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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da utilização de um programa de fidelidade em um 

sistema de e-commerce em plataforma mobile, examinando como ocorre o processo de fidelização 

de clientes de um sistema de vendas online, verificando a relação entre a ativação de ofertas na loja 

física com a fidelização do cliente e os desempenhos financeiros da utilização do programa de 

fidelidade nos resultados da empresa. Para realizar este trabalho foi desenvolvido um aplicativo 

mobile para a rede de supermercados Meu Econômico na cidade de Palmas, TO. Este aplicativo 

permite que os clientes realizem compras para receber em casa, bem como utilizem o programa de 

fidelidade em que, por meio do cadastro, permite-se que o consumidor obtenha descontos 

exclusivos nas lojas físicas da rede. Este trabalho é um estudo de cunho quantitativo descritivo com 

coletas de dados fornecidos pelo aplicativo e pelo sistema de ERP da rede. A partir destes dados 

foram analisados, durante os meses de março e abril de 2019, a quantidade de clientes ativos na 

plataforma, idade, gênero, frequência de compras, ticket médios, a quantidade de ofertas ativadas 

e a quantidade de ofertas que foram ativadas que resultaram em compras nas lojas físicas. Os dados 

foram analisados utilizando a técnica de Basket Analysis com o objetivo de, via a mineração de 

dados dos cupons de compra, estabelecer associações entre os produtos adquiridos pelos clientes. 

Como resultados foi possível verificar que o cliente que utilizou o programa de fidelidade teve um 

ticket médio 11,4% maior daqueles que não utilizaram. Verificou-se também que o ticket médio 

das vendas realizadas pelo aplicativo foi 3,98 vezes maior do que os da loja física. Conclui-se que 

um aplicativo com programa de fidelização neste formato para supermercados é eficiente pois seus 

tickets de compra foram maiores do que da loja física e, no caso da fidelização, as ofertas exclusivas 

levaram a um ticket maior e principalmente, à aquisição, na loja física, de outros produtos em 

conjunto com aqueles ofertados no programa. 

Palavras-Chaves: Fidelização, E-commerce, Aplicativos Móveis, Basket Analysis 
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ABSTRACT 

The main goal in this work was to analyze what is the impact of using a loyalty program on an e-

commerce, evaluating how the fidelity process happens from the customer perspective based on 

the relation of an offer that a customer has interest by clicking on the 'active offer' for the physical 

store and measure the financial results of a loyalty program. For accomplishing the final results, 

the chain store named as Meu Economico located on Palmas, TO, has developed an application of 

e-commerce, which their customers can shop through any device that has an internet connection 

and have a loyalty program where the customer can get an exclusive discount on the physical store 

by registering on the loyalty program. This work has a descriptive quantitative perspective with 

data gathering by an ERP. From March to April 2019 was gathered the number of active customers 

on the app, age, gender, shopping frequency, average ticket, the numbers of offer the client has 

activated and the numbers of times that the customers have effective the offer by going to the 

physical store. Also, it was made the basket analysis technique by the data mining of the invoice 

to establish an association of products purchased. As a result, it was possible to verify that the 

customer that registered on the loyalty program has an average ticket of 11,4% bigger than those 

that have not registered. It was also verified that the average ticket of sales realized by the 

application was 3.98 times greater than those of the physical store. In the other hand, it was verified 

that average ticket of the entire sales on the app was growth than the physical store. In this way is 

possible to conclude that an app of e-commerce with a loyalty program in this shape for 

supermarket and grocery store has interesting results due to the fact of the increasing the average 

ticket by developing a new channel of sales which is the app. 

Keywords: Loyalty, E-commerce, Mobile Apps, Basket Analysis   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Costa (2018) descreve que as empresas de médio porte no mercado varejista “não instigam 

o interesse da pesquisa acadêmica em marketing devido ao seu baixo nível de investimento na área, 

irrelevante influência na publicidade e atendimento de número limitado de clientes”. A autora 

apresenta que a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) estima que existam 37,7 mil 

supermercados (dois ou mais caixas) e 51,3 mil varejos tradicionais (apenas um caixa) e o Banco 

Nacional de Desenvolvimento (BNDES) entende como média empresa aquela com receita 

operacional bruta ou renda anual maior que R$4,8 milhões e menor ou igual a R$300 milhões. 

Com o crescimento da inclusão digital e a facilidade de acesso a dispositivos móveis com 

acesso à internet, mais pessoas vêm adotando o estilo de compras online, principalmente quando 

se pensa em praticidade e conforto, e essas empresas – Supermercados de dois ou mais caixas de 

médio porte – não podem ficar alheias às modificações que vem ocorrendo, especialmente no que 

diz respeito aos avanços tecnológicos. Até porque a evolução das tecnologias também vem 

trazendo diversos benefícios para as empresas do setor varejista, possibilitando que utilizem os 

dados das vendas realizadas para mapear seu consumidor e oferecer mecanismos de fidelização.  

Capizzi, Ferguson e Cuthbertson (2004) definem que o marketing de fidelidade é um 

processo empresarial de identificar, manter e aumentar o rendimento dos melhores clientes por 

meio de relacionamentos interativos e com valor agregado, o que pode ser feito por meio de 

programas de fidelidade. Segundo Kivetz e Simonson (2002) os programas de fidelidade que 

oferecem possibilidades de recompensas aos clientes se tornaram uma das ferramentas de 

marketing mais utilizadas para reter clientes e estimular as compras por produtos ou serviços, isso 

devido ao custo de retenção ser menor do que o custo de aquisição de novos clientes. Considerando 

o contexto de Palmas-TO, a rede de Supermercados Meu Econômico é pioneira no uso das 

tecnologias para fidelização de clientes via aplicativo, visto que não há nenhum concorrente na 

região que se utiliza deste meio.  

Palmas, capital do Tocantins, mais novo estado do Brasil, tem uma população estimada de 

286 mil habitantes segundo o IBGE (2017) em apenas 28 anos de existência. A realização de 

compras em supermercados é uma rotina diária do consumidor palmense, principalmente em 

estabelecimentos de bairro, devido à distância das residências para os grandes supermercados. A 

rede de Supermercados Meu Econômico oferece este formato de supermercado de bairro 



15 
 

localizando-se em três regiões da cidade. Considerando o contexto local, onde existe ainda muita 

oportunidade de expansão, principalmente para o setor de varejo, e com o alto crescimento da 

inclusão digital, a proposta do trabalho aplicado foi de avaliar o impacto da utilização de um 

programa de fidelidade e ofertas em plataforma mobile, tendo como base a rede de supermercados 

Meu Econômico.  

A proposta do sistema de fidelização por meio do aplicativo foi integrar as lojas físicas da 

rede de Supermercados Meu Econômico à plataforma digital. Através do sistema foi possível 

também oferecer um canal de comunicação com o cliente para ativar ofertas personalizadas na loja 

física baseadas no seu comportamento de compra no aplicativo. 

O programa de fidelidade em plataforma mobile foi importante para a empresa, pois fez 

com que a rede de Supermercados Meu Econômico conseguisse compreender melhor seus clientes, 

a fim de oferecer produtos e promoções que demonstraram serem interessantes ao consumidor 

final. Além de conseguir trabalhar melhor o poder de negociação com os fornecedores, visto que 

uma vez que o uso da plataforma de vendas online alinhado com o programa de fidelidade visa 

expor produtos e promoções, esse canal de vendas serviu como uma nova vitrine para que os 

fornecedores possam colocar em destaque seus produtos. A utilização do aplicativo de vendas 

ofereceu a oportunidade de conhecer na prática quais foram os aspectos da ferramenta que 

demonstraram ser melhores para fidelização de clientes, compreendendo o real impacto em uma 

empresa como aqui estudada de ter esse tipo de tecnologia disponível em sua estratégia 

operacional. 

Assim este trabalho aplicado visou responder à seguinte questão: qual o efeito de um 

aplicativo de vendas mobile da rede de Supermercados Meu Econômico na fidelização dos seus 

clientes? 

 O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o impacto da utilização de um programa de 

fidelidade em um sistema de vendas online em plataforma mobile na fidelização de clientes de uma 

rede de supermercados de bairro. Desta forma, foram objetivos específicos deste trabalho: 

• examinar como ocorre o processo de fidelização de clientes por meio de um sistema de 

vendas online; 

• verificar a relação entre a ativação de ofertas na loja física com a fidelização do cliente; 

• avaliar os impactos financeiros da utilização do programa de fidelidade nos resultados da 

empresa.  
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Como resultado deste trabalho aplicado foi possível verificar que o desenvolvimento e a 

implantação de um aplicativo de vendas em plataforma mobile para uma rede de supermercados 

afetam positivamente no quesito de fidelização de consumidores. O presente estudo demonstrou 

que, de fato, ter essa ferramenta como diferencial estratégico alavancou vendas na empresa e 

aumentou a frequência de compra dos consumidores que utilizaram o aplicativo. Outro ponto 

observado foi que o cliente que compra pelo aplicativo da empresa apresenta um ticket médio de 

compras maior do que o dos clientes da loja física.  Além disso, o sistema possibilitou realizar um 

mapeamento sobre o comportamento de compra dos clientes que usaram o aplicativo, obtendo 

assim um perfil mais completo do cliente. 

O trabalho está assim dividido: a revisão de literatura, na seção 2, que aborda temas como 

e-commerce, promoções de supermercado no ambiente mobile e fidelização de clientes; a seção 3 

onde é descrita a metodologia utilizada que apresenta a caracterização da empresa e do aplicativo 

desenvolvido além de descrever como se deu a coleta de dados, o  universo da pesquisa e análise 

dos dados; na seção 4 são descritos os resultados obtidos e é realizada uma discussão sobre os 

mesmos; e, por fim, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 E-commerce 

 

Existem diversas definições de e-commerce na literatura. Zwass (1996) que afirma que “o 

comércio eletrônico (e-commerce) é o compartilhamento de informações comerciais, a manutenção 

de relacionamentos comerciais e a realização de transações comerciais por meio de redes de 

telecomunicações”. Ainda segundo Zwass (1996) a estrutura de um e-commerce é baseada em três 

níveis: 

• infraestrutura: hardware, software, bancos de dados e telecomunicações que, juntos, fornecem 

funcionalidade como a World Wide Web pela Internet, ou suportam EDI (Electronic Data 

Interchange - Transferência Eletrônica entre Dados) e outras formas de mensagens pela 

Internet ou por redes de valor agregado;  

• serviços: mensagens e uma variedade de serviços que permitem a descoberta e entrega (em 

termos comerciais, se desejado) de informações, bem como a negociação, transações de 

negócios e liquidação;  

• produtos e estruturas: prestação direta de serviços comerciais a consumidores e parceiros de 

negócios, compartilhamento e colaboração de informações dentro das organizações e 

organização de mercados eletrônicos e cadeias de suprimento.  

O uso de dispositivos e sistemas baseados em tecnologias móveis é agora comum na vida 

das pessoas e permite que as atividades sejam executadas de uma forma mais eficiente, 

possibilitando a realização de atividades novas e diferentes do que se era acostumado a fazer no 

passado, como, por exemplo, o uso de aplicativos voltados ao comércio varejista. De igual forma, 

o processo de expansão e integração de sistemas mais inteligentes, tais como o uso de Business 

Intelligence (BI), a computação em nuvem e a internet das coisas no comércio eletrônico vem 

tornando cada vez mais possível aos varejistas construir um e-commerce eficiente, com 

processamento de informações de forma inteligente.  

Nisar e Prabhakar (2017) apresentam, citando Anderson e Srinivasan (2003), Cao e Li 

(2015) e Accenture Consulting (2016), que a literatura demonstra que houve uma mudança 

estrutural significativa em direção ao varejo online e digital nos últimos anos, resultando em 
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abordagens de marketing mais personalizadas e comunicativas, demonstrando ser vantajoso tanto 

para a empresa quanto para o consumidor.  

A eficácia disso depende de como um e-commerce trabalha atrelado à gestão de marketing 

para captar lucro nos canais de vendas, à gestão comercial para converter as visitas em compras e 

à gestão operacional para garantir uma boa conclusão de vendas na plataforma, durante todo 

processo de compra, até o recebimento do produto, bem como entender quais produtos e serviços 

de valor agregado devem ser focados a partir da experiência do usuário no processo de compras na 

plataforma online. 

 

 

2.2 Promoções de supermercados no ambiente mobile 

 

Segundo Park, Park e Schweidel (2018) as empresas estão visando cada vez mais clientes 

por meio de ofertas personalizadas. O que ultimamente tem contribuído para isso é a crescente 

popularidade dos dispositivos móveis: até 2020, os números de usuários devem chegar a 9,2 

bilhões; e, em 2019, o número de clientes que devem usar de cupons promocionais em dispositivos 

móveis é de 1,05 bilhões. Isso demonstra a importância do canal mobile como uma nova e poderosa 

ferramenta para promoções, especialmente no que diz respeito à personalização da relação do 

cliente com as empresas.  

Calvo-Porral e Levy-Mangin (2015) descrevem que o marketing na plataforma mobile é 

baseado nas informações interativas e personalizadas, de forma a ser superior comparado às 

estratégias de marketing tradicionais. O modelo de marketing que usa telefonia móvel pode 

fornecer dados importantes e relevantes aos consumidores e ao mesmo tempo coletar informações 

para auxiliar as empresas a adaptar as suas estratégias de ofertas às necessidades dos consumidores. 

Pantano e Priporas (2016) afirmam que o potencial do marketing na plataforma mobile é 

possível devido à capacidade que esses sistemas têm em adaptar a plataforma ao cliente a partir de 

informações que são possíveis obter de uma forma mais prática, como por exemplo o uso da 

localização via GPS. O uso de recursos atrelados à plataforma mobile para supermercados permite 

que as empresas consigam saber se um determinado cliente chegou próximo à sua empresa por 

meio de geolocalização, verificar se ele já esteve alguma vez dentro da loja física via wifi ou até 

mesmo oferecer ofertas personalizadas em tempo real quando o cliente estiver na loja. 
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Parente e Kato (2001) descrevem que o desempenho de supermercados está bastante 

ligado à sua localização, isso pelo fato de que a maior parte das vendas vêm de clientes que moram 

dentro da área geográfica em torno das lojas, assim dando destaque ao conceito de área de 

influência, o que é interessante acompanhar quando se pensa em atrelar o espaço virtual ao espaço 

físico como proposto neste trabalho aplicado. 

Segundo o GVcev (2011) 

 “o e-commerce e o uso da Internet incidirão fortemente sobre a forma como se 

desenvolve o varejo supermercadista. Além de sites de compras e ofertas, as 

empresas do setor estão entrando nas redes sociais e criando blogs específicos 

para os consumidores. Com a facilidade de interação entre consumidores 

proporcionada pela internet, a experiência de compra dos consumidores pode 

influenciar diretamente no sucesso ou no fracasso de uma empresa, dependendo 

das críticas ou elogios publicados na rede”. 

 

O GVcev (2011) ainda coloca que o uso de smartphones e tablets é o que mais cresce em 

relação a interação do consumidor em tempo real com a internet. Com o crescente desenvolvimento 

de aplicativos para esses dispositivos o cenário atual dos supermercadistas tem mudado em relação 

ao formato de como lidar com os consumidores. Atualmente as empresas buscam, por meio de 

aplicativos próprios ou de terceiros, transacionar vendas de seus produtos, utilizando os aplicativos 

como forma de marketing e buscando novas abordagens para atrair cada vez mais consumidores. 

Andrews et al (2016) descrevem que o uso de promoções em dispositivos móveis interfere 

no comportamento de compras não planejadas e até mesmo podendo ser um fator decisivo para o 

consumidor realizar a compra. O que pode contribuir para um melhor desempenho de comunicação 

com o cliente final é o uso de estratégias como implantar um aplicativo de ofertas da empresa, 

utilizar GPS integrado ao aplicativo para levar ofertas aos clientes próximos a loja, oferecer Wi-fi, 

utilizar de recursos de beacon e push notification, que são meios de interagir diretamente com o 

consumidor. Mas para isso acontecer é necessário que o cliente dê permissão à empresa, pois são 

tipos de serviços que requerem que o consumidor se disponha a ter suas informações 

compartilhadas com a empresa. Por outro lado, é possível também que o cliente tenha acesso às 

promoções de uma forma orgânica, ou seja, acessando diretamente as informações online da loja 

por conta própria.  

Faria, Carvalho e Carvalho (2012) defendem que “até mesmo as empresas que não 

investem em comunicação ou vendas pela internet precisam ficar atentas às mudanças que a 

internet pode causar no comportamento dos consumidores de suas lojas offline”. Devido à 
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aproximação entre consumidores de produtos proporcionada pelo acesso ao meio digital, hoje o 

cliente chega às lojas tendo conhecimento mais aprofundado do que deseja, com informações de 

preço e uma maior percepção da qualidade e das características dos produtos desejados. Assim as 

empresas podem tirar proveito das informações disponíveis em seus sistemas online como apoio a 

promoção de vendas e fidelização em suas lojas offline. 

 

2.3  Fidelização de Clientes 

 

 No mercado varejista atual a concorrência é pesada, as empresas estão sentindo o peso de 

conseguir atrair novos clientes, fidelizar os existentes e futuros consumidores. Uma estratégia que 

vem sendo adotada por empresas do ramo de supermercados é programas de fidelização de clientes. 

Segundo Huang e Wonglorsaichon (2017), devido ao fato de o mercado estar bastante concorrido 

no ambiente de supermercados, a fidelidade dos clientes se tornou um nicho de pesquisa 

interessante para pesquisadores e acadêmicos. Os autores apresentam, ainda, que os clientes fiéis a 

empresa tendem a comprar mais produtos do que outras pessoas, e que estão dispostos a gastar 

mais e que são menos sensíveis aos aumentos de preços. 

Boateng (2018) descreve que a fidelidade é um dos principais fatores que gera vantagem 

competitiva para uma empresa, podendo ser definida como uma atitude positiva do consumidor em 

relação a algum produto ou serviço que pode resultar em um comportamento de compra repetitivo.  

 O fato de supermercados estarem aderindo a programas de fidelidade significa um esforço 

grande na qualidade de serviço que deve ser trabalhada para definir o que é oferecido para o 

consumidor. Segundo Bruneau, Swaen e Zidda (2018) para melhorar o relacionamento com os 

consumidores, frequentemente as empresas estão recorrendo a programas de fidelidade, que 

ofereçam incentivos financeiros, benefícios sociais e benefícios interativos.  

 Filipe, Marque e Salgueiro (2017) demonstram que os varejistas de alimentos são os 

maiores varejistas do mundo com índice de 52,8%, em pesquisa realizada com as 250 maiores 

receitas do setor varejista em 2013 e 2014. Os autores ainda afirmam que esse mercado varejista 

de alimentos requer uma estratégia para manter os clientes atuais e atrair novos clientes. Para isso 

os programas de fidelidade são uma estratégia a se utilizar até mesmo como uma ferramenta para 

influenciar o comportamento de compra dos consumidores. 
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 Ruzeviciute e Kamleitner (2016) descrevem que o sucesso de qualquer programa de 

fidelidade está baseado no tipo de recompensa que os clientes vão receber, pois um dos problemas 

mais comuns dos programas de fidelidade atuais é que algumas das recompensas não são atrativas, 

o que faz o consumidor buscar outra empresa com um outro modelo de programa de fidelidade. 

Sendo assim é importante ter bem estabelecido qual o público alvo da empresa para definir de 

forma correta quais as recompensas se adequam a este público.  

 Segundo Berman (2006) para um programa de fidelidade eficaz é necessário seguir as 

etapas de desenvolvimento, implementação e controle e, para isso, elaborou um processo de dez 

etapas (Figura 1) que são descritos a seguir. 

• definir os objetivos do programa, que seria o primeiro passo no desenvolvimento de um 

programa de fidelidade eficaz.  Podem ser baseados em vendas, lucros, fidelidade ou ainda no 

aumento de informações sobre os consumidores; 

• definir um orçamento, quando são consideradas as despesas promocionais, os custos de 

manutenção de hardware e da Tecnologia da Informação (TI), a criação de despesas de 

manutenção, os custos de marketing, os custos diretos que estão relacionados às recompensas 

do programa de fidelidade e às despesas com funções de atendimento; 

• determinar a elegibilidade do programa de fidelidade: neste passo é importante definir se o 

programa de fidelidade deve ser aberto a todos os clientes ou apenas a um grupo seleto de 

consumidores;  

• selecionar as recompensas do programa de fidelidade: pode-se premiar, por exemplo, 

clientes com descontos em produtos ou troca de pontos por produtos, porém é necessário ter 

uma análise detalhada das recompensas oferecidas;   

• considerar parcerias: importante para possibilitar a redução de custos no desenvolvimento, 

implantação e manutenção do programa de fidelidade; 

• construir uma organização apropriada: diz respeito ao planejamento, organização e 

controle eficaz do processo do programa de fidelidade;  

• desenvolver e manter a base de dados do programa de fidelidade: passo importante para 

rastrear o comportamento do cliente, sendo o reflexo dos dados das compras de cada venda 

efetuada e cada recompensa trocada; 
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• gerenciar um data warehouse interno e a capacidade de mineração de dados: continuação 

do processo de desenvolver o banco de dados, de forma a permitir ao gestor do sistema 

acompanhar o comportamento de compra do consumidor, a usabilidade e a segmentação;  

• avaliar o sucesso ou fracasso do programa de fidelidade, etapa em que a empresa analisa 

os resultados de algumas métricas, como por exemplo a rentabilidade, o aumento de vendas e 

o custo de aquisição por novos clientes; 

• executar medidas corretivas, com avaliação de alternativas para solucionar os problemas 

encontrados no processo de manter o cliente fidelizado.    

 

Figura 1: Etapas no desenvolvimento, implementação e controle de um programa de fidelidade 

eficaz 

Fonte: Berman (2006) 
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Esses passos permitem que se construa um programa de fidelidade bem alinhado e eficiente. 

Pode-se perceber que há necessidade de utilização da TI em algumas dessas etapas, como por 

exemplo na que envolve a construção e gerenciamento da base de dados e no que se refere ao 

controle de um data warehouse e a capacidade de mineração dos dados, com reflexo, inclusive, 

nos resultados ou ações das demais etapas. 

Uncles, Dowling e Hammond (2003) descrevem que alguns dos objetivos de um programa 

de fidelidade são aumentar as vendas, aumentar o ticket médio de compras, aumentar o 

relacionamento com os fornecedores e criar níveis de utilização para o cliente dentro do programa 

de fidelidade. O uso de um programa de fidelidade em um sistema de e-commerce em plataforma 

mobile possibilita alcançar esses objetivos, e consequentemente ir além, pois em uma mesma 

plataforma pode coexistir o sistema de vendas, um programa de fidelidade com níveis, o histórico 

de compras e trocas de recompensas do cliente, bem como o espaço para divulgação de produtos 

de destaque dos fornecedores que estão interessados em parcerias. 

O’Brien e Jones (1995) descrevem que a utilização de um programa de recompensas 

aumenta a lealdade dos clientes e, que ao longo do tempo, o ciclo de vida da fidelidade do cliente 

com a empresa se torna mais sólido, com um relacionamento mais leal. Isso permite que se perceba 

qual é o perfil padrão dos clientes fiéis à empresa e que acabam comprando rotineiramente, por 

vezes aumentando seu ticket médio de compra, bem como aceitando pagar preços mais altos por 

produtos de maior qualidade. Estes clientes também acabam trazendo para a empresa novos clientes 

a partir de suas próprias experiências.  

Cervieri Junior et al (2015) afirmam que um dos principais objetivos de empresas 

varejistas é focar e entender o comportamento do consumidor, para assim entregar um atendimento 

personalizado cada vez mais eficiente, tanto em lojas físicas como virtuais. Apesar dessa 

possibilidade, há o desafio de a empresa ter de lidar com o grande volume de informações que é 

produzido com o relacionamento direto com o cliente nos diversos canais de vendas. Pois, o uso 

correto dessas informações é o que vai auxiliar na definição e aprimoramento das estratégias 

empresariais.  

Mesmo com crises econômicas e políticas no país, o setor varejista está cada vez mais 

disposto a melhorar suas empresas, principalmente por meio do uso de novas tecnologias, 

promoções e ofertas de novos produtos, entrada em novos canais de vendas, sempre buscando 

atender o consumidor final com uma melhor experiencia de compra.  
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Devido à crescente concorrência no mercado de produtos e serviços, as empresas têm se 

deparado com o desafio da perda de clientes, o que tem feito com que as suas estratégias se voltem 

para um aspecto mais tecnológico, incluindo elementos sociais e psicológicos que interferem na 

decisão de compra dos clientes. Relacionado a isso, Botelho e Guissoni (2016) afirmam que a 

disseminação da internet, mídias sociais e aparelhos móveis oferecem aos consumidores acesso 

mais fácil a informações e fonte de compras, o que leva aos varejistas a necessidade de trabalhar 

com novas tecnologias, como aplicativos para dispositivos móveis com o objetivo de melhorar a 

experiência de compra de seus usuários para além da loja física. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho é um estudo de cunho quantitativo descritivo com coletas de dados 

fornecidos pelo aplicativo Meu Econômico e o ERP Quantum da loja física.  

 

3.1 Caracterização da empresa 

 

A pesquisa foi realizada com a empresa Supermercados Meu Econômico, na cidade de 

Palmas, TO. Esta empresa foi escolhida por não ter ainda aplicativo de vendas bem como um 

programa de fidelização estruturado. Trata-se de uma empresa com o início de suas operações em 

1999, é considerada uma empresa de porte médio, atualmente com três lojas espalhadas pela 

cidade, tendo como público alvo as classes B, C e D. Cabe destacar que a empresa, até o início 

desta pesquisa, chamava-se Supermercados Econômico e teve seu nome e sua logomarca alterados, 

bem como sua comunicação visual interna, como efeito da implantação do aplicativo. 

O aplicativo da empresa denominado “Meu Econômico” é um sistema de e-commerce 

voltado para uso em dispositivos móveis, mas que atende também quem o utiliza por meio de 

desktop e outros dispositivos com acesso à internet, visto ter sido desenvolvido como um sistema 

responsivo. Com a crescente concorrência no setor varejista de supermercados na cidade a empresa 

buscou alternativas inovadoras como forma de aumentar sua receita e fidelizar novos e atuais 

clientes. Dentro da plataforma os clientes têm acesso a vários produtos selecionados existentes na 

loja física, com os mesmos preços oferecidos. Outro aspecto importante que o aplicativo tem é a 

possibilidade de ativar ofertas na loja física: se o cliente for um usuário ativo na plataforma, ele 

consegue ter promoções personalizadas de acordo com seu histórico de compras, sendo possível 

conseguir descontos maiores que os oferecidos para quem não utiliza o aplicativo. 

O aplicativo Meu Econômico é um sistema de e-commerce que oferece funcionalidades 

como comprar produtos existentes na loja física e receber em casa, seja via entrega expressa ou 

agendada, realizar as compras online e retirar na loja física, inserir vouchers de descontos, receber 

informativos de promoções da rede de supermercados Meu Econômico e programa de fidelidade 

de ativar ofertas com descontos exclusivos para utilizar nas lojas físicas. 

O aplicativo Meu Econômico foi desenvolvido por meio da parceria realizada com a 

startup OPA4 acelerada pela GVentures, aceleradora da FGV. A ideia inicial foi um aplicativo para 

oferecer descontos para clientes com o objetivo de aumentar a frequência de compras nas lojas 
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físicas. Inicialmente a empresa Meu Econômico estava trabalhando em um sistema para vender 

seus produtos por meio de um canal de vendas online, utilizando a tecnologia mobile. Realizada a 

parceria, que se iniciou em dezembro de 2017, foi iniciado do zero todo o processo de construção 

de telas, funções, dashboard e integrações entre sistemas. Inclusive alguns destes itens ainda estão 

em desenvolvimento com o objetivo de acrescentar ao aplicativo diversas outras funções acordadas 

desde o seu planejamento. O aplicativo foi lançado em janeiro de 2019 para clientes testes, a fim 

de relatar melhorias e eventuais problemas no sistema; para o público geral foi lançado em março 

de 2019.  

 

3.2 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada via sistema do aplicativo Meu Econômico e do sistema de 

ERP da loja física, no período de março de 2019 até abril de 2019. 

Foram coletados os seguintes dados a partir da base de dados do aplicativo e do sistema 

de ERP da loja física: 

• quantidade de clientes ativos na plataforma online; 

• idade; 

• gênero; 

• frequência de compras; 

• tickets médios de compras; 

• quantidade de ofertas ativadas; 

• quantidade de ofertas ativadas que resultaram em compras. 

O procedimento de coleta de dados da quantidade de clientes ativos na plataforma foi feito 

por meio da extração de dados do sistema, sendo contabilizados como clientes ativos aqueles que 

efetuaram ao menos uma compra na plataforma ou que ativaram pelo menos uma oferta para loja 

física. 

As informações extraídas da base de dados foram: nome completo, CPF, endereço, telefone, 

valor gasto até o momento na plataforma online e ofertas ativadas. A coleta dos dados sobre idade 

e gênero foi por meio do cadastro efetuado pelos clientes na plataforma.  A coleta dos dados 

referente a quantidade de ofertas ativadas e quantidade de ofertas ativadas que resultaram em 

compras foi possível devido a estas serem vinculada ao CPF do usuário e com a informação obtida 
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do uso do CPF na loja física por meio da extração de dados do ERP da empresa. Essa vinculação 

permitiu mapear se o produto que foi ativado na plataforma online de fato foi comprado na loja 

física. O processo de ativação de ofertas na plataforma online pode ser visualizado na figura 2.  

 

Figura 2: Ativação de Ofertas 

 

Fonte: App Meu Econômico 

 

Através do CPF do cliente foi possível também obter os dados do que ele compra, 

relacionado à ativação da oferta, o que oferece as informações necessárias para posterior Basket 

Analysis.  
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3.3 Universo da pesquisa 

 

A população utilizada na pesquisa origina-se da relação de clientes listados no aplicativo 

Meu Econômico, da rede de Supermercados Meu Econômico na cidade de Palmas-TO, tendo como 

base os clientes cadastrados entre março de 2019 e abril de 2019, bem como os clientes das lojas 

físicas neste mesmo período. Foram considerados para efeito da amostragem para análise dos dados 

de utilização do sistema os clientes efetivamente ativos com ao menos uma compra efetivada neste 

período. 

 

3.4 Análise dos Dados 

 

Os dados foram analisados quantitativamente utilizando estatísticas, gráficos e tabelas 

com o objetivo de explorar, apresentar, descrever e examinar relações e tendências a partir dos 

dados. A abordagem de análise de dados exploratórios enfatiza o uso de gráficos para entender o 

conjunto de dados. A estatística descritiva possibilita descrever e comparar variáveis 

numericamente (SAUNDERS, LEWIS;THORNHILL, 2009). Segundo Pérez-Vicente e Ruiz 

(2009) a estatística descritiva é a ação de coleta, apresentação, descrição, análise e interpretação da 

coleta de dados e é utilizado para resumir um conjunto de valores de forma a descrever um conjunto 

de dados de uma população ou amostra.  

As análises tiveram como base, essencialmente, informações a respeito da ativação das 

ofertas pelos clientes no aplicativo e seus efeitos nas compras efetuadas nas lojas físicas. Assim a 

partir da ativação de uma oferta pode-se analisar, primeiramente, qual o percentual de ativações de 

compras em relação ao total de clientes que utilizam o sistema. A partir disso pode-se buscar 

respostas para as seguintes questões: 

• o cliente que ativou uma oferta no aplicativo compra mais do que a oferta ativada? 

• clientes que realizam compras pelo aplicativo têm um ticket médio maior do que os clientes 

da loja física? 

• clientes que utilizam elementos do programa de fidelização realizam mais compras do que os 

que não utilizam? 

• clientes que utilizam elementos do programa de fidelização têm um ticket médio maior do que 

os que não utilizam?   
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A Figura 4 apresenta exemplo de como foi realizada a análise dos dados. A partir dos 

dados gerados pela utilização do aplicativo (APP) pelos clientes teve-se um conjunto de dados que 

permitiu observar, do total de usuários, quantos e quem ativou as ofertas oferecidas. A partir deste 

quantitativo e de suas ações de compras (tanto no aplicativo quanto na loja física) pode-se observar 

características que permitiram analisar a relação entre os elementos do programa de fidelidade do 

aplicativo (ativação de ofertas) e a real fidelização destes clientes. 

 

Figura 3: Estrutura da Análise de Dados 

 

Fonte: Do autor 

 

Assim, foi possível obter informações sobre gênero e idade dos clientes, bem como 

verificar um perfil específico que está mais interessado em utilizar o programa de fidelidade. 

Também se verificaram as correlações existentes entre compras no aplicativo e as compras 

efetivadas na loja física a partir da utilização do programa de fidelidade. De igual forma o presente 

estudo verificou se as categorias compradas se limitaram ao que foi ativado (das ofertas 

apresentadas) ou acabaram se expandindo na compra realizada por impulso ou programada quando 

o cliente vai até a loja física utilizar a oferta. Essa análise se deu por meio de um processo de 

descoberta de conhecimento a partir da base de dados, Knowledge Discovery in Databases (KDD) 
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com a realização de um Basket Analysis, pois os produtos e quantidades compradas funcionaram 

como preditores dos comportamentos de compra dos clientes. 

Para se obter os resultados foi necessário organizar as informações a partir de um processo 

de descoberta de conhecimento em base de dados, o processo KDD. Fayyad, Piatetsky e Smyth 

(1996) descrevem o processo de KDD como um processo estabelecido com a finalidade de 

identificar, validar e criar padrões que possam ser potencialmente uteis para uma análise de dados.  

Esta abordagem seguiu o processo de apoio a tomada de decisões ilustrado na figura 4. 

Aplicar o processo KDD envolveu uma análise de toda a base de dados, com a seleção daqueles de 

interesse a fim de criar um conjunto de dados específicos para serem analisados. Após esta etapa, 

o processo necessitou de um pré-processamento onde foram eliminados dados redundantes e 

inconsistentes, bem como corrigidos dados incompletos ou discrepantes, fornecendo assim um 

conjunto de dados adequados para a análise. 

Na sequência estes dados foram transformados a fim de se adequarem ao formato de 

processamento utilizado pela ferramenta de mineração de dados. Com o processo de transformação 

dos dados realizado foi necessária a aplicação de um algoritmo para realizar a mineração de dados, 

chegando a uma série de resultados com padrões que exigiu uma análise mais detalhada para 

interpretar e avaliar os resultados. 

 

Figura 4: Processo KDD 

 

Fonte: adaptado de Fayyad, Piatetsky e Smyth (1996) 
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Para realizar a análise destes dados a fim de compreender o processo necessário para a 

seleção, pré-processamento, transformação, mineração e avaliação dos resultados teve-se a 

necessidade de utilizar de três ferramentas computacionais: 

• Microsoft Excel: programa do pacote office da Microsoft que tem uma das funcionalidades de 

editar diversos formatos de planilhas, dentre eles o formato .csv que corresponde ao formato 

extraído do sistema de ERP da empresa bem como ao utilizado pelo software de mineração; 

• Linguagem Python: linguagem de programação de alto nível, com essa ferramenta foi possível 

construir os códigos para realizar o tratamento (pré-processamento e transformação) do grande 

volume de dados gerados na planilha do Microsoft Excel; 

• RapidMiner: software de mineração de dados com a qual foi possível chegar ao resultado do 

Basket Analysis, importando os dados do arquivo que foi tratado e processado por meio dos 

códigos feitos na linguagem Python. 

Assim, o processo KDD foi responsável por organizar e parametrizar como se realizaria o 

Basket Analysis. Com os dados extraídos do ERP da empresa iniciou-se o processo de seleção dos 

cupons fiscais que continham compras de produtos provenientes da ativação de ofertas, em seguida 

realizou-se o seu pré-processamento utilizando a linguagem de programação Python para organizar 

os dados para rodar no formato apropriado no software RapidMiner. 

Foi realizado um levantamento dos dados de todos os cupons fiscais que continham ao 

menos um produto com desconto que foi ativado por meio do programa de fidelidade no aplicativo. 

Em seguida foi realizado o processo de transformação dos dados para ser possível incluir dentro 

do software de mineração de dados para chegar ao resultado final da análise. 

Através do Basket Analysis foi possível, utilizando os processos estabelecidos para 

mineração dos dados, chegar a um conjunto de regras de associações que definiram padrões de 

comportamento de compra dos clientes que compraram produtos na loja física a partir da ativação 

de ofertas no aplicativo.  

A mineração de dados do Basket Analysis se deu por meio da criação de um modelo de 

processamento na ferramenta RapidMiner estabelecido conforme a figura 5 a seguir.  
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Figura 5: Modelo de processamento do Basket Analysis 

Fonte: Do autor  

No primeiro quadro (Retrieve RESULTADO) tem-se o carregamento dos dados no 

formato trabalhado pela ferramenta. Na sequência estes dados são convertidos no quadro 

Numerical to Binomial para o formato True-False, pois, seu processamento pelo algoritmo 

FP-Growth se dá via uma análise realizada entre a efetivação de compra de determinado produto, 

que é considerado como True, ou sua não aquisição, considerado False.  

Dando prosseguimento, utilizou-se, como aprsentado no quadro FP-Growth, o algoritmo 

para obter padrões de produtos frequentemente adquiridos, bem como as relações entre eles, 

estabelecendo regras de associação. O algoritmo FP-Growth faz parte de um conjunto de 

algoritmos de mineração que particiona recursivamente o banco de dados em sub-bancos de acordo 

com os padrões frequentes encontrados e procura padrões locais frequentes para montar padrões 

globais maiores (PEI, 2001). 

O algoritmo FP-Growth utiliza dois parâmetros de entrada (TAN et al, 2009): 

• suporte: o suporte de uma regra de associação X, A ⇒ B é a porcentagem das transações que 

contêm A ∪ B em relação ao número total de transações analisadas; 

• confiança: calcula a força da regra. Sendo C a confiança de uma regra de associação, A ⇒ B, 

C representa a porcentagem das transações que contêm A ∪ B em relação a todas as transações 

que contêm A.  

Por fim, no quadro Create Association Rules, a ferramenta cria as regras de 

associação que permitem verificar as relações existentes entre as compras realizadas a partir das 

ofertas ativadas. Para a criação destas regras foi necessário estabelecer a regra de confiança 

desejada, a fim de determinar a confiabilidade de que determinado produto esteja presente em 
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cupons onde tenham também o produto do resultado. Para esse quadro foi estabelecido o valor 

mínimo de confiança de 0,5 e, como resultado, foram criadas pelo algoritmo FP-Growth as regras 

de associações.  
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4 RESULTADOS 

 

A análise dos dados e a discussão dos resultados foram feitas por meio de estatísticas 

descritivas e Basket Analysis. Após o levantamento e a coleta dos dados foram identificados os 

perfis dos consumidores do aplicativo, aqueles que fizeram de fato o cadastro na plataforma. Com 

essa informação foi possível tabular especificando o público geral do aplicativo. 

Vale ressaltar que o levantamento dos dados referentes ao programa de ativar ofertas se deu 

por meio da comparação dos dados dos cupons fiscais das compras efetuadas com produtos que 

receberam descontos devido ao programa de fidelidade com os dados dos cupons fiscais do mesmo 

período sem nenhum tipo de desconto oferecido pelo programa de fidelidade.   

 

4.1 Perfil da amostra 

 

A tabela 1 apresenta o perfil dos usuários cadastrados no aplicativo Meu Econômico. Vale 

ressaltar que para utilizar o aplicativo não é necessário realizar cadastro, que somente é obrigatório 

para clientes que forem realizar compras ou utilizar do programa de fidelidade do aplicativo. Neste 

trabalho foram analisados os cadastros realizados de 01/01/2019 à 30/04/2019. Os clientes foram 

incentivados a realizar o cadastro nas abordagens presenciais nas lojas físicas apresentando o 

aplicativo e suas funcionalidades. O aplicativo também foi divulgado nas redes sociais Facebook 

e Instagram utilizando o recurso de impulsionar. No do Whatsapp foi realizada uma ampla 

divulgação no grupo já existente da loja física voltado para promoções e ofertas. Ainda a respeito 

do Whatsapp, houve retorno de clientes que comunicaram que eles mesmos replicaram 

informações a respeito do aplicativo nos grupos dos quais participam como, por exemplo, grupos 

de mães, grupos de alérgicos ou intolerantes a determinados alimentos e grupos de vizinhos.  

A análise demonstra que o total de cadastros realizados no aplicativo foram de 454 

pessoas. Destes a maioria é composta por mulheres (61,5%) e, nesse gênero, destaca-se a 

quantidade de pessoas que possuem entre 28 a 33 anos de idade (23,7%). O gênero masculino, que 

representa (38,5%) do total, tem como maior público a faixa etária de 23 a 27 anos de idade 

(26,3%).  

Com o levantamento foi possível verificar também qual sistema operacional foi mais 

utilizado para baixar o aplicativo Meu Econômico. O total de downloads até o término desta 
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pesquisa, em abril de 2019, foi de 792 vezes, a maior parte realizada pelo do sistema operacional 

Android (72,2%), seguido pelo IOS (27,8%). 

 

Tabela 1: Perfil dos consumidores do aplicativo 

Perfil dos consumidores do aplicativo 

Gênero do consumidor Total % 

Feminino 279 61,5% 

Masculino 175 38,5% 

Faixa etária do público feminino Total % 

De 18 a 22 anos 41 14,7% 

De 23 a 27 anos 52 18,6% 

De 28 a 33 anos 66 23,7% 

De 34 a 38 anos 57 20,4% 

De 39 a 43 anos 16 5,7% 

De 44 a 48 anos 18 6,5% 

De 49 a 53 anos 16 5,7% 

De 54 a 58 anos 9 3,2% 

De 59 a 63 anos 3 1,1% 

Acima de 64 anos 1 0,4% 

Faixa etária do público masculino Total % 

De 18 a 22 anos 21 12,0% 

De 23 a 27 anos 46 26,3% 

De 28 a 33 anos 42 24,0% 

De 34 a 38 anos 33 18,9% 

De 39 a 43 anos 11 6,3% 

De 44 a 48 anos 9 5,1% 

De 49 a 53 anos 7 4,0% 

De 54 a 58 anos 3 1,7% 

De 59 a 63 anos 1 0,6% 

Acima de 64 anos 2 1,1% 

Sistema Operacional Utilizado Total % 

Android (Google) 572 72,2% 

IOS (Apple) 220 27,8% 

Fonte: Do autor 

Um dos resultados obtidos a partir do levantamento e análise dos dados foi em relação à 

distância geográfica dos clientes que realizaram compras pelo aplicativo, ativaram ofertas, e 

ativaram ofertas e compraram na loja física. De forma a ilustrar o resultado, a figura 6 apresenta, 
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em amarelo, o raio de 1km de distância de cada uma das unidades dos supermercados Meu 

Econômico na cidade de Palmas, TO. A delimitação em colocar um raio de até 1km é devido à área 

de influência que a rede de supermercados tem, isso pelo fato de se posicionar como supermercado 

de bairro e também porque, acima desta distância, começa a haver sobreposição das áreas de 

alcance das unidades existentes.   

 

    Figura 6: Localização geográfica com raio de 1km do supermercado Meu Econômico 

    Fonte: Do Autor 

Foi observado que 16,4% dos clientes cadastrados residem dentro da área de 1km de 

distância de alguma das unidades físicas da rede de supermercados Meu Econômico. Um 

percentual de 83,6% dos clientes cadastrados mora em uma área acima deste 1km de raio.  
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4.2 Compras pelo aplicativo 

 

 O presente estudo também visou analisar o ticket médio de compras realizadas pelo 

aplicativo Meu Econômico e realizar um comparativo com o ticket médio da loja física. O ticket 

médio das compras realizadas pelo aplicativo foi de R$ 99,13, já na loja física o ticket médio foi 

de R$  24,91. A diferença é grande quando se compara os canais de venda, o que para a empresa 

significou um ganho extremamente positivo: o canal de vendas pelo aplicativo agregou novos 

clientes comprando na rede, alguns que até então nunca tinham comprado na loja física. Para 

analisar melhor como se deu a distribuição de compra dos clientes que realizaram compras pelo 

aplicativo, o gráfico 1 apresenta o percentual de vendas em cada categoria comparando com as 

vendas realizadas pelo aplicativo e as vendas realizadas nas lojas físicas. 

Gráfico 1: Comparativo entre vendas pelo aplicativo e loja física. 

  

Fonte: Do Autor 
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É possível verificar que em algumas categorias os clientes que compram pelo aplicativo 

têm o comportamento de comprar as mesmas categorias dos clientes da loja física. Vale analisar a 

categoria Carnes, cujas vendas pelo aplicativo e na loja física foram as maiores, proporcionalmente.  

Nas vendas pelo aplicativo a categoria foi responsável por 25,5% das compras realizadas, já na loja 

física foi responsável por 27,8%. Em determinadas categorias as vendas realizadas pelo aplicativo 

como Bebidas (15,1% contra 8,9% na loja física), Bebidas Alcoólicas (6,9% contra 5,0% na loja 

física), Congelados (2,1% contra 0,8% na loja física), Hortifrúti (16,4% no aplicativo contra 9,2% 

na loja física), Limpeza (6,3% no aplicativo contra 3,5% na loja física) e Mercearia (10,9% no 

aplicativo contra 7,5% na loja física) se mostraram como categorias superiores as vendas das lojas 

físicas. 

Dado a diferença de aproximadamente 4 vezes entre o ticket médio de compra do aplicativo 

em relação às lojas físicas e, também, a uma verificação dos locais onde moram a maioria dos 

clientes que realizaram compras pelo aplicativo, pode-se entender que seu público são clientes de 

maior poder aquisitivo em comparação com os clientes das lojas físicas. Estes tickets acabam por 

conter produtos com maior valor e que são adquiridos em maior quantidade. Enquanto o cliente da 

loja física parece estar focado em uma compra de produtos essenciais, o cliente do aplicativo 

aparenta estar aberto a produtos que não são necessariamente ligados a um consumo imediato e 

acabam não se mostrando sensíveis a preço e quantidade. Pode-se acrescentar ainda que, por existir 

o processo de entrega, o cliente do aplicativo motiva-se a comprar uma quantidade maior de 

produtos para recebê-los em um mesmo momento de entrega.    

Foi analisada, juntamente com as compras pelo aplicativo, a recompra dos clientes na 

plataforma online. Verificou-se que 61,2% repetiram o ato de comprar pelo aplicativo mais de uma 

vez, os que compraram somente uma vez pelo aplicativo no período analisado foi 38,8% como 

ilustrado no quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1: Percentual de recompras. 

Compras pelo Aplicativo Meu Econômico 

Comprou apenas uma vez pelo aplicativo 38,8% 

Comprou duas vezes pelo aplicativo 22,4% 

Comprou três ou mais vezes pelo aplicativo 38,8% 

Fonte: Dashboard aplicativo Meu Econômico 
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Com base na análise da recompra foi possível verificar que a maior parte dos clientes que 

realizaram compras pelo aplicativo de fato foram fidelizados, especialmente quando se verifica que 

38,8% comprou mais de três vezes pelo aplicativo, demonstrando que o canal de vendas online 

pode se tornar uma ferramenta diferenciada do modelo de negócios da rede de supermercados Meu 

Econômico. 

Acrescente-se ainda que, comparando os dois primeiros meses de seu funcionamento, pode-

se verificar um aumento de 30,76% no faturamento das compras realizadas utilizando o aplicativo 

de um mês para o outro, o que pode ter ocorrido devido a fatores como: o aumento no número de 

clientes cadastrados, maior segurança do cliente em realizar compras pelo aplicativo, aumento nas 

estratégias de marketing utilizadas e maior familiaridade do cliente com o sistema.     

 

4.3 Ativação de ofertas 

 

A análise da ativação de ofertas aferiu a relação entre ofertas ativadas e sua efetiva compra, 

bem como o efeito da ativação de ofertas sobre a aquisição de outros produtos além dos ofertados. 

Cabe ressaltar que a ativação de uma oferta no aplicativo possibilita a utilização do desconto 

oferecido na oferta somente na lógica física. 

A partir da ativação da oferta do produto foi possível obter informações sobre a quantidade 

de ativação, bem como a quantidade de fato de pessoas que ativaram a oferta e efetivamente foram 

na loja comprar o produto ativado. Também foi possível verificar a categoria que teve maior 

quantidade de ativações e consequente retorno em compras na loja física.  

Inicialmente foi possível observar, com os dados apresentados na tabela 2, os produtos que 

tiveram maior número de ativações dentre os produtos que foram oferecidos para que os 

consumidores ativassem ofertas. A tabela completa com todos os dados é apresentada no Apêndice 

A. Assim, analisando os resultados obtidos referentes a cada produto que foi oferecido para 

ativação de ofertas, pode-se dar um destaque maior a produtos das categorias de Hortifrúti, Bebidas 

Alcoólicas e Mercearia. Visto que as ofertas são ativadas para serem utilizadas nas lojas físicas, 

pode-se fazer um paralelo com o volume de compras habitual nestas lojas. As categorias estão, 

tradicionalmente, entre as que são mais oferecidas como ofertas nas unidades físicas e, 

consequentemente, têm maior volume de vendas. Uma outra explicação para os valores na 

categoria de Bebidas Alcoólicas pode ser considerada pelo fato da cidade de Palmas, TO ter uma 
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temperatura média de 26ºC com valores máximos médios atingindo 35ºC segundo dados do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2016). Também tem-se o dado de que Palmas é 

a quarta capital do país em percentual de homens maiores de 18 anos que consomem bebidas 

alcoólicas conforme pesquisa da Secretaria de Vigilância e Saúde (BRASIL, 2018)   

 

Tabela 2:  Relação de ativação e ofertas e compras realizadas entre Março e Abril de 2019. 

Produtos ofertados para ativar desconto 

Produto Categoria 
Qtd de CPFs 

que ativaram 
a oferta 

Qtd de CPFs 
que ativaram e 
compraram a 

oferta 

Percentual de CPFs que 
ativaram a oferta e 

compraram o produto 

Refrigerante Guaraná Kuat 2l Bebidas 40 21 52,50% 

Refrigerante Sukita Laranja 2 
Litros 

Bebidas 17 8 47,10% 

Refrigerante Guaraná 
Antarctica 2l 

Bebidas 60 22 36,70% 

Cerveja Bohemia 350ml 
Bebidas 
Alcoólicas 

33 24 72,70% 

Cerveja Petra 350ml 
Bebidas 
Alcoólicas 

43 27 62,80% 

Cerveja Amstel Puro Malte 
350ml 

Bebidas 
Alcoólicas 

41 18 43,90% 

Carne Bovina Coxão Mole Kg Carnes 63 34 54,00% 

Carne Bovina Contrafilé Kg Carnes 52 21 40,40% 

Carne Bovina Músculo Carnes 96 37 38,50% 

Polpa de frutas Brasfrut 100g Congelados 43 18 41,90% 

Filé De Peito De Frango Sadia 
1kg 

Congelados 26 7 26,90% 

Papel Higienico Personal Vip 
Neutro Fd 4x1 

Higiene e 
Beleza  

23 13 56,50% 

Papel Higienico Klass 12x1 
Higiene e 
Beleza 

29 11 37,90% 

Sabonete Lux Baunilha 
Higiene e 
Beleza  

15 5 33,30% 

Banana Terra Kg Hortifrúti 35 16 45,70% 

BANANA PRATA Kg Hortifrúti 85 27 31,80% 

Limão Kg Hortifrúti 44 14 31,80% 

Leite Longa Vida Piracanjuba 
Desnatado 1 Lt 

Laticínios 13 7 53,80% 

Leite Piracanjuba Integral 1l Laticínios 64 24 37,50% 
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Leite Longa Vida Leitbom 
Integral 1l 

Laticínios 61 18 29,50% 

Agua Sanitaria Qboa 1 Litro 
Limpeza 
Doméstica 

18 7 38,90% 

Lã De Aço Bombril 60g 
Limpeza 
Doméstica 

10 3 30,00% 

Amaciante Downy 
Hipoalergenico 500ml 

Limpeza 
Doméstica 

26 7 26,90% 

Molho De Tomate Olé 
Tradicional 340g 

Mercearia 36 17 47,20% 

Molho Pronto Quero 
Trad.340gr 

Mercearia 33 14 42,40% 

Leite Condensado Piracanjuba 
395 G 

Mercearia 26 11 42,30% 

Pão De Forma Pão Da Hora 
420g 

Padaria 26 8 30,80% 

Pão Caseiro Pão Da Hora 420g Padaria 11 3 27,30% 

Pão Bisnaguito Pullman 300g Padaria 23 5 21,70% 

Requeijão Cremoso Danone 
200g 

Perecíveis 40 23 57,50% 

Mussarela Mel Kg Perecíveis 61 26 42,60% 

Presunto Sadia Kg Perecíveis 55 21 38,20% 

Ração Filhotes Pedigree Carne 
E Frango 280g 

Pet Shop 10 2 20,00% 

Ração Pedigree Filhotes Vital 
1kg 

Pet Shop 10 1 10,00% 

Chocolate Garoto Talento 
Doce De Leite90g 

Snacks 4 2 50,00% 

Chocolate Kit Kat 41g Snacks 38 13 34,20% 

Rosquinhas De Coco Marilan 
800g 

Snacks 6 2 33,30% 

Flanela Copalimpa 30x50 
Utensílios 
Domésticos 

8 2 25,00% 

Guardanapo Coquetel 
Pequeno 22x33 

Utensílios 
Domésticos 

9 2 22,20% 

Fonte: Do Autor 

O presente estudo também possibilitou demonstrar o percentual de ativações por categoria 

em relação à quantidade de ofertas disponibilizadas no aplicativo, conforme demonstrado no 

gráfico 2. Percebe-se que a maioria dos usuários que ativaram ofertas no aplicativo tem um maior 

interesse em categorias com alto giro na loja física, como pode-se destacar a categoria de Hortifrúti 

com (18,2%), seguido da categoria Bebidas Alcoólicas (14,7%), Mercearia (11,6%) e Carnes com 

(10,1%).  
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Gráfico 2: Percentual de ativações por categoria em relação ao total de ofertas ativadas. 

 

 

Fonte: Do Autor 

 

Com isso também foi possível analisar o percentual de compras realizadas em cada 

categoria em relação as ofertas que foram ativadas e de fato compradas na loja física, como 

demonstrado no gráfico 3 abaixo. Destaque para categorias como Hortifrúti que, com 18,2%, teve 

o maior índice, entre todas as categorias, de compras efetivamente realizadas a partir das ativações 

de ofertas, sendo seguida da categoria Bebidas Alcoólicas, com 15,6%. 
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Gráfico 3: Percentual de compras por categoria em relação às ofertas ativadas e compradas. 

 

 

Fonte: Do Autor 

 

Foram verificadas a quantidade de ofertas que foram ativadas e a quantidade de compras 

efetuadas a partir destas ativações. A análise do gráfico 4 identifica algumas categorias, apesar de 

terem um grande volume de ativações de ofertas, tiveram poucas compras na loja física. A categoria 

Higiene e Beleza, por exemplo, foi alvo de muito interesse por parte dos consumidores na ativação 

de ofertas: 298 pessoas ativaram a categoria, mas somente 64 pessoas de fato compraram produtos 

da mesma. Algo semelhante ocorre com a categoria Snacks que teve um total de 313 ativações de 

ofertas, porém somente 63 compras a partir destas ativações.  

Vale ressaltar, ao analisar estes dados, que o período analisado foi desde o lançamento do 

aplicativo. Nesse período, foram utilizadas estratégias de marketing nas lojas físicas baseadas na 

abordagem dos clientes para conhecerem o aplicativo e a demonstração da utilização do programa 

de fidelidade. Assim, muitos clientes acabaram por ativar os produtos somente como teste, para 

conhecimento e aprendizado sobre a ferramenta. De fato, alguns clientes, no momento da 

Bebidas
11,8%

Bebidas Alcoólicas
15,6%

Carnes
12,8%

Congelados
2,0%Higiene e Beleza

5,2%

Hortifrúti
18,2%

Laticíneos
4,3%

Limpeza
3,8%

Mercearia
10,7%

Padaria
1,7%

Perecíveis
8,0%

Pet Shop
0,2%

Snacks
5,2%

Utensílios Domésticos
0,3%

Percentual de compras por categoria em relacao as ofertas 
ativadas e compradas na loja física



44 
 

abordagem, utilizaram de imediato o benefício, entretanto deve-se levar em consideração esse fator 

ao se analisar a quantidade de ofertas ativadas e não utilizadas efetivamente.  

Outro ponto a se considerar diz respeito aos produtos da categoria de Hortifrúti. Foi 

verificado o estoque das datas em que foram ofertados alguns produtos da categoria no aplicativo 

juntamente com a venda das lojas físicas e foi constatado que alguns produtos acabaram por ter seu 

estoque esgotado rapidamente antes do término da oferta do programa de fidelidade, o que pode 

ter gerado um número alto de pessoas que ativaram a categoria porém acabaram não comprando 

na loja física, talvez por não haver mais o produto desejado.  

Gráfico 4: Comparativo entre número de ativações e número de compras ativadas por categoria. 

 

Fonte: Do Autor 

 

Com a análise acima da contribuição de cada categoria foi possível ranquear as que tiveram 

maior compras efetivadas a partir das ativações em suas ofertas conforme demonstrado no gráfico 

5. O destaque maior é para as categorias Carnes, com 33,6% e Laticínios, com 33,5% de compras 

considerando somente quem ativou ofertas de produtos destas categorias. Foi possível também 
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analisar quais categorias que tiveram o menor desempenho em compras a partir das ativações de 

suas ofertas, sendo as categorias: Utensílios Domésticos com 8,9% e Pet Shop com 6,7%. 

Gráfico 5: Percentual de vendas efetivas nas categorias ativadas. 

 

Fonte: Do Autor 

 

Através da coleta e análise dos dados provenientes dos cupons fiscais foi possível verificar 

se o programa de fidelidade da empresa resultou no aumento do ticket médio destes consumidores 

que utilizaram na loja física as ofertas ativadas. O resultado desta análise foi o entendimento de 

que clientes que ativam ofertas e, a partir delas, compram na loja física têm um ticket médio de R$ 

26,36, sendo que os que compram na loja mas não utilizam o programa de fidelidade têm um ticket 

médio de R$ 23,74, como ilustrado no quadro 2. Com base na análise do ticket médio foi possível 

verificar que rede de supermercados Meu Econômico teve um aumento de 11,4% em seu ticket 

médio com clientes que utilizam o programa de fidelidade. 
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Quadro 2: Ticket médio dos clientes que compraram ativando ofertas e sem ativar ofertas. 

Ticket médio de quem comprou ativando ofertas e sem ativar ofertas 

Clientes que compraram ativando ofertas R$ 26,36 

Clientes que compraram sem ativar ofertas R$ 23,74 

Fonte: Do Autor 

 

A partir destas análises pode-se partir para uma avaliação de padrões de compras e de 

clientes que podem surgir a partir da aplicação de uma técnica de data mining sobre os dados 

obtidos, no caso, a Basket Analysis, apresentada na próxima seção. Assim, tem-se uma percepção 

do que ocorre a partir dos dados gerados pela movimentação no aplicativo e na loja física com a 

utilização da ativação de ofertas ou mesmo com a utilização constante do aplicativo. 

 

4.4 Basket Analysis 

 

Com os dados obtidos no presente estudo foi possível também realizar um processo de 

mineração de dados para realizar um Basket Analysis dos clientes que ativaram e compraram uma 

oferta na loja física. Basket Analysis é um processo de mineração de dados (data mining) realizado 

sobre um conjunto de cupons de compras (as cestas) realizados em uma empresa com o objetivo 

de detectar padrões de compras. 

No Basket Analysis tem-se a suposição de que a ocorrência de dois ou mais produtos na 

maioria dos cupons implica que esses produtos se complementam e que a compra de um vai levar 

à compra de outros produtos. Kamakura (2012) descreve que a ideia por trás do Basket Analysis é 

encontrar pares ou grupos de produtos que são observados conjuntamente em grandes amostras de 

cupons de compras, com base no pressuposto de que a compra de um ou mais dos produtos dentro 

de um conjunto levaria à compra dos restantes, proporcionando assim oportunidades de venda 

cruzada e agregação.  

Assim utilizando o algoritmo FP-Growth com valor mínimo de confiança de 0,5 foram 

obtidas as regras de associação representadas na tabela 3 a seguir. 
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Tabela 3: Regras de Associação 

Regra Regras de Associação 

1 [OFERTA, CAFE] --> [PADARIA] (confidence: 0.643) 

2 [OFERTA, CARNE BOVINA, CARNE FRANGO] --> [HORTIFRUTI] (confidence: 0.606) 

3 [OFERTA, CARNE BOVINA, PÃES EMBALADOS] --> [HORTIFRUTI] (confidence: 0.900) 

4 [OFERTA, CARNE BOVINA] --> [HORTIFRUTI] (confidence: 0.557) 

5 [OFERTA, CARNE FRANGO] --> [CARNE BOVINA] (confidence: 0.623) 

6 [OFERTA, CARNE FRANGO] --> [HORTIFRUTI] (confidence: 0.604) 

7 [OFERTA, CARNE FRANGO] --> [PADARIA] (confidence: 0.566) 

8 [OFERTA, CARNESUINA] --> [CARNE BOVINA] (confidence: 0.636) 

9 [OFERTA, CARNESUINA] --> [HORTIFRUTI] (confidence: 0.606) 

10 [OFERTA, PÃES EMBALADOS] --> [HORTIFRUTI] (confidence: 0.583) 

11 [OFERTA, PÃES EMBALADOS] --> [PADARIA] (confidence: 0.500) 

12 [OFERTA, HIGIENE E BELEZA] --> [CARNE BOVINA] (confidence: 0.562) 

13 [OFERTA, HIGIENE E BELEZA] --> [HORTIFRUTI] (confidence: 0.625) 

14 [OFERTA, HIGIENE E BELEZA] --> [PADARIA] (confidence: 0.688) 

15 [OFERTA, HORTIFRUTI, CARNE FRANGO] --> [CARNE BOVINA] (confidence: 0.625) 

16 [OFERTA, HORTIFRUTI, CARNE FRANGO] --> [PADARIA] (confidence: 0.562) 

17 [OFERTA, HORTIFRUTI, PÃES EMBALADOS] --> [CARNE BOVINA] (confidence: 0.643) 

18 [OFERTA, HORTIFRUTI, MERCEARIA] --> [CARNE BOVINA] (confidence: 0.769) 

19 [OFERTA, LATICÍNIOS] --> [HORTIFRUTI] (confidence: 0.619) 

20 [OFERTA, LATICÍNIOS] --> [PERECIVEIS] (confidence: 0.619) 

21 [OFERTA, LEITE] --> [HORTIFRUTI] (confidence: 0.520) 

22 [OFERTA, LEITE] --> [PADARIA] (confidence: 0.600) 

23 [OFERTA, MERCEARIA] --> [CARNE BOVINA] (confidence: 0.714) 

24 [OFERTA, MERCEARIA] --> [HORTIFRUTI, CARNE BOVINA] (confidence: 0.714) 

25 [OFERTA, MERCEARIA] --> [HORTIFRUTI] (confidence: 0.929) 

26 [OFERTA, PADARIA, CARNE FRANGO] --> [HORTIFRUTI] (confidence: 0.600) 

27 [OFERTA, PERECIVEIS] --> [CARNE BOVINA] (confidence: 0.529) 

28 [OFERTA, PERECIVEIS] --> [HORTIFRUTI] (confidence: 0.588) 

29 [OFERTA, PERECIVEIS] --> [LATICÍNIOS] (confidence: 0.765) 

30 [OFERTA, PERECIVEIS] --> [PADARIA] (confidence: 0.529) 

31 [OFERTA] --> [PADARIA] (confidence: 0.616) 

Fonte: Do Autor  

Com a regra de associação foi possível analisar quais outros produtos foram comprados 

pelos clientes do aplicativo em conjunto com os produtos adquiridos utilizando a ativação de 
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ofertas. Na tabela 3 tem-se em destaques os dados que se tornaram mais relevantes neste 

processamento. 

Assim, pode-se ver na tabela 4 a regra 1 de associação [OFERTA, CAFÉ] --> [PADARIA] 

(confidence: 0.643). Isso significa que 64,3% dos clientes que ativaram e compraram produtos 

provenientes de uma oferta ativada e café também compraram produtos da padaria.  

Outro resultado interessante demonstrado na regra 3 onde [OFERTA, CARNE BOVINA, 

PÃES EMBALADOS] --> [HORTIFRUTI] é que 90% dos clientes que compraram produtos 

ativando a oferta carne bovina e pães embalados também compraram produtos de hortifrúti. Na 

regra 31, o resultado demonstra que 61,6% dos clientes que compraram produtos ativando oferta 

também compraram produtos da padaria.  

O algoritmo utiliza-se dos parâmetros de suporte para obter um resultado coerente 

eliminando regras que não sejam relevantes para análise. No caso desta análise, a regra de suporte 

foi limitada ao mínimo de 0,2 para assim gerar uma amostra contendo uma relação de itens 

frequentes com os dados das categorias de produtos adquiridos em conjunto, como demonstrado 

na tabela 4 abaixo.  

Tabela 4: Conjunto de itens frequentes 

Support Item 1 Item 2 Item 3 Item4 

0.578 OFERTA PADARIA     

0.295 OFERTA HORTIFRUTI     

0.243 OFERTA CARNEBOVINA     

0.163 OFERTA CARNEFRANGO     

0.154 OFERTA LEITE     

0.151 OFERTA LIMPEZA     

0.148 OFERTA EMPACOTADO     

0.135 OFERTA HORTIFRUTI CARNEBOVINA   

0.129 OFERTA SNACKS     

0.129 OFERTA LATICINIOS     

0.123 OFERTA PADARIA HORTIFRUTI   

0.111 OFERTA PADARIA CARNEBOVINA   

0.105 OFERTA PERECIVEIS     

0.102 OFERTA CARNESUINA     

0.102 OFERTA CARNEBOVINA CARNEFRANGO   

0.098 OFERTA HIGIENE     

0.098 OFERTA HORTIFRUTI CARNEFRANGO   

0.092 OFERTA PADARIA CARNEFRANGO   

0.092 OFERTA PADARIA LEITE   
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0.086 OFERTA CAFE     

0.086 OFERTA BISCOITO     

0.086 OFERTA MERCEARIA     

0.086 OFERTA HORTIFRUTI EMPACOTADO   

0.083 OFERTA REFRIGERANTE     

0.080 OFERTA CERVEJA     

0.080 OFERTA HORTIFRUTI LEITE   

0.080 OFERTA HORTIFRUTI LATICINIOS   

0.080 OFERTA HORTIFRUTI MERCEARIA   

0.080 OFERTA LATICINIOS PERECIVEIS   

0.074 OFERTA ACHOCOLATADO     

0.074 OFERTA PADARIA EMPACOTADO   

0.068 OFERTA PADARIA HIGIENE   

0.068 OFERTA HORTIFRUTI LIMPEZA   

0.065 OFERTA CARNEBOVINA CARNESUINA   

0.062 OFERTA PADARIA SNACKS   

0.062 OFERTA PADARIA LATICINIOS   

0.062 OFERTA HORTIFRUTI PERECIVEIS   

0.062 OFERTA HORTIFRUTI CARNESUINA   

0.062 OFERTA HORTIFRUTI HIGIENE   

0.062 OFERTA CARNEBOVINA EMPACOTADO   

0.062 OFERTA CARNEBOVINA MERCEARIA   

0.062 OFERTA EMPACOTADO LATICINIOS   

0.062 OFERTA HORTIFRUTI CARNEBOVINA CARNEFRANGO 

0.062 OFERTA HORTIFRUTI CARNEBOVINA MERCEARIA 

0.055 OFERTA UDOMESTICO     

0.055 OFERTA CONGELADOS     

0.055 OFERTA ENLATADOS     

0.055 OFERTA FEIJAO     

0.055 OFERTA TEMPERO     

0.055 OFERTA PADARIA PERECIVEIS   

0.055 OFERTA PADARIA CAFE   

0.055 OFERTA CARNEBOVINA LEITE   

0.055 OFERTA CARNEBOVINA PERECIVEIS   

0.055 OFERTA CARNEBOVINA HIGIENE   

0.055 OFERTA PADARIA HORTIFRUTI CARNEFRANGO 

0.055 OFERTA HORTIFRUTI CARNEBOVINA EMPACOTADO 

Fonte: Do autor 

Percebe-se, com base no conjunto de itens frequentes, que existe uma grande parcela de 

cupons contendo produtos de Ofertas ativadas e produtos da categoria Padaria, com 0.578, ou seja 
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57,8% das transações analisadas contém estes produtos. De forma semelhante pode-se verificar 

que os produtos das categorias Hortifruti e Carne Bovina são adquiridos em conjunto com os 

produtos de Oferta com percentual de 29,5% e 24,3% respectivamente. De igual forma pode-se ver 

nas demais linhas da tabela o percentual de compras de outras categorias em conjunto com Ofertas 

ativadas. 

Ainda nesta análise a ferramenta gera relações apresentando um conjunto maior de 

categorias no mesmo cupom. Por exemplo, 13,5% dos cupons trazem Ofertas, Hortifruti e Carne 

Bovina vendidas em conjunto. Esta tabela também permite observar um conjunto de itens com um 

baixo nível de suporte como, por exemplo, a existência em um mesmo cupom de Ofertas e 

Enlatados, que tem um suporte de 0.055, ou seja, 5,5% das compras tem estas duas categorias 

juntas.  

A partir destes resultados percebe-se como algumas categorias se tornam chaves para 

planejar estratégias sabendo quais produtos oferecer no programa de fidelidade com o objetivo de 

levar a compras de outros. Neste caso, categorias como Padaria, Hortifruti e Carnes são as que se 

têm um melhor desempenho de vendas nas lojas físicas na relação com a ativação das ofertas no 

aplicativo e a efetiva compra dos produtos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com o crescente aumento de supermercados na cidade de Palmas, TO, os varejistas se 

viram diante de um desafio de criar ferramentas e novas estratégias para conseguir fidelizar seus 

clientes. Diante disso, a empresa Meu Econômico Supermercados tornou-se a primeira empresa 

varejista de supermercados na cidade a criar e implantar um aplicativo mobile como ferramenta de 

fidelização de clientes.  

O modelo desenvolvido neste trabalho aplicado permitiu avaliar e confirmar que o 

aplicativo mobile da rede de supermercados Meu Econômico conseguiu conquistar e fidelizar 

novos clientes, bem como fidelizar clientes antigos. Além disso, o aplicativo desenvolvido ofereceu 

uma experiência de compras inovadora que atendeu aos interesses dos clientes por algo próximo 

do seu dia a dia de utilização de aplicativos móveis. 

A análise dos dados fornecidos pelo aplicativo em conjunto com os dados do sistema de 

ERP já existente na empresa possibilitou verificar que o sistema de venda online conquistou novos 

clientes pela praticidade da compra bem como pela comodidade da entrega em domicílio. 

Acrescente-se a isso a atratividade e facilidade de o cliente ter, literalmente às mãos, de forma 

rápida e prática, a todo o mix de produtos oferecido pela empresa, o que leva a um aumento em 

seu ticket médio de compras.  

Acrescente-se ainda que a possibilidade de ativar ofertas e obter descontos na loja física 

mostrou que o cliente foi incentivado a conhecer as unidades físicas da empresa bem como a 

adquirir outros produtos além dos ofertados e ativados. Notadamente, além dos produtos cujas 

ofertas foram ativadas pelo aplicativo, os clientes adquiriram produtos de padaria e hortifruti, ou 

seja, tiveram acesso e conhecimento da existência destes departamentos nas unidades físicas. 

Assim, a entrada da empresa no meio do e-commerce da empresa mostrou-se uma estratégia 

poderosa devido ao seu papel como abertura de um novo canal de vendas e à sua atuação como 

ferramenta de marketing. Com as vendas realizadas pelo aplicativo, a empresa conseguiu chegar a 

clientes que até então nunca haviam ido a alguma das lojas físicas da rede ou que mesmo não 

tinham conhecimento da sua existência. O ticket médio das compras realizadas e a frequência de 

compras por parte dos clientes demonstraram que esse público em específico tem como critérios 

de escolha da empresa a comodidade e a inovação.   

Com o programa de fidelidade criado voltado a oferecer ofertas exclusivas para os clientes 

que utilizaram a ferramenta, verificou-se que estes geram um ticket maior do que aqueles que não 



52 
 

utilizam o programa de fidelidade.  A mineração dos dados destes tickets de compras, por meio do 

Basket Analysis, demonstrou também que estes clientes, além de comprar o produto ativado, 

realizavam a compra de outros produtos, que não necessariamente eram produtos ofertados.  

Também foi possível definir, por meio das associações estabelecidas no Basket Analysis, 

estratégias de oferecimento de novas ofertas pelo aplicativo bem como, na loja física, uma nova 

organização e disposição de determinados produtos. Por exemplo, a fila do açougue foi organizada 

de tal forma que o cliente se encontre próximo aos produtos de hortifrúti. Além disso, novas 

organizações de layout estão sendo estudadas com o objetivo de tirar proveito das associações 

observadas, bem como propiciar que novas associações surjam pois não é interessante que as 

vendas fiquem condicionadas somente aos produtos que estão associados a outros, mas também 

devem ser buscadas formas de trazer outros produtos menos vendidos para estas associações.  

A aplicação deste trabalho aplicado na empresa trouxe outros resultados além dos que eram 

seus objetivos iniciais. Como exemplo, vale ressaltar que em todo o processo desde a criação do 

aplicativo até seu lançamento, a empresa demonstrou interesse em investir na nova estratégia, o 

que implicou diretamente em mudanças como a alteração do próprio nome da empresa, de sua 

identidade visual e reestruturação e criação de novos departamentos dentro das lojas físicas, além 

da busca por uma participação maior e diferenciadas nas mídias sociais. 

Através do uso do programa de fidelidade em ativar ofertas pelo aplicativo verificou-se que 

na categoria de hortifrúti houve ruptura em relação ao estoque, isso porque o período de validade 

da oferta para a categoria estava muito grande, em torno de uma semana, sendo que a maioria dos 

produtos da categoria se esgotava em três dias. Com a percepção deste problema a empresa passou 

a oferecer ofertas da categoria por um período de dois dias e a adquirir um volume maior de 

determinados produtos para assim garantir que, se o cliente ativar a oferta, o produto de fato vai 

estar disponível para compra na loja física a fim de não frustá-lo.  

Com o uso da ferramenta do aplicativo mobile Meu Econômico, a empresa conseguiu 

estabelecer melhores parcerias com fornecedores, conseguindo preços mais competitivos, além de 

passar a oferecer um mix maior de produtos dentro da loja física. Obteve também uma opção a 

mais de rendimento financeiro devido ao oferecimento de espaços em que os fornecedores pagam 

para divulgação de produtos específicos dentro do aplicativo. 

Com base nos dados coletados nos períodos de Março e Abril de 2019, a empresa criou 

uma nova estratégia a fim de oferecer mais produtos de categorias que demonstraram ter um retorno 
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financeiro maior para a empresa, bem como não oferecer produtos de determinadas categorias que 

acabavam por ocupar espaço de divulgação de outras com maior relevância.  

Dada a divulgação que ocorreu de forma orgânica em grupos de Whatsapp dos clientes, 

teve-se a percepção da necessidade de oferecer produtos para determinadas categorias de clientes, 

como, por exemplo, alérgicos ou intolerantes a determinados produtos, bem como atender perfis 

como mães de recém-nascidos, idosos, pessoas com dificuldades de locomoção, entre outros. 

De igual forma, devido ao feedback dos clientes do aplicativo, a empresa passou a oferecer 

produtos de linhas voltadas a um público com maior poder aquisitivo, como, por exemplo na 

categoria de Hortifrúti, de frutas e legumes anteriormente não oferecidos, pois não eram 

costumeiramente adquiridos pelos clientes da loja física.  

O presente estudo possibilitou assim que a empresa obtivesse ganhos em seu faturamento 

nos meses analisados, trabalhasse a criação de novas campanhas de marketing, realizasse 

investimento em tecnologia além de oferecer novos treinamentos e capacitações para colaboradores 

nas lojas físicas. Vale ressaltar que ao longo do período analisado os colaboradores que atuaram 

como operadores de caixa necessitaram de uma maior atenção em relação ao treinamento, visto 

que estes acabam exercendo um papel de fundamental importância na divulgação do aplicativo 

para que os consumidores utilizem o programa de fidelidade.  

Com o novo modelo de negócio estruturado a partir da criação do aplicativo, a empresa 

teve que criar um novo departamento em suas operações passando a contar com um novo formato 

de profissionais antes inexistentes em seu quadro. Estes profissionais, voltados para o trabalho com 

as novas tecnologias, acabaram por trazer novas ideias e algumas mudanças de mentalidade para 

outros setores da empresa. 

Outros investimentos foram realizados em itens aparentemente simples, mas que eram 

estratégicos para o aplicativo e acabaram se tornando diferenciais na loja física, como a mudança 

no layout das embalagens e também o oferecimento de uma maior qualidade no acondicionamento 

de itens de açougue e perecíveis. Por exemplo, nas categorias de carnes, há agora bandejas 

separadas por cores diferentes, para diferenciar carne bovina, carne suína e carne de frango. 

Um ponto observado foi a grande divulgação que ocorreu de forma orgânica e espontânea 

pelos clientes do aplicativo, que replicavam as publicações em seus grupos nas redes sociais 

informando da existência do aplicativo, suas ofertas e os produtos em destaque. Com isso a loja 
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física obteve um maior alcance, oriundo da visibilidade alcançada pelo aplicativo que tem o mesmo 

nome.  

Como sugestões de trabalhos futuros pode-se estruturar outros formatos de fidelização de 

clientes como, por exemplo, resgate de recompensas por meio de pontos gerados a partir de 

compras no aplicativo, e verificar seus impactos nos números da empresa. Pode-se ampliar a 

avaliação via Basket Analysis para todas as compras efetuadas na empresa relacionando as compras 

nas lojas físicas com as efetuadas via aplicativo. Por fim pode-se utilizar dados para analisá-los ao 

longo do tempo a fim de observar o efeito da sazonalidade sobre as compras feitas via aplicativo. 
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APÊNDICE A – Relação de ativação e ofertas e compras realizadas entre Março e Abril de 2019 

 

Produtos ofertados para ativar desconto 

Produto Categoria 

Qtd de 
CPFs que 

ativaram a 
oferta 

Qtd de CPFs 
que ativaram 
e compraram 

a oferta 

Percentual de CPFs 
que ativaram a 

oferta e compraram 
o produto 

Refrigerante Sukita Laranja 2 Litros Bebidas 17 8 47,1% 

Refrigerante Coca Cola 2l Bebidas 118 36 30,5% 

Refrigerante Guaraná Antarctica 2l Bebidas 60 22 36,7% 

Suco Yummy Uva 1l Bebidas 56 11 19,6% 

Refrigerante Guaraná Kuat 2l Bebidas 40 21 52,5% 

Suco Yummy Laranja 1l Bebidas 48 14 29,2% 

Suco Maratá Laranja 1l Bebidas 22 2 9,1% 

Suco Maratá Uva 1l Bebidas 21 3 14,3% 

Refrigerante Coca Cola Zero 2l Bebidas 77 19 24,7% 

Refrigerante Pepsi Cola 2l Bebidas 52 8 15,4% 

Cerveja Brahma Chopp Lata 269 Ml 
Bebidas 
Alcoólicas 73 15 20,5% 

CERVEJA DEVASSA 269ml 
Bebidas 
Alcoólicas 104 26 25,0% 

Vinho Tinto Mioranza 
Bebidas 
Alcoólicas 14 2 14,3% 

Cerveja Eisebahn 350ml 
Bebidas 
Alcoólicas 92 12 13,0% 

Cerveja Antarctica Sub Zero 350ml 
Bebidas 
Alcoólicas 81 11 13,6% 

Cerveja Kaiser 350ml 
Bebidas 
Alcoólicas 68 6 8,8% 

Cerveja Skol Puro Malte 269ml 
Bebidas 
Alcoólicas 18 6 33,3% 

Cerveja Amstel Puro Malte 350ml 
Bebidas 
Alcoólicas 41 18 43,9% 

Cerveja Budweiser 269ml 
Bebidas 
Alcoólicas 56 22 39,3% 

Cerveja Bohemia 350ml 
Bebidas 
Alcoólicas 33 24 72,7% 

Cerveja Petra 350ml 
Bebidas 
Alcoólicas 43 27 62,8% 

Cerveja Heineken 330ml 
Bebidas 
Alcoólicas 53 22 41,5% 

Carne Bovina Músculo Carnes 96 37 38,5% 

Carne Bovina Lagarto Carnes 80 13 16,3% 

Carne Bovina Coxão Mole Kg Carnes 63 34 54,0% 
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Coxa e Sobrecoxa Kg Carnes 85 29 34,1% 

Carne Bovina Alcatra Kg Carnes 55 12 21,8% 

Carne Bovina Acém Kg Carnes 33 10 30,3% 

Carne Bovina Contrafilé Kg Carnes 52 21 40,4% 

Lasanha Sadia Calabresa 600g Congelados 5 0 0,0% 

Filé De Peito De Frango Sadia 1kg Congelados 26 7 26,9% 

Lasanha Sadia Bolonhesa 600g Congelados 9 0 0,0% 

Pizza Congelada Sadia Portuguesa 
460g Congelados 5 0 0,0% 

Nuggets De Frango Sadia 300g Congelados 3 0 0,0% 

Iscas De Frango Sadia Tradicional 
300g Congelados 2 0 0,0% 

Pizza Congelada Sadia Calabresa 
460g Congelados 5 0 0,0% 

Polpa de frutas Brasfrut 100g Congelados 43 18 41,9% 

Papel Higienico Personal Vip 
Neutro Fd 4x1 

Higiene e 
Beleza 23 13 56,5% 

Desodorante Dove Original 150ml 
Higiene e 
Beleza 16 4 25,0% 

Sabonete Lux Baunilha 
Higiene e 
Beleza 15 5 33,3% 

Creme Dental Colgate Total 12 90g 
Higiene e 
Beleza 26 6 23,1% 

Desodorante Rexona Men V8 50ml 
Higiene e 
Beleza 13 1 7,7% 

Desodorante Nivea Fresh 150ml 
Higiene e 
Beleza 15 2 13,3% 

Fraldas Huggies Turma Da Monica 
XG 

Higiene e 
Beleza 22 5 22,7% 

Creme Dental Sorriso Tripla Ação 
70g 

Higiene e 
Beleza 13 2 15,4% 

Condicionador Seda Liso Perfeito 
325ml 

Higiene e 
Beleza 6 0 0,0% 

Shampoo Seda Liso Perfeito 325ml 
Higiene e 
Beleza 8 0 0,0% 

Sabonete Nivea Leite 90g 
Higiene e 
Beleza 25 4 16,0% 

Fraldas Personal Regular Tamanho 
P 

Higiene e 
Beleza 23 2 8,7% 

Fraldas Personal Regular Tamanho 
M 

Higiene e 
Beleza 20 1 5,0% 

Desodorante Rexona Roll On Men 
50ml 

Higiene e 
Beleza 11 2 18,2% 

Papel Higienico Klass 12x1 
Higiene e 
Beleza 29 11 37,9% 
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Sabonete Nivea Amendoas 85g 
Higiene e 
Beleza 16 3 18,8% 

Shampoo Dove Reconstrução 
400ml 

Higiene e 
Beleza 17 3 17,6% 

BANANA PRATA Kg Hortifrúti 85 27 31,8% 

Batata Inglesa Hortifrúti 79 24 30,4% 

Batata Doce Kg Hortifrúti 67 13 19,4% 

Cenoura Kg Hortifrúti 77 18 23,4% 

Maçã Kg Hortifrúti 56 13 23,2% 

Banana Nanica Kg Hortifrúti 91 23 25,3% 

Tomate Kg Hortifrúti 118 31 26,3% 

Laranja Kg Hortifrúti 87 22 25,3% 

Limão Kg Hortifrúti 44 14 31,8% 

Mexerica Pokan Kg Hortifrúti 45 11 24,4% 

Banana Terra Kg Hortifrúti 35 16 45,7% 

Pimentão Verde Kg Hortifrúti 48 11 22,9% 

Leite Longa Vida Piracanjuba Semi 
Desnatado 1 Lt Laticínios 20 4 20,0% 

Leite Longa Vida Piracanjuba 
Desnatado 1 Lt Laticínios 13 7 53,8% 

Leite Longa Vida Leitbom Integral 
1l Laticínios 61 18 29,5% 

Leite Piracanjuba Integral 1l Laticínios 64 24 37,5% 

VANISH SEM CLORO REFIL 500ml 
Limpeza 
Doméstica 18 4 22,2% 

Agua Sanitaria Qboa 1 Litro 
Limpeza 
Doméstica 18 7 38,9% 

Detergente Limpol Limao 500ml 
Limpeza 
Doméstica 32 8 25,0% 

Lã De Aço Bombril 60g 
Limpeza 
Doméstica 10 3 30,0% 

Amaciante Ypê Alquimia 500ml 
Limpeza 
Doméstica 6 1 16,7% 

Detergente Limpol Maça 500ml 
Limpeza 
Doméstica 35 6 17,1% 

Saco P/Lixo Bella Azul 30 Litros 
Limpeza 
Doméstica 5 0 0,0% 

Detergente Limpol Coco 500 Ml 
Limpeza 
Doméstica 32 7 21,9% 

Amaciante Oeste 2l 
Limpeza 
Doméstica 15 3 20,0% 

Amaciante Downy Hipoalergenico 
500ml 

Limpeza 
Doméstica 26 7 26,9% 

MACARRÃO INSTANTÂNEO 
RENATA CARNE 85g Mercearia 17 2 11,8% 
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Polvilho Doce Lopes 1 Kg Mercearia 22 4 18,2% 

Leite Condensado Piracanjuba 395 
G Mercearia 26 11 42,3% 

ÓLEO DE SOJA SOYA 900ml Mercearia 25 2 8,0% 

Molho Pronto Quero Trad.340gr Mercearia 33 14 42,4% 

Azeite Oliva Gallo Extra Virgem 
500ml Mercearia 15 3 20,0% 

Biscoito Rosquinhas Marilan Coco 
800gr Mercearia 6 0 0,0% 

MACARRÃO KNORR PARAFUSO 
500g Mercearia 5 0 0,0% 

Cafe Santa Clara Vacuo 250 G Mercearia 28 6 21,4% 

Café Tres Coraçoes Tradicional 
250gr Mercearia 4 1 25,0% 

Oleo De Soja Aro 900ml Mercearia 22 6 27,3% 

Azeitona La Violeteira 500g Mercearia 6 1 16,7% 

Açucar Delta 2kg Mercearia 13 4 30,8% 

Leite Ninho 400g Mercearia 18 6 33,3% 

Arroz Cristal Tipo1 5kg Mercearia 18 3 16,7% 

Massa Para Tapioca Lopes 500g Mercearia 13 3 23,1% 

Oleo De Soja Vila Velha 900ml Mercearia 46 8 17,4% 

Feijao Carioca Dona Dê 1kg Mercearia 32 6 18,8% 

Feijão Preto Kicaldo 1kg Mercearia 28 8 28,6% 

Macarrão Galo Espaguete 500g Mercearia 32 10 31,3% 

Molho De Tomate Olé Tradicional 
340g Mercearia 36 17 47,2% 

Azeitonas Fatiadas Lavioletera 
160g Mercearia 18 3 16,7% 

Milho Em Conserva Olé Vidro 300g Mercearia 36 10 27,8% 

Polvilho Doce Matuto 1kg Mercearia 33 3 9,1% 

Torrada Bauducco Tradicional 160g Padaria 7 1 14,3% 

Biscoito Peta Tradicional 100g Padaria 6 1 16,7% 

Pão De Forma Pão Da Hora 420g Padaria 26 8 30,8% 

Pão Bisnaguito Pullman 300g Padaria 23 5 21,7% 

Pão De Forma Integral Pullman 
550g Padaria 10 2 20,0% 

Pão Caseiro Pão Da Hora 420g Padaria 11 3 27,3% 

Torrada Bauducco Multigrãos 160g Padaria 5 1 20,0% 

Presunto Sadia Kg Perecíveis 55 21 38,2% 

Mussarela Mel Kg Perecíveis 61 26 42,6% 

Requeijão Cremoso Danone 200g Perecíveis 40 23 57,5% 

Margarina Qualy C/Sal 500g Perecíveis 35 6 17,1% 

Cappuccino Pronto 3 Corações 
Chocolate 190g Perecíveis 83 19 22,9% 
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Toddynho Tradicional 200ml Perecíveis 13 2 15,4% 

Margarina Becel C/Sal 250g Perecíveis 23 1 4,3% 

Iogurte Danone Morango 170g Perecíveis 17 0 0,0% 

Ração Pedigree Filhotes Vital 1kg Pet Shop 10 1 10,0% 

Ração Whiskas Carne Adulto 1kg Pet Shop 15 0 0,0% 

Ração Faro Adultos 2kg Carne Pet Shop 6 0 0,0% 

Ração Top Cat Food 290g Pet Shop 4 0 0,0% 

Ração Filhotes Pedigree Carne E 
Frango 280g Pet Shop 10 2 20,0% 

Sorvete Kibon 1,5l Snacks 56 11 19,6% 

Rosquinhas De Coco Marilan 800g Snacks 6 2 33,3% 

Biscoito Recheado Passatempo 
Chocolate 130g Snacks 13 2 15,4% 

Chocolate Kit Kat 41g Snacks 38 13 34,2% 

Rosquinhas De Coco Belma 80g Snacks 19 3 15,8% 

Chocolate Bis Laka Chocolate 
Branco 126g Snacks 13 2 15,4% 

Chocolate Garoto Talento Doce De 
Leite90g Snacks 4 2 50,0% 

Batata Ruffles Original 57g Snacks 8 2 25,0% 

Caixa De Chocolate Garoto 
Sortidos 300g Snacks 93 12 12,9% 

Biscoito Marilan Pit Stop Original 
162g Snacks 8 1 12,5% 

Biscoito Cream Cracker Renata 360 Snacks 23 5 21,7% 

Biscoito Oreo Chocolate 90g Snacks 32 8 25,0% 

Guardanapo Coquetel Pequeno 
22x33 

Utensílios 
Domésticos 9 2 22,2% 

Vassoura Bettani Varry 
Utensílios 
Domésticos 6 0 0,0% 

Pano De Chão Atoalhado 
Utensílios 
Domésticos 8 0 0,0% 

Rodo De Madeira Lopes 
Utensílios 
Domésticos 6 0 0,0% 

Esponja Tinindo 
Utensílios 
Domésticos 5 0 0,0% 

Balde Plastico 20l Arqplast 
Utensílios 
Domésticos 3 0 0,0% 

Flanela Copalimpa 30x50 
Utensílios 
Domésticos 8 2 25,0% 

 


