distribuidor especializado, com trabalho focado em determinadas industrias, 

ter um perfil diferente de um atacadista generalista, além de ser uma das 

distribuidoras mais antigas e tradicionais de São Paulo, portanto com um histórico de 

relacionamento já estabelecido com sua clientela. 

A terceira empresa analisada é um atacadista, com sede também na cidade de 

Uberlândia, com mais de 50 anos de existência, e também uma das maiores 

empresas do segmento. O motivo de escolha desta empresa decorre da sua 

importância neste mercado, por ser um atacadista de entrega tradicional e com foco 

no pequeno varejo de alimentos, e por desenvolver programas diferenciados de 

relacionamento com pequenos varejistas. 
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Cada um dos atacadistas e distribuidor entrevistados forneceu uma relação entre 30 

e 50 clientes varejistas atendidos pelas respectivas empresas, localizados em 

regiões de baixa renda (periferia de São Paulo), que eram clientes destas empresas 

há mais de 3 anos, e que se encaixavam, de acordo com a classificação da AC 

Nielsen, no varejo tradicional (armazéns, mercearias e padarias), pequeno auto-

serviço (lojas com até quatro check-outs)  e Supermercados Pequenos (auto-serviço 

com cinco até nove check-outs)  

 

Dos clientes indicados pelos entrevistados, o autor selecionou 5 de cada lista, de 

maneira que na segunda etapa foram realizadas 15 entrevistas com varejistas que 

mantém relacionamento com as empresas atacadistas e a empresa distribuidora.  

 

Nas escolhas dos varejistas, buscou-se selecionar representantes de todas os 

modelos característicos do pequeno varejo alimentício, tendo-se como parâmetro 

também, a importância relativa de cada tipo de modelo, dentro do mercado varejista. 

Desta maneira, foram realizadas entrevistas nos seguintes formatos de lojas  e 

locais, conforme a classificação de PARENTE (2000) ( Ver quadro):  

 

 

TIPO QUANTIDADE LOCAL 

Padarias 2 Grajaú 

Minimercados 

(1 Check-out) 
5 

Campo Limpo, Grajaú, 

Cidade Dutra e Socorro 

Supermercados Compactos 

(2 a 6 Check-outs) 
6 

Campo Limpo, Grajaú, 

Cidade Dutra e Socorro 

Supermercados Convencionais 

(7 e 8 check-outs) 
2 Grajaú e Jardim Ângela 

Quadro 8:  Varejistas selecionados para entrevista na cidade de São Paulo 

Fonte: Confeccionado pelo autor 
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Todos os varejistas escolhidos estão localizados no extremo sul da cidade de São 

Paulo. Esta região caracteriza-se, em sua maior parte, por concentrar uma 

população de baixa renda, e com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) 

abaixo da média da cidade de São Paulo. O IDH é uma medida comparativa de 

renda, educação e esperança de vida, com índice variando de 0 a 1. Estes dados 

estão explicitados na  tabela 1.  

 

 Renda Familiar em % da população Índice de 
 Salários Mínimos - IBGE 2000 Desenv.Humano 

Localidade Até 5 SM Até 10 SM IDH-M 
Jardim Ângela 64,31% 97,31% 0,64 

Grajaú 62,27% 97,03% 0,67 
Capão Redondo 61,23% 93,68% 0,64 
Campo Limpo 55,40% 87,48% 0,74 
Cidade Dutra 52,69% 87,19% 0,67 

Socorro 36,60% 68,29% 0,67 
São Paulo - Capital 57,98% 78,93% 0,74 

                  Tabela 1:  Renda Familiar em % da população - salários mínimos e IDH-M 

                  Fonte: IBGE -2003 

 

 

A Figura 13  mostra os bairros em que estão localizados os varejistas entrevistados 

 

 
Figura 13  - Mapas da região geográfica da pesquisa 
Fonte: http://portal.prefeitura.sp.gov.br 
 

 

Os varejistas entrevistados são todos independentes, ou seja, não pertencem a 

nenhuma rede varejista, à exceção de duas lojas, que apesar de independentes 

fazem parte de uma associação de varejistas, que foi formada e recebe suporte de 

um dos atacadistas entrevistados.  Todos os varejistas entrevistados atuam com a 
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loja há no mínimo 4 anos, e em média os estabelecimentos operam há mais de 8 

anos.  

 

À exceção de duas lojas, todas as demais entrevistas foram realizadas com os 

proprietários das empresas varejistas e que são os responsáveis pela área de 

compras, e pelo relacionamento com os atacadistas e distribuidores. Nas outras 

duas lojas foram entrevistados os gerentes, que também eram os responsáveis pela 

área de compras e relacionamento com os atacadistas e distribuidores. 

 

4.3  Procedimentos para as Entrevistas 

 

4.4  Entrevistas com Atacadistas / Distribuidor 

 

As entrevistas com os 2 atacadistas e  o distribuidor foram realizadas com gerentes 

de vendas destas empresas, utilizando-se de um questionário de entrevista com 

perguntas abertas, onde se buscou identificar as principais estratégias de 

relacionamento adotadas no atendimento ao pequeno varejo de baixa renda. As 

entrevistas foram previamente agendadas e realizadas nos escritórios de vendas 

destas empresas, na cidade de São Paulo. As entrevistas foram gravadas e tiveram 

uma duração média de 90 minutos cada uma.   

 

4.5  Entrevistas com Varejistas 

 

Para uma melhor compreensão e abrangência da realidade varejista no mercado de 

baixa renda procurou-se entrevistar varejistas de quatro categorias conforme a 

classificação de PARENTE (2000).  

 

As entrevistas com os varejistas foram realizadas na maioria dos casos (13 

varejistas) com os proprietários das lojas, e as demais com o gerente da loja, 

utilizando-se um questionário de entrevista com perguntas abertas. Por serem 

estabelecimentos de pequeno porte, em geral estas pessoas eram  as responsáveis 

diretas pelas atividades de compras, recebimento e pagamento das mercadorias 

adquiridas dos atacadistas, sendo, portanto, as pessoas responsáveis pelo 

relacionamento com os representantes de vendas, e com os demais setores de 
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contato nas empresas atacadistas, como as áreas de logística (entregas e 

faturamento) e financeira (cadastro, crédito e cobrança).  

 

As entrevistas foram previamente agendadas e realizadas nos próprios 

estabelecimentos varejistas, todos localizados na periferia da cidade de São Paulo, 

em regiões de baixa renda. As entrevistas foram gravadas e tiveram uma duração 

média de 30 a 60 minutos cada uma.   

 

4.5.1 Questionário para Entrevista com Atacadistas/ Distribuidor  

 

As entrevistas seguiram um questionário que buscou identificar as variáveis 

presentes no modelo de WILSON (1995), sendo que nos aspectos referente à 

confiança e ao compromisso, foram utilizados também, respectivamente, o modelo 

de DONEY E CANNON (1997) e o modelo de MORGAN E HUNT (1994). Os 

trabalhos de outros autores como GANESAN (1994), ANDERSON E NARUS (1990) 

e MOHR E SPEKMAN (1994), também foram utilizados como suporte na confecção 

do questionário. Em relação às funções desempenhadas pelos atacadistas e 

distribuidor, no canal de marketing, foi utilizado o referencial de ROSEMBLOOM 

(1999).  

 

A confecção do questionário de entrevistas, com atacadistas e distribuidor, partiu da 

premissa de que os relacionamentos, no canal de marketing, se desenvolvem por 

um processo em etapas, conforme o modelo de WILSON (1995), em que estão 

presentes variáveis chaves como a confiança, cooperação, compromisso, poder e 

dependência, entre outras. A forma que se utilizou para investigar como essas 

variáveis se desenvolvem, e em que fase do relacionamento encontra-se as relações 

entre os atacadistas e o distribuidor, e os pequenos varejistas em regiões de baixa 

renda, foi o referencial de funções dos intermediários de atacado preconizadas por 

ROSEMBLOOM (1999). 

 

Assim, utilizando-se as funções que devem ser desempenhadas pelo intermediário 

de atacado (cobertura de mercado, negociação de vendas, manuseio de inventários, 

processamento de pedidos, captação de informações, suporte ao varejo, 

disponibilidade de produtos, serviços ao varejista, crédito e assistência financeira, 
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sortimento, fracionamento e suporte técnico), desenvolveu-se um questionário de 

entrevista, em que, a cada uma destas funções, foram relacionadas questões, 

visando identificar as variáveis listadas por WILSON (1995) no processo de 

desenvolvimento do relacionamento entre os agentes.  

 

Além das funções listadas por ROSEMBLOOM (1999) foram também desenvolvidas  

questões com o objetivo de investigar o histórico da empresa e suas características 

internas em termos de faturamento, distribuição numérica, retenção de clientes, 

gerenciamento de linha de produtos, mensuração de resultados, indicadores de 

desempenho, principais estratégias e perspectivas futuras. Estas questões 

procuraram aprofundar o entendimento quanto às estratégias das empresas no 

desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo com os pequenos varejistas. 

 

4.5.2 Questionário para Entrevistas com Varejistas 

 

Na confecção do questionário de entrevistas com varejistas seguiu-se, também, o 

referencial de funções dos intermediários de atacado preconizadas por 

ROSENBLOOM (1999), buscando-se relacionar estas funções, com o modelo de 

relacionamento de WILSON (1995). O Objetivo foi o de obter uma simetria na 

avaliação das funções por atacadistas/ distribuidores e varejistas. A diferença, deste 

questionário em relação ao desenvolvido para os atacadistas, é que as questões 

foram direcionadas em termos de se obter uma confirmação, ou não, das estratégias 

que o atacado dizia realizar, bem como investigar, de uma maneira exploratória, o 

grau de satisfação dos varejistas com as atividades e o relacionamento. Com este 

objetivo, algumas questões, no questionário dos varejistas, foram excluídas, 

alteradas ou acrescentadas, em relação ao questionário dos atacadistas. 

 

Em paralelo a estas entrevistas foram também coletados, sempre que possível, 

outros documentos que se relacionaram com o objeto da pesquisa, como 

documentos internos das empresas, materiais de promoção e divulgação, fotos, cuja 

reprodução consta na parte de anexos, ao fim deste trabalho. 
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4.5.3  Caracterização das empresas atacadistas e varejistas 

A primeira empresa analisada é um atacadista de entrega, com 45 anos de 

existência, tendo sua origem e sede na cidade de Uberlândia, no estado de Minas 

Gerais. Atua no estado de São Paulo há cerca de 15 anos, e atualmente, também 

em todo o Brasil. Trabalha com quase 4000 itens entre as linhas de bazar, 

armarinhos, material escolar, utilidades domésticas, e principalmente produtos de 

limpeza, uso pessoal e alimentos. Possui uma frota de aproximadamente 450 

veículos, entre caminhões e carretas, conta com cerca de 1.100 representantes de 

vendas e 55 gerentes regionais, que atendem uma carteira de 90.000 clientes, em 

4.000 municípios em todo o Brasil. Possui um Centro de Distribuição em Uberlândia, 

com área de armazenagem de 28.000 m2, e realiza cerca de 80.000 entregas/ mês. 

O faturamento não foi informado, e por tratar-se de uma empresa de capital fechado 

não foi possível ter acesso a este dado por outras fontes, porém é considerada como 

sendo uma das três principais empresas no segmento de atacado de entrega no 

Brasil.  

Os 5 varejistas estrevistados neste bloco têm o seguinte perfil: pequenos auto-

serviços de 1 a 6 check-outs ( 3 de 1 check-out, 1 de 2  check-outs, e 1 de 8 check-

outs). Todos eles localizados nos bairros do Grajaú e Campo Limpo. Todas as lojas 

funcionam a mais de 10 anos, e a maior delas já têm 35 anos de existência. Todas 

são clientes de atacadistas e distribuidores, inclusive do atacadista entrevistado 

neste bloco. 

Foram entrevistados 3 proprietários de lojas e 2 gerentes. O valor médio que estes 

varejistas compram semanalmente de cada empresa atacadista varia de R$ 250,00 

a R$ 2.500,00, dependendo da loja entrevistada. Em média compram de mais de 10 

empresas atacadistas, embora mantenham uma concentração de suas compras em 

torno de 5 atacadistas. A loja de maior porte (8 check-outs) tem intensificado suas 

compras junto à industria, sendo que somente 20% de suas compras são feitas por 

meio de empresas atacadistas ou distribuidoras. As demais têm uma dependência 

quase que completa do atacado (uma delas de 100%), comprando diretamente 

somente de pequenas indústrias. Os clientes destas lojas são pessoas da 

vizinhança, com um raio de atração, estimado pelos varejistas, dificilmente superior 

a 1000 metros, sendo que o público atendido pertence, majoritariamente, às classes 
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CDE. As compras dos clientes destes varejistas são de pequeno volume e 

geralmente diárias.  

A segunda empresa analisada é uma distribuidora com 20 anos de existência, tendo 

sua origem e sede na cidade de São Paulo. Tem atuação nos 37 municípios da 

região metropolitana de São Paulo e trabalha com cerca de 2.000 itens, distribuindo 

produtos das empresas Colgate/Palmolive, Cargill, Ajinomoto, Nissin, Kellogs, Sara 

Lee, Bristol e Sucos Izzy, tendo uma carteira de aproximadamente 15.000 clientes. 

Além da distribuidora desenvolvem também as atividades de Broker e Operador 

Logístico para algumas empresas, em uma estrutura separada. Trabalha desde o 

pequeno varejo até as grandes redes, de acordo com os contratos realizados com as 

industrias. Possui cerca de 100 vendedores no regime da CLT e 62 promotores, 

sendo 24 exclusivos da Colgate-Palmolive. Esta empresa foi escolhida por se tratar 

de um distribuidor especializado, com trabalho focado em determinadas industrias, 

ter um perfil diferente de um atacadista generalista, além de ser uma das 

distribuidoras mais antigas e tradicionais de São Paulo, portanto com um histórico de 

relacionamento já estabelecido com sua clientela. 

Os 5 varejistas estrevistados neste bloco têm o seguinte perfil: pequenos auto-

serviços de 1 a 6 check-outs ( 2 de 1 check-out, 1 de 2  check-outs, 1 de 3 check-

outs e 1 panificadora). Todos eles localizados nos bairros do Socorro e Cidade 

Dutra. Todas as lojas também funcionam a pelo menos 10 anos, e todos os 

entrevistados eram os proprietários dos estabelecimentos. Todos os entrevistados  

são clientes de atacadistas e distribuidores, inclusive do distribuidor entrevistado 

neste bloco. 

A terceira empresa analisada é um atacadista, com sede também na cidade de 

Uberlândia, com mais de 50 anos de existência. Trabalha em todo o Brasil, sendo 

considerado o maior atacadista de entrega  da  América Latina, atuando com uma 

linha de produtos de cerca de 12.000 itens, com faturamento de cerca de R$ 2,7 

bilhões em 2005. Possui uma carteira de cerca de 204.000 clientes ativos, 3.600 

funcionários, 4.400 representantes comerciais, área de armazenagem total de 

113.000 m2 e uma frota de aproximadamente 1.400 caminhões e carretas. 

Desenvolve também um projeto em que associa pequenos varejistas sob uma 

bandeira gerenciada por ele e que oferece uma série de serviços. O motivo de 
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escolha desta empresa decorre da sua importância neste mercado, por ser um 

atacadista de entrega tradicional e com foco no pequeno varejo de alimentos, e 

também por ser um atacadista que está desenvolvendo uma experiência de 

relacionamento nova com pequenos varejistas. 

Os 5 varejistas estrevistados neste bloco têm o seguinte perfil: pequenos auto-

serviços de 1 a 6 check-outs (1 de 2  check-outs, 2 de 3 check-outs, 1 de 7 check-

outs e 1 panificadora). Os varejistas estão localizados nos bairros do Grajaú, Campo 

Limpo e Capão Redondo (Jardim Ângela). Todas as lojas funcionam a mais de 10 

anos, à exceção de uma, que funciona à quase quatro anos, embora o proprietário 

tivesse uma outra loja menor, no mesmo bairro, há mais de 8 anos. Todos os 

entrevistados eram os proprietários dos estabelecimentos, e duas lojas são 

associadas a uma rede coordenada pelo atacadista C. Todos os entrevistados  são 

clientes de atacadistas e distribuidores, inclusive do atacadista entrevistado neste 

bloco. 
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5.   ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo será realizada a análise das estratégias de relacionamento dos 

atacadistas e do distribuidor, com base no modelo de WILSON (1995), utilizando-se 

também como suporte os modelos propostos por DONEY E CANNON (1997)  e 

MORGAN E HUNT (1994). Por meio das entrevistas realizadas com os agentes de 

atacado, e o grupo de varejistas indicados, será feita uma análise de cada uma das 

variáveis propostas por Wilson, e uma síntese final. 

5.1. Análise das Estratégias de Relacionamento  

Tomando como parâmetro o modelo proposto por WILSON, será feita uma análise 

dos construtos identificados como ativos em cada uma das 5 fases do 

relacionamento, evidenciando, em cada uma, a forma de atuação das empresas 

atacadistas e distribuidor, e as percepções dos pequenos varejistas entrevistados. 

5.1.1 1a. FASE - Seleção de Parceiros 

Na análise desta fase do modelo de Wilson, foram identificados como ativos os 

construtos da reputação, satisfação com o desempenho, confiança, laços sociais e o 

nível de comparação de alternativas. Para cada um destes construtos foram feitas 

perguntas, que visaram identificar, e contextualizar cada uma delas, no universo do 

relacionamento entre os varejistas, e as empresas atacadistas e distribuidoras. 

O quadro a seguir sintetiza e descreve as principais características, percepções, 

práticas e avaliações observadas na pesquisa de campo, tomando como base os 

fatores associados à 1ª.Fase do modelo de Wilson - Busca e Seleção de Parceiros. 
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Quadro 9 – Busca e Seleção – Reputação e Satisfação com o Desempenho 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

1ª. Fase – 
Busca e 
Seleção 

Percepções, Características e 
Práticas dos Atacadistas e 
Distribuidor em relação ao 

Pequeno Varejo 

Percepção e 
Realidade 
percebida 

pelos 
Varejistas 

Avaliação da 
Relevância das 
Características 
e Práticas dos 

Atacadistas 

 Atacadista A Distribuidor 
B 

Atacadista C Varejistas Relevância 
para o 

Varejista 
Reputação do 
Atacadista ou 
Distribuidor 

Considera de 
pouca 
importância para 
o varejista. 

Considera de 
pouca 
importância 
para o 
varejista. 

Considera de 
muita 
importância 
para o varejista. 

Em geral 
consideram 
importante.  
O vendedor é um 
parâmetro para 
reputação. 

Maior importância 
na introdução de 
um novo 
fornecedor. 

Satisfação com o Desempenho 
Freqüência de 
Visita 

Semanal. Semanal ou 
Quinzenal. 

No mínimo 
semanal. 

Semanal. Muito importante. 
Gera credibilidade 
e preferência.  

Mudança de 
Vendedor 

Baixa, mas com 
forte influência 
nas vendas. 

Alta no 
pequeno 
varejo. 

Alta 
rotatividade. 

Maior nos 
distribuidores. 
Alguns atacados 
têm maior 
rotatividade do 
que outros. 
Os de maior 
preferência têm 
menor 
rotatividade. 

Rotatividade do 
vendedor 
atrapalha no 
relacionamento. 
Alta rotatividade 
tem impacto 
negativo na 
confiança e na 
amizade. 

Prazo de 
Entregas 

Até 48 horas. Em 24 horas. Em média 48 
horas. 

Em média de 1 a 
3 dias.  
Em geral 
consideram 
adequada. 

Muito importante 
receber na 
mesma semana. 
Muitos problemas 
com entregas 
terceirizadas. 

Opção de 
faturamento 

Fatura por 
dentro e por fora 
de São Paulo. 

Fatura só por 
São Paulo. 

Fatura por 
dentro e por 
fora de São 
Paulo. 

Muitos compram 
de fora de São 
Paulo, mas 
declaram preferir 
comprar por 
dentro do estado. 

Empresas que  
faturam por dentro 
e por fora do 
estado têm 
vantagem, 
principalmente na 
venda à MEs e 
EPPs. 

Prazos de 
Pagamento 

7,14,21,28,35, 
49,56,21/28, 
30/60/90 dias. 

7,14,21,28 
dias. 

Várias opções. 
Média de 28 
dias. 

Muitas opções, e 
a escolha é do 
varejista. 
Diferença é no 
custo financeiro. 

Fator importante, 
mas de pouca 
diferenciação, 
exceto em prazos 
acima de 28dias. 

Sortimento 4.000 itens, 
produtos de alto 
giro e de marcas 
líderes. 

2.000 itens, 
com 
profundidade 
em algumas 
empresas. 

12.000 itens, 
entre produtos 
de alto giro, e 
com maior 
profundidade 
em algumas 
marcas. 

Consideram em 
geral o sortimento 
adequado. 
Avaliam que os 
atacadistas têm 
todos um mix 
muito semelhante. 

Sortimento é um 
fator de baixa 
diferenciação 
entre os 
atacadistas. 
Distribuidores 
possuem um 
sortimento mais 
diferenciado. 

Fracionamento Fraciona grande 
parte e  tem 
preço 
diferenciado 
quando fraciona 

Fraciona todos 
os produtos, a 
partir de uma 
unidade. 

Fraciona 
grande parte 
dos produtos. 

A maioria 
confirma o 
fracionamento, 
mas existem 
atacados que não 
fracionam. 

Fator importante, 
principalmente em 
produtos de baixo 
giro e alto valor 
agregado. Quanto 
menor a loja, mais 
importante o 
fracionamento. 
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5.1.1.1 Reputação  

A reputação, segundo o modelo de Wilson, é uma variável que surge na fase de 

seleção dos parceiros, e configura-se como uma medida de desempenho na 

ausência de conhecimento prévio da outra parte. Na visão do atacadista A,  a 

reputação de uma empresa atacadista não é um fator importante de preferência para 

o varejista, quando escolhe um parceiro de negócios. Em suas palavras:  

“Até uns dez anos atrás, quando a concorrência em São Paulo era menor, isso 

fazia diferença. Nenhuma cotação começava sem a nossa empresa, ou os outros 

dois concorrentes mais antigos nossos. Hoje tamanha é a concorrência e a 

facilidade que o comprador tem de comprar, que hoje, se faltar alguma empresa na 

cotação, o cliente acha até bom, porque é menos gente para ficar brigando” 

(ATACADISTA A).    

O distribuidor B também não considera  relevante para o varejista a questão da 

reputação da empresa, sendo relevante o desempenho do vendedor. Para o 

atacadista C a reputação, da empresa dele, é um fator bastante relevante para o 

início de um relacionamento, porque já é uma empresa muito conhecida e que goza 

de uma boa imagem no mercado.  

Na perspectiva dos varejistas,  quando se trata de uma introdução de um fornecedor 

desconhecido, a questão da reputação mostra-se relevante, principalmente se o 

vendedor também é um desconhecido: 

 

“Para eu introduzir um novo atacadista avalio os preços, e se é uma empresa 

estabelecida há algum tempo. Hoje em dia o varejista também tem que se 

preocupar com o cadastro do fornecedor. Já tive uma duplicata protestada de um 

atacadista “fantasma”, que usou o meu nome para descontar um título no banco. 

Demoro pelo menos 5 visitas para comprar de um vendedor novo. Se for um 

vendedor conhecido, que mudou de empresa, não tenho dificuldade em comprar”. 

(varejista 4) 

As respostas obtidas, embora com opiniões em contrário por parte do atacadista 1, 

principalmente na visão dos varejistas entrevistados, confirmam o modelo de Wilson, 

de que a Reputação é um importante fator de medida de desempenho, na ausência 

de conhecimento prévio sobre o provável futuro parceiro. Por outro lado, as 

entrevistas confirmam que logo após as primeiras transações, a importância da 

reputação inicial é substituída pela variável desempenho do fornecedor. 
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5.1.1.2  Satisfação com o Desempenho  

Várias questões abordaram as expectativas dos varejistas e o desempenho efetivo 

das empresas atacadistas em seus relacionamentos.  

Os pontos analisados, em termos de satisfação com o desempenho dos atacadistas, 

foram em relação aos serviços prestados aos varejistas, em aspectos como 

freqüência de visitas, rotatividade dos vendedores, entregas, opções de faturamento, 

prazos de pagamento, mix de produtos e fracionamento. Neste sentido, buscou-se 

analisar fatores tangíveis na avaliação da qualidade de serviços prestados pelas 

empresas atacadistas e distribuidor, tomando-se como parâmetro alguns elementos 

evidenciados por Parasuraman, Zeithaml, Berry (1985) (ver quadro 1). 

A freqüência de visita é um fator importante na avaliação de desempenho de um 

fornecedor, para o pequeno varejista, além de ser também um elemento 

fundamental em outras variáveis, como a de comparação de alternativas e da 

confiança, como será visto adiante. 

A freqüência de visitas realizadas ao pequeno varejista, pelas empresas atacadistas, 

é em geral semanal.  No caso dos distribuidores, esta freqüência pode variar entre 

semanal e quinzenal, em função do menor número de itens, e por distribuírem, 

eventualmente, produtos com menor giro. Esta freqüência é determinada, 

normalmente, pelo varejista, e pode ser explicada, fundamentalmente, pela ausência 

de espaço de estocagem, pelo baixo capital de giro e pela relativa abundância de 

opções de fornecimento, consubstanciada pelo grande número de empresas 

atacadistas, que visitam mesmo as menores lojas. Como praticamente todas as 

empresas fazem visitas semanais, a freqüência torna-se um fator de desempenho e 

de qualificação no fornecimento: 

“Dou preferência para quem vem constantemente na cotação, toda semana” 

(Varejista 1); 

 “A freqüência semanal é a adequada”; (varejista 2); 

 “Outra coisa é a pontualidade na visita na segunda feira. Eu faço uma lista da faltas 

e compro tudo na segunda feira. Se vier outro dia eu não compro”. (varejista 3) 
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 “ Para o atacado, em função da cotação, a visita tem que ser semanal”  
(varejista 6). 

A maior parte dos atacadistas, pelos menos daquelas empresas mais bem 

estruturadas, supre esta demanda, realizando visitas semanais. Este fator não é, 

portanto, diferencial no atendimento, mas é fator negativo para a satisfação com o 

desempenho do atacadista, na sua ausência. No caso dos distribuidores este fator 

parece menos grave, principalmente em produtos exclusivos, uma vez que o 

distribuidor tem condições de forçar vendas em volumes maiores, suficientes, para 

que permitam uma freqüência de visitas menor. Interessante também ressaltar a 

estratégia do Atacadista C, que em determinados clientes, pertencentes a uma 

associação capitaneada por ele, chega a realizar visitas duas, três ou até mais vezes 

na mesma semana. 

A rotatividade de vendedores é um fator que atrapalha o desempenho das empresas 

atacadistas e distribuidoras, e é percebido pelos varejistas também como um 

complicador. Embora seja um fator que diminui a satisfação com o desempenho do 

fornecedor, parece ser um problema mais localizado em algumas empresas, e com 

maior impacto para os atacadistas entrevistados do que para o distribuidor, apesar 

deste ter uma rotatividade de vendedores relativamente alta no pequeno varejo. 

 “Minha rotatividade é baixa, mas se eu perco um representante que tem um bom 

relacionamento no setor dele, principalmente para um concorrente, toda a venda 

que eu tinha naquele setor, eu perco. Até eu colocar uma pessoa naquele setor, e a 

pessoa construir uma afinidade, o concorrente já me tomou a venda.”  

(atacadista A) 

“A rotatividade de vendedores que atendem o pequeno varejo é mais alta quando 

comparado aos vendedores que atendem os supermercados maiores. Nos 

supermercados maiores tem vendedor com a idade da empresa. No pequeno 

varejo o custo operacional do vendedor é muito alto, e às vezes o que ele ganha de 

remuneração não compensa, então a rotatividade é maior” (Distribuidor B) 

“De vez em quando muda o vendedor. Este ano mudou o vendedor do atacado “X” 

duas vezes. O “X” deve estar com algum problema de vendas. Eles acabam falando 

que o problema é com o vendedor, mas o “X” está muito ruim de preços. Dos 

outros, não teve muita mudança.” (varejista 1) 
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“Acredito que a baixa rotatividade é uma coisa positiva porque o vendedor já 

conhece como a loja trabalha, então mantém um padrão. Vendedor novo demora 

para se habituar ao jeito da loja trabalhar, então uma baixa rotatividade de 

vendedores facilita o meu trabalho”.  (varejista 5) 

O prazo de entrega, juntamente com os fatores preço e  prazo de pagamento, é o 

fator mais citado pelos varejistas, quando analisam o desempenho das empresas 

atacadistas e distribuidoras, sendo muitas vezes a variável que define a escolha 

para o fornecimento. A maioria dos varejistas entrevistados se dizem, em geral, 

satisfeitos com o prazo de entregas, disponibilizados pelos atacadistas e 

distribuidores, embora reconheçam que este é um fator crítico na escolha, e na 

preferência de determinadas empresas como parceiras preferenciais. Neste sentido, 

apesar de se dizerem satisfeitos, diferenciam as empresas que têm uma logística 

mais eficiente. O que se percebe é que os atacadistas e distribuidores entrevistados 

são muito atentos à importância deste fator, e investem em seu aprimoramento, o 

que tem sido facilitado pela informática e pelo acesso a novas tecnologias de 

cadastro, faturamento e administração de inventários, além de novos modelos de 

operação, como centros de distribuição próximos aos centros consumidores e o 

desenvolvimento de operadores logísticos, que ajudam a ampliar a eficiência do 

sistema. 

“A entrega em São Paulo é feita em 48 horas, de segunda a sexta. Toda região de 

São Paulo está coberta pela empresa, então não temos problemas na formação de 

cargas. Nossa logística sempre foi nosso diferencial, é melhor do que a deles. A 

nossa entrega é muitas vezes critério de desempate. A logística é própria. É a 

nossa grande aliada”.  (atacadista A) 

“Nossa empresa trabalha com um operador logístico para fazer as entregas, mas o 

pessoal de logística é interno. Entregamos os pedidos em 24 horas há mais de 10 

anos. Já temos um projeto para entregar em menos de 24 horas, só que o mercado 

ainda não está preparado para isso, principalmente o pequeno varejo”. 

(distribuidor B) 

“Em geral a entrega é pontual. Na média as entregas demoram três ou quatro dias. 

Para mim o prazo máximo é de três ou quatro dias. Mais do que isso é complicado. 

Se eu compro na terça, eu quero que chegue no máximo na sexta ou no sábado, 

dentro da semana. Eu faço a cotação na terça feira, então eu quero receber dentro 

da semana”. (varejista 1) 
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“A entrega em média é em 24 horas. Todos entregam em 24 horas. Às vezes 

atrasam por causa de assalto ao caminhão”.  (varejista 2) 

 

“A entrega para mim é muito importante porque eu quase não tenho estoque, só a 

prateleira”. (varejista 4) 

 

“Outro fator importante é a entrega rápida. Entrega rápida é no máximo dois dias. 

Tenho que receber dentro da semana. O problema é que eles (atacados) 

terceirizam muito a entrega o que atrapalha, porque às vezes não sabem conferir 

nota. Atrapalham a entrega. Quando é da própria empresa já é mais qualificado. O 

que mais reclamo no atacado é isso. Só quem entrega direto é o ”X”, os outros são 

terceirizados. Vem produto errado, e atrapalham o trabalho da loja”.  (varejista 5) 

  

A questão das opções de faturamento, que estão relacionadas ao imposto de 

circulação de mercadorias (ICMS), diferenciados em operações interestaduais, é um 

fator muito relevante neste segmento, principalmente quando se leva em 

consideração que as maiores empresas atacadistas do país possuem suas sedes e 

depósitos centrais fora do Estado de São Paulo. Enquanto a maioria dos produtos 

são comercializados dentro do Estado de São Paulo com uma alíquota de ICMS de 

18% (exceto produtos da cesta básica que têm alíquota de 7% - momentaneamente 

suspensa pelo atual governo) e de 25% na maior parte dos produtos de perfumaria, 

estes mesmos produtos, em operações interestaduais, têm uma incidência de 

alíquota, neste imposto, de 12%, o que altera significativamente o valor nominal dos 

produtos, quando faturados fora do Estado de São Paulo.   

Embora o varejista receba o produto a um preço mais baixo, recebe também um 

crédito de ICMS menor nestas operações, que deve ser compensado no momento 

da venda deste produto ao consumidor final, tornando, em teoria, a operação de 

compra por dentro ou fora do Estado, indiferente. Ocorre, que a grande maioria das 

pequenas empresas varejistas neste segmento, são classificadas como Micro 

Empresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), cujo regime fiscal já delimita 

uma alíquota fixa sobre o faturamento a título de ICMS, fazendo com que os preços 

em operações interestaduais deixem de ser nominalmente menores e se tornem 

mais baixos de fato.  

Outro complicador, e bastante comum neste segmento varejista, é a sonegação 

fiscal, onde se deixa simplesmente de contabilizar as  entradas das notas fiscais de 
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compra, fazendo com que o preço nominal mais baixo, também se torne o parâmetro 

real de custo de entrada das mercadorias.  Neste cenário, as empresas que têm 

condições de realizar operações de vendas interestaduais podem representar uma 

opção de desempenho mais satisfatório, principalmente para as empresas 

classificadas como ME e EPP, apesar de, oficialmente, nem todas confirmarem a 

prática. 

“A questão tributária influencia pouco, e nos clientes maiores. Como nosso foco é o 

pequeno, e a gente sabe que este cliente não lança a nota, então para ele é 

indiferente. Nosso faturamento é por São Paulo e por Goiás. A mercadoria vem 

toda por Uberlândia, mas eu tenho como faturar por São Paulo ou por Goiás. A 

mercadoria que vem por fora do Estado de São Paulo é um pouco mais barata, mas 

os produtos de cesta básica a empresa fatura tudo por São Paulo. Só o concorrente 

de São Paulo é que fica incomodado com isto, o cliente não se importa”. 

(atacadista A) 

“Nosso preço é único, o que diferencia um pouco é o ICMS de São Paulo. Os 

clientes que são LTDA. têm desconto de ICMS de 18% para 12%, e os clientes ME 

e EPP não têm estes descontos, mas como o ME e o EPP não estão nem ai para a 

Nota Fiscal, eles rasgam, então às vezes é interessante para ele comprar de fora. É 

onde tem uma divergência de preços, pois o atacado compra em outro Estado e 

vende com ICMS de 12%, onde nós não conseguimos. Mas nós tentamos contornar 

para ficarmos mais competitivos, tentamos chegar o mais perto possível, mesmo 

porque é suicídio tentar cobrir o preço do atacado”. (distribuidor B) 

 

“O ICMS influencia, porque a gente manda todas as notas para o contador. A gente 

prefere pegar de São Paulo porque eu pago um imposto menor do que pegar de 

fora. Eu já parei de comprar de fornecedor de fora do estado, em que a nota vinha 

carimbada, e a gente tinha que pagar a diferença do imposto e não compensava. 

Então eu prefiro comprar de São Paulo do que de fora. Quando tem a cotação e o 

preço empata, a gente dá preferência para quem é de São Paulo”. (varejista 1) 

 

“A questão tributária, ou seja, venda de produtos com Nota Fiscal de fora do 

Estado, é muito relevante. Prefiro comprar de São Paulo, porque senão tem o 

diferencial de imposto. Se um atacadista só vender por fora do estado este é um 

fator limitante. Muitos atacadistas têm depósito em São Paulo e em Minas Gerais, 

então não há maiores problemas”. (varejista 4) 

 

“Prefiro comprar de fora de São Paulo, porque não jogo a diferença. Faço uma 

média do preço entre São Paulo e Minas Gerais. Só analiso o preço, como sou ME 

não faz diferença. (varejista 6) 
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O prazo de pagamento, apesar de fator muito importante na obtenção de satisfação 

com o desempenho, não é uma variável capaz de diferenciar significativamente as 

empresas atacadistas, na visão dos pequenos varejistas. A flexibilidade e a opção 

de vários prazos de pagamento é valorizada pelos varejistas, porém, é uma variável 

utilizada por praticamente todas as empresas atacadistas e distribuidoras, e acaba 

sendo fator de diferenciação somente quando acompanhada do fator preço. 

“Não existe diferenciação de preços por cliente. A tabela é única, mas possuímos 

várias formas de pagamento. O preço só varia em função da forma de pagamento. 

Trabalhamos com pagamento a vista, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 28 dias, 35 dias, 49 

dias, 56 dias, duas vezes 21/28  dias, três vezes 30/60/90 dias. Em produtos 

eletrônicos dividimos em até 6 vezes ou 10 vezes. Temos 14 condições de 

pagamentos”. (Atacado A) 

 

“Nossos prazos são de 7 dias, 14 dias, 21 dias e 28 dias. É o cliente quem decide. 

A diferença no preço é o custo financeiro”.  (Distribuidor B) 

 

“Eu trabalho mais com 21dias. O atacado vende a vista para 7dias, 14, 21 e 30dias. 

É a gente que escolhe, porque quanto menor o prazo, menor o preço. A gente 

trabalha na média de 21dias”. (varejista 1) 

 

“Os prazos são à vista, 7, 14, 21, 28 e 21/28 dias. Normalmente eles fazem o preço 

à vista para 7dias. As condições de prazo são adequadas”. (varejista 2) 

“O “C” é melhor para negociar o prazo. Ele divide o pagamento se for necessário e 

tem um prazo maior. O comercio pequeno é muito instável, então tem que ter 

flexibilidade no pagamento. O que faz descartar um fornecedor é o preço ou as 

condições de pagamento. Se for menos de 28 dias para mim não interessa”. 

(varejista 3) 

Outro elemento de grande importância na medição da satisfação com o 

desempenho dos atacadistas e distribuidores relaciona-se ao sortimento ou mix de 

produtos. Nesta categoria existe uma diferenciação entre atacadistas e 

distribuidores. Enquanto os atacadistas trabalham com um número elevado de itens 

de várias indústrias diferentes, privilegiando produtos de marcas conhecidas e de 

alto giro, os distribuidores desenvolvem seu sortimento focado em determinadas 

indústrias, trabalhado em maior profundidade com a linha de produtos destas 

empresas, distribuindo produtos de alto e de baixo giro. O que se observa é que 

entre os atacadistas, o sortimento de produtos é a cada dia mais parecido, 

principalmente em produtos de alto giro, o que diminui a sua capacidade de 
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diferenciação com base neste fator. Embora existam iniciativas, como a do 

atacadista “A”, em buscar um diferencial em seu mix, na prática o varejo parece não 

perceber com relevância estas iniciativas.  

No lado do distribuidor o sortimento representa um fator significativo em termos de 

diferenciação em relação a atacadistas e outros distribuidores. Apesar de 

oferecerem uma quantidade menor de itens, em comparação ao atacado, possuem 

um sortimento com maior profundidade, em termos de linha de produtos de um 

determinado fabricante. Mesmo trabalhando com um sortimento, em média, de 

menor giro do que o atacado diferencia-se por oferecer uma linha de produtos, neste 

sentido, mais completa e exclusiva, o que, ao lado de outros fatores, proporciona um 

posicionamento diferenciado perante o pequeno varejista, em comparação ao 

atacadista. 

“Trabalhamos com as principais marcas, Nestlé, Unilever, Reckitt, Bom Bril. Não 

trabalhamos com o mix inteiro destas empresas. Trabalhamos com o carro chefe, e 

na medida do possível com outros itens, mas selecionamos bem os produtos que 

trabalhamos. O Mix é definido pela própria empresa, e o cliente não tem 

participação nenhuma nisso. Pelo cliente, a empresa teria que ter uns 30.000 itens”. 

(atacadista A) 

 

“Ao contrário dos outros atacadistas, nós estamos diminuindo o mix. Como estamos 

investindo em pessoas, em treinamento, os itens fortes de cotação, nós tiramos, 

justamente para forçar a venda de outros itens fora da cotação. Nós demos um 

passo atrás, diminuímos o mix, saímos da guerra de preços. Queremos vender o 

nosso produto com lucro. Na guerra de preços perde o representante e perde a 

empresa, só o comprador que está ganhando. Nós mudamos o foco”. (atacadista 

A) 

“Tem atacadista hoje que deve trabalhar com uma lista de 10 mil itens. Nós 

trabalhamos no máximo com 2 mil itens, isso somando todos os skus 2, e o atacado 

só trabalha com produtos de curva A 3 nós não, por exemplo com a Colgate 

trabalhamos com toda a linha”.  (distribuidor B) 

 “Sempre tem alguns produtos que um atacado tem e o outro não tem. Por exemplo, 

este champignon de 100g, desta marca, só têm dois atacadistas que me fornecem. 

Mesmo assim eu ponho na cotação, e aí os dois se debatem.” (varejista 1) 

 

                                                
2
 Códigos diferentes para o mesmo produto em função de variação no tamanho, fragrância ou sabor. 

3
 Referente a curva ABC, produtos de maior giro. 
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“Dou preferência em função do número de itens, o “X” e o “Y” têm uns 5000 itens, 

os outros têm menos itens. Está difícil para introduzir um fornecedor novo. 

Normalmente têm os mesmos produtos que os outros já têm”. (varejista 2)  

 

“Os distribuidores não participam de cotação e em geral têm uma linha mais 

completa do que o atacadista naquela marca”. (varejista 4) 

O ultimo fator sugerido como associado à satisfação no desempenho é o 

fracionamento de produtos. Com o crescente aumento na variedade de produtos 

oferecidos pela indústria, e as crescentes extensões de linhas, é a cada dia mais 

difícil para o varejo, principalmente o pequeno, oferecer esta quantidade de opções. 

Isto se reflete também no segmento atacadista, obrigado a disponibilizar uma maior 

variedade de produtos, porém em condições de serem absorvidos pelo pequeno 

varejo. O fracionamento de mercadorias, ou a venda de produtos em quantidades 

inferiores aos das caixas de embarque da indústria vem de encontro à necessidade 

do pequeno varejo de disponibilizar uma maior variedade de produtos, sem, 

entretanto, comprometer seu capital de giro, e sua capacidade de estocagem e 

exposição nas lojas. Principalmente no caso de lançamentos de novos produtos, 

produtos de baixo giro e de alto valor agregado unitário, o fracionamento é um fator 

que proporciona acessibilidade para o pequeno varejista e seus clientes. 

“Não dá para fracionar tudo, porque nós temos quase 4000 itens em linha hoje, mas 

fraciona uma boa parte, já que a prioridade é o pequeno varejo, e não dá para 

vender só caixa fechada. Temos uma diferença de preço pequena para o 

fracionado. Tem produto que vende por unidade, e isto já foi uma adaptação ao 

mercado, já que até a alguns anos atrás a empresa não fracionava. Tivemos que 

acompanhar o mercado. A decisão de fracionar depende do valor do produto, então 

foi se criando as frações. Não dá para fracionar tudo porque aumenta o custo e 

atrapalha a logística”. (atacado A) 

 

 

“Entrego até uma unidade de qualquer produto. Como trabalhamos com linhas de 

auto giro e o  varejo tem uma verba limitada de compra, ele com R$ 150,00 compra 

vários itens da gente. Por exemplo, 2 latas de azeite, 1 caixa de óleo, 2 unidades de 

Sucrilhos, 1 pacote de Nissin,  e ele acaba conseguindo atender o consumidor final 

com mais diversidade, sem comprometer o seu  financeiro”. (distribuidor B) 
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“Tem empresa que fornece esse serviço e outras não. Por exemplo, eu comprei um 

Bom Ar que vinha com 12 unidades. Mas o “A” fraciona, vende de 3 em 3, então 

para mim é melhor, porque eu posso pegar quatro fragrâncias em vez de uma. Isto 

é um diferencial. Alguns atacados fracionam, mas têm muitos que não fracionam 

como o “X”, “Y” e o “Z”  que não fracionam nada, então tem atacado que acaba 

perdendo venda porque não fraciona. (varejista 1) 

 

“Têm alguns produtos que eu compro mais de um determinado atacadista porque 

eu sei que naquele produto ele sempre tem o melhor preço, ou então se ele vende 

fracionado, porque mesmo mais caro eu prefiro, porque tem produtos em que o giro 

é baixo e o produto é caro”. (varejista 2) 

 

O sortimento e o fracionamento são muito importantes para mim.  Muitas vezes 

prefiro pagar mais caro se for fracionado do que  se tiver que pagar mais barato, 

mas em grande quantidade, principalmente produtos caros e de baixo giro, por 

exemplo como o Nan e o Nestogeno. Nestes produtos aceito pagar diferenças até 

grandes. (varejista 4) 

 

“Quando eu preciso, eles fracionam, porque em alguns casos uma caixa inteira é 

muito. Não deixo de comprar se ele não fracionar, mas pode ser um fator de 

escolha em determinada situação” (varejista 5) 

 

A análise confirma que aspectos tangíveis, como os abordados, influenciam a 

percepção, do varejista, quanto à qualidade dos serviços prestados pelas empresas 

atacadistas, e pode determinar a sua escolha de fornecimento.  
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5.1.1.3 Confiança  
 
 
Esta terceira variável presente no modelo de Wilson, em função de sua grande 

importância no campo de estudos de relacionamentos em canais de marketing, foi 

investigada no âmbito desta pesquisa utilizando-se o modelo de antecedentes e 

conseqüentes da confiança proposto por Doney e Cannon. Estes autores 

desenvolveram seu modelo analisando a confiança em duas dimensões: a 

confiança no vendedor e no fornecedor. Assim, neste tópico, a análise será 

desdobrada nestas duas dimensões. 

 

Para Doney e Cannon a confiança no vendedor e a confiança no fornecedor, embora 

relacionadas, representam conceitos diferentes. A confiança no vendedor é aquela 

decorrente da atuação do indivíduo, do representante de vendas, que mantém o 

contato mais próximo com o cliente. A confiança no fornecedor decorre da atuação 

da empresa fornecedora em seu conjunto, ou seja, pela percepção que seus clientes 

têm de que a organização, - e não de uma pessoa em particular-, seja confiável e 

que não agirá de maneira oportunista. Apesar desta abordagem, não há dúvida de 

que ambos os conceitos estão muito relacionados.  

 

Por exemplo, uma empresa de boa reputação e considerada confiável por seus 

clientes, pode ter sua imagem prejudicada por um representante de vendas 

desonesto ou não-confiável. Por outro lado, um representante de vendas que goza 

de uma boa reputação e é considerado confiável, pode manter a confiança na 

empresa que representa, quando esta, em determinada situação, age de maneira 

contrária aos interesses de seus clientes. 

 

Para melhor visualização e análise deste fator foi elaborado o quadro abaixo, que 

segue o mesmo padrão desenvolvido para a análise da reputação e da satisfação 

com o desempenho: 
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1ª. Fase – 
Busca e 
Seleção 

Percepções, Características e Práticas 
dos Atacadistas e Distribuidor em 

relação ao Pequeno Varejo 

Percepção e 
Realidade 
percebida 

pelos 
Varejistas 

Avaliação da 
Relevância 

das 
Característica
s e Práticas de 

Empresas 
Atacadistas 

Confiança na 
Empresa 

Atacadista A Distribuidor B Atacadista C Varejistas Relevância para 
o Varejista 

 
Reputação/ 
Tamanho 

Considera de 
pouca 
importância. 

Considera de 
pouca 
importância. 

Considera de 
muita 
importância. 

Tamanho e 
Estrutura da 
empresa são 
associados com 
maior confiança 

Na ausência de 
outros parâmetros 
são fatores 
influenciadores da 
confiança. 

Investimentos 
Idiossincráticos 

Não faz 
investimento. 

Realiza vários 
investimentos 
com apoio da 
indústria. 

Realiza alguns 
investimentos. 
Mais focado em 
clientes da sua 
Rede. 

Consideram 
que o atacado 
não faz 
qualquer 
investimento, 
ao contrário dos 
distribuidores 
que investem 
com maior 
intensidade. 

Fator percebido 
como diferencial 
entre atacadistas 
e distribuidores.  
Influencia a forma 
de relacionamento 
e a preferência na 
compra.  

Compartilha-
mento de 
Informações 

Não 
compartilha. 
Por conta do 
representante. 

Não compartilha. 
Por conta do 
representante. 

Não compartilha. 
Por conta do 
representante. 

Fator pouco 
relevante para  
estabelecer a 
confiança. 

Não há uma 
política formal de 
compartilhamento 
e não parece ser 
muito relevante 
para o varejista. 

Tempo de 
Relacionamento 

Acredita que 
atualmente não 
tem influência. 

O tempo de 
relacionamento 
do vendedor é 
mais importante 
do que o da 
empresa 

Acha que tem 
influência. 

Fator 
controverso, 
porém os 
varejistas 
tendem a 
declarar que é 
de pouca 
importância. 

Ë um fator 
positivo, mas não 
determinante. 
Tem mais impacto 
em relação ao 
vendedor do que 
ao atacadista. 

Confiança no Vendedor 
Competência/ 
Conhecimento 

Muito 
importante. 
Tem investido 
em 
treinamento. 

Importante. A 
distribuidora e as 
industrias 
parceiras 
investem em 
treinamento. 

Muito importante. 
Possui uma 
universidade 
para 
treinamento. 

Importante 
antecedente 
para a 
confiança no 
vendedor. 
Credibilidade.  

Associam baixa 
competência e 
falta de 
conhecimento à 
alta rotatividade 
de vendedores 

Poder do 
Vendedor 

Pouca 
flexibilidade e 
autonomia.  
Pode flexibilizar 
a tabela de 
preços. 

Autonomia e 
flexibilidade 
limitada. 
Gerencia verbas 
entre os clientes.  

Pouca 
flexibilidade. 
Trabalha em 
sistema de 
bônus que 
reverte em 
descontos ou 
prêmios. 

Consideram 
que o atacado 
não tem 
flexibilidade. O 
distribuidor é 
mais flexível e 
consegue 
negociar 
melhor. 

Avaliam melhor, 
em geral, o 
representante dos 
distribuidores, por 
terem maior 
autonomia, 
flexibilidade e 
serem mais pró-
ativos. 

Empatia / 
Similaridade/ 
Laços Sociais 

Valoriza 
representantes 
que tenham 
perfil de 
vendas, 
profissionais 
com 
conhecimento. 

Valoriza 
representantes 
comunicativos, 
rápidos e 
atenciosos com 
os clientes. 

Valoriza 
representantes 
que sejam 
simpáticos, 
confiáveis e com 
conhecimento de 
mercado. 

São as 
características 
mais 
valorizadas 
pelos varejistas. 
Qualidades 
presentes nos 
relacionamen- 
tos de longo 
prazo com 
vendedores. 

Fatores que 
influenciam muito 
fortemente o 
estabelecimento 
de confiança no 
vendedor. 
Associado à 
amizade e 
benevolência 
pelos varejistas. 

Quadro 10 – Análise da confiança na empresa e no vendedor 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Confiança na dimensão do Fornecedor 

 

Embora no modelo de Wilson a reputação seja analisada como uma medida de 

desempenho para a seleção de um parceiro, ela pode, de fato, ser analisada 

também sob a perspectiva de Doney e Cannon, como um fator antecedente da 

confiança, sob a perspectiva, de que um fornecedor de boa reputação tende a ser 

mais confiável, já que têm uma imagem a zelar. Em relação ao tamanho, é um fator 

muito próximo ao da reputação, sendo que na presente pesquisa, os atacadistas que 

gozavam de melhor reputação eram aquelas empresas de porte maior e 

consideradas pelos varejistas melhor estruturadas. Estes antecedentes foram 

confirmados nas entrevistas realizadas com os varejistas como fatores importantes 

como influenciadores da confiança nos fornecedores. 

 

Segundo o modelo de Doney e Cannon quanto maior a disposição do fornecedor em 

realizar investimentos idiossincráticos no relacionamento ou customizações, maior 

será a confiança do parceiro. Neste estudo pôde-se observar que este fator é 

bastante ativo e reconhecido pelo varejista quando analisa seu relacionamento com 

empresas atacadistas e distribuidoras. Esta diferenciação é mais nítida quando se 

compara a atuação de atacadistas e distribuidores.  

 

É corrente entre os varejistas entrevistados que as empresas atacadistas não fazem 

qualquer investimento substancial no relacionamento com os varejistas, 

perpetuando-se  o relacionamento sob a égide de transações discretas. Não há 

investimento em material promocional, campanhas, treinamento, premiação ou 

qualquer outro tipo de ação com foco no relacionamento com o varejista. Em relação 

aos distribuidores a percepção dos varejistas é diferente. Os varejistas já 

reconhecem os distribuidores como empresas preocupadas em desenvolver um 

relacionamento de maior proximidade com a loja, e que investem no varejista sob a 

forma de material promocional, equipes de merchandising, promoções exclusivas, 

troca de mercadorias, campanhas e concursos para os varejistas e seus clientes, 

cursos e treinamentos. Esta diferença é perceptível pela forma em que são 

realizadas as compras  na maioria dos varejistas entrevistados; atacadistas por meio 

de cotação; distribuidores com maior preferência e um atendimento mais pessoal do 

varejista. 
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“Existe uma participação tímida em investimentos junto ao varejo. Em geral os 

clientes pedem com base no que a indústria oferece, e o atacadista não tem 

condições de fornecer, porque o atacadista precisa ter um preço para ser 

interessante. Se começa a ter investimento, por exemplo, em merchandising este 

custo acaba sendo incluído no preço, e aí o preço deixa de ser interessante. O 

investimento, por exemplo, em folhetos é quase zero em se tratando do atacado e 

quando consegue alguma coisa a verba é muito pequena”. (atacadista A) 

 

“Temos display, material em ponto de venda. Por exemplo, a Kellogs também 

fornece material de ponto de venda, a Sakura também, e isso é uma das vantagens 

dos distribuidores em relação aos atacadistas. As indústrias fazem o mesmo 

trabalho do canal direto com o indireto. É aonde a gente atende todo o fornecimento 

de display. Olham para o pequeno varejo e fazem os displays menores, com outro 

tipo de material, diferente, adequado para o seu perfil”. (distribuidor B) 

  

“Às vezes não conseguimos competir com o preço, em contrapartida competimos 

com o serviço. Então o varejista prefere pagar alguns centavos a mais no produto, 

com promotor, display, troca de produto que é muito importante. Nós nos 

responsabilizamos pelos produtos, todas as condições”. (distribuidor B) 

 

“Não. Atacadista não. Quem investe, te dá um display, te dá alguma coisa é a 

Coca-Cola, os outros, que vêm da própria empresa. Eles investem. O atacadista 

não investe. O distribuidor,  sim. Eles fornecem display, uma promoção, uma 

campanha pra quem levar  o produto ganhar um cupom, geralmente são esses que 

fornecem, não o atacado”. (varejista 1) 

 

“Nunca me ofereceram curso ou treinamento, mas se oferecesse eu acho que seria 

muito bom. Atacadista não oferece concursos ou premiações. É só preço e produto. 

Atacado não faz investimento nenhum na loja”. (varejista 2) 

 

“Atacadista não se importa com o varejo. Ele quer é vender. Diferente da indústria 

que manda materiais promocionais, que está preocupada com o ponto de venda. 

Valoriza o espaço como ponto dele. Atacado não fornece nada disso. Distribuidor 

segue o padrão da indústria. O atacado não faz nada para o comerciante. 

Distribuidor como tem poucas marcas tem que dar prioridade para o varejista. O 

atacado como tem muita variedade pode desprezar um item, o distribuidor não. 

Atacado não faz investimento nenhum na loja. Distribuidor faz bem mais”. (varejista 

5) 

 

Outro importante fator é o compartilhamento de informações confidenciais. Segundo 

o modelo de Doney e Cannon o compartilhamento de informações confidenciais 

entre os parceiros aumentaria a confiança no relacionamento, embora não tenham 

se apresentado como efetivos influenciadores da confiança. Nesta pesquisa não se 
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encontraram também muitas evidências de que este tipo de compartilhamento de 

informações seja significativo para influenciar na confiança entre os parceiros. Deve-

se ressaltar também, que principalmente no caso da empresas atacadistas, a 

principal pessoa de contato com os varejistas, o vendedor, é um representante 

comercial autônomo, ou seja, com um vínculo menos formal com as empresas que 

representam. Até por esta característica, muitas informações ou solicitações, não 

são transmitidas pelas empresas atacadistas aos seus representantes, com o 

objetivo de evitarem eventuais demandas na esfera da Justiça do Trabalho. 

 

“Não existe relatório, por que são representantes autônomos, então eu não posso 

exigir. Em se tratando de atacado, eu não posso pedir para a minha equipe 

monitorar o mercado”. (atacado A) 

 

Um terceiro fator é o tempo de relacionamento. No modelo de Doney e Cannon, o 

tempo de relacionamento também é um fator que aumentaria a confiança no 

fornecedor, porém  igualmente ao compartilhamento de informações confidenciais, 

não se mostrou um influenciador efetivo da confiança. Nas entrevistas com os 

atacadistas, distribuidores e varejistas foram encontradas respostas nos dois 

sentidos, ou seja,  alguns entrevistados acreditavam que o tempo de relacionamento 

influenciava na confiança no fornecedor, enquanto outros discordavam, atribuindo 

um peso maior à freqüência de visita, por exemplo. Desta maneira, pode se dizer 

que os resultados também confirmam o modelo, ao não confirmarem enfaticamente 

que o tempo de relacionamento é influenciador da confiança. 

 

“Hoje tendo uma política de preços agressiva, qualquer um é vendedor. Você vai na 

cotação, e coloca o melhor preço. Os  10, 15, 20 anos de relacionamento que você 

tem, hoje, pouco estão importando nestes casos de cotação. São 10, 15 pessoas 

colocando o preço lá, quem tiver o melhor preço leva. Isto acaba nivelando por 

baixo”. (atacadista A) 

 

“Não. O vendedor ser antigo não tem influência. O que influencia é menor preço, 

entrega rápida e visita constante.”  (varejista 1) 

 

“O fato de ter um relacionamento há muito tempo influencia na escolha do 

comprador. A Coca, por exemplo, troca muito de vendedor e isto atrapalha, porque 

o vendedor não conhece bem o cliente e a minha necessidade”. (varejista 2) 
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Confiança na Dimensão  do Vendedor 

A competência e o conhecimento, segundo Doney e Cannon são fatores 

antecedentes que mais influenciam na construção da confiança no vendedor. De 

fato este parece ser um dos fatores de diferenciação mais importantes entre as 

empresas. O atacadista A tem investido muito nos últimos anos em treinamento para 

a sua equipe de vendas, com o objetivo de criar uma alternativa à guerra de preços. 

Para os varejistas, os atacadistas melhor avaliados possuíam vendedores, na 

percepção destes varejistas, competentes e que conheciam o mercado e os 

produtos que vendem. De outro lado, os varejistas associam baixa competência e 

conhecimento dos vendedores das empresas atacadistas e distribuidoras como  

motivo para alta rotatividade de vendedores. 

“Tem vendedor que não oferece nada fora da cotação. Esse é um mal vendedor. As 

qualidades que um vendedor tem que ter é educação, não ser entrão 4. Ser 

atencioso, que conhece o produto, que fala em parceria. Aquele que oferece ajuda, 

e que valoriza o ponto de venda”. (varejista 6) 

 

“Os melhores atacadistas são o X e o Y, pelo atendimento do vendedor”. (varejista 

2) 

 

“As qualidades que eu valorizo em um vendedor é ser um bom profissional. Bom 

profissional é se, por exemplo, ele participa de várias cotações em outros lugares e 

ele me sinaliza qual produto que ele tem preço bom e qual não tem. Isso aumenta a 

confiança nele. A seriedade. Não adianta ser aquele que vem cheio de brincadeira, 

tem que vir logo já mostrando o que tem de mais barato, aí ele pode ganhar até 

mais coisa do que tem na cotação. Às vezes eu fujo da cotação. Às vezes ele me 

oferece um produto que não está na cotação, e ele fala que está barato. Eu olho, se 

estou precisando na loja, tem pouco produto, eu compro. Então vai dele administrar 

o que ele tem na mão”. (varejista 1) 

Outro fator é o poder do vendedor, caracterizado por Doney e Cannon como a 

percepção do comprador de que o vendedor é alguém que têm influência sobre a 

empresa que representa, e é capaz de proporcionar, ao varejista, aquilo que 

promete.  Nesta pesquisa foram utilizados fatores como autonomia, flexibilidade, 

atuação nas solicitações e reclamações, como parâmetros de análise do poder do 

vendedor, enquanto fator atuante no desenvolvimento de confiança no vendedor. 

                                                
4
 Abusado, inconveniente. 
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De acordo com as entrevistas, tanto vendedores de atacadistas, como de 

distribuidores, possuem  pouca autonomia e flexibilidade nas transações com os 

varejistas, entretanto percebe-se uma autonomia e flexibilidade maior nos 

vendedores de distribuidores. Os vendedores de atacadistas possuem em geral uma 

tabela de preços padrão, cujos preços somente variam em função do prazo, 

havendo pouca margem para negociação. Em relação aos distribuidores, muitos 

varejistas comentam que é possível negociar valores, e quantidades, fora da tabela 

normal de preços, via bonificação, prazos ou mesmo preço. Alguns atacadistas que 

possuem a equipe informatizada com hand-helds têm implantado softwares que 

permitem o gerenciamento de descontos pelos seus próprios representantes.  Por 

meio de verbas geradas em um pedido, e que podem ser transferidas para outro, os 

representantes são capazes de flexibilizar a tabela de preços, quando é 

conveniente. 

Em relação ao atendimento e as reclamações não parece haver um envolvimento 

maior dos representantes, que adotam, na maioria das vezes, uma postura reativa. 

“No geral há pouca flexibilidade nas negociações, sendo o preço já determinado 

para o vendedor. Para mim o “C” é o que tem maior flexibilidade”. (varejista 4) 

“Distribuidor especializado é melhor do que o atacado, porque conseguem brigar 

por preço. O Atacado é aquele preço e acabou, o distribuidor consegue negociar. O 

distribuidor da “Procter” consegue negociar se eu preciso”. (varejista 5) 

Outro fator são as características do relacionamento com o vendedor, que segundo 

Doney e Cannon sugerem quatro características presentes no relacionamento com 

os vendedores; empatia, similaridade, contato freqüente e medida de tempo de 

relacionamento com o vendedor, e que também serão analisadas à luz das 

entrevistas realizadas. 

A empatia é a característica mais valorizada pelos entrevistados quando analisam 

seus relacionamentos com os vendedores de atacadistas e  distribuidores.  O fato de 

o vendedor ser uma pessoa agradável, educada e preocupada com o cliente 

influencia de modo positivo o relacionamento, e o projeta para o futuro, ou seja, o 

varejista tem maior interesse em manter o relacionamento  por sentir maior 

confiança no vendedor. 
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“O vendedor tem que ser agradável, não pode ser chato, aquele que insiste 

demais”. (varejista 5) 

“O vendedor influencia você a comprar. Uma boa lábia influencia. Então primeiro, 

se  o vendedor for arrogante já perde ponto”. (varejista 1) 

Outro fator é a  similaridade, que apesar de não ser associada, diretamente, pelos 

varejistas, como influenciadora da confiança no vendedor, pôde ser constatada 

como elemento importante na sua construção, por meio das respostas às 

entrevistas. Muitos varejistas relataram valorizar e confiar em vendedores que agem 

em conformidade com os gostos e preferências do comprador. Vale ressaltar que, 

aparentemente, não existe uma regra, à exceção da empatia, para determinar essa 

similaridade. Muitas vezes a mesma forma de agir de um vendedor é valorizada por 

alguns varejistas e pouco valorizada por outros. 

Contato Freqüente 

O contato freqüente, ao lado da empatia, é um fator muito importante para a 

confiança no vendedor. Como já foi visto anteriormente é também um fator 

associado à satisfação com o desempenho. 

“ O ideal é freqüência de visita semanal. É muito importante porque demonstra que 

a empresa e o vendedor são confiáveis” (varejista 4); 

“Se a pessoa vem sempre é sinal que ela é pontual, é confiável, toda semana ela 

está aqui, então ela tem o privilégio de quando empata, ela leva o pedido”. 

(varejista 1) 

Tempo de Relacionamento 

Assim como na pesquisa de Doney e Cannon, o tempo de relacionamento não 

parece ser um antecedente da confiança, sendo antes um possível indicativo desta. 

Neste sentido, esta variável se comporta nos mesmos moldes do tempo de 

relacionamento com o fornecedor, o que confirma também o modelo. 

Feita a análise das entrevistas, tomando como parâmetro o modelo de Doney e 

Cannon, pode-se afirmar que, as variáveis apresentadas, são realmente indicativos 

importantes para a construção de confiança. É evidente, também, a existência das 

duas dimensões da confiança no relacionamento; confiança no fornecedor e 
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confiança no vendedor, e que estas dimensões estão muito próximas neste 

segmento; ou seja, a confiança e a credibilidade do vendedor são associadas à 

empresa que ele representa, e vice-versa, porém com menor intensidade no 

segundo caso. Na maioria das vezes a confiança no vendedor é transferida para a 

empresa que ele representa, enquanto o contrário nem sempre é verdadeiro. 

5.1.1.4.         Laços Sociais 

A variável laços sociais, proposta no modelo de Wilson, está intimamente ligada aos 

conceitos de empatia e similaridade, propostos como antecedentes da confiança no 

modelo de Doney e Cannon. Conforme já analisado na variável confiança, estes dois 

fatores, de fato, parecem estar presentes e ativos nos relacionamentos entre 

atacadistas / distribuidores e pequenos varejistas de vizinhança,  sendo uma variável 

muito importante, principalmente nas fases  iniciais dos relacionamentos.  

5.1.1.5 Nível de Comparação de Alternativas 

O nível de comparação de alternativas pode ser avaliado, em um relacionamento, 

com base na análise das alternativas que a parte possui àquele relacionamento. No 

caso da presente pesquisa, o que se procurou avaliar é quais são as alternativas de 

fornecimento que o pequeno varejista possui, e em que medida é, mais ou menos, 

dependente de alguma delas. Como o foco de análise é o relacionamento entre 

atacadistas e distribuidores, e pequenos varejistas de bairro, buscou-se delinear as 

principais diferenças e quais os fatores de comparação mais importantes, avaliados 

pelos varejistas, em relação a estes agentes. Embora existam outras fontes de 

fornecimento, inclusive citadas pelos varejistas, como compras diretas da indústria, 

ou fornecimento via atacado cash-and-carry (auto-serviço), estas alternativas não 

foram avaliadas por estarem fora do escopo deste trabalho.   

Existe uma diferença, muito marcada, na visão do varejista, quanto à atuação geral 

das empresas atacadistas e das empresas distribuidoras. Os atacadistas são 

marcadamente vistos como empresas focadas no fator preço, enquanto 

distribuidores são vistos como empresas focadas em serviços. Do atacadista o que 

se espera é que seja uma empresa que tenha um sortimento de produtos de alto 

giro, de várias marcas e que venda a preços muito baixos. Neste tipo de relação 
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desenvolvida com atacadistas, o que se percebe é que o relacionamento, com 

poucas exceções, é quase que estritamente transacional, ou seja, ele permanece no 

que Wilson denomina como modelo adversarial, com pouca ou nenhuma 

cooperação entre os agentes. 

Quando se analisa o relacionamento com empresas distribuidoras, embora o tripé 

preço, entrega e prazo continue a ser importante, outras variáveis surgem, e que 

levam este relacionamento para uma base a que Wilson denomina cooperativa. Um 

dos principais fatores, que denotam esta característica, é o compromisso de troca de 

mercadorias avariadas ou vencidas, realizadas por grande parte dos distribuidores. 

A troca tem a capacidade de projetar o relacionamento para um prazo mais longo, 

funcionando como uma espécie de garantia para o varejista.  

Este fator, aliado a outros, como maior flexibilidade de negociação, fornecimento de 

material de ponto de venda, campanhas promocionais, equipe de merchandising e 

promoção, entre outros, desloca o foco de análise daquele tripé. Ou seja, abre-se 

espaço para que se passe de um ambiente de trocas transacionais para trocas 

relacionais, que são aquelas em que  os agentes obtêm eficiências por meio de 

sinergias conjuntas, resultantes de investimentos, exploração de ativos 

idiossincráticos e divisão de riscos (GANESAN 1994), permitindo que o 

relacionamento se aprofunde.  

Nas entrevistas, como forma de avaliar a variável, nível de comparação de 

alternativas, foram investigadas as diferenças de relacionamento e de percepção 

dos varejistas, em relação aos atacadistas e distribuidores, e fatores como preço, 

merchandising e material de ponto de venda, quebras de pedidos, pedidos mínimos, 

marcas próprias e trocas. 

O quadro a seguir resume as principais características e conclusões quanto aos 

fatores analisados: 
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1ª. Fase – 
Busca e 
Seleção 

Percepções, Características e Práticas 
dos Atacadistas e Distribuidor em 

relação ao Pequeno Varejo 

Percepção e 
Realidade 
percebida 

pelos 
Varejistas 

Avaliação da 
Relevância das 
Características 
e Práticas de 

Empresas 
Atacadistas 

Comparação 
de 

Alternativas 
para o Varejo 

Atacadista A Distribuidor 
B 

Atacadista C Varejistas Relevância para 
o Varejista 

Preço  
Fator de análise 
comparativa mais 
evidente. 
Não existe 
diferenciação por 
cliente. 
O vendedor 
trabalha com 
descontos 
flexíveis por 
produto de acordo 
com o mix de 
venda. 
Participa de 
cotações de 
preços. 
Acredita que 
diferenças de 
preços de 3 a 4% 
já são 
significativas. 
Os preços variam 
semanalmente.  

 
Principal fator 
de comparação 
pelo Varejista. 
Tem uma única 
tabela de 
preços. 
O vendedor 
gera verba de 
acordo com a 
venda, que 
pode ser 
transferida para 
outros pedidos. 
Não participa 
de cotações de 
preços. 
Acredita que 
em diferenças 
de preço de até 
2% ou 3% 
ainda tem a 
preferência do 
varejista. 

 
Principal fator 
de comparação 
pelo Varejista  
Tem uma 
tabela fixa, em 
que o cliente 
tem maiores 
descontos de 
acordo com o 
tempo de 
relacionamento 
e volume de 
compras. 

 
Principal fator 
de comparação 
pelo Varejista 

 
Apesar de ser o 
fator de comparação 
mais importante, 
outros fatores como 
troca, atendimento, 
mix e entrega 
podem diminuir a 
sua importância 
relativa. 
Em geral aceitam 
pagar um pouco 
mais caro de 
empresas que 
oferecem serviços 
como promotores e 
campanhas 
promocionais. (em 
geral distribuidores) 

Merchandising Ausente Material de 
ponto de venda, 
promotores, 
campanhas 
promocionais. 

Realiza este 
trabalho em 
clientes que 
fazem parte da 
rede.  

Atividade  
associada com 
distribuidores. 
Atacadistas não 
realizam. 

Fator valorizado 
pela maioria dos 
varejistas. Influencia 
positivamente no 
relacionamento 

Quebra de 
Pedidos e 
Pedido Mínimo 

Pouca quebra de 
pedidos. 
Pedido mínimo de 
R$ 200,00 

Pouca quebra. 
Entrega 
qualquer valor. 

Pouca quebra. 
Pedido mínimo 
entre R$ 200,00 
e R$ 300,00. 

Ainda existe 
quebra nos 
pedidos, mas 
diminuiu com a 
informática. 
Pedido mínimo, 
entre R$ 150,00 
e R$ 350,00, é 
considerado 
adequado. 

Quebra de pedidos 
é um fator de grande 
insatisfação. 
Atualmente as 
quebras têm 
diminuído. 
Valores de pedidos 
mínimos 
considerados 
adequados. 

Marcas próprias Possui. Considera 
importante para 
criar 
diferenciação. 

Não Possui Possui uma 
linha de 
atacado e 
desenvolveu 
uma outra com 
a marca da 
rede. 

Eventualmente 
compram. 

Não vêem vantagem 
em marcas próprias. 
Consideram de 
baixo giro. 
Não é diferencial de 
preferência. 

Trocas Não faz. Faz troca 
integral. 

Faz 
eventualmente 

Fator associado 
aos 
distribuidores. 
Atacados 
dificilmente 
realizam. 

Importante fator de 
preferência. 
Mais valorizado em 
determinados 
produtos. 

Quadro 11 : Análise de fatores para comparação de alternativas  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O preço é a principal variável de comparação citada pelos varejistas e pelas 

empresas atacadistas e distribuidoras. Pesquisas têm demonstrado que os 

consumidores usam o preço para inferir qualidade quando este é o único atributo de 

julgamento disponível. Quando o preço é combinado com outros atributos esta 

evidência é menos consistente (ZEITHAML 1988).  

 

Isso explica as tradicionais cotações de preços, onde praticamente só o preço é o 

fator de análise relevante, e explica, porque apesar do distribuidor também associar 

o preço como a principal variável de comparação, a realidade observada é que em 

condições de preços iguais, ou mesmo um pouco mais elevados, normalmente a 

preferência de compra dos varejistas têm recaído sobre os distribuidores. 

 

“Os distribuidores fornecem display, uma promoção, uma campanha pra quem levar  

o produto, ganha um cupom, geralmente são esses que fornecem, não o atacado. 

Isso tudo é importante, porque chama a atenção para o produto dele. Quanto mais 

chama a atenção, quanto mais o produto vende é melhor. Atacadista não. Ele já 

tem o preço mínimo, é aquilo lá, e ele não te manda nada. Já os outros te dão mais 

benefícios. A troca é um benefício muito importante. O benefício da troca. O 

atacado não tem o benefício da troca., já o distribuidor te dá o direito à troca. Se 

você compra um café direto da empresa, ou um biscoito eu tenho a troca. Se eu 

compro do atacado eu não tenho a troca, por causa de dois ou três centavos, então 

eu prefiro comprar direto da própria empresa”. (varejista 1) 

“Eu faço cotação por computador. Avalio basicamente o preço em relação ao 

atacado. Nem converso com o vendedor do atacado. O programa mesmo fecha a 

cotação automaticamente e já fala quem ganhou a cotação. É o programa quem 

decide. Quando acontece de empatar, então eu avalio o prazo e depois outros 

fatores como entrega, por exemplo”. (atacadista 6) 

“Compro do distribuidor mesmo mais caro em função do serviço. Ele te dá 

promotor, te faz troca, vê o vencimento dos produtos, é mais fácil de negociar. O 

atacado se ele me fala que o produto custa 1 real ele não negocia. Com o 

distribuidor dá para negociar. Se eu comprar 10 ou 20 caixas com o distribuidor ele 

me consegue uma bonificação. O atacado tem o básico. Alguma coisa diferente 

você não encontra no atacado, só no distribuidor. No distribuidor você consegue ter 

acesso a alguns produtos mais específicos que o meu cliente quer, e que o atacado 

não tem”. (varejista 7) 

A quebra de pedidos e o pedido mínimo para faturamento, atualmente, já não 

parecem ser grandes diferenciadores, pois muitas empresas atacadistas, além dos 
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distribuidores, reduziram drasticamente a quebra de pedidos, e o pedido mínimo 

deixou de ser fator limitante na maioria dos casos. 

A troca de produtos é um outro fator importante na comparação entre opções de 

fornecimento para o varejista, principalmente na comparação entre atacadistas e 

distribuidores. Segundo a totalidade dos varejistas entrevistados, e confirmado, 

parcialmente, pelas entrevistas com os atacadistas, a troca de mercadorias 

vencidas, ou avariadas, é realizada exclusivamente pelas empresas distribuidoras. 

As empresas atacadistas, com raras exceções, não realizam trocas de produtos.  

Mesmo o atacadista C, que afirmou realizar trocas em seus clientes, confirmou que 

as realiza somente quando tem o apoio da indústria, o que não se verifica com todas 

as marcas. Este fator é muito valorizado pelo pequeno varejista, principalmente no 

caso de produtos de menor giro de vendas, produtos novos, produtos de preço mais 

elevado, prazo de validade curto ou com embalagens mais frágeis. 

“O ruim do atacado é que eles não têm troca. Tem uma parceria com o vendedor 

que ele mesmo resolve, pagando do bolso para não perder o cliente. Pode ser que 

a empresa reembolse ele, mas não sei. Você perde muito tempo conferindo a 

mercadoria para ver se não veio nada amassado ou quebrado, ou com a data de 

validade muito próxima, porque eles não trocam. Acontece de vir produtos para 

vencer, com produtos como café ou com preços muito baixos”. (Varejista 9) 

“Para mim, além do preço, a diferenciação é em função da troca e do vendedor” 

(varejista 11) 

“Se o produto tem giro rápido e é difícil dar troca, então o preço é mais importante. 

Se o produto é mais específico, tem giro menor e é caro, então é melhor o 

distribuidor, por que ele faz troca, tem promotor. Nesse caso não levo muito em 

consideração o preço. Considero mais a comodidade. Você sabe que se acontecer 

algum problema com aquele produto o distribuidor vai te trocar. No atacado não. Se 

vencer você perdeu”. (varejista 13) 

A atividade de merchandising e fornecimento de material de ponto de venda é uma 

prestação de serviços, intimamente, ligada à atuação de empresas distribuidoras. 

Estas empresas, em geral com apoio das indústrias que representam, desenvolvem 

atividades de arrumação de gôndolas, lay-out de lojas, verificação de datas de 

validade de produtos, rotação de estoque e colocação de material promocional.  
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Estas atividades, embora se restrinjam às linhas de produtos comercializadas por 

suas empresas, contribuem com o varejista ao disponibilizarem mão-de-obra 

especializada e liberarem funcionários da loja para outras atividades. Apesar de ser 

um fator de comparação menos tangível do que o preço, por exemplo, é uma 

atividade valorizada pelos pequenos varejistas. Cabe ressaltar que este tipo de 

prestação de serviços é relevante quando se fala de pequenos auto-serviços. Em se 

tratando de formatos varejistas como panificadoras e mercearias, este parâmetro 

praticamente inexiste, sendo esta atividade, quando é o caso, desenvolvida pelo 

próprio vendedor. Neste caso, o nível de comparação com o atacadista pode ter 

algum diferencial somente em termos da linha de produtos e trocas, além dos 

tradicionais fatores preço, prazo e entrega. 

As marcas próprias têm sido uma iniciativa de algumas empresas atacadistas, em 

geral de grande porte, de criarem uma forma de diferenciação no ponto de venda. 

Da perspectiva das empresas atacadistas, esta é uma maneira de ter uma linha 

exclusiva dentro do pequeno varejista. Pode-se dizer que é uma tentativa de criar 

um tipo de dependência do varejista em relação à empresa atacadista. Pelo lado do 

varejista não se percebe muito entusiasmo pelas marcas próprias dos atacadistas, e 

elas não representam um fator significativo de diferenciação.  

“Acho que essas marcas não agregam nada. A marca própria não me faz comprar 

do atacado. No geral não vendem bem”.  (Varejista 2) 

 

“Em geral não trabalho com as marcas dos atacados. Eu tenho alguma coisa da 

marca A. Não vejo vantagem em trabalhar com essas marcas. Elas podem ser até 

um pouco mais baratas, mas não tem propaganda. E o giro não é bom, porque não 

tem marketing em cima das marcas”. (varejista 1) 

 

Este último fator encerra a análise da fase associada à  Busca e Seleção, cujas 

variáveis mais importantes e ativas, segundo o modelo de Wilson são a satisfação 

com o desempenho, a confiança e o nível comparativo de alternativas. Conforme o 

modelo, estas mesmas variáveis permanecerão ativas na próxima fase de definição 

de propósitos, em que ocorrerá o desenvolvimento da confiança mútua, o 

fortalecimento dos laços sociais e o estabelecimento de objetivos comuns.  
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5.1.2 2a. FASE - Definição de Propósitos 

O desenvolvimento da confiança e o incremento dos laços sociais, em conjunto com 

o acordo quanto aos objetivos comuns dos parceiros, serão também o resultado 

esperado da etapa da definição de propósitos. Nesta parte será analisada a variável 

objetivos comuns, que apesar de já estar presente na fase de busca e seleção de 

parceiros, está mais desenvolvida e ativa nesta fase. 

 

O quadro a seguir resume as principais características e conclusões dos fatores 

associados à 2ª. Fase do modelo: 

 

 

2ª. Fase – 
Definição 

de 
Propósitos 

Percepções, Características e Práticas 
dos Atacadistas e Distribuidor em relação 

ao Pequeno Varejo 

Percepção e 
Realidade 
percebida 
pelos 
Varejistas 

Avaliação da 
Relevância 
das 
Característica
s e Práticas 
de Empresas 
Atacadistas 

 Atacadista A Distribuidor B Atacadista C Varejistas Relevância 
para o 

Varejista 
Objetivos 
Comuns 

Tem a 
consciência da 
necessidade de 
estabelecer 
relacionamentos 
mais 
cooperativos, mas 
não se percebe 
esta prática 
atualmente.  

Maior 
desenvolvimento 
da confiança 
mútua e dos laços 
sociais, embora 
não se perceba 
definições muito 
concretas de 
objetivos comuns. 

Exceção ao  
padrão.Tem 
uma atuação 
diferenciada 
com os clientes 
que fazem 
parte da rede 
coordenada por 
ele. 

Pouco 
desenvolvido. 
Maior parte dos 
relacionamentos 
parecem se 
concentrar nas 
fases de busca e 
seleção de 
parceiros. 

Poucos 
varejistas 
compartilham 
desta visão. Os 
varejistas 
associados à 
rede do 
atacadista C 
percebem 
interesses 
comuns com o 
atacadista C. 

Quadro 12 -  Objetivos Comuns 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

5.1.2.1    Objetivos Comuns 

Wilson define objetivos comuns como o grau pelo qual os parceiros partilham 

objetivos, que só podem ser atingidos por meio de uma ação conjunta e pela 

manutenção do relacionamento. Contrapõe objetivos individuais, que criam normas 

de caráter competitivo, a objetivos comuns, que criam normas baseadas no 

interesse mútuo, e que se desenvolvem buscando o bem estar do relacionamento 

como um todo.   
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Partindo-se dessa definição de objetivos comuns, percebe-se pelas entrevistas 

realizadas que a maior parte dos relacionamentos, principalmente entre atacadistas 

e pequenos varejistas, permanece na fase de busca e seleção, ou avançando um 

pouco mais, por meio do desenvolvimento da confiança mútua e fortalecimento dos 

laços sociais, que se estabelecem, via de regra, preferencialmente, com o vendedor, 

em detrimento da empresa que ele representa. 

Em se tratando de empresas distribuidoras percebe-se uma maior aproximação, ou 

uma maior intensidade no desenvolvimento da confiança mútua e dos laços sociais, 

principalmente em função dos investimentos maiores realizados nas lojas, e por uma 

orientação de mais longo prazo nas transações, embora também aqui, pelo teor das 

entrevistas, seja prematuro dizer que já ocorram definições mais concretas de 

objetivos comuns.  

Nas entrevistas com as empresas atacadistas, e distribuidora, percebe-se que a 

concepção de relacionamento dos entrevistados está muito condicionada à figura do 

vendedor; na capacidade deste influenciar positivamente o varejista em termos de 

obter a sua preferência de compras. Sem dúvida, como já foi visto, o relacionamento 

estabelecido com o vendedor é fundamental para o desenvolvimento da confiança, 

porém um relacionamento baseado majoritariamente na figura do vendedor não é 

capaz de avançar para etapas de maior interdependência e cooperação. Isto pode 

explicar, em parte, o fato de muitas empresas atacadistas, apesar de manterem um 

relacionamento, às vezes, por mais de 15 anos com um varejista,  nem por isso 

terem avançado muito além, em seus relacionamentos, das fases de busca e 

seleção e da definição de propósitos.  

Já existe, entretanto, a percepção entre os atacadistas entrevistados, e os varejistas, 

que há uma necessidade de se estabelecer relacionamentos mais cooperativos. O 

aumento da concorrência no segmento atacadista de um lado, e de outro, o 

surgimento das centrais de compras e o avanço das grandes redes de auto-serviço, 

que passam a desenvolver formatos de lojas que concorrem com o pequeno varejo, 

provavelmente, têm levado estes agentes a perceberem a necessidade de 

estabelecerem parcerias em níveis mais elevados, saindo da perspectiva exclusiva 

em preço. 
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“Com o surgimento de lojas como o Dia %(Grupo Carrefour), que coloca lojas em 

boca de favelas, para o nosso negócio está sendo positivo, porque o cliente 

começa a perceber a necessidade de fazer parcerias com fornecedores, e sair da 

perspectiva exclusiva em preço. A agressividade das grandes cadeias, de certa 

forma está nos ajudando a implementar esta mudança. Os clientes estão 

começando a querer entender o que é parceria, o que é central de compras. Nós 

já iniciamos esta política há dois anos atrás, e começamos agora a colher alguns 

frutos. Quem não mudar a forma de trabalhar e de pensar terá grandes 

dificuldades”. (atacadista A)  

Um exemplo de avanço na perspectiva de objetivos comuns, colhido nas entrevistas, 

é a iniciativa do Atacadista C que desenvolveu uma bandeira que congrega 

pequenos supermercados independentes, sob a sua coordenação, em um formato 

de associação. O avanço das grandes redes sobre o mercado dos pequenos 

varejistas é uma ameaça tanto para estes pequenos varejistas como para os 

próprios atacadistas, uma vez que um não sobrevive sem o outro. Sob esta 

perspectiva é objetivo comum de ambos fortalecer o pequeno varejo, para que este 

tenha condições de concorrer com as redes que possuem mais recursos, e uma 

estrutura mais desenvolvida.  

O atacadista C desenvolve este trabalho com alguns clientes selecionados e que 

tenham interesse em se associar à sua marca. O varejista paga uma taxa mensal ao 

atacadista pela associação, e este, por sua vez, oferece uma série de serviços ao 

varejista, como financiamento para melhoria da loja, central de compras, campanhas 

promocionais, material de ponto de venda, treinamento para gerência e equipe de 

loja, descontos especiais e em alguns casos vendedor exclusivo para um pequeno 

número de lojas. O varejista ao se associar não tem nenhum compromisso em 

comprar do atacadista, mas recebe uma série de incentivos para que concentre as 

suas compras com ele.  Para sair da associação também não existem maiores 

barreiras, sendo necessário, somente, o envio de uma carta informando o 

atacadista, com um mês de antecedência. 

5.1.3 3a. FASE - Estabelecimento dos Limites do Relacionamento 

Para Wilson o estabelecimento de limites no relacionamento define a disponibilidade 

de recursos para a criação de valor no relacionamento. Estão envolvidas neste 

processo as variáveis da confiança, laços sociais e, principalmente, a definição de 
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objetivos comuns. A partir do desenvolvimento dessas variáveis começam a surgir 

as adaptações e os investimentos não recuperáveis entre os parceiros.  

O quadro 13 resume as principais características e conclusões dos fatores 

associados à 3ª. Fase do modelo de Wilson: 

 

3ª. Fase – 
Limites do 
Relaciona- 

mento 

Percepções, Características e 
Práticas dos Atacadistas e 
Distribuidor em relação ao 

Pequeno Varejo 

Percepção 
e Realidade 
percebida 

pelos 
Varejistas 

Relevância 
das 

Características 
e Práticas dos 

Atacadistas 
 Atacadista A Distribuidor B Atacadista C Varejistas Relevância para o 

Varejista 
Poder e 
Interdepen-
dência 

Frágil. Apesar 
de ser uma das 
maiores 
empresas do 
setor, seu 
poder é 
mitigado pelo 
grande número 
de opções do 
varejista. 

Frágil, porém 
com maior 
interdepen-
dência. 
Existência de 
instrumentos de 
fidelização. 

Frágil, mas com 
maior 
interdependência 
em função de 
diferenciação 
(banco, 
universidade, 
bônus, etc.) 

Pouca 
dependência de 
um fornecedor 
em particular. 
Grande número 
de opções com 
padrões 
semelhantes de 
fornecimento. 

O grande número de 
opções coloca os 
varejistas em 
posição privilegiada. 
Baixo nível de 
conflito e satisfação 
positiva. 

Tecnologia 
Compartilhada 

Ausente.  Ausente. Iniciativa tímida 
com os 
varejistas de 
sua Rede. 

Nenhum dos 
entrevistados 
citou iniciativas 
nesta área. 

Praticamente 
ausente.  
Iniciativas do 
atacadista C com 
portal e cartão de 
crédito. 

Investimentos 
Não-
Recuperáveis 

Praticamente 
ausente. 

Realiza 
atividades de 
merchandising, 
campanhas, 
degustação de 
produtos, 
campanhas de 
fidelização, via 
de regra com o 
apoio da 
indústria. 

Parece ser o 
único 
atacadista que 
faz 
investimentos 
em 
treinamentos, 
financiamentos 
e campanhas 
para os 
varejistas. 

Varejistas 
declaram que 
atacadistas não 
realizam 
investimentos 
no varejo.  
Distribuidores 
estão mais 
associados a 
esta prática. 

Atacadistas tem foco 
exclusivo na venda. 
Exceção ao 
atacadista C, que é 
citado como o único 
que realiza 
investimentos no 
varejo. 

Adaptações Poucas e 
limitadas.   

Poucas e 
limitadas. 

Poucas e 
limitadas. 
Nos clientes de 
sua Rede, 
ocorrem 
adaptações de 
ambos os 
lados. 

Por parte dos 
varejistas, o 
pedido mínimo. 
Por parte dos 
atacadistas, a 
freqüência de 
visita, cotações 
e 
fracionamento.  

Níveis de 
adaptações bastante 
limitado, refletindo o 
baixo grau de 
cooperação dos 
agentes. 

Quadro 13 – Limites do Relacionamento 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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5.1.3.1 Poder e Interdependência 

 

Conforme foi visto na revisão teórica as variáveis do poder e da interdependência 

são muito importantes nos estudos sobre relacionamentos no canal de marketing. 

Para Wilson o poder do comprador ou do vendedor tem relação com 

interdependência entre os agentes envolvidos em um relacionamento. Esta variável 

já é ativa a partir da fase de procura e seleção, e continua agindo com intensidade 

até a fase do estabelecimento dos limites do relacionamento, quando, a partir de 

então, se torna latente  no relacionamento. 

 

Entre os varejistas pesquisados percebe-se que a interdependência, principalmente 

com empresas atacadistas,  é relativamente frágil. Existem muitas opções para 

fornecimento, de ambos os lados, e pouca dependência individual. 

 

No caso de distribuidores a interdependência com o pequeno varejista é um pouco 

mais forte, em função da influência, ou mesmo da cobrança da indústria que 

representam. Essas empresas distribuidoras tentam criar maior dependência do 

varejo por meio de instrumentos de fidelização. Um outro fator, que pode ser 

considerado, é que a sua área geográfica de atuação é mais restrita, portanto, a 

importância relativa de cada pequeno varejista é maior do que para uma grande 

empresa atacadista tradicional.  

 

O que se percebe é que na relação varejista/ atacadista, o relacionamento de longo 

prazo está mais ligado à baixa expectativa do que ao nível de investimento, que 

também é baixo. Não existe e não exigem um maior envolvimento dos parceiros, 

fixando-se no tripé preço, prazo e entrega, fatores de baixa vantagem competitiva 

sustentável.  

 

As empresas atacadistas são pouco dependentes dos pequenos varejistas 

individualmente, mas  os seus representantes são muito dependentes. Esta situação 

cria um ambiente em que o varejista exerce o poder de maneira privilegiada, e o 

representante tenta criar vínculos de relacionamento mais fortes por meio da 

freqüência, empatia, e demais meios não coercitivos de poder. De certa forma este 

relacionamento se transfere para a empresa, embora de maneira indireta e difusa. 
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Neste contexto há a percepção pelo pequeno varejista de que a influência de um 

atacadista específico, por maior que seja, é contrabalançada pela existência de 

vários outros fornecedores com as mesmas características.  

 

Segundo análise dos dados do Ranking  ABAD 2006 (DISTRIBUIÇÃO, 2006), o 

maior atacadista brasileiro do ramo mercearil, com atuação nacional, faturou em 

2005, R$ 2.7 bilhões, o que corresponde a uma participação aproximada de 4% 

sobre o faturamento do setor, demonstrando um baixo grau de concentração no 

segmento. Para efeito de comparação, o setor supermercadista brasileiro faturou em 

2005, R$ 106.4 bilhões (SUPERHIPER, 2006), sendo que as 5 principais empresas 

do ramo supermercadista foram responsáveis por cerca de 40% do faturamento total 

do setor. Só o grupo CBD (Pão de Açúcar, Extra, Compre Bem e Sendas), obteve 

em 2005, um faturamento bruto de  R$ 16.1 bilhões, ou 15% do total do segmento5.  

 

Estes dados demonstram que, de ambos os lados, há pouca dependência relativa. O 

atacadista possui milhares de clientes, cuja representatividade individual, na carteira 

da empresa, é muito pequena. De outro lado, o pequeno varejista, a despeito de seu 

pequeno tamanho frente aos atacadistas, tem à sua disposição várias outras 

opções, com características praticamente iguais. As respostas à pesquisa que 

indicam que os  pequenos varejistas, no geral, consideram satisfatório o 

relacionamento com atacadistas, provavelmente está ligado a esta baixa 

dependência, e aos baixos níveis comparativos, já que, praticamente, não vêem 

diferenças no serviço prestado por essas empresas, o  que se reflete em 

relativamente baixos índices de conflito e graus de satisfação positivos. 

 

Por outro lado observa-se a quase que total ausência de instrumentos formais, ou 

mesmo informais, de comunicação entre atacadistas e varejistas. A comunicação 

entre estes agentes ocorre, predominantemente, sob a figura do representante de 

vendas, demonstrando que o estabelecimento da confiança e da cooperação, 

quando se chega neste estágio, ocorre, normalmente, em função da atuação desta 

pessoa, e não da empresa atacadista. O resultado desta atuação é que se o 

representante abandona a empresa, o laço de confiança e cooperação estabelecido 

                                                
5 Dados em www.cbd-ri.com.br/port/desempenho/evolucao_vendas.asp em 28.12.2006 
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com o varejista fica muito fragilizado, já que a atuação da maioria das empresas do 

setor é muito parecida, prevalecendo, no mais das vezes, o relacionamento pessoal 

estabelecido pelo representante de vendas.  

 

Estas conclusões confirmam também o estudo de Ganesan (1994) em referência à 

redução da dependência de um membro do canal em ambientes de incerteza, sob a 

forma de diversidade de opções. Os atacadistas e os varejistas têm uma diversidade 

de mercado, com muitos produtos, consumidores, e competidores, o que reduz a 

sua dependência de um varejista ou de um atacadista em particular, levando a 

negociações com várias empresas numa base de curto prazo. Esta visão de curto 

prazo explica a busca pela maximização dos lucros em cada transação, e não ao 

longo do tempo. A ausência quase que completa de investimentos e  de exploração 

de ativos idiossincráticos também reforçam a ausência de uma perspectiva de trocas 

relacionais e de eficiência no longo prazo.  

 

5.1.3.2 Tecnologia Compartilhada 

 

Segundo Wilson, tecnologia compartilhada é a medida pela qual um parceiro valoriza 

a tecnologia trazida pelo outro parceiro para o relacionamento. Esta variável 

praticamente não foi observada nos relacionamentos entre atacadistas/ 

distribuidores e pequenos varejistas. 

 

O principal impacto da tecnologia no relacionamento entre os agentes, observado 

por meio das entrevistas, foi o de informatização das equipes de vendas das 

empresas atacadistas/ distribuidoras.  A utilização de coletores de dados (hand-

helds) permite uma maior agilidade na transmissão e faturamento dos pedidos, além 

de reduzir, substancialmente, o corte de produtos e o número de erros nos pedidos 

realizados. 

 

Entretanto não foi relatado, nem pelos atacadistas e distribuidor, e nem pelos 

varejistas, qualquer outra iniciativa de integração ou compartilhamento tecnológico. 

Uma iniciativa tímida, neste sentido, é o desenvolvimento pelo atacadista C de um 

portal na Internet, para acesso dos pequenos varejistas que fazem parte da 

associação coordenada por ele, por onde é possível se ter acesso às promoções 
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realizadas pela rede, e e-mail para comunicação entre as partes. Uma outra 

iniciativa implementada é o de um cartão de crédito com a bandeira da rede, 

administrado pelo banco que faz parte do grupo atacadista, e que financia as 

compras dos clientes desses pequenos varejistas.  

 

5.1.3.3 Investimentos não recuperáveis 

 

As empresas atacadistas, em geral, não realizam investimentos nos pequenos 

varejistas. Na visão dos varejistas entrevistados a preocupação destas empresas é 

unicamente a venda, com foco em baixo preço, e não oferecem qualquer tipo de 

material de ponto de venda, treinamento ou campanhas de apoio. As empresas 

distribuidoras são vistas como tendo uma preocupação maior em realizar 

investimentos junto a estes varejistas, notadamente em relação ao fornecimento de 

materiais de ponto de venda, atividades de merchandising, degustação de produtos, 

apoio a promoções de loja, jornais de oferta e campanhas de fidelização. 

 

O atacadista C é citado, pela maioria dos varejistas entrevistados, como sendo a 

única empresa atacadista que realiza investimentos nos pontos de venda. Os 

principais  tipos de investimentos não recuperáveis realizados por esta empresa são 

o de oferecer treinamento em várias áreas para o varejista (operacional, financeira, 

gerenciamento), possuir um sistema de bônus, similar a um programa de milhagem 

de companhias aéreas, em que, de acordo com as compras, o varejista junta pontos 

que podem ser trocados por prêmios ou descontos. Oferece também apoio na área 

financeira, em termos de financiamento para capital giro ou investimento. Em relação 

à rede coordenada por ele, realiza outros investimentos, como apoio ao varejista na 

reforma de loja (projeto, arquitetura, financiamento), cursos e treinamento via web, 

suporte na compra de equipamentos, central de negócios para negociação e compra 

diretamente da indústria, desenvolvimento de campanhas, material promocional e 

suporte na divulgação. 
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5.1.3.4 Adaptações 

 

Para Wilson as adaptações tendem a aproximar o comprador e o vendedor em um 

relacionamento, criando barreiras à entrada de novos fornecedores. No ambiente de 

relacionamentos entre empresas atacadistas/ distribuidores e varejistas, as 

principais formas de adaptação encontradas referem-se ao dia e a freqüência de 

visitas dos vendedores, conformação dos atacadistas ao processo de compra 

(cotações escritas, cotações cantadas), fracionamento de mercadorias e valores 

mínimos de pedidos.   Estas adaptações, apesar de relevantes, não são fatores de 

diferenciação entre as empresas, sendo antes um pré-requisito para o fornecimento. 

 

Um exemplo característico de adaptação pode ser explicitado pela freqüência de 

visita do atacadista C aos varejistas associados à rede sob sua coordenação. 

Normalmente as visitas realizadas por atacadistas e distribuidores têm uma 

freqüência semanal ou quinzenal. No caso da referida rede, a freqüência é de duas 

a três vezes por semana, sendo até mesmo diária, em alguns casos. 

 

5.1.4 4a. FASE - Criação de Valor no Relacionamento 

 

A criação de laços estruturais, e o surgimento da cooperação e do compromisso 

marcam o início da fase de criação de valor no relacionamento. Este se caracteriza 

pelo esforço conjunto baseado na estrutura híbrida que se desenvolveu nos estágios 

anteriores, permitindo que as partes se apropriem da combinação de forças entre os 

parceiros. 

 

O quadro a seguir resume as principais conclusões referentes às variáveis laços 

estruturais e cooperação, fatores associados à 4ª.Fase do modelo de Wilson: 
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4ª. Fase – 
Criação de 
Valor no 

Relaciona-
mento 

Percepções, Características e Práticas 
dos Atacadistas e Distribuidor em 

relação ao Pequeno Varejo 

Percepção e 
Realidade 
percebida 

pelos 
Varejistas 

Relevância 
das 

Característic
as e Práticas 

de 
Atacadistas 

 Atacadista A Distribuidor 
B 

Atacadista C Varejistas Relevância 
para o 

Varejista 
Laços Estruturais Não perceptível. Pouco 

perceptível. 
Não perceptível 
exceto nos 
clientes de sua 
Rede. 

Varejistas não 
citam 
explicitamente, 
mas observa-se 
algum grau, 
principalmente 
com 
distribuidores. 

Um pouco mais 
perceptível na 
relação com 
distribuidores e 
com o 
atacadista C. 

Cooperação Praticamente 
ausente. 
Perspectiva 
eminentemente 
transacional. 

Muito pouco 
desenvolvida, 
embora já 
existam alguns 
laços 
estruturais. 

Pouco 
desenvolvida. 
Exceção com 
os clientes da 
rede, em que 
se percebe o 
desenvolvime-
nto de compor-
tamentos 
cooperativos. 

São citados 
poucos elementos 
nos 
relacionamentos 
que denotem um 
comportamento 
cooperativo nos 
dois lados da 
díade.  

Varejistas não 
associam e não 
desenvolvem 
relacionamen-
tos coopera-
tivos com 
atacadistas. 
Relaciona-
mento com 
distribuidores 
se aproxima 
mais de uma 
perspectiva 
cooperativa. 

Quadro 14 -  Laços Estruturais e Cooperação 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

5.1.4.1 Laços Estruturais 

 

Na definição de Wilson, laços estruturais são uma combinação das variáveis 

investimentos não retornáveis, nível comparativo de alternativas, tecnologia 

compartilhada e adaptações, que em conjunto criam uma força capaz de manter o 

relacionamento coeso. 

 

Na pesquisa realizada, este processo parece ocorrer, embora ainda de maneira 

muito inicial, nos relacionamentos entre o atacadista C e a sua rede de varejistas 

associados. Nos demais varejistas, e atacadista e distribuidor entrevistados não se 

percebe este nível de interação. 
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5.1.4.2 Cooperação 

 

Com base na pesquisa realizada não é possível perceber a existência da 

cooperação no relacionamento entre atacadistas e pequenos varejistas. Como já foi 

relatada, a relação entre estes agentes parecem se concentrar numa perspectiva 

muito mais transacional do que relacional, não atingindo o patamar de cooperação. 

A ausência de laços estruturais, notadamente em termos de investimentos não 

retornáveis, tecnologia compartilhada e adaptações demonstra que os 

relacionamentos  entre estes parceiros no canal de marketing ainda não passaram 

as primeiras etapas do modelo de relacionamento de Wilson. 

 

Mesmo entre a empresa distribuidora e seus clientes não se percebe um efetivo 

processo de cooperação, embora estejam presentes, em maior intensidade, alguns 

laços estruturais, que podem contribuir para a construção de uma relação 

cooperativa entre as partes. 

 

No caso da associação coordenada pelo atacadista C, os laços estruturais entre as 

partes são mais nítidos e percebe-se o desenvolvimento de comportamentos 

cooperativos. A maior evidência desta cooperação é a maior concentração, e o 

aumento dos volumes de compras dos varejistas associados, em relação ao 

atacadista C. Cabe ressaltar que, por conta do contrato de adesão à rede, o varejista 

não assume nenhum compromisso de compra ou de volume em relação ao 

atacadista C, e tem total liberdade de continuar cotando, ou comprando, de outras 

empresas. Mesmo assim, um dos varejistas entrevistado passou a direcionar 95% 

de sua compra, realizada por meio de cotação com atacadistas, para o atacadista C, 

o que representa um volume total na ordem de 25% a 30% das compras totais do 

seu estabelecimento. Nas entrevistas foi também citado como exemplo de 

cooperação,  a abertura dos preços das empresas concorrentes nas cotações para o 

Atacadista C que, conseguindo alcançar o mesmo nível dos preços cotados, tinha a 

preferência de compra. 
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5.1.4.3 Compromisso 

 

Para Wilson o compromisso é uma variável crítica de medida do futuro do 

relacionamento, na medida em que indica a crença de que o relacionamento trará 

valores futuros ou benefícios para os parceiros. De acordo com o modelo de Wilson, 

a interação entre cooperação e compromisso resulta em um comportamento 

cooperativo, que permite às partes receberem os benefícios do relacionamento. 

 

Esta última variável listada por Wilson, será analisada utilizando-se o modelo 

proposto por MORGAN e HUNT (1994), em cujo trabalho, a confiança e o 

compromisso são variáveis mediadoras para o desenvolvimento de relacionamentos 

de longo prazo. 

 

Analisando as cinco variáveis antecedentes propostas por MORGAN e HUNT  - 

custo de terminar o relacionamento, benefícios do relacionamento, valores 

compartilhados, comunicação e comportamento oportunista - e as cinco 

variáveis conseqüentes - aquiescência, propensão a sair, cooperação, conflito 

funcional e incerteza - no contexto do relacionamento entre empresas atacadistas/ 

distribuidoras e o pequeno varejo pode-se fazer a seguinte análise conforme o 

quadro 15 a seguir. 
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4ª. Fase – 
Criação de 
Valor no 
Relacionamen
to 

Percepções, Características e Práticas 
dos Atacadistas e Distribuidor em 

relação ao Pequeno Varejo 

Percepção e 
Realidade 
percebida 

pelos 
Varejistas 

Avaliação da 
Relevância das 

Características e 
Práticas de 
Empresas 

Atacadistas 

Compromisso Atacadista A Distribuidor B Atacadista C Varejistas Relevância para 
o Varejista 

Custos de 
terminar o 
relacionamento 

Baixo . Relativamente 
baixo. 

Baixo. 
Relativamente 
alto nos clientes 
da rede. 

Muita facilidade 
de substituição. 
No caso dos 
varejistas da 
rede C há um 
custo maior. 

Facilidade de 
substituição de 
parceiros 
evidencia o baixo 
custo de terminar 
os 
relacionamentos. 

Benefícios do 
Relacionamento 

Baixo diferencial. Algum 
diferencial. 

Algum 
diferencial. 

Poucas 
escolhas 
deliberadas em 
função da 
pequena 
diferenciação. 

Percepção de 
maior benefício no 
relacionamento 
com 
distribuidores. 

Valores 
Compartilhados 

Não observado. Mais presente, 
com apoio da 
indústria. 

Mais engajado 
do que outros 
atacadistas. 

Poucos valores 
compartilhados. 
 

Pouco maior  com 
distribuidores. 
Presente no 
relacionamento do 
atacadista C com 
os clientes . 

Comunicação Não há canal 
formal. 

Não há canal 
formal. 

Possui canal 
formal (revista). 

Não é citado 
como 
necessidade, 
expectativa ou 
diferencial, mas 
é um fator 
valorizado. 

Poucas empresas 
têm  canal formal. 
Há preocupação 
do atacado em 
estabelecer  canal 
de comunicação 
formal. 

Comportamento 
Oportunista 

Tem investido em 
treinamento para 
diminuir a 
ocorrência. 

Tem investido 
em treinamento 
para diminuir a 
ocorrência. 

Tem investido 
em treinamento 
para diminuir a 
ocorrência. 

Percebem a 
existência 
destas práticas 
e  tentam se 
proteger  com 
cotações de 
preços e 
redução de 
fornecedores. 

Apesar do grande 
número de 
opções, ainda 
existe.Atacadistas 
tem preocupação 
exclusiva com a 
venda. 

Aquiescência Pequena. Pequena. Pequena, 
exceto em 
clientes da 
rede. 

Citam poucas 
iniciativas das 
empresas 
atacadistas. 
Associado mais 
ao vendedor do 
que ao 
atacadista. 

Fator mais 
percebido nas 
relações com 
distribuidores e 
com os clientes 
da rede do 
atacadista C. 

Conflito 
Funcional 

Baixo. Baixo. Baixo. Presente 
com os clientes 
da rede. 

Citam poucos 
conflitos. A 
maioria é 
resolvida com a 
troca de 
fornecedor. 

Perceptível no 
relacionamento do 
atacadista C com 
os clientes da 
rede. 

Incerteza na 
tomada de 
decisões 

Constante. Constante. Constante. 
Maior 
previsibilidade 
nas relações 
com a rede. 

Constante. 
A diminuição é 
associada ao 
vendedor mais 
do que à 
empresa. 

Se existe 
confiança no 
vendedor há uma 
diminuição da 
incerteza do 
varejista. 

Quadro 15 : Análise dos fatores associados ao compromisso 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.1.4.3.1  Antecedentes do Compromisso e da Confiança 
 
 

Custos de Terminar o Relacionamento  

 

Está associado a investimentos idiossincráticos realizados pelas partes, e a 

dependência entre os parceiros. São, portanto, todas as perdas associadas ao 

término do relacionamento, e resultado da ausência percebida de potenciais 

alternativas de parceiros comparáveis, despesas de dissolução e substanciais 

custos de substituição. Estas expectativas de custos de finalização do 

relacionamento fortalecem o compromisso com a sua manutenção.  

 

No caso das empresas atacadistas, em função do baixo grau de diferenciação, 

grande número de opções semelhantes, e da quase que completa ausência de 

investimentos idiossincráticos no pequeno varejo, observa-se um custo muito baixo, 

por parte dos varejistas, em terminar o relacionamento. Em relação às empresas 

distribuidoras já ocorre uma percepção maior quanto à diferenciação e a existência 

de investimentos, o que se reflete em um custo mais elevado para o varejista, em 

abandonar o relacionamento, consignado pelo acesso a determinados produtos que 

não tem acesso por meio do atacado, troca de produtos e atividades de promoção e 

merchandising.  

 

No caso do atacadista C, em referência à rede sob sua coordenação, já se observa 

um custo maior em terminar o relacionamento. Por parte do atacadista, em função, 

principalmente, da série de investimentos realizados na padronização, suporte e 

treinamento e, no caso do varejista, apesar da ausência de qualquer penalidade ou 

impedimento para a sua saída, também em função de fatores, como por exemplo, os 

investimentos na padronização e a perda de bônus referentes às compras já 

realizadas.  

 

Benefícios do Relacionamento 

 

Caracteriza-se pela escolha do parceiro como um elemento estratégico, fortalecendo 

os vínculos com aqueles que proporcionam benefícios superiores, por meio de um 

maior compromisso. 
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Pelos mesmos motivos, também não se observa uma escolha deliberada de 

parceiros pelos varejistas, em função de benefícios superiores oferecidos pelas 

empresas atacadistas. Por outro lado, a manutenção de relacionamento com 

empresas distribuidoras, efetuando compras fora das cotações de preços, e na 

média, em valores pouco superiores àqueles encontrados junto às empresas 

atacadistas, denotam uma escolha deliberada dos varejistas em estabelecerem, com 

estes agentes, uma relação que ultrapassa as questões de preço, prazo e entrega. 

 

Valores Compartilhados 

 

É o construto precursor do compromisso e da confiança. É a crença, em comum, 

que os parceiros possuem acerca de comportamentos, objetivos e formas de 

atuação. 

 

Sob o aspecto dos valores compartilhados não se observa um maior engajamento, 

por parte do atacadista ou do distribuidor, embora o segundo pareça movimentar-se, 

com apoio da indústria, em estratégias nesta direção, aproximando-se mais do 

pequeno varejista. Até por atuar em uma região geográfica menor e, portanto, mais 

próxima do varejo, é provável que esta interação seja facilitada para este agente. 

 

Comunicação 

 

A comunicação é considerada por MORGAN e HUNT (1994) a mais importante 

precursora da confiança, e definida como o compartilhamento formal ou informal de 

informações, significativas e oportunas, entre as empresas. 

 

Principalmente de caráter formal, não se observa, tanto por parte de atacadistas 

como de distribuidores, a iniciativa de se estabelecer um canal de contato que 

possibilite uma maior interação entre os agentes, mesmo que com objetivo 

meramente informativo. Apesar de não se vislumbrar na pesquisa junto aos 

varejistas, uma grande necessidade ou anseio por este tipo de interação, percebe-se 

que ela é capaz de contribuir para a geração de maior credibilidade e reputação.  

Embora essa preocupação não se evidencie na pesquisa, parece que o setor 

atacadista já percebeu a importância e a necessidade de manter um canal de 
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comunicação mais próximo com o pequeno varejo. A ABAD (Associação Brasileira 

dos Atacadistas e Distribuidores) lançou no mês de novembro de 2006 a primeira 

edição da revista Abastecimento – “A revista do varejo brasileiro”-, com o objetivo de 

ser “uma fonte de informação para os pequenos e médios varejistas” 

(ABASTECIMENTO, 2006). Esta publicação, voltada para empresários, executivos, 

sócios, diretores e gerentes de supermercados de até 10 check-outs, lojas de 

conveniência, food service, farmácias, material elétrico e construção, tem uma 

periodicidade bimestral, circulação nacional e tiragem inicial de 60.000 exemplares, 

distribuídos gratuitamente para aqueles varejistas. Esta iniciativa parece demonstrar 

a percepção do setor atacadista, pelo menos sob uma perspectiva institucional, da 

relevância deste aspecto no estabelecimento de maior credibilidade, e para a 

construção de relacionamentos mais sólidos. 

 

Comportamento Oportunista 

 

Definido como a busca, com malícia, do próprio interesse. Quando uma parte 

percebe que o parceiro está desenvolvendo um comportamento oportunista, isto 

leva a uma diminuição no compromisso, porque passa a acreditar que não pode 

mais confiar no parceiro.   

 

Embora seja mitigado pelo grande numero de opções de fornecimento disponíveis 

para os pequenos varejistas, é um componente presente nos relacionamentos com 

atacadistas e distribuidores. Alguns dos varejos entrevistados comentaram a 

intenção de virem a adotar a pratica da cotação, em virtude da existência de 

combinação de preços entre os representantes dos atacadistas, no fornecimento de 

produtos. Outros afirmam terem reduzido o seu número de atacadistas fornecedores 

em função da prática de representantes de atacadistas em enviarem produtos em 

quantidade ou em variedade maior do que o efetivamente cotado. Esta percepção é 

também corroborada pelas respostas dos entrevistados no varejo, que vêem os 

atacadistas como tendo um interesse exclusivo pela venda, sem qualquer 

preocupação pelo sucesso ou desenvolvimento do varejista, evidenciando uma 

perspectiva de curto prazo. A primeira empresa atacadista entrevistada reconhece 

esta realidade, e tem investido em treinamento da equipe e adequação do perfil do 

seu representante de vendas e do mix da empresa, com o objetivo de diferenciar-se 
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no mercado. Apesar dos esforços empreendidos por algumas empresas atacadistas, 

no sentido de se aproximarem de um modelo mais cooperativo, a imagem geral do 

atacadista, junto ao pequeno varejo, ainda é o de uma empresa com baixo 

envolvimento com o desenvolvimento do varejista. 

 

Percebe-se, portanto, que os antecedentes da confiança e do compromisso no 

relacionamento, principalmente entre atacadistas e varejistas, são muito pouco 

desenvolvidos, o que explica em grande medida, a baixa observação dos fatores 

conseqüentes destes construtos nestas relações. 

 

5.1.4.3.2  Conseqüentes do Compromisso e da Confiança 

 

Aquiescência 

MORGAN e HUNT definem aquiescência como o grau pelo qual um parceiro aceita 

ou adere às requisições ou práticas específicas do outro, sendo influenciado pelo 

compromisso existente entre as partes. 

 

Não se percebe a adoção, pelo varejo, de estratégias orientadas pelo atacado, 

sendo estas mais comuns no relacionamento com distribuidores. Por outro lado, 

percebe-se uma total adesão por parte, principalmente do atacado, à prática das 

cotações empreendidas pelos varejistas. A questão do compromisso, neste tipo de 

transação configura-se basicamente na eqüidade da oportunidade de fornecimento, 

em função, primordialmente, do fator preço. O compromisso existente manifesta-se 

mais na relação vendedor e comprador, em bases estritamente pessoais, do que em 

estratégias deliberadas de relacionamento. 

 

No caso da associação capitaneada pelo atacadista C percebe-se o componente da 

aquiescência ativo, indicando a existência de algum grau de compromisso no 

relacionamento. Um exemplo característico é a participação dos varejistas nos 

pacotes promocionais referentes a datas comemorativas como Dia das Mães e 

Natal. 
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Cooperação e Conflito Funcional 

 

A cooperação é definida como o trabalho conjunto para atingir objetivos comuns, 

sendo influenciada pelo compromisso e pela confiança. O conflito funcional é 

definido como a resolução amigável de conflitos que ocorrem no relacionamento, 

capaz de evitar a estagnação, estimular o interesse e a criatividade. 

 

São fatores pouco presentes nestas relações, conforme as entrevistas realizadas, 

possivelmente o reflexo de um baixo índice percebido de confiança e 

comprometimento, entre os agentes. Os conflitos são de pouca magnitude, até 

porque a extensão do relacionamento é limitada, e a solução dos conflitos é 

resolvida pela simples troca de fornecedor, sem maiores conseqüências.  

 

Incerteza na tomada de decisões 

 

Conforme o modelo de Morgan e Hunt, a existência de confiança diminui a incerteza 

na tomada de decisões. De fato, uma das características mais valorizadas nos 

vendedores, pelos varejistas, é o de ser confiável. Avançando um pouco mais na 

caracterização do que é um vendedor confiável, na visão do pequeno varejista, 

invariavelmente surge a noção de confiança associada à freqüência de visita e, 

principalmente, à “sinceridade” do vendedor em avisar que determinado produto, 

quando solicitado a ele pelo comprador, poderia ser adquirido mais barato de um 

outro concorrente. Assim, o varejista quando em contato com um vendedor 

considerado digno de confiança, que afirma ter um bom preço em determinado 

produto, tem segurança em comprar, mesmo não tendo acesso a outras fontes de 

informação.  
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5.1.5 5a. FASE – Manutenção do Relacionamento 
 
Esta fase, a última proposta no modelo de Wilson, caracteriza-se pela manutenção 

do relacionamento, como conseqüência dos resultados positivos atingidos nas 

etapas anteriores. Nesta fase o compromisso entre os parceiros se aprofunda e 

aumenta a intenção de continuidade do relacionamento. 

 

Os principais construtos analisados tornam-se latentes nesta fase, mas nem por 

isso, menos importantes, criando um ambiente harmônico e capaz de dirimir os 

conflitos.  

 

Nas entrevistas realizadas não se pode afirmar que qualquer dos relacionamentos 

tenha atingido esta quinta fase proposta por Wilson. Mesmo no tipo de 

relacionamento, que parece estar mais próximo de um padrão cooperativo – aquele 

desenvolvido entre o atacadista C e os varejistas da rede coordenada por ele -  não 

se pode dizer que já possua bases sólidas em termos das principais variáveis 

preconizadas: cooperação, confiança e compromisso. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 
Como foi explicitado no início deste trabalho, o objetivo principal desta pesquisa foi o 

de descrever as estratégias de relacionamento empregadas por atacadistas e 

distribuidores junto aos pequenos varejistas do canal alimentar em regiões de baixa 

renda, utilizando–se  o modelo de relacionamentos comprador-vendedor proposto 

por Wilson (1995). A pesquisa de campo permitiu identificar importantes elementos 

que determinam e explicam a maneira pela qual se desenvolvem os relacionamentos 

neste ambiente, além de apontar, ainda que de maneira especulativa, para que 

direção caminha o relacionamento entre estes agentes de distribuição no mercado 

brasileiro. 

 

Neste sentido, a proposta inicial do trabalho foi alcançada, permitindo que se tenha 

uma visão acurada das variáveis mais relevantes nas relações estabelecidas entre 

atacadistas e distribuidores, e pequenos varejistas, e como estas variáveis se 

desenvolvem nas relações estabelecidas entre os varejistas e os atacadistas e 

distribuidores entrevistados. 

 

A primeira conclusão, ao se analisar as entrevistas, é que os relacionamentos não 

ocorrem sob a mesma base. Ou seja, apesar de atacadistas e distribuidores 

desempenharem as funções preconizadas por Rosenbloom (1999), as práticas 

destas tarefas assumem características diferentes .  Estes diferentes modos de 

atuação influenciam a maneira pela qual se desenvolvem os relacionamentos com o 

pequeno varejo, e terão impacto em variáveis chaves como a confiança, cooperação 

e compromisso, fatores fundamentais para o estabelecimento de relacionamentos de 

sucesso e de longa duração. 

 

Em termos da atuação, na perspectiva dos pequenos varejistas, os atacados são 

vistos como empresas focadas eminentemente em preço, em contraposição aos 

distribuidores, vistos como empresas focadas mais em serviço. O resultado é uma 

preponderância, nos relacionamentos com atacadistas, de um relacionamento muito 

próximo do transacional, com foco no curto prazo e com pouca, ou nenhuma, 

cooperação ou compromisso. A confiança, quando se estabelece, é limitada e, 

invariavelmente, é depositada na figura do vendedor. Esta perspectiva inibe o 
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aprofundamento dos relacionamentos, que se desenvolve em uma base 

eminentemente transacional e oportunística, em que o fator preço, aliada ao prazo 

de entrega e prazo de pagamento, torna-se o parâmetro de comparação e avaliação. 

 

No caso dos distribuidores, os fatores preço, prazo e entrega, apesar de 

importantes, são relativizados em função de uma maior diferenciação de serviços , 

com a presença de fatores como trocas, atividades de merchandising e sortimento, 

que orientam o relacionamento para uma perspectiva mais cooperativa e direcionada 

para o longo prazo. 

 

Os atacadistas, pelo menos aqueles mais bem estruturados, já parecem ter a 

consciência de que o estabelecimento de relacionamentos em uma base mais 

cooperativa e de longo prazo é necessário para sua sobrevivência e crescimento. A 

experiência do atacadista C, com a formação de uma rede de varejistas 

independentes sob a sua coordenação, e as tentativas do atacadista A, em 

implementar uma nova forma de atuação no mercado, são indicadores claros desta 

tomada de consciência. Por outro lado, os pequenos varejistas já começam a 

perceber que se torna mais difícil fazer frente, isoladamente, aos novos modelos de 

lojas capitaneados pelas grandes redes varejistas, que começam a se expandir em 

direção aos seus tradicionais locais de atuação. O acirramento da concorrência 

passa a exigir do pequeno varejo uma postura cooperativa com seus fornecedores 

preferenciais, atacadistas e distribuidores, fomentando a adoção de estratégias que 

não se baseiem exclusivamente em preço. 

 

Embora se perceba esta tomada de consciência, na prática, os relacionamentos 

entre atacadistas e varejistas ainda se desenvolvem sob bases de curto prazo. 

Mesmo em relacionamentos que se estendem por mais de uma década, o nível de 

integração é bastante baixo. Apesar do longo tempo de relacionamento há baixo 

envolvimento e baixo nível de expectativas de ambas as partes, o que dificulta o 

aprofundamento das relações. Este baixo nível de expectativas e a pequena 

dependência parecem ser as razões para relativamente baixos índices de conflito, e 

avaliação satisfatória do relacionamento com atacadistas e distribuidores.  
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Se por um lado já existe uma consciência da necessidade da mudança por parte do 

pequeno varejo, a iniciativa de se implementar uma nova maneira de se relacionar é 

uma iniciativa que tem partido das empresas atacadistas. A iniciativa do atacadista C 

é uma experiência inovadora neste sentido, embora já não seja a única no mercado. 

Apesar de ser um pouco prematuro em se dizer que esta iniciativa venha a se tornar 

um novo paradigma nos relacionamentos entre as grandes empresas atacadistas e 

pequenos varejistas, parece ser uma alternativa viável e que tem apresentado 

significativo crescimento – já possui mais de 800 lojas associadas à rede -, embora, 

tomando-se como parâmetro o faturamento, o atacadista C tenha obtido um 

crescimento em vendas inferior à média do setor atacadista entre 2004 e 2005, 

apesar desta iniciativa. Deve-se ressaltar que este modelo é viabilizado, em grande 

parte, pela estrutura deste atacadista, sendo de difícil reprodução em empresas com 

menor porte, não sendo, portanto, um modelo aplicável a todo o mercado.  

 

Por outro lado, percebe-se em algumas empresas, como o atacadista A, uma 

tentativa de adaptarem os seus modelos de negócios a um padrão próximo ao que é 

desenvolvido pelas empresas distribuidoras. De um modo ou de outro é perceptível 

uma nítida mudança de uma perspectiva centrada exclusivamente em transações 

discretas (preços, prazo, entrega) para uma perspectiva centrada em transações 

colaborativas (trocas, merchandising, investimentos idiossincráticos).  

 

Muitas estratégias adotadas pelas empresas atacadistas, e a distribuidora no 

relacionamento com os pequenos varejistas, demonstram esta aproximação no 

sentido de trocas mais relacionais, embora este avanço não se faça de maneira igual 

entre os três agentes de atacado entrevistados. Também esta é a percepção dos 

pequenos varejistas, quando analisam os seus relacionamentos com empresas 

atacadistas e distribuidoras, exemplificada pela diferença entre algumas das 

estratégias implementadas pelos atacadistas, e várias das expectativas dos 

pequenos varejistas, dentre as quais, evidenciamos, a seguir, as mais significativas: 

 

� Rotatividade de vendedores – Aspecto crítico avaliado pelos varejistas para o 

estabelecimento de relacionamentos de sucesso. As empresas atacadistas têm 

consciência da importância deste fator, mas, pelas entrevistas com os varejistas 

e as empresas atacadistas e distribuidora, esta variável não parece ser a mais 
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relevante nas prioridades das empresas atacadistas. Questões como a baixa 

qualificação e demandas trabalhistas parecem ser complicadores para a 

diminuição da rotatividade. 

� Entregas – Em busca da redução de custos, ou mesmo por uma opção 

estratégica, muitas empresas atacadistas terceirizam total ou parcialmente a sua 

logística e entrega. O resultado no longo prazo, para o relacionamento não 

parece ser satisfatório, com uma grande quantidade de varejistas que reclamam 

das entregas realizadas por empresas terceirizadas. Uma alternativa seria o 

aprofundamento do relacionamento dos atacadistas com as empresas 

terceirizadas. 

� Fracionamento – Fator de grande importância, principalmente nas lojas de menor 

porte. Embora as empresas atacadistas entrevistadas já tenham a prática de 

fracionar uma boa parcela de seu mix, os varejistas reclamam que muitas 

empresas atacadistas ainda não fracionam. 

� Investimentos Idiossincráticos – A ausência quase que total de investimentos das 

empresas atacadistas no seu relacionamento com pequenos varejistas é um dos 

fatores mais críticos, na percepção dos varejistas, para a ausência de 

relacionamentos mais cooperativos. A realização de investimentos 

idiossincráticos projeta o relacionamento para o longo prazo e tem influência na 

preferência de compra do varejista. Iniciativas como do atacadista C e de 

distribuidores comprovam a importância e o resultado destes investimentos. 

� Poder do Vendedor – A análise do poder do vendedor está muito relacionada à 

questão da autonomia na negociação. Os atacadistas são considerados menos 

flexíveis do que os distribuidores, o que concentra o foco da negociação na 

variável preço. Maior investimento em treinamento das equipes de vendas e 

implementação de ferramentas como CRM poderiam melhorar este perfil. 

� Preço – Foco de maior atenção das empresas atacadistas é considerado a 

variável mais importante no relacionamento. De fato, em função da quase que 

total ausência de diferenciação entre as empresas atacadistas, e do grande 

número de opções de fornecimento disponível ao varejista, acaba se tornando a 

principal preocupação dos agentes. Entretanto, a pesquisa demonstra que 

apesar de ser um qualificador de grande importância, não é a única variável 

valorizada pelos varejistas. Variáveis como troca, atendimento, mix e entrega 

podem diminuir a sua importância, principalmente em determinados produtos.  
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� Merchandising – Serviço valorizado pela maioria dos varejistas e praticamente 

ausente nas estratégias das empresas atacadistas. É um dos principais 

diferenciais das empresas distribuidoras. 

� Quebras de pedidos - Causa de grande insatisfação por parte dos varejistas. É 

inconteste a diminuição de sua incidência em função dos avanços na 

informatização dos processos de venda, mas o varejo ainda se ressente de 

estratégias mais significativas neste sentido. A percepção que se tem é que o 

problema atualmente está mais no fator humano (vendedor) do que no processo. 

Treinamentos mais efetivos e maior acompanhamento das equipes de vendas 

poderiam diminuir ainda mais a incidência. 

� Marcas Próprias – Adotada pelas empresas atacadistas de maior porte, e pouco 

associadas a empresas distribuidoras, as marcas próprias parecem ser uma 

tentativa dos atacadistas em criarem diferenciais, e, ao mesmo tempo, 

dependência do varejista. Consideradas estratégicas pelos atacadistas, não são 

valorizadas pelos varejistas. A ausência de maiores investimentos em 

divulgação, material de ponto-de-venda e merchandising, além de foco em baixo 

preço, contribuem para esta baixa aceitação. 

� Troca – Um dos principais diferenciadores entre atacadistas e distribuidores é 

uma variável de grande importância para o varejista. Praticamente ausente nas 

estratégias de atacadistas, contribui para a imagem de que atacadistas não se 

interessam pelo relacionamento, tendo preocupação somente com a venda. 

Variável de difícil operacionalização pelos atacadistas, já que nem sempre têm o 

apoio da indústria para a prestação deste serviço. Um aprofundamento do 

relacionamento com os fabricantes, pelo menos com os principais fornecedores, 

poderia minimizar esta deficiência. 

� Cooperação – As empresas atacadistas acreditam ter um comportamento 

cooperativo com o varejo, porém a realidade demonstra que os relacionamentos 

se dão em bases bem pouco cooperativas. As empresas atacadistas se 

ressentem da baixa lealdade dos varejistas, mas de outro lado, pouco oferecem 

além de preço e sortimento para seus clientes. Bem poucas empresas 

atacadistas são vistas, pelos varejistas, como tendo um genuíno interesse em 

seu desenvolvimento, e menos ainda atuando em prol de seu fortalecimento. As 

bases de cooperação, quando ocorrem, são ao nível do relacionamento com o 

vendedor, e que se sustenta mais por uma questão de empatia do que pela 
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atuação do atacadista. O atacadista C parece ser um dos poucos exemplos de 

empresa atacadista que goza de uma imagem mais positiva em seus 

relacionamentos com o pequeno varejo, mesmo entre os varejistas que não são 

associados à rede sob sua coordenação, em função da série de serviços que 

disponibiliza, como financiamentos, bônus, treinamentos e campanhas 

promocionais e de relacionamento.  

 

Como conclusão geral deste estudo verifica-se que os relacionamentos entre 

atacadistas, distribuidores e pequenos varejistas se dá em grande medida em torno 

de uma perspectiva de curto prazo. Embora seja esta a realidade, já existem 

elementos que demonstram que a própria evolução do setor tem encaminhado os 

relacionamentos em direção a uma perspectiva mais relacional. Esta postura focada 

no curto prazo, ainda reflexo de uma cultura inflacionária, em que as empresas 

atacadistas eram vistas, e atuavam de fato como meros intermediários e 

especuladores, vem sendo paulatinamente substituída por uma cultura voltada para 

a eficiência e a prestação de serviços.  

 

Existem empresas em vários níveis de desenvolvimento, e já surgem iniciativas 

concretas com o objetivo de estabelecer relações mais cooperativas dentro deste 

canal. O surgimento de novas formas de atuação como a dos distribuidores 

exclusivos, brokers, operadores logísticos, e mesmo a mudança na forma de 

atuação de empresas atacadistas demonstra que os relacionamentos caminham 

nesta direção. A concentração e o fortalecimento das grandes redes de auto-serviço, 

e o avanço destas cadeias para locais, até há pouco tempo, de penetração quase 

que exclusiva do pequeno e médio varejo, só confirmam que relacionamentos mais 

cooperativos entre atacadistas e distribuidores, e o pequeno varejo, tornam-se a 

cada dia mais uma questão de sobrevivência.    
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7 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

A pesquisa empreendida na realização deste trabalho possui diversas limitações, 

que são destacadas a seguir: 

 

� Tratando-se de um estudo exploratório e qualitativo, suas conclusões não são 

passíveis de generalização; 

� A experiência prévia do pesquisador com o objeto do estudo, embora positiva em 

função do conhecimento, experiência profissional e maior capacidade de análise, 

pode ter trazido algum viés em termos de interpretação dos resultados; 

� O fato de a pesquisa ter se concentrado na cidade de São Paulo, e em 

determinados bairros, pode refletir uma realidade muito específica e 

relativamente diversa do restante do país, apesar de todos os bairros 

satisfazerem os critérios estabelecidos como de baixa renda; 

� Finalmente, as empresas atacadistas, e distribuidora, selecionadas para as 

entrevistas são empresas tradicionais no mercado, e bastante reconhecidas pela 

sua reputação e seriedade. Mesmo assim, as estratégias de relacionamento 

implementadas por estas empresas podem não ser paradigmas da forma de 

atuação de todas as demais empresas do segmento. Da mesma maneira as 

empresas varejistas entrevistadas. Embora sejam empresas atuantes há vários 

anos em seus mercados, podem também não ser totalmente representativas do 

mercado em geral.  
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8 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

A natureza exploratória da presente pesquisa possibilita a realização de outros 

estudos que possam esclarecer ou aprofundar alguns temas bastante relevantes e 

passíveis de investigação futura. Dentre estes estudos algumas alternativas podem 

ser sugeridas: 

 

� A realização de um estudo semelhante, mas abordando pequenos varejistas em 

regiões de renda mais elevada, com o objetivo de se identificar se existem  

mudanças significativas nas formas de relacionamento entre os agentes; 

� Estudo do relacionamento entre varejistas e os novos formatos de atuação como 

brokers, operadores logísticos e distribuidores especializados por categoria 

(DECs), bem como junto a outros segmentos varejistas que não o alimentício; 

� Pesquisas de caráter quantitativo que avaliem, em maior profundidade, os 

construtos da confiança, cooperação  e compromisso nos relacionamentos entre 

atacadistas, distribuidores e varejistas.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1 -  Questionário de entrevista com atacadistas e distribuidor. 

 

1. Qual o tipo de cliente atendido? (modelos varejistas, tamanho, bairros, 

regiões).  

Fatores analisados: desempenho/ comparação de alternativas 

2. Qual a freqüência de visitas aos varejistas?  

Fatores analisados: desempenho/ confiança/ laços sociais/ comparação de 

alternativas/ confiança no vendedor; 

3. Há muita rotatividade dos vendedores? Isto tem impacto no seu negócio? 

Fatores analisados: desempenho/ confiança/ laços sociais/ comparação de 

alternativas; 

4. Qual o tempo médio de relacionamento com as empresas varejistas?  

Fatores analisados: confiança no fornecedor/ confiança no vendedor; 

5. Quais os tipos de investimentos feitos pelos atacadistas nos varejistas? 

Fatores analisados: objetivos comuns/ comparação de alternativas/ 

investimentos não recuperáveis/ adaptação; 

6. Fornecem displays ou equipamentos?  

Fatores analisados: objetivos comuns/ comparação de alternativas 

/investimentos não recuperáveis/ adaptação; 

7. Há muita variação nos preços dos produtos? Como variam as margens?  

Fatores analisados: comportamento oportunista/ poder/ comparação de 

alternativas /confiança; 

8. Como é a política de descontos e bonificações?  

Fatores analisados: comparação de alternativas/ poder/ comportamento 

oportunista; 

9. Participa de cotações de preços? Por que?  

Fatores analisados: comparação de alternativas/ poder/ Comportamento 

oportunista/ incerteza; 

10. O que é uma grande diferença de preços?  

Fatores analisados: comparação de alternativas /poder/ comportamento 

oportunista/ incerteza; 
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11. Como se diferencia dos concorrentes?  

Fatores analisados: comparação de alternativas /satisfação/ poder/ tecnologia/ 

investimentos idiossincráticos; 

12. Como é a atuação do vendedor nas negociações? E nas reclamações? 

Fatores analisados: confiança no vendedor/ laços sociais/ satisfação/ 

comunicação; 

13. Quais as características do vendedor de atacado?  

Fatores analisados: comparação de alternativas / poder/ comportamento  

oportunista/ incerteza; 

14. Qual o regime de contratação? Isto impacta no negócio?  

Fatores analisados: Valores compartilhados/ confiança/ laços sociais; 

15. As entregas são pontuais? Qual o prazo médio?  

Fatores analisados: satisfação  com o desempenho/ poder; 

16. Há quebra de pedidos? (falta de mercadorias)  

Fatores analisados: comparação de alternativas/ poder/ comportamento 

oportunista/ incerteza; 

17. Existe um valor mínimo para compra? Ë um fator complicador?  

Fatores analisados: adaptações/ comparação de alternativas/ poder/ confiança 

fornecedor/ benefícios do relacionamento; 

18. Vende mercadorias faturadas fora do estado de São Paulo? Por que?  

Fatores analisados: confiança no fornecedor / satisfação com o desempenho; 

19. Sua equipe de vendas é  informatizada? Isto é relevante?  

Fatores analisados: confiança /tecnologia; 

20. Como é feita a análise da concorrência?  

Fatores analisados: Comparação de alternativas; 

21. Existem relatórios, pesquisas, avaliação de desempenho?  

Fatores analisados: Comparação de alternativas /adaptações; 

22. Quais as principais formas de comunicação com o varejo? Há um canal 

formal?  

Fatores analisados: Confiança/ laços socias/ objetivos comuns/ confiança/ 

comunicação; 

23. Como são resolvidos os conflitos?  

Fatores analisados: poder/ adaptações; 
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24. Faz trocas de mercadorias? (avariadas, vencidas, sem giro)  

Fatores analisados: compromisso/ adaptações /objetivos comuns /comparação 

de alternativas; 

25. Como são feitas as devoluções?  

Fatores analisados: compromisso/ adaptações/ objetivos comuns /comparação 

de alternativas; 

26. Há algum trabalho de treinamento, consultoria ou cursos para os varejistas? 

Fatores analisados: Investimentos não recuperáveis/ laços estruturais /objetivos 

comuns/ cooperação /compromisso; 

27. Existe algum programa de fidelização ou relacionamento?  

Fatores analisados: Investimentos não-recuperáveis /laços estruturais/ objetivos 

comuns/ cooperação/ compromisso; 

28. Realiza campanhas para o varejista? (prêmios, sorteios, concursos)?  

Fatores analisados: Investimentos não-recuperáveis /laços estruturais /objetivos 

comuns cooperação /compromisso; 

29. Quais os prazos de pagamento?  

Fatores analisados: Satisfação com o desempenho /comparação de alternativas 

/poder/ comportamento oportunista; 

30. Há alguma forma de financiamento ao varejo?  

Fatores analisados: Investimentos não-recuperáveis /laços estruturais /objetivos 

comuns / cooperação /compromisso;  

31. Como é tratada a inadimplência?  

Fatores analisados: laços estruturais /objetivos comuns / cooperação 

/compromisso /custos de terminar o relacionamento; 

32. Como é realizada a concessão de crédito?  

Fatores analisados: Confiança/ reputação/ custos de terminar o relacionamento; 

33.  Qual o mix de produtos? Quantos itens trabalha?  

Fatores analisados: Satisfação com o  desempenho /comparação de 

alternativas / adaptações; 

34. Quais as principais marcas oferecidas ?  

Fatores analisados: Satisfação com o  desempenho /comparação de 

alternativas / adaptações; 
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35. Trabalha com marcas próprias? Por que?  

Fatores analisados: Comparação de alternativas /poder/ laços estruturais/ 

aquiescência; 

36. Há fracionamento de embalagens?  

Fatores analisados: Satisfação com o desempenho /comparação de alternativas 

/adaptações; 

37. Quais as principais dificuldades de atuação?  

Fatores analisados: custo de terminar o  relacionamento /cooperação / 

compromisso /poder; 

38. Quais são as metas a serem alcançadas (faturamento, distribuição numérica, 

retenção de clientes, gerenciamento por linha de produtos, ROI, etc)  

Fatores analisados: satisfação com o desempenho /comparação de alternativas 

/poder/ objetivos comuns /cooperação /compromisso /aquiescência; 

39. Como é realizada a mensuração de resultados?  

Fatores analisados: operacional 

40. Como avalia o resultado das estratégias? As metas têm sido atendidas? 

Fatores analisados: Satisfação com o desempenho /comparação de alternativas 

/poder /objetivos  comuns /cooperação /compromisso /aquiescência; 

41. Quais os principais indicadores de desempenho e como são avaliados? 

Acredita que devem ser realizadas alterações nas estratégias atuais da 

empresa? Por quê? Pretende implementá-las?  

Fatores analisados: Satisfação com o  desempenho /comparação de 

alternativas /poder /objetivos comuns /cooperação /compromisso /aquiescência; 
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Anexo 2 – Questionário para entrevista com varejistas.  

 

1. Qual seu número de fornecedores?  

Fatores analisados: Comparação de alternativas 

2. Quantos são atacadistas? E distribuidores?  

Fatores analisados: Comparação de alternativas 

3. Qual a freqüência de visitas dos atacadistas?  

Fatores analisados: desempenho/ confiança/ laços sociais/ comparação de 

alternativas/ confiança no vendedor; 

4. Há muita rotatividade dos vendedores dos atacadistas? Isto tem impacto no 

seu negócio?  

Fatores analisados: desempenho/ confiança/ laços sociais/ comparação de 

alternativas; 

5. Qual o tempo médio de relacionamento com as empresas atacadistas que o 

visitam?  

Fatores analisados: confiança no fornecedor/ confiança no vendedor; 

6. Quais os tipos de investimentos feitos pelos atacadistas na sua loja? E os 

distribuidores?  

Fatores analisados: objetivos comuns/ comparação de alternativas/ 

investimentos não recuperáveis/ adaptação; 

7. Os atacadistas fornecem displays ou equipamentos? E os distribuidores?  

Fatores analisados: objetivos comuns/ comparação de alternativas 

/investimentos não recuperáveis/ adaptação; 

8. Há muita variação nos preços dos produtos? E entre os atacadistas?  

Fatores analisados: comportamento oportunista/ poder/ comparação de 

alternativas /confiança; 

9. Como é a política de descontos e bonificações?  

Fatores analisados: comparação de alternativas/ poder/ comportamento 

oportunista; 

10. Faz cotação de preços? Por que?  

Fatores analisados: comparação de alternativas/ poder/ comportamento 

oportunista/ incerteza; 
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11. O que é uma grande diferença de preços?  

Fatores analisados: comparação de alternativas /poder/ comportamento 

oportunista/ incerteza; 

12. Como introduz um novo atacadista como fornecedor?(como avalia)  

Fatores analisados: comparação de alternativas /satisfação/ poder/ tecnologia/ 

investimentos idiossincráticos;  

13. Por que elimina um atacadista como fornecedor?  

Fatores analisados: comparação de alternativas /satisfação/ poder/ tecnologia/ 

investimentos idiossincráticos; 

14. Como diferencia/ dá preferência a um determinado atacadista?  

Fatores analisados: comparação de alternativas /satisfação/ poder/ tecnologia/ 

investimentos idiossincráticos; 

15. Como é a atuação do vendedor nas negociações? E nas reclamações?  

Fatores analisados: confiança no vendedor/ laços sociais/ satisfação/ 

comunicação;  

16. Quais as características mais valorizadas em um vendedor de atacado?  

Fatores analisados: comparação de alternativas / poder/ comportamento  

oportunista/ confiança; 

17. Quais as características mais valorizadas em um atacadista?  

Fatores analisados: comparação de alternativas / poder/ comportamento  

oportunista/ confiança; 

18. As entregas são pontuais? Qual o prazo médio? É adequado?  

Fatores analisados: satisfação  com o desempenho/ poder; 

19. Há quebra de pedidos? (falta de mercadorias)  

Fatores analisados: comparação de alternativas/ poder/ comportamento 

oportunista/ incerteza; 

20. Existe um valor mínimo para compra? Ë um fator complicador?  

Fatores analisados: adaptações/ comparação de alternativas/ poder/ confiança 

fornecedor/ benefícios do relacionamento; 

21. Tem preferência em comprar mercadorias faturadas fora do estado de São 

Paulo? Por que?  

Fatores analisados: confiança no fornecedor / satisfação com o desempenho; 

22. As equipes de vendas dos atacadistas são informatizadas? Isto é relevante?  

Fatores analisados: confiança /tecnologia; 
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23. Quais as principais formas de comunicação com o atacado? Há um canal 

formal? 

Fatores analisados: confiança/ laços sociais/ objetivos comuns/ comunicação/ 

reputação;  

24. O atacadista compartilha informações?  

Fatores analisados: laços sociais/ reputação;  

25. Como são resolvidos os conflitos?  

Fatores analisados: poder/ adaptações; 

26. Percebe uma preocupação ou genuíno interesse do atacado com as 

necessidades da loja?  

Fatores analisados: Investimentos não recuperáveis/ laços estruturais /objetivos 

comuns/ cooperação /compromisso; 

27. O atacado faz troca de mercadorias? (avariadas, vencidas, sem giro)  

Fatores analisados: compromisso/ adaptações /objetivos comuns /comparação 

de alternativas; 

28. Como são feitas as devoluções?  

Fatores analisados: compromisso/ adaptações/ objetivos comuns /comparação 

de alternativas; 

29. Há algum trabalho de treinamento, consultoria ou cursos?  

Fatores analisados: investimentos não recuperáveis/ laços estruturais /objetivos 

comuns/ cooperação /compromisso; 

30. Existe algum programa de fidelização ou relacionamento?  

Fatores analisados: investimentos não-recuperáveis /laços estruturais/ objetivos 

comuns/ cooperação/ compromisso; 

31. Realizam campanhas para o varejista? (prêmios, sorteios, concursos)  

Fatores analisados: investimentos não-recuperáveis /laços estruturais /objetivos 

comuns cooperação /compromisso; 

32. Quais os prazos de pagamento? São adequados?  

Fatores analisados: satisfação com o desempenho /comparação de alternativas 

/poder/ comportamento oportunista; 

33. Há alguma forma de financiamento ao varejo?  

Fatores analisados: investimentos não-recuperáveis /laços estruturais /objetivos 

comuns / cooperação /compromisso; 
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34. Como é realizada a concessão de crédito?  

Fatores analisados: confiança/ reputação/ /custos de terminar o relacionamento; 

35. Quais as principais marcas oferecidas pelo atacado?  

Fatores analisados: Satisfação com o desempenho /comparação de alternativas 

/ adaptações; 

36. Trabalha com marcas próprias dos atacados? Por que?  

Fatores analisados: Comparação de alternativas /poder/ laços estruturais/ 

aquiescência; 

37. Há fracionamento de embalagens? É adequada?  

Fatores analisados: Satisfação com o desempenho /comparação de alternativas 

/adaptações; 

38. Quais as principais criticas em relação à atuação do atacado?  

Fatores analisados: custo de terminar o relacionamento /cooperação / 

compromisso /poder; 

39. Vê diferença entre o trabalho realizado entre os atacadistas? E os 

distribuidores?  

Fatores analisados: Satisfação com o desempenho /comparação de alternativas 

/poder /objetivos comuns /cooperação /compromisso /aquiescência; 
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Anexo 3 – Revista Abastecimento nº 1 
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Anexo 4 – Revista para Associados da Rede Varejista do Atacadista C 
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Anexo 5 - Exemplo de conteúdo da Revista Lições para Vender Bem  
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Anexo 6 - Exemplo de conteúdo da Revista Lições para Vender Bem 
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Anexo 7 – Jornal de Ofertas de Varejista Entrevistado 
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Anexo 8 – Campanha de Fidelização promovida por Distribuidor 
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Anexo 9 – Loja sem trabalho de merchandising e exemplo de displays  
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Anexo 10 – Loja com lay-out, material de merchandising e fachada de loja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


