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RESUMO 

 

 

O varejo nos aeroportos no Brasil e no mundo tem ganho relevância nas últimas décadas, 

uma vez que tais locais deixaram de ser apenas um ponto de embarque e desembarque de 

passageiros das aeronaves. Com o intuito de aproveitar o tempo que o passageiro tem à 

disposição enquanto espera o momento do embarque, os aeroportos têm disponibilizado 

cada vez mais opções para o viajante consumir, comprar e utilizar serviços. Além disso, a 

viagem de avião envolve sentimentos particulares, fazendo com que o comportamento do 

passageiro, na figura de consumidor, seja singular dentro de um ambiente aeroportuário. 

Nos aeroportos internacionais, as free shops constituem um dos principais locais de 

consumo dos passageiros, em função de sua ampla variedade de produtos, muitos 

exclusivos, com marcas internacionais e preços isentos de tributação. No GRU Airport – 

Aeroporto Internacional de Guarulhos, que concentra a maior parcela do tráfego 

internacional de passageiros no Brasil, as free shops ocupam cerca de 30% de toda área 

comercial disponível, contribuindo significativamente para a receita do aeroporto. Contudo, 

nos últimos anos, verificou-se uma desaceleração das vendas nestas lojas. Além do câmbio, 

existem outros fatores que contribuem para a performance abaixo da esperada, como 

revelado neste estudo. Assim, com o apoio da revisão de literatura e da experiência 

profissional da autora, aplicou-se um questionário aos passageiros do referido aeroporto 

com a finalidade de identificar os principais inibidores de compras nestas free shops. Para 

parte dos entrevistados, a não compra esteve relacionada à ausência de intenção de compra. 

Já para aqueles que tinham intenção de comprar, porém não compraram, o preço alto 

constituiu o principal fator para a não compra. Ao serem questionados sobre os motivos que 

os levariam a realizar uma compra, preço baixo e promoção foram os itens mais 

mencionados. Como conclusão das entrevistas, recomenda-se ao operador das free shops 

trabalhar ações estratégicas voltadas à compra por impulso, à precificação e às promoções. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para que o operador das lojas, a partir dos 

resultados da pesquisa, desenvolva tais estratégias, contribuindo para o aumento das vendas. 

Adicionalmente, espera-se que este estudo possa ser útil à concessionária GRU Airport, 

para que, compreendendo os fatores que têm contribuído para uma performance de vendas 

abaixo da esperada nos free shops, possa tomar ações em conjunto com a Dufry com o 

intuito de reverter o cenário. 

Palavras-chaves: Aeroporto. Free Shops. Varejo. Comportamento. Passageiro. 



  

ABSTRACT 

 

 

In recent decades, retail activities at airports in Brazil and worldwide have being increasing 

significantly, since such locations are no longer just a departure and arrival place. Taking 

advantage of the time that passengers have available, while waiting for the boarding time, 

airports have increased more and more the offer of products and services for them. 

Additionally, in an airport environment, the passenger’s journey involves specific feelings, 

making his/her behavior, as a customer, different from a shopping center client. In 

international airports, free shops stores are one of the main consumption sites for 

passengers, due to their huge variety of products, most of them exclusive, international 

brands, and tax-free prices. At GRU Airport – Guarulhos International Airport, which 

concentrates the largest share of international passenger traffic in Brazil, the free shops 

account for nearly 30% of the commercial area available, accounting for significant revenue 

for the airport. However, in the last few years, sales slowed down in such stores. Besides 

exchange rate fluctuations, there are other aspects that contribute to the free shops 

underperformance, which will be examined in this study. Thus, supported by the literature 

review combined with the author's professional experience, a research was made with the 

passengers at the airport in order to recognize the main buying inhibitors in free shops. The 

results revealed that some of the interviewees didn’t buy due to the lack of purchase 

intention. For those who had the intention but didn’t buy any product in free shops, high 

price was the most frequently mentioned factor. When inquired about the reasons that could 

make them buy something in the free shops, low price and promotion were the cause most 

frequently mentioned. In conclusion, we recommend that the operators of free shops 

develop impulse buying strategies, as well as pricing and promotions actions plans. This 

study was conducted in the hope of contributing to the free shops operators’ relevant 

information in order to develop strategies that contribute to the increase of sales. 

Additionally, it is expected that this study could be valuable to GRU Airport concessionaire, 

so that understanding the main reasons that have contributed to underperformance free 

shops sales, actions can be taken together with Dufry to reverse the scenario. 

 

Key-words: Airport. Free Shops. Retail. Behaviour. Passenger. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do tema e problema de pesquisa 

 

A operação de um aeroporto demanda altos investimentos e, para fazer frente a estes, 

seus operadores buscam maximizar suas receitas, sejam elas tarifárias (provenientes de 

três fontes: da cobrança de tarifas das companhias aéreas em função do pouso e decolagem, 

da movimentação das cargas transportadas, da cobrança de tarifas dos passageiros ali 

embarcados) e não tarifárias (provenientes da locação de espaços dentro do sítio 

aeroportuário). 

Em linha com este entendimento, os aeroportos deixaram de ser apenas um local para 

embarque e desembarque de passageiros. Com o intuito de melhorar a experiência da 

viagem, os aeroportos passaram a ofertar cada vez mais atrativos como áreas de 

alimentação, lojas, espaços para trabalhar (lounges), espaços para entretenimento, oferta de 

serviços, entre outros. 

Em regra, os aeroportos constituem o primeiro e o último local de contato dos turistas 

em seus destinos, motivando os operadores dos aeroportos a proporcionar uma  experiência 

de viagem melhor possível a seus passageiros (FASONE, KOFLER E SCUDERI, 2016, p. 

36). 

Neste sentido, o varejo aumentou sua importância dentro do aeroporto, representando 

uma importante fonte de receita não tarifária, através da receita proveniente com a locação 

de espaço para as lojas, restaurantes e serviços. Em 2017 as receitas não tarifárias 

representaram 44% da receita bruta total do GRU Airport - Aeroporto Internacional de São 

Paulo (GRU, 2017). 

Denomina-se travel retail, ou varejo de viagem, o varejo encontrado nos aeroportos, 

cuja importância tem sido cada vez maior, despertando interesse de grandes marcas 

(nacionais e internacionais) de alimentação, varejo e serviço que desejam expandir seus 

negócios. Em especial marcas de cosméticos, perfumes, roupas e acessórios procuram 

negociar espaços nas free shops dos aeroportos para que possam ficar conhecidas para 

passageiros de diferentes partes do mundo. A presença de marcas internacionais em tais 

lojas traz vários benefícios, dentre os quais um dos mais relevantes é a ausência de barreiras 

relacionados à lingua  (WEAVER, 2017, p. 85). 
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As receitas obtidas com a locação de espaço para as free shops constituem uma das 

principais fontes de receita dos aeroportos internacionais. Em troca da exploração do 

espaço, estas operações pagam ao aeroporto uma remuneração mínima mensal (ou anual) e 

um percentual sobre suas vendas. Assim, uma performance (boa ou má) destas lojas impacta 

diretamente o resultado financeiro do aeroporto.  

Estas lojas oferecem uma série de vantagens ao passageiro internacional, como produtos 

exclusivos, marcas de relevância internacional, promoções, que, associadas à isenção de 

impostos, tornam as lojas um verdadeiro paraíso de compras.  

Entretanto, apesar de todos os atrativos, nos últimos anos tem-se verificado uma 

tendência de queda nas vendas nas free shops no GRU Airport - Aeroporto Internacional de 

São Paulo, o que tem impactado negativamente a receita do aeroporto. 

 Visando compreender os principais motivos que têm provocado a queda nas vendas de 

tais operações, este estudo se propôs a explorar os fatores que inibem o consumo dos 

passageiros nas lojas free shops do GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo. 

Em consonância com o tema de pesquisa, desenhamos a seguinte questão de pesquisa 

para este estudo: quais os principais motivos que levam os passageiros em viagem 

internacional a não comprar nas free shops do GRU Airport - Aeroporto Internacional de 

São Paulo? 

 

1.2 Objetivo e Justificativa do tema 

 

As chamadas “free shops” ou lojas “duty free” estão presentes em diversos locais, como 

portos, cruzeiros, fronteiras de países e aeroportos internacionais, oferecendo amplo 

sortimento de produtos, muitas vezes exclusivos, com preços (em geral) muito atrativos, 

uma vez que se beneficiam da isenção de impostos (tax free). 

No GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo, as free shops ocupam cerca 

de 30% da área bruta disponível para locação (aproximadamente 15.000m2) e são operadas 

pela Dufry, líder mundial em travel retail (varejo de viagem).  

Pela exploração do espaço, a Dufry remunera o aeroporto proporcionalmente de acordo 

com as vendas em suas lojas, sendo a receita proveniente das free shops correspondente a 

cerca de 20% da receita total do aeroporto.  

Qualquer oscilação nas vendas destas operações impacta diretamente no resultado do 

Aeroporto. Assim, compreender os motivos que inibem o consumo nestas lojas constitui 
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relevante fonte de informação tanto para o operador (Dufry) das free shops como para o 

administrador do aeroporto (GRU Aiport). 

Assim, a justificativa deste trabalho é oferecer aos dirigentes da empresa Dufry e aos 

administradores do GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo informações sobre 

os principais motivos que inibem o consumo nas free shops, de forma que possam ser 

criadas ações que contribuam para melhorar a performance das vendas.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Aeroportos e receitas aeroportuárias 

 

A movimentação de passageiros pelo mundo em aeroportos comerciais tem apresentado 

um contínuo crescimento nos últimos anos, sobretudo impulsionado pelo tráfego nos países 

asiáticos. 

De acordo com dados da ACI - Aiport Council International (ACI, 2017), em 2016 

houve um aumento de 6,5% no fluxo de passageiros em relação a 2015. Neste período, 

China, EUA e Índia foram os países que mais contribuíram para este crescimento, 

apresentando uma variação positiva de 21,6%, 12,6% e 8,8% respectivamente. 

No Brasil, em decorrência da forte recessão sofrida nos anos de 2015 e 2016, que 

resultou em um PIB negativo de -3,5% nos dois anos (IBGE, 2018), em 2016 a 

movimentação de passageiros sofreu uma queda de -7,0% em comparação a 2015, sendo -

6,8% em passageiros domésticos e -17,8% em passageiros internacionais (INFRAERO, 

2017).  

Já em 2017, com a leve retomada do PIB (+1,0%), o número de passageiros voltou a 

crescer, apresentando uma variação positiva de 3,2% em relação à 2016, sendo 2,9% na 

movimentação de passageiros domésticos e 16,6% na movimentação de passageiros 

internacionais (INFRAERO, 2017). 

Para atender à crescente demanda de passageiros, os aeroportos deixaram de ser apenas 

meros prestadores de serviços aeroportuários, vindo a explorar outras modalidades de 

receitas, além das provenientes da movimentação de aeronaves (pouso e decolagem), 

passageiros (taxa de embarque) e cargas (movimentação). 

O Aeroporto Internacional de São Paulo, localizado na cidade de Guarulhos, foi 

privatizado em 2012, e é atualmente administrado pelo consórcio formado pelas empresas 

Invepar e Airports Company South Africa (ACSA), que venceu o leilão de concessão por 

um período de 20 anos. Na ocasião da privatização, o aeroporto recebeu a marca GRU 

Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU, 2019). 

Para fazer frente aos investimentos e despesas exigidas durante o período de concessão, 

como o valor da outorga (prestações anuais pagas ao governo pelos contratos de 

privatização), os aeroportos concedidos à iniciativa privada (ou privatizados), como é o caso 

do GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo - procuram explorar ao máximo as 

possibilidade de receita.  
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As receitas aeroportuárias podem ser classificadas em receitas aeronáuticas e receitas 

não aeronáuticas. As aeronáuticas provêm dos serviços de embarque de passageiros, dos 

movimentos de pouso e permanência de aeronaves e da movimentação de cargas. Já as não 

aeronáuticas relacionam-se à exploração do espaço destinado aos serviços oferecidos pelo 

aeroporto, tais como as free shops, as operações de alimentação, o estacionamento, as 

locadoras de veículos, a exploração do serviço de wi-fi, a comercialização da publicidade 

no sítio aeroportuário, os hotéis, entre outros (RESENDE; FONSECA; CALDEIRA, 2016, 

p. 22). 

Para Fuerst e Gross (2018), o desenvolvimento de atividades que geram receitas não 

aeronáuticas é algo estratégico para que os aeroportos se tornem menos dependentes da 

volatilidade da demanda por transporte aéreo. Segundo os autores, existe uma alta 

atratividade em relação às atividades relacionadas a tais receitas (não aeronáuticas), 

especialmente em função do baixo custo de implantação, quando comparadas à atividade 

aeronáutica, que envolve altos investimentos, como pistas de pouso e decolagem, 

disponibilização de pontes de embarque, criação de faixas de rolagem para taxiamento de 

aeronaves, entre outros. 

Sobre o desenvolvimento do segmento comercial dentro dos aeroportos, Graham (2013) 

relata que o relacionamento entre os operadores de aeroportos e seus clientes vem sofrendo 

grande transformação e complexidade. Como consequência, verifica-se uma grande 

resiliência das receitas não aeronáuticas e menos dependência das receitas provenientes das 

companhias aéreas (aeronáuticas). 

Em um estudo realizado com 75 aeroportos em 35 países, Fuerst e Gross (2018) 

identificaram que as receitas provenientes de negócios não aeronáuticos têm recebido 

especial atenção dos aeroportos que buscam aumentar sua lucratividade. Em tal 

levantamento, concluíram que (i) a representatividade de passageiros internacionais, (ii) o 

tamanho do aeroporto e (iii) o tamanho das áreas destinadas a atividades comerciais, 

especialmente nas áreas restritas (acessadas somente por passageiros), constituem fatores 

determinantes para o incremento das receitas não aeronáuticas.  

Em levantamento feito pela CAPA (Center for Aviation) (2019) - um dos mais 

prestigiados centros de pesquisas em aviação mundial – envolvendo 919 aeroportos que, 

juntos, movimentaram 78% do tráfego mundial em 2016 (cerca de 6 bilhões de passageiros), 

apurou-se uma receita de US$161,3 bilhões, dos quais o equivalente a 39,6% (US$64,3 

bilhões) corresponde às receitas não aeronáuticas, indicando um crescimento de 5,9% em 

relação ao ano de 2015. 
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No Brasil, no ano de 2016, do total de receitas geradas pelos aeroportos administrados 

pela Infraero, as receitas não aeronáuticas representaram 54% da receita total do aeroporto 

(BORILLE; ALMEIDA, 2017, p. 10). 

Um indicador muito utilizado na indústria de aviação para comparar a relevância das 

receitas não aeronáuticas nos aeroportos no mundo, corresponde à receita não aeronáutica 

por passageiro (soma de todas as receitas aeronáuticas obtidas no ano dividida pelo número 

de passageiros no mesmo período). 

Em 2016 os aeroportos europeus apresentaram a maior receita não aeronáutica por 

passageiro, na ordem de US$10 por passageiro; este valor é bem superior ao apurado pela 

região da América Latina e Caribe, correspondente a US$6,40 por passageiro. No Brasil, 

no mesmo período, o indicador correspondeu a apenas US$4,10 por passageiro.  

Entre as receitas não aeronáuticas, as receitas provenientes do varejo constituem uma 

das principais fontes de receitas, variando sua representatividade distinta de acordo com 

a região geográfica. Na América do Norte, por exemplo, em 2016 o varejo correspondia a 

9% do total das receitas não aeronáuticas; já na América Latina e Europa, o equivalente a 

30%; na Ásia, por sua vez, um total de 44% do total das receitas não aeronáuticas (DFWC, 

2018). 

No GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo, a exploração do espaço físico 

pelo varejo, incluindo as free shops, constitui a principal fonte de receitas não 

aeronáuticas. Em 2017, o varejo deste aeroporto contava com mais de 300 operações 

comerciais, entre lojas e serviços, que ocupavam uma área de cerca de 40.000 m2. As free 

shops, objeto do presente estudo, ocupam cerca de 30% do total desta área. 

O aeroporto é, primariamente, um local destinado a embarque e desembarque de pessoas 

nas aeronaves. Porém, antes de efetivamente embarcar na aeronave, o passageiro precisa 

percorrer diversas etapas obrigatórias até atingir o portão de embarque, tais como, o check-

in, despacho de bagagem, passagem pelo raio-x e a imigração (em caso de vôos 

internacionais). 

Todas estas etapas envolvem pressão do tempo, em razão do horário estabelecido para 

o embarque, o que acaba, comumente, produzindo no passageiro sentimentos de stress, 

ansiedade, nervosismo e preocupação. Aos que já tiveram a oportunidade de viajar de avião, 

possivelmente já experimentaram algum destes sentimentos.  

O papel do varejo no aeroporto é importante no sentido de acalmar o passageiro e 

melhorar a experiência da viagem. Asim, seja através da alimentação, seja através da 
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compra de um produto, o passageiro tem a possibilidade de relaxar, e aliviar um pouco o 

stress da viagem. 

 Assim, podemos dizer que a disposição do varejo no ambiente aeroportuário guarda 

relação direta com os comportamentos particulares exibidos pelos passageiros por ocasião 

da viagem. Na próxima seção exploraremos as características do passageiro em relação ao 

comportamento de compra no ambiente aeroportuário.  

 

2.2 O comportamento de compra do passageiro no ambiente aeroportuário 

 

Para compreender os motivos que inibem o consumo nas free shops, iniciaremos com 

uma reflexão a respeito dos fatores psicológicos e emocionais que afetam o comportamento 

do passageiro no ambiente aeroportuário. 

De acordo com Lin e Chen (2013), o ambiente aeroportuário desencadeia sentimentos 

de stress e ansiedade nos passageiros que, sob a ótica de um consumidor, provocam 

comportamentos de compra distintos dos apresentados em lojas de rua ou de shopping 

centers. 

Na leitura de Weaver (2017) os sentimentos de stress, ansiedade e tédio que envolvem 

o passageiro durante sua jornada, constituem importantes ingredientes para estimular as 

chamadas compras por impulso. 

O stress e a ansiedade têm relação direta com a pressão de tempo exercida no 

passageiro, uma vez que ele deve estar atento ao horário de embarque. Tomando como 

exemplo um passageiro que efetuará uma viagem internacional, ao chegar ao aeroporto, ele 

enfrenta uma série de etapas até o efetivo embarque, a saber: (i) o check-in, (ii) o despacho 

de malas, (iii) o deslocamento até o portão de entrada da área restrita, (iv) o controle de 

segurança para leitura do cartão de embarque, (v) o controle de raio-x, (vi) a imigração para 

controle de passaporte, (vii) o deslocamento até o portão de embarque, (viii) o embarque na 

aeronave. 

Assumindo que todas as etapas acima mencionadas demandam tempo, a “jornada do 

passageiro” até o momento do embarque é estressante, uma vez que para cumprir estas 

fases, não raramente há o enfrentamento de longas filas. 

O sentimento de tédio acompanha os momentos de espera (por vezes horas) que 

antecedem o embarque, constituido outra importante característica do comportamento do 

passageiro no ambiente aeroportuário. Para compensar a sensação de tédio, o passageiro 

busca a distração, que pode ser através da interação (cada vez mais intensa) com seus 
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smartphones (ASSIES, 2014) bem como transformar este instante em um momento de 

consumo (SOARES, 2011, p. 24). 

De acordo com dados internos do GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, 

o tempo médio para vencer todas as etapas até o embarque na aeronave, iniciando com o 

check-in e terminando com apresentação para embarque, gira em torno de 1 hora.  

Contudo, é muito comum que os passageiros passem horas no aeroporto, seja porque 

chegam com certa antecedência em relação ao vôo, seja porque estão em trânsito (em 

conexão, vindos de outro aeroporto). No GRU Airport - Aeroporto Internacional de São 

Paulo passageiros com destino internacional chegam ao aeroporto com antecedência média 

de 4 horas em relação ao horário da decolagem.  

Considerando as estatísticas acima (4 horas de antecedência e  1 hora para todo o 

processamento), existe um tempo considerável à disposição do passageiro para realizção de 

outras atividades no aeroporto, como fazer compras, alimentar-se ou utilizar algum serviço 

disponível no aeroporto  (LIN; CHEN, 2013, p. 426). 

O motivo de viagem (lazer, negócio, estudos, saúde, etc) é outro fator que tem relação 

direta com o comportamento de compra do passageiro. De acordo com levantamento feito 

por Fuerst e Gross (2018), os passageiros que viajam a lazer (leisure travelers) têm uma 

tendência a gastar mais no aeroporto em relação aos que viajam a negócios. Isso porque o 

passageiro que viaja a lazer costuma chegar com maior antecedência ao aeroporto em 

relação ao viajante a negócios, e com isso dispõe de mais tempo para consumir. 

Pesquisa realizada Secretaria de Aviação Civil (SAC, 2018) no terceiro trimestre de 

2018, compreendendo os 20 aeroportos mais movimentados do Brasil, revelou que 57% dos 

passageiros entrevistados viajava a lazer, 33%, a negócios e a parcela restante (10%) com 

outras motivações. 

No GRU Aiport - Aeroporto Internacional de São Paulo, em 2017 um total de 35% dos 

passageiros embarcados nesse aeroporto viajaram a lazer, outros 33% a negócios e o 

restante (32%) viajou por motivos diversos (dados internos do Aeroporto). Considerando 

que os passageiros que viajam a lazer têm uma propensão maior a compras, conforme 

mencionado anteriormente, o aeroporto aproveita desta característica para oferecer uma 

diversidade de lojas e serviços, de forma a estimular o consumo. 
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2.2.1 Compras por impulso no ambiente aeroportuário 

 

Como consequência da atmosfera diferenciada que um ambiente aeroportuário 

apresenta, onde estão presentes sentimentos de euforia e stress, as compras neste tipo de 

local têm uma tendência de serem caracterizadas pelo impulso, ou sem planejamento 

(OMAR; KENT, 2001, p. 226). 

Crawford e Melewar (2003) constataram, através de suas pesquisas, que em aeroportos, 

na categoria balas e confeitos, cerca de 70% do total das compras são feitas por impulso.  

De acordo com Mohan, Sivakumaran e Sharma (2013), a compra por impulso constitui  

um momento de compra repentino, impensado (como um consumidor que observa um doce 

e, de repente, decide comprá-lo).  

As compras não planejadas têm uma grande relevância no ambiente aeroportuário uma 

vez que o passageiro aproveita o momento de viagem para comprar alguma lembrança ou 

um presente para um amigo ou familiar (FERREIRA, 2015, p. 42). 

Tomado por sentimentos de stress, ansiedade e tédio, o passageiro fica mais suscetível 

a efetuar alguma compra impensada, repentina, acabando por mitigar a perturbação causada 

por tais sentimentos.  

Uma pesquisa realizada no Aeroporto International de Incheon (Coreia do Sul), um dos 

aeroportos mais movimentados do mundo, revelou que a pressão do tempo tem impacto 

direto na compra por impulso bem como na intenção de recompra (LEE; YU-JIN; PARK, 

2017, p. 59). 

O varejo aeroportuário ou varejo de viagem (travel retail) se beneficia do tempo que o 

passageiro tem à diposição aliado aos sentimentos que envolvem a viagem, oferecendo 

produtos e serviços que possam atender suas necessidades. 

Na próxma seção, exploraremos com maior detalhe o chamado travel retail (varejo de 

viagem), onde se incluem as free shops, essência deste estudo.  

 

2.3 Travel Retail 

 

 A expressão travel retail está relacionada ao varejo de viagem e, nos aeroportos, tem 

experimentado um crescimento de 12% nos últimos 10 anos, com uma expectativa de 

crescimento de cerca de 8,5% ao ano entre o período de 2017 e 2025 (THE RETAIL 

PLANNER, 2018).  
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De acordo com a LS Retail (LS RETAIL, 2017), líder mundial em desenvolvimento de 

software para o varejo, o crescimento do segmento travel retail pode ser atribuído a quatro 

principais fatores.  

O primeiro fator relaciona-se ao aumento expressivo do número de pessoas utilizando 

o transporte aéreo como meio de transporte na última década. Em 2017, mais de 3,5 bilhões 

de pessoas viajaram de avião no mundo, um crescimento de 7% em relação ao ano anterior 

(STRATEGIST, 2018). Em especial na região do Pacífico na Ásia, o surgimento de 

companhias aéreas low cost provocou um aumento significativo no número de viajantes 

(AP NEWS, 2018). Com mais pessoas viajando, há maior potencial de consumo, 

aumentando a relevância do travel retail. 

Um segundo fator está relacionado a uma maior propensão dos viajantes para consumir 

nos aeroportos. Neste sentido, o varejo do aeroporto oferece um espaço democrático, onde 

os passageiros têm acesso a produtos que muitas vezes não encontram nas ruas e shoppings. 

Além disso, enquanto aguarda o embarque, o passageiro tem a sua disposição um tempo 

maior para procurar (browsing) e comprar (buying) produtos.  

O terceiro fator tem relação com o perfil e volume de passageiros. Em geral, o quadro 

de rotas (origem/destino) não sofre grandes mudanças no dia a dia. Com isso é possível 

preparar o varejo de acordo com o perfil de passageiros do vôo. Por exemplo, um vôo 

proveniente de Buenos Aires naturalmente trará muitos argentinos, que possuem 

determinadas características de consumo. Se o aeroporto concentra muitas partidas e 

chegadas no início da manhã, o varejo deve estar preparado em termos de mão de obra e 

produtos, para atender os horários de pico. 

O último fator está relacionado à visibilidade das marcas. Como forma de torná-las mais 

conhecidas, os varejistas têm enxergado cada vez mais no varejo aeroportuário um local 

para expor suas marcas para passageiros de diferentes países e nacionalidades. Muitos 

varejistas (especialmente os que expõem suas marcas nas free shops) desenvolvem produtos 

exclusivos para o segmento de travel retail (LS RETAIL, 2017). 

Apesar do crescimento do setor, assim como em outros relacionados ao consumo, existe 

uma preocupação relacionada ao padrão de consumo da geração mais jovem de passageiros, 

a chamada “Geração Z” (nascidos entre 1992 e 2010). 

Com efeito, em 2018, na maior feira anual relacionada ao segmento de travel retail no 

mundo (TFWA) realizada anualmente em Cannes, líderes das maiores empresas do 

segmento no mundo discutiram os desafios que o setor tem enfrentado com a mudança no 

comportamento do passageiro, em especial, a “Geração Z”.  
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Pesquisa a respeito dos hábitos da “Geração Z” realizada pela Criteo, líder global em 

marketing para e-commerce, revelou que essa geração é composta de pessoas jovens e 

conectadas (mobile), que buscam constantemente novos produtos e novas experiências.  

Assim, é fundamental que os varejistas adequem sua estratégia e suas operações para 

atender este novo perfil de consumidor. O que passa por uma adequação no mix de produtos 

oferecidos até o redesenho de suas lojas físicas, para que ofereçam uma experiência de 

compras personalizada.  

A pesquisa revelou ainda que, embora 75% dos entrevistados prefere fazer compras on-

line, uma parcela significativa (80%) ainda gosta de comprar em lojas físicas, quando 

possuem tempo, desde que a loja ofereça experiência e novidade (CRITEO, 2018). 

No que diz respeito ao varejo aeroportuário, as free shops precisam estar constantemente 

atentas à mudança de hábitos dos consumidores, estruturando suas áreas de loja e seu mix 

de produtos de acordo com os desejos e necessidades destes.  

Na próxima seção abordaremos com maior detalhe o universo das free shops, iniciando 

com sua definição, sua importância no Brasil e no Mundo e suas características. 

 

2.4 As free shops  

 

Denominam-se duty free (ou free shops) as lojas em que as compras são efetuadas com 

isenção de impostos, em locais autorizados pelo governo tais como aeroportos, a bordo de 

aeronaves, a bordo de cruzeiros e balsas, bem como em regiões de fronteira (DFWC, 2018). 

Conforme estabelecido pela Receita Federal (RECEITA FEDERAL, 2018), o regime 

aduaneiro especial de loja franca (duty free), permite que passageiros em viagem 

internacional adquiram, em portos e aeroportos alfandegados, produtos (nacionais ou 

importados) sem a cobrança de tributos. 

De acordo com relatório divulgado pela DFWC – Duty Free World Council (2018), 

estima-se que, em 2016, foram gastos US$60 bilhões nas free shops e travel retail, dos 

quais Ásia e Europa representaram 70% deste montante. 

Na figura 1 a seguir, demonstra-se a evolução das vendas do segmento duty free de 

acordo com a região geográfica, no período de 2000 a 2016. Da análise do gráfico, 

evidencia-se o descolamento das vendas duty free na região da Ásia a partir de 2010, em 

comparação às demais regiões e uma leve queda nas vendas na região Américas, a partir de 

2014. 



21 

 

 

 Figura 1: Vendas do segmento Duty-Free por região. 

 Fonte: DFWC (2018). 

 

Na América, no ano de 2016 as vendas nas free shops corresponderam a US$12,9 

bilhões, dos quais a maior parte (US$9,0 bilhões) representada pela América Latina e Caribe 

e o restante (US$3,9 bilhões) pela América do Norte (EUA e Canadá).  

A concentração maior de gastos na América Latina e Caribe está diretamente 

relacionada à alta carga tributária presente nestes países, o que torna as compras nas lojas 

free tax muito mais atrativas (DFWC, 2018). Já nos EUA e Canadá, os produtos vendidos 

nas free shops não apresentam expressiva diferença de preço em relação aos vendidos nas 

lojas de ruas e shoppings, tornando menos atrativas as compras nas free shops. 

Quando se analisa a participação do negócio duty free no mundo, em 2016 o Brasil 

figurava entre os 20 principais mercados deste segmento, conforme observa-se na Figura 2 

abaixo.  

Interessante notar o market share  dos países asiáticos, com destaque para Coreia do Sul 

e China, que, em 2016 somaram juntos quase 25% do negócio duty free no mundo. Ao 

mesmo tempo, verificamos que, no mesmo período, no Brasil houve uma queda de 5% nas 

vendas, o que possivelmente guarda a relação com a crise econômica que o país vivenciou 

no período analisado. 
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Figura 2: Market share e taxa de crescimento do segmento Duty-Free dos principais 

mercados. 

 Fonte: DFWC (2018). 

 

Sob a ótica de gasto por passageiro nas operações duty free, no Brasil o gasto é de três 

a quatro vezes superior ao gasto de um norte-americano. Isso se explica, conforme já 

sinalizado anteriormente, que enquanto nos Estados Unidas há pouca ou quase nenhuma 

diferença de preço entre produtos vendidos nas free shops e os comercializados nos 

shoppings e lojas de rua, no Brasil, considerando a carga tributária elevada, a isenção de 

impostos nas free shops torna a compra atratativa para o passageiro (DFWC, 2018). 

A estratégia de vendas das free shops está baseada em alguns pilares, que têm relação 

direta com a característica de viagem de um passageiro internacional. Dentre estes pilares, 

podemos destacar três: o aspecto da passagem (dentro da loja), a questão da espera (pelo 

momento de embarque) e a adoção de promoções (ofertas).  

No que diz respeito à passagem, as free shops normalmente encontram-se estrategica e 

propositalmente localizadas no trajeto após a imigração, até os portões de embarque ou 

saguão de desembarque. Dispostas desta forma, comumente não resta ao passageiro outra 

alternativa senão percorrer a loja para embarcar ou sair do aeroporto. No jargão do varejo 

as lojas assim dispostas levam a denominação de lojas walking through. 

No GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, as free shops do embarque 

estão (estrategicamente) localizadas logo após a passagem pela imigração, no caminho em 
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direção aos portões de embarque, compreendendo uma área superior a 3.000m2 no 

Terminal 3 e 1.100m2 no Terminal 2. 

Já no desembarque, estão localizadas após as esteiras de bagagem e a imigração, antes 

da saída, de forma que para acessar o saguão externo do aeroporto, o passageiro é obrigado 

a percorrer a loja, que ocupa uma área de aproximadamente 4.400m2 no Terminal 3 e 

3.300m2 no Terminal 2. 

Assim, o aspecto da passagem no referido aeroporto é muito bem explorado, deixando 

pouca margem ao passageiro para evitar as lojas. 

O aspecto da espera está relacionado ao tempo que o passageiro tem à disposição, 

enquanto aguarda a chamada para embarque. Conforme mencionado anteriormente, é muito 

comum que passageiros com destino internacional cheguem com antecedência considerável 

ao aeroporto. Depois de fazer o check-in, efetuar o despacho da mala e superar as etapas de 

raio-x e imigração, o passageiro dispõe de um tempo à sua disposição até o efetivo 

embarque, podendo utilizá-lo para consumir algum alimento, fazer alguma compra 

(WEAVER, 2017, p. 84), folhear alguma literatura ou simplesmente “navegar” em seus 

smartphones. 

As free shops buscam aproveitar ao máximo o tempo que o passageiro tem à disposição, 

dimensionando suas lojas de forma a facilitar o contato com os produtos (toque) e deixando 

o passageiro o mais à vontade possível para circular pela loja. A ideia é tornar a decisão de 

compra fácil, de forma que o passageiro possa pegar o produto, dirigir-se ao caixa para 

efetuar o pagamento, e deixar a loja, sem qualquer barreira.(PARK; CHOI MOON, 2013, 

p. 21).  

Assim, a estratégia das free shops volta-se para oferecer o mínimo possível de barreiras 

(friction less) entre o passageiro e o produto, para aumentar o incentivo à compra. Neste 

sentido, mesmo que contem com algum tempo à disposição, muitos passageiros não querem 

perder tempo com o processo de compra, de forma que o layout da loja vem a facilitar este 

processo. 

As promoções, por sua vez, têm sido utilizadas por muitos aeroportos para estimular os 

passageiros a comprar, tanto aqueles que já têm o hábito de comprar (que já se planejaram), 

quanto, principalmente, aqueles que não planejaram, de forma a estimular as compras por 

impulso. 

Por conta das promoções, é comum o passageiro levar uma quantidade maior do que a 

planejada. Um bom exemplo são as promoções de bebidas alcóolicas, um dos principais 

ítens vendidos nas free shops brasileiras. Os chamados “packs” de whiskies, vinhos, licores 
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constituem um produto muito atrativo, pois não raramente oferecem descontos superiores a 

50% nas compras a partir de três unidades. 

Outras categorias em que as promoções são muito comuns são as categorias de perfumes 

e chocolates. Dentro destas categorias, algumas marcas - que têm uma estratégia e muitas 

vezes produtos destinados ao travel retail - buscam sempre oferecer ítens com descontos 

relevantes, para atrair os consumidores. Assim, marcas como Hugo Boss, Polo Ralph 

Lauren, Carolina Herrera, Nestlè, Lindt, costumam precificar parte dos ítens com desconto 

especial, despertando o interesse de compra pelo passageiro por outros produtos da mesma 

marca. 

Na subseção a seguir, trataremos com maior detalhe das operações duty free no GRU 

Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, local em que foi realizada a pesquisa do 

presente trabalho. 

 

2.4.1 As operações duty free no GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo 

 

A empresa suíça Dufry é a atual operadora das free shops no GRU Airport - Aeroporto 

Internacional de São Paulo. Sediada na Basiléia (Suíça) e com mais de 60 anos de 

experiência no segmento de travel retail, a Dufry é líder mundial em varejo de viagem, 

onde o varejo aeroportuário representa 90% do faturamento do grupo (DUFRY, 2018, p. 

8). 

Em 2017, a Dufry faturou 8,4 bilhões de francos suiços (crescimento de 7,5% em relação 

a 2016) e atingiu um EBITDA de mais de 1,0 bilhão de francos suiços (DUFRY, 2018, p. 

14). No mesmo ano, a América Latina concentrou 21% do total do faturamento líquido da 

Dufry (DUFRY, 2018, p. 15). 

Em 2017, a Dufry operava 2.200 lojas (437.000m2) em 64 países e com presença em 

mais de 390 localidades (Figura 3), oferecendo um sortimento de mais de 50.000 ítens em 

suas 2.200 lojas. Neste período, concentrou mais de 20% de participação de mercado 

(market share) em termos de varejo aeroportuário, parcela duas vezes maior que o segundo 

colocado (DUFRY, 2017, p.24). 
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 Figura 3: Presença global das operações de Dufry (em vermelho). 

 Fonte: DUFRY (2017). 

 

No intuito de melhorar cada vez mais a experiência do cliente e aumentar as taxas de 

conversão (converter passageiros em clientes), a Dufry tem investido nos meios digitais, 

com base em três elementos principais: (a) as chamadas lojas de Nova Geração, que 

oferecem uma experiência de compra diferenciada, onde as promoções e campanhas de 

marketing se adequam às nacionalidades presentes em qualquer momento do dia; (b) o 

investimento no cartão “RED by Dufry”, programa de fidelidade da Dufry, que fornece 

promoções personalizadas para portadores do cartão; (c) serviço de Reserva e Coleta, que 

permite aos clientes efetuar pedidos online, coletando os produtos na chegada ou na partida 

(DUFRY, 2017, p. 17). 

 Quanto às estratégias acima mencionadas, em GRU Airport - Aeroporto Internacional 

de São Paulo, a Dufry conta com o cartão RED by Dufry e o serviço de Reserva e Coleta. 

Em GRU, a Dufry ocupa cerca de 13.000 m2 com suas operações duty free (com isenção 

de impostos) e cerca de 3.000 m2 com operações duty paid (não isentas de impostos). Do 

total de 13.000 m2 no segmento duty free, só no ano de 2018 foram inaugurados mais de 

600 m2 na área de embarque do Terminal 3, totalizando uma extensão de 3.000 m2 somente 

na área de embarque deste Terminal. 

As vendas das free shops dependem diretamente do fluxo de passageiros internacionais, 

dado que somente estes têm  acesso a estas operações. Em 2017, cerca de 65% do tráfego 

internacional de passageiros brasileiros foi processado no GRU Airport - Aeroporto 

Internacional de São Paulo (AVIAÇÃO BRASIL, 2017), tornando a operação de Dufry 
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neste aeroporto a maior do Brasil e muito superior às demais operações da empresa em 

outros aeroportos internacionais no país. 

Quando comparamos o crescimento do fluxo de passageiros com a performance das 

vendas de Dufry no período de 2013 a 2017, observamos um crescimento significativo no 

número de passageiros internacionais (acima de 10%) enquanto as vendas de Dufry se 

mantiveram estáveis. 

O que se esperaria é que o aumento no número de passageiros internacionais teria um 

reflexo direto nas vendas porém não é o que vem acontecendo nos últimos anos.  

Buscando compreender o porquê das vendas não estarem respondendo de acordo com a 

demanda, faz-se necessário analisar alguns fatores que podem estar impactando as vendas.  

Um fator que tem importante influência nas vendas é a taxa de câmbio, conforme será 

visto a seguir. Quanto a outros fatores, existem algumas hipóteses; contudo, para melhor 

esclarecê-los foi realizada uma pesquisa, para apoiar este estudo, cujos resultados serão 

apresentados e analisados em seção oportuna. 

Um dos principais fatores que influencia a performance de vendas das free shops é a 

taxa de câmbio. Como os produtos vendidos em tais lojas são fixados em moeda estrangeira 

(no Brasil, a moeda oficial é o dolar americano), oscilações no câmbio têm direta correlação 

com as vendas.  

Com efeito, é possível observar no Gráfico 1, a alta correlação entre a taxa de câmbio 

(eixo “x”) e a taxa de penetração (eixo “y”) - porcentagem de compradores que comprou 

nas lojas - nas free shops do GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo. 

 

Gráfico 1: Correlação da taxa de penetração das free shops com a cotação do dólar – 

Dufry GRU. 

 Fonte: dados internos do GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo. 
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Da leitura do gráfico, depreende-se que há forte correlação entre as variáveis e baixa 

variabilidade do modelo (r 2 = 0,758). A inclinação da curva mostra que o impacto de 10 

centavos na variação do dólar dentro do período analisado (2013 a 2017) corresponde a 

0,6% na taxa de penetração (ou conversão).  

Por ser ditada pelo mercado, a taxa do câmbio é uma variável que foge ao controle do 

operador das free shops de forma que este tem limitadas ações a adotar frente a este fator.  

Além do câmbio existem outras variáveis que podem ser administradas e controladas 

pela Dufry, como preços, produtos, promoções, entre outras, que podem estar afetando as 

vendas da empresa, e consequentemente a rentabilidade do Aeroporto, uma vez que a 

remuneração deste depende diretamente das vendas daquela. 

Assim, buscando desvendar os demais fatores que afetam o consumo nas free shops  do 

GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo, o presente estudo busca investigar 

quais outras variáveis, além do câmbio, podem estar impactando a taxa de penetração 

(compras) das lojas. 
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3.  METODOLOGIA 

 

Para responder à questão de pesquisa a respeito dos fatores inibidores para consumo nas 

free shops foi aplicado um questionário (Anexo A) aos passageiros com destino 

internacional embarcados no GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo,. 

A abordagem de pesquisa utilizou o método quantitativoo e para ajudar a responder à 

pergunta de pesquisa, foram elaboradas algumas perguntas abertas (livres), de forma a 

compreender o comportamento dos passageiros no aeroporto em relação às free shops.  

A coleta de dados foi efetuada através de pesquisa, utilizando questionário estruturado 

(Anexo A), aplicado a uma amostra não aleatória de 240 passageiros com destino 

internacional, embarcados no Terminal 3 do referido Aeroporto.  

Do total de 240 entrevistas, 24 tiveram que ser descartadas por conter informações 

incompletas, restando 206 questionários válidos. 

O questionário, composto de 21 questões, foi construído a partir da experiência 

profissional da autora, compreendendo mais de 15 anos no segmento de varejo, dentre os 

quais quase 3 anos atuando como Gerente Comercial do GRU Airport - Aeroporto 

Internacional de São Paulo.  

Foram incorporadas ao questionário sugestões de profissionais (diretores, gerentes e 

especialistas) do Aeroporto das áreas Comercial e Planejamento Estratégico bem como de 

colaboradores da empresa Dufry. 

 

3.1 Características do grupo pesquisado 

 

Os brasileiros representam, em média, 60% dos passageiros embarcados com destino 

internacional e cerca de 83% do público comprador de Dufry (dados internos de Dufry). 

Assim, por conta da relevância, a população alvo foi constituída apenas de passageiros 

brasileiros, maiores de idade. 

Considerando que o objetivo deste estudo é compreender os principais fatores inibidores 

do consumo nas free shops, a amostra foi constituída de passageiros (brasileiros, maiores 

de idade) que não efetuaram compra nas free shops no dia da entrevista. 
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3.2 Universo da pesquisa 

 

No ano de 2017, o GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo movimentou 

14 milhões de passageiros com destino internacional, portanto uma média de 1,2 milhões 

de passageiros ao mês, cerca de 40 mil passageiros ao dia, considerando a soma de pessoas 

embarcadas e desembarcadas (GRU, 2017).  

Considerando que a proporção entre embarque e desembarque é de 50% (normalmente 

quem deixa o país, retorna), temos cerca de 20 mil passageiros embarcados, sendo que 

destes 70% embarcaram pelo Terminal 3, portanto aproximadamente 14 mil passageiros ao 

dia (GRU, 2017). 

Para efeito de amostra, foram entrevistados 240 passageiros brasileiros com destino 

internacional, que representam 1,7% do total em média de passageiros embarcados 

diariamente no Terminal 3. Das 240 entrevistas, 34 foram descartadas, por conterem 

informações incompletas (Figura 4). 

 

 

 Figura 4: demonstração do cálculo da amostra. 

Fonte: dados de movimentação de passageiros GRU Airport (2017) e cálculo feito 

pela autora. 

 

3.3 Instrumento de coleta 
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Para compreender os principais motivos que levam o passageiro a não consumir nas free 

shops, utilizou-se um questionário como instrumento de coleta (Anexo A), que 

compreendeu 21 perguntas, sendo parte abertas e parte de múltipla escolha. 

Do total de 21 perguntas, 16  guardavam relação com a viagem e outras 5 tinham relação 

com o perfil socioeconômico. 

Foi realizado um pré-teste do questionário com uma pequena amostra da população (5 

passageiros) de forma a validar as perguntas e avaliar a compreensão dos respondentes. A 

partir do resultados do pré-teste, o questionário foi refinado tendo sido definida a versão 

final do instrumento. 

 

3.4 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi feita com a participação de seis colaboradores que trabalham no 

setor comercial do Aeroporto, que gentilmente se voluntariaram para tal atividade. Além 

dos entrevistadores, fez parte do quadro de entrevistadores a autora do presente estudo. 

Antes do início da coleta foi realizada uma reunião, liderada pela autora, com os 

entrevistadores para apresentar o instrumento da pesquisa, onde foram fornecidas as 

instruções para a realização da pesquisa e sanadas dúvidas acerca do questionário. 

A aplicação do questionário foi feita de forma presencial, individualizada, entre os dias 

30 de novembro e 15 de janeiro de 2019, no período de 15h às 21h (período de maior 

movimentação de embarques no Terminal 3).  

Cada entrevista teve duração média de 2 minutos. Foram realizadas em média 30 

pesquisas ao dia, em dias alternados.  

A abordagem dos passageiros foi feita individualmente, na área de embarque do 

Terminal 3, após as free shops (Figura 5), próximo aos portões de embarque 301 a 326 

(Figura 6).  
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  Figura 5: Lojas Dufry GRU Airport. 

  Fonte: fotos feitas pela autora. 

 

           

  Figura 6: Área onde foi realizada a pesquisa no Terminal 3, GRU Airport. 

  Fonte: fotos feitas pela autora.  

 

A escolha de passageiros foi feita da seguinte forma: abordava-se um  passageiro adulto 

e perguntava-se a nacionalidade. Se estrangeiro, descartava-se o passageiro. Se brasileiro, 

perguntava-se se havia efetuado compras nas free shops. Caso tivesse comprado, 

descartava-se o passageiro. Se a resposta fosse negativa, perguntava-se se gostaria de 

participar de uma pesquisa para avaliar a operação de duty free no Aeroporto. Obtendo 

resposta positiva, seguia-se a entrevista. Após responder a pesquisa, foi oferecido um 

bombom para o entrevistado, como forma de agradecer por sua participação.  

No capítulo a seguir serão apresentados e examinados os resultados obtidos na pesquisa. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentaremos o resultado da pesquisa, com a interpretação dos 206 

questionários válidos. Para facilitar a análise e compreensão, o capítulo foi fracionado em 

três seções.  

Na primeira seção será apresentado o perfil socio-econômico da amostra, 

consolidando os dados obtidos acerca deste tema. Em seguida, analisaremos o perfil do 

viajante entrevistado, apontando dados sobre origem e destino da viagem, tipo e 

características da viagem bem como os hábitos do viajante. Por fim, discursaremos a 

respeito do resultado das perguntas relativas à experiência nas free shops do GRU Airport 

- Aeroporto Internacional de São Paulo. 

Do total de 240 questionários, 26 foram descartados por apresentarem informações 

incompletas, restando 206 questionários válidos (1,5% da média total de passageiros 

embarcados diariamente no Terminal 3). Vale ressaltar que foram consideradas entrevistas 

válidas aquelas cujo entrevistado não havia feito qualquer compra na duty free do Aeroporto 

no dia da entrevista. 

 

4.1 Perfil sócioeconomico da amostra 

 

De acordo com o perfil socioeconômico, demonstrado na figura 7 a seguir, observa-se 

que a amostra mostrou-se homogênea quanto ao gênero, sendo 50% pertencente ao sexo 

feminino e 49% pertencente ao sexo masculino. 

Quanto à idade, verificou-se uma predominância (43%) da faixa etária entre 18 e 40 

anos. 

Quanto ao estado civil, casados ou em união estável e solteiros tiveram a mesma 

representatividade, 44% e 43% respectivamente.  

Prevaleceu como escolaridade o ensino superior completo (41%) ou pós graduação 

completa (32%), evidenciando um nível de escolaridade elevado.  

E, finalmente, quanto à renda (individual), houve uma predominância dos rendimentos 

entre 4 e 10 salários mínimos (39%). 



33 

 

 

 Figura 7: perfil socioeconomico da amostra. 

 Fonte: resultado do questionário aplicado. 

 

4.2 Perfil do viajante 

 

Em relação ao perfil do viajante, resumido na figura 8 a seguir, os passageiros que 

embarcaram no Aeroporto predominaram (58%), sendo que a maior parte (47%) era 

proveniente do estado de São Paulo, sendo 40% habitantes deste mesmo estado. 

Quanto ao destino da viagem, os países Portugal, Itália e Espanha foram os destinos 

mais mencionados. 

Quanto à antecedência em relação à viagem, 58% dos entrevistados declararam que 

chegaram ao aeroporto com uma antecedência média de quatro horas antes do horário do 

vôo.  

Dados internos do GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo revelam que o 

tempo médio para efetuar o check-in, despachar as malas, passar pelo raio-x, pela 

imigração, e ingressar na área restrita (as chamadas atividades de processamento) é de cerca 

de uma hora. Considerando a informação acima, entende-se que restariam ao menos três 

horas para outras atividades que não relacionadas com atividades envolvendo o 

processamento do passageiro. 

Em relação ao número de acompanhantes, verificou-se uma divisão homogênea entre 

os que viajam com a família (45%) e desacompanhados (42%). 
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Quanto ao tipo de viagem, a maioria dos entrevistados (71%) declarou que viajava a 

lazer.   

Quanto ao número de viagens internacionais feitas nos últimos doze meses, 42% dos 

entrevistados realizou duas ou mais viagens internacionais no referido período, revelando 

que tiveram oportunidade de ter contato com free shops ao menos duas vezes no último ano 

(o que possibilitaria uma oportunidade maior para compras nas free shops). 

 

  Figura 8: perfil do viajante entrevistado.  

  Fonte: resultado do questionário aplicado. 

 

4.3 Experiência nas free shops 

 

O questionário compreendeu cinco perguntas relativas à experiência nas free shops do 

GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo. 

Nas sub-seções a seguir serão analisados os resultados relativos à visualização da loja, 

à frequência de compra nas free shops, os motivos para a não compra nas free shops, os 

motivos que fariam comprar nas free shops e, por fim, as marcas desejadas. 

 

4.3.1 Visualização das lojas 

 

Do total de entrevistas válidas, 183 passageiros (89%) responderam que passaram em 

frente a alguma loja duty free, enquanto 19 passageiros (9%) responderam que não passaram 
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e outros 4 passageiros (2%) responderam que não se lembravam se haviam ou não passado 

em frente à loja.  

É possível que parte dos entrevistados não tenha passado em frente a alguma das lojas 

duty free uma vez que passageiros com conexão internacional, provenientes do Terminal 2 

ou do Terminal 3, com embarque no Terminal 3, possam ter percorrido um caminho 

alternativo, utilizando o corredor inferior do Terminal 3. E neste caso, não teriam acesso à 

loja duty free do embarque do Terminal 3. 

Aos respondentes que passaram em frente às lojas (89%), uma parcela significativa 

(63%) não soube identificar quais lojas havia passado em frente. A partir deste resultado é 

possível inferir que, embora tivessem conhecimento da Dufry, nenhuma das lojas chamou 

atenção. 

Na figura 9 abaixo, apresentamos de forma ilustrativa uma síntese do resultado apurado 

a partir da análise dos dados obtidos com a primeira pergunta. 

 

Figura 9: resultado da pergunta #1 do questionário aplicado (Passou em frente à alguma 

loja duty free?) 

 Fonte: resultado do questionário aplicado. 

 

4.3.2 Frequência de compras no free shop nos últimos 12 meses 

 

Quando questionados a respeito da frequência de compras nas free shops, a maioria dos 

entrevistados (65%) respondeu que não havia efetuado nenhuma compra nos últimos 12 

meses em tais lojas.  

Em relação aos que compraram (35%), o equivalente a 19% comprou apenas uma vez 

no mesmo período, enquanto o equivalente a 11% comprou duas vezes e apenas uma 
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pequena parcela dos entrevistados (5%) comprou mais de três vezes no período, conforme 

ilustrado na figura 10 a seguir. 

 

Figura 10: resultado da pergunta #2 do questionário aplicado (Quantas vezes comprou no 

Free Shop do Brasil nos últimos 12 meses?) 

 Fonte: resultado do questionário aplicado. 

 

Quando analisamos a frequência de viagens internacionais nos últimos 12 meses do 

grupo que respondeu que não fez nenhuma (0) compra nas lojas free shop no referido 

período, constatamos que a maioria (42%) declarou ter feito apenas uma viagem 

internacional em tal período. Relacionando estas duas informações, depreende-se que 

mesmo na única vez que tiveram contato com a free shop, tais passageiros não efetuaram 

nenhuma compra em tais lojas.  

Já em relação ao grupo que respondeu ter feito ao menos uma compra nos últimos 12 

meses, a maior parte (55%) efetuou entre duas e três viagens internacionais no período. 

Confrontando estes dois dados, infere-se que existe uma propensão maior de compra para 

os viajantes mais frequentes (a partir de duas viagens internacionais ao ano), sugerindo que 

ao menos em uma das ocasiões foi feita alguma compra.  

 

4.3.3 Motivos para a não compra nas free shops 

 

Quando questionados os motivos que teriam ensejado à não compra nas lojas free shops, 

35% dos entrevistados respondeu que não tinha intenção enquanto 65% respondeu que tinha 

intenção, porém não comprou por outros motivos, conforme verifica-se na Figura 11 abaixo.  
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Figura 11: resultado da pergunta #4 do questionário aplicado (Por que não comprou?) 

 Fonte: resultado do questionário aplicado. 

 

Da análise dos dados acima, podemos sugerir alguns planos de ação seja para o grupo 

que não comprou porque não tinha intenção, bem como para o grupo que tinha intenção, 

porém não comprou. 

De acordo com Schiffman e Kanuk (2000), a intenção de compra é uma medida da 

possibilidade de um consumidor comprar um produto. Assim, no entendimento dos autores, 

existindo uma intenção de compra expressa, aumenta a probabilidade de compra. Ao 

contrário, reduz-se consideravelmente a probabilidade de compra quando inexiste a 

intenção de compra. 

 

4.3.3.1 Análise de quem não comprou pois não tinha intenção de comprar 

 

Investigando primeiramente o grupo que respondeu que não comprou pois não tinha 

intenção de compra (35% dos entrevistados) e relacionando (i) a frequência de viagens 

internacionais nos últimos 12 meses com (ii) a frequência de compras no mesmo período 

deste grupo, constatamos que 40% fez ao menos duas viagens internacionais nos últimos 

12 meses e 50% declarou não ter feito nenhuma compra nas free shops em referido período.  

A partir dos dados acima extrai-se que, apesar de considerados viajantes habituais (duas 

ou mais viagens internacionais no período de um ano) parte dos que responderam que não 

compraram pois não tinham intenção de compra, não efetuaram compras nas free shops nos 

últimos 12 meses. Ou seja, apesar de terem tido contato com as lojas mais de uma vez no 
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período de um ano, não compraram qualquer item, seja no dia da pesquisa, seja em outras 

ocasiões. 

Assim, para atrair a atenção dos passageiros que declararam que não tinham intenção 

(35%), sugere-se à Dufry que trabalhe melhor a estratégia relacionada com a venda por 

impulso. Quem saiu de casa sem intenção de comprar, caso seja impactado por uma 

promoção ou uma novidade, pode ser estimulado a efetuar uma compra por impulso. 

 

4.3.3.2 Análise de quem não comprou porém tinha intenção 

 

Em relação ao grupo que respondeu que tinha a intenção de comprar algum produto, 

porém não o fez (65% dos entrevistados), o motivo mais citado por este grupo (18%) foi o 

preço. (“não comprei porque estava caro”). Dentre os ítens mais citados como considerados 

caros foram mencionados perfumes e eletrônicos. 

Quando o passageiro justifica sua não compra por conta do preço (produto caro), supõe-

se que sua referência é o mercado local, o e-commerce, ou mesmo outra loja duty free, seja 

dentro ou fora do país. Ao comparar o preço praticado pela Dufry nas free shops com os 

preços de lojas de rua ou shoppings centers, espera-se uma competitiviade maior de Dufry, 

uma vez que os produtos por ela comercializados não sofrem incidência de imposto (tax 

free), ao contrário dos produtos locais, em que incide a tributação prevista em lei.  

Recomenda-se que a Dufry faça um levantamento de preços dos produtos e compare 

com os preços praticados nas lojas (rua e shopping centers) bem como no e-commerce, que 

são também vendidos em shoppings e em lojas de rua, para que possa adequar, se 

necessário, seus preços. Sugere-se, também, que a Dufry faça um levantamento de preços 

em relação às free shops  de outros aeroportos internacionais, para comparar o preço de seus 

produtos com o de seus concorrentes e promover as adequações necessárias, de forma a 

tornar seus produtos mais competitivos. 

Em relação ainda à questão do “preço caro”, faz-se necessário falar em percepção, pois 

o que é caro para um indivíduo pode não ser para outro. Neste sentido, uma estratégia que 

pode ser adotada pela Dufry para atacar este motivo é a adoção de promoções, combos e 

descontos. 

O segundo motivo mais citado para aqueles que tinham intenção, porém não 

compraram, foi que a compra seria feita no destino (11%). Quando perguntados qual item 

comprariam no destino, boa parte dos entrevistados mencionou o item perfumes.  
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Conforme demonstrando na figura 12 a seguir, a categoria de perfumes é a mais 

relevante no portfolio da Dufry no mundo, correspondendo a 32% do total da receita líquida 

em 2017 (DUFRY, 2017, p. 7). Se o passageiro opta por comprar o perfume no aeroporto 

de destino, possivelmente o preço no destino é mais atrativo, ou pode haver maior oferta de 

produtos, ou a opção pode ser pela conveniência. 

 

 

Figura 12: Receita Líquida por categoria de produtos em 2017 (Dufry). 

 Fonte: Relatório Anual Dufry (2017). 

 

O terceito motivo mais citado pelo grupo que tinha intenção de comprar mas não o fez,  

foi que a compra seria feita no retorno (10%). Neste caso, haverá conversão (compra), 

porém não no momento do embarque, mas por ocasião do desembarque. Sugere-se que este 

passageiro possa ser estimulado para, além de comprar no desembarque, também seja 

estimulado a comprar algo no embarque, o que pode ser trabalhado com as estratégias 

relacionadas à compra de impulso. 

A taxa de câmbio elevada foi a resposta de 7% dos entrevistados como motivo para não 

compra. Este dado é interessante haja visto que, conforme anteriormente demonstrado (ver 

gráfico 1, seção 2.4.1), verifica-se forte correlação entre câmbio e taxa de conversão nas 

free shops. Considerando que, no período da entrevista (novembro/18 a janeiro/19), o 

câmbio oscilava entre R$/US$3,80 e R$/US$3,90, seria esperado um percentual maior de 

incidência de respostas apontando para este motivo. 

Para 5% dos entrevistados, o motivo da não-compra foi não ter encontrado o que 

queriam comprar (“não achei o que queria). Este dado está relacionado com a 

disponibilidade de produtos (stock out).  Os seguintes ítens foram mencionados como não 

encontrados: produtos brasileiros, lembranças, cosmético da marca Joico, perfume Hugo 
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Boss e Calvin Klein, relógio da Apple, artigos da marca Samsung e mouse para games. 

Neste caso, recomenda-se que a Dufry faça uma análise dos produtos que foram 

mencionados pelos entrevistados que não foram encontrados e avalie a disponibilidade. 

A falta de tempo foi o motivo apontado por 5% dos entrevistados que tinham a intenção 

porém não compraram. Deste grupo, metade (50%) respondeu que compraria se tivesse 

mais tempo. Investigando o tipo de viagem, mais da metade (55%) deste grupo estava em 

conexão, podendo sugerir que a conexão talvez fosse curta, não restando tempo suficiente 

para efetuar compras. 

Finalmente, 2% dos entrevistados declararam que tinham a intenção de comprar, já o 

havia feito no aeroporto de origem. Quanto ao tipo de viagem, verificou-se que o grupo que 

apontou este motivo estava em conexão doméstica, ou seja, proveniente de outro estado 

brasileiro. Aqui a hipótese é que este grupo encontrou algum produto em lojas de outro 

aeroporto, que não free shop (uma vez que proveniente de aeroporto doméstico), podendo 

sugerir que o passageiro não veria muita vantagem de comprar nas free shops do GRU 

Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo. 

 

4.3.4 Motivos que fariam comprar nas free shops 

 

Em relação aos motivos que fariam o entrevistado a comprar nas free shops, 44% 

respondeu que seria preço baixo, 27% promoção, 14% necessidade, 9% produto 

diferenciado, 2% mais tempo para comprar e 3% outros motivos, conforme demonstrado 

na figura 13 a seguir. 

 

Figura 13: resultado da pergunta #6 do questionário aplicado (Dentre os fatores abaixo, 

quais fariam você comprar nas free shops?) 
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 Fonte: resultado do questionário aplicado. 

 

A partir das respostas acima mencionadas, preço baixo e promoção foram os fatores 

mais mencionados como principais motivadores para ensejar as compras nas free shops.  

Dados internos da Dufry revelam que, na categoria bebidas, os ítens mais vendidos são 

os que estão promocionados (no formato de combo), indicando que o passageiro tem uma 

propensão a buscar promoções. 

Ao compararmos os motivos da não compra (pergunta #4) com os motivos que fariam 

comprar (pergunta #6), o fator preço é unânime, sugerindo que o passageiro é sensível a 

este fator. Ou seja, “não comprei porque estava caro” e “compraria se encontrasse um 

melhor preço ou uma promoção”. O que vem a reforçar a necessidade da Dufry trabalhar 

melhor a precificação, para tornar os produtos mais atrativos. 

O motivo necessidade foi o terceiro motivo mais mencionado pelos entrevistados. Cada 

ser humano tem uma necessidade particular, o que leva-nos a dizer que este item requer 

uma análise mais aprofundada para a elaboração de um plano que seja eficaz para atacar 

este motivo. Todavia, cabe aqui um trabalho mais aprofundado sobre a compra por impulso, 

dado que estas normalmente são feitas atendendo a outros desejos (conveniência, 

indulgência, ansiedade), que não a necessidade consciente. 

O quarto item mais mencionado foi o produto diferenciado. Neste aspecto, a Dufry se 

caracteriza por trabalhar em seu portfolio com novidades e produtos exclusivos. Vale, 

contudo, uma melhor análise no portfolio atual e uma avaliação quanto à velocidade com 

que as novidades estão disponíveis, trabalhando com seus fornecedores para que suas lojas 

tenham preferência no recebimento dos lançamentos. 

 

4.3.5 Marcas que desejam encontrar 

 

Quando perguntados se haveria alguma marca que gostariam de encontrar, apenas 14% 

dos entrevistados declararam alguma marca de preferência. 

As marcas mais citadas foram Nike, Calvin Klein, Adidas, Sony e Chanel. As marcas 

Nike e Adidas não são oferecidas pela Dufry, o que pode ser uma oportunidade real para 

atrair mais consumidores. Efetivamente a loja quase não possui oferta de ítens esportivos. 

Com o recente apelo para um estilo de vida mais saudável, muitos passageiros podem buscar 

artigos esportivos para levar em sua viagem. 
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Em relação à Calvin Klein, as free shops possuem oferta de produtos desta marca. Neste 

caso, entende-se que o passageiro não procurou adequadamente ou o produto não era tão 

fácil de encontrar. 

Quanto à Chanel, a Dufry dispõe de duas áreas onde são oferecidos os produtos Chanel, 

sendo uma dentro da grande loja free shop, ao lado de outras marcas de perfumes, e uma 

loja exclusiva da marca, localizada em frente à grande loja. Neste caso, deduzimos que o 

passageiro não procurou o produto adequadamente. 

Quanto à Sony, a Dufry possui uma área destinada somente a eletrônicos, entre os quais 

encontram-se produtos desta marca. Assim, possivelmente os passageiros que mencionaram 

não tenham se atentado a essa área. 
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5. CONCLUSÕES 

 

No Brasil e no mundo, os Aeroportos deixaram de ser apenas um local de embarque e 

desembarque de passageiros. Como forma de aumentar sua lucratividade e rentabilizar os 

investimentos exigidos para a operação de um aeroporto, os operadores aeroportuários 

intensificaram a oferta lojas e serviços, aumentando ano a ano a representatividade das 

receitas não aeronáuticas sobre o total do faturamento. 

Aproveitando o tempo que o passageiro tem à disposição enquanto espera seu vôo, bem 

como os sentimentos de stress e ansiedades características de um ambiente de aeroporto, os 

passageiros têm à sua disposição uma série de opções de produtos (e alimentos) para 

consumir e serviços para utilizar. 

Para os passageiros que viajam ao exterior, os aeroportos internacionais destinam parte 

do espaço de embarque e desembarque para as free shops, operações caracterizadas por 

amplos espaços de varejo, com uma extensa variedade de produtos, com marcas de grande 

expressão internacional, em geral com preços diferenciados (em função da isenação de 

impostos). 

No GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo, as free shops ocupam cerca 

de 13.000 m2 e são operadas pela Dufry, o maior operador do segmento travel retail no 

mundo. A receita proveniente das vendas destas lojas são relevantes para o Aeroporto, 

correspondendo a cerca de 20% do total da receita.  

Ocorre que nos últimos anos, GRU vem sofrendo com a perfomance abaixo do esperado 

em relação às receitas provenientes da locação de espaço para as free shops, vindo a 

impactar diretamente a rentabilidade do aeroporto.  

Para entender as causas que podem estar impactando na perfomance das vendas, o 

presente estudo buscou reunir os fatores que inibem o consumo nas free shops do referido 

aeroporto, com a finalidade de fornecer ao operador das lojas (Dufry) e à concessionária 

(GRU Airport) contribuições que possibilitem auxiliar na estratégia de vendas. 

Em relação à frequência de compras nas free shops, a pesquisa revelou que apenas 

35% dos entrevistados havia feito ao menos uma compra em tais lojas nos últimos 12 meses, 

enquanto a parcela expressiva de 65% dos entrevistados respondeu que não havia efetuado 

nenhuma compra nas free shops nos últimos 12 meses. Desprezando deste montante a 

parcela de entrevistados que não efetuou nenhuma viagem internacional em tal período 

(29%), uma vez que para estes inexistiria a possibilidade de compra, o restante (71%) 
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constitui alvo da pesquisa e merece atenção, pois declarou ter feito ao menos uma viagem 

internacional no período mencionado, porém não efetuou nenhuma compra. 

Assim, para os passageiros entrevistados que informaram ter realizado ao menos uma 

viagem interncional nos últimos 12 meses sem, contudo, ter efetuado nenhuma compra nas 

free shops, os motivos para não compra mais apontados foram falta de intenção (38%) e 

preço alto (17%).  

Em relação à falta de intenção, recomenda-se que a Dufry aprimore a estratégia 

dedicada à compra por impulso, de forma a despertar a atenção e curiosidade dos 

passageiros que não apresentam intenção de compra. Para estimular as compras por 

impulso, podemos sugerir algumas ações como: (i) posicionar os produtos promocionados 

em locais de fácil visibilidade e acesso, por exemplo, no caminho natural do passageiro, 

chamando a atenção deste; (ii) fazer uma divulgação  agressiva dos produtos, com a 

distribuição de encartes apresentando os produtos em oferta e algumas novidades exclusivas 

da loja, bem como a divulgação de promoções nos painéis estáticos e digitais, dentro e no 

acesso ao Terminal de passageiros; (iii) realizar eventos dentro da loja, como ações de 

degustação de alimentos (bebidas e chocolates), oferecimento de maquiagem gratuita e 

distribuição de amostras gratuitas (sampling) de produtos; (iv) destinar espaço na loja para 

o passageiro interagir com o produto, proporcionando uma experiência diferenciada (em 

especial para eletrônicos). 

Quanto ao preço alto, entendemos que é fundamental à operadora rever a estratégia de 

preços para aumentar a taxa de conversão. Neste sentido, sugerem-se as seguintes ações: (i) 

demonstrar que os preços são competitivos, podendo para alguns casos mostrar a diferença 

de tributação para o mesmo produto ofertado no mercado local (para ítens como bebidas e 

cosméticas, por exemplo, existe uma carga tributária relevante, contudo quando vendidos 

nas free shops, há isenção); (ii) identificar os ítens que têm sofrido queda nas vendas e 

adotar uma estratégia de preços diferenciada, com descontos agressivos; (iii) avaliar a 

margem dos produtos que têm tido menor giro para avaliar a possibilidade de oferecer 

preços diferenciados; (iv) aplicar uma política que ofereça desconto na segunda unidade 

comprada, oferecendo alguma vantagem para o cliente). 

Quando analisamos isoladamente os motivos mencionados para não-compra nas free 

shops, uma parcela equivalente a 35% respondeu que não tinha intenção de comprar.  

Para buscar a conversão do público que não tinha intenção (35%), sugere-se que a 

compra por impulso seja melhor trabalhada pela Dufry, de forma a despertar a atenção deste 

público. Produtos com ofertas atrativas, novidades, condições diferenciadas, conforme 
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mencionado anteriormente, podem despertar uma compra por impulso, de forma que quem 

não tinha a intenção, passe a ter.  

Já para aqueles que tinham a intenção (65%), o motivo relacionado ao preço (“estava 

caro”) foi o que recebeu maior número de respostas (19%), seguido ao da compra no 

destino (11%) e compra no retorno (10%).  

Quanto ao motivo relativo ao preço (“estava caro”), já apontamos acima ações úteis 

para atacar este elemento, como evidenciar a questão tributária, ações de descontos e preços 

diferenciados para ítens com queda nas vendas. 

Quanto ao público que não comprou pois iria comprar no destino, recomenda-se que 

a Dufry avalie os produtos que os entrevistados indicaram que comprariam no destino e 

construa um plano de ação para estes. Se a Dufry tiver em seu portfolio o produto que o 

passageiro pretende comprar no destino, recomenda-se que verifique se o preço adotado é 

competitivo, pois o passageiro pode preferir comprar no destino por uma questão de preço. 

Caso seja algum item que não tenha em seu portfólio, recomenda-se avaliar a possibilidade 

de ofertá-lo. 

E para o público que não comprou pois compraria no retorno, pode-se também atacar 

uma estratégia de compra de impulso, de forma que, além da compra que será realizada no 

retorno, este passageiro possa também adquirir algum produto na partida de sua viagem. 

Valem aqui as mesmas considerações anteriormente mencionadas relativas às estratégias 

para estimular a compra por impulso. 

A pesquisa também revelou os principais motivos que fariam o passageiro comprar 

nas free shops. Mereceram destaque os motivos preço baixo, promoção e necessidade.  

A pesquisa identificou claramente que o passageiro é sensível a preço e a promoção. 

Para auxiliar a Dufry a trabalhar melhor estes dois pontos, sugerimos algumas ações: (i) 

divulgação das ofertas em meios físicos (folheto) e digitais (painéis); (ii) oferecer descontos 

no segundo item adquirido; (iii) oferecer um crédito para compra no retorno; (iv) aplicar 

uma pesquisa para conhecer os hábitos do passageiro, de forma a direcionar de maneira 

mais assertiva a oferta de produtos; (v) oferecer, para todas as categorias, ao menos um ou 

dois ítens com preço promocional (descontos agressivos), oferecendo ao passageiro uma 

oferta maior de promoções, para que possa ser despertada a intenção de compra. 

 Quanto ao terceiro motivo destacado, necessidade, faz-se imperioso ponderar que trata-

se de item que merece cautela na análise, dado que cada indivíduo possui uma necessidade. 

Contudo, este item pode ser trabalhado com a compra por impulso, fazendo com que mesmo 

que o passageiro não sinta necessidade em comprar algo, possa fazê-lo por uma 
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oportunidade, uma conveniência. Neste sentido, sugerem-se algumas ações como: (i) uma 

melhor disposição dos produtos na loja, acompanhando o “caminho do passageiro”, (ii) 

maior divulgação dos produtos que contam com preço promocionado, (iii) posicionar de 

forma destacada as novidades exclusivas, (iv) realizar eventos dentro da loja, para chamar 

atenção do passageiro, (v) melhorar a experiência do passageiro dentro da loja, de forma 

que ele possa interagir com os produtos, estimulando a curiosidade. 

 Espera-se, por fim, que, aplicadas as recomendações sugeridas neste trabalho, possamos 

auxiliar a Dufry a desenvolver ações que busquem a  melhoria da performance de vendas, 

contribuindo, assim, para melhorar a rentabilidade da concessionária GRU Airport – 

Aeroporto Internacional de Guarulhos. 
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6. LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 

 

 Quanto às limitações deste estudo, é possivel destacar algumas, oferecendo uma 

oportunidade para melhor aprofundamento do tema. 

 A primeira limitação diz respeito ao fato da pesquisa ter sido feita somente com passageiros 

brasileiros. Optou-se por somente entrevistar brasileiros pois, de acordo com dados internos da 

Dufry, constituem cerca de 83% do público comprador. Caso os estrangeiros sejam incluídos 

na amostra, os resultados podem ser ainda mais enriquecedores, dado que a referência do 

estrangeiro para as free shops pode ser outra. Neste caso, é importante a elaboração de um 

questionário na língua inglesa, exigindo a adaptação de algumas respostas, como o perfil de 

renda (salários-minimos). 

 Outra limitação do estudo está relacionada ao local da aplicação do questionário quanto à 

escolha do Terminal. Optou-se por realizar a pesquisa somente na área de embarque do 

Terminal 3 do GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, uma vez que concentra o 

maior número de passageiros com destino internacional (65%). Para um estudo futuro, sugere-

se incluir na amostra passageiros embarcados no Terminal 2, ainda que em menor 

representativade, podem tornar a pesquisa mais completa. 

 Podemos citar também como limitação, o local de realização da pesquisa, em termos de 

momento da viagem (embarque ou desembarque). A escolha pelo embarque para aplicação das 

entrevistas deu-se em função da possibilidade de abordar o passageiro com maior tranquilidade. 

Por estar aguardando para embarcar no vôo, haveria uma disposição maior do passageiro em 

colaborar com a coleta de dados. No momento do desembarque, normalmente os passageiros 

estão cansados, com uma propensão maior a deixar o aeroporto, e menor disposição para 

responder uma pesquisa. De toda forma, é possível estender o questionário para passageiros no 

momento de desembarque, requerendo provavelmente um meio de pesquisa alternativo para 

aplicação do questionário como, por exemplo, uma survey disparada através de e.mail. 

 Outra limitação que podemos citar diz respeito ao horário da coleta dos questionários, que 

concentrou-se no período vespertino e noturno, entre as 15 e 21 horas. Em GRU há diversos 

destinos (América do Norte e Ásia) com partidas após às 21 horas, que não foram mencionados 

nas respostas. Assim, sugere-se que, para um novo questionário, a pesquisa seja aplicada em 

horários alternativos, incluindo o horário da madrugada.  

 Finalmente, como  sugestão de pesquisa futura, poder-se-ia aplicar um questionário capaz 

de confrontar o perfil dos compradores das free shops com o perfil de não compradores de tais 

lojas. Neste caso, poder-se-ia confrontar os motivos dos que compraram com os motivos 
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apontados por aqueles que não compraram. Tais informações podem também servir como 

subsídio para que a Dufry trabalhe melhor suas lojas e produtos. 
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APÊNDICE A – MODELO DO QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

   

 

Sim Qual?______________________________

Não

Não sei/Não lembro

2
Quantas vezes comprou no Free Shop do Brasil nos últimos 12 

meses? ______________________________

Sim Qual?______________________________

Não

Não sei/Não lembro

4 Por que não comprou? Não tinha intenção

(pode ser uma ou mais opções) Não achei o que queria O que procurava?

Achei mas estava caro Qual produto estava caro?

Vou comprar no destino Qual produto pretende comprar no destino?

Taxa do cambio alta

Já comprei na origem O que comprou na origem?

Fiz reserva no site para retirar no retorno O que reservou?

Vou comprar no retorno O que comprará?

Não tive tempo Se tivesse mais tempo compraria? Sim Não

Não

Por que não teve tempo?

Outros Especificar:

Comprou em algum loja Duty Free hoje?

1 Passou em frente à alguma loja Duty Free?

3
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5 Tem alguma marca que gostaria de encontrar?

6

Necessidade

Promoção

Preço baixo

Mais tempo para comprar

Produto diferenciado

Outros Especificar:

7 Embarcou em GRU ou está em conexão? Embarquei em GRU

Estou em conexão

8 Qual a origem (de onde está vindo)? Cidade:

Estado:

País:

9 Qual o destino (para onde está indo)? Cidade:

Estado:

País:

10 Qual a residência atual (onde mora) Cidade:

Estado:

País:

Dentre os fatores abaixo, quais fariam você comprar nas lojas Duty 

Free?



55 

 

 

  

11 Com quanto tempo de antecedência chegou em relação ao horário do voo? (em horas)

12 Tipo de viagem Lazer

Negócios

Educação

Saúde

Outros

13 Quantas viagens internacionais fez nos últimos 12 meses?

14 Acompanhantes Viajando só

Viajando com família

Viajando com outros

15 Utilizou alguma Sala VIP em GRU? Sim Qual? Especificar

Não

16 Sexo Feminino

Masculino

17 Estado civil Solteiro

Casado/União estável

Divorciado

Viúvo

Não informado

18 Idade 18 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

61 a 70

Acima de 71

Não informado
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19 Escolaridade Ensino fundamental completo

Ensino médio completo

Ensino superior completo

Pôs graduação completo

Não informado

20 Renda (Em out/18, 1 SM = R$854) Até 2 SM (Até R$1.908)

De 2 a 4 SM (De R$1.908,01 a R$3.816)

De 4 a 10 SM (De R$3.816,01 a R$9.540)

De 10 a 20 SM (De R$9.540,01 a R$19.080)

Acima de 20 SM (Acima de R$19.080,01)

Não informado

21 Gostaria de acrescentar algum comentário?

22 E-mail de contato

Data:

Horário:


