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Resumo Executivo: 

Considerada como uma das principais ferramentas de diferenciação e percep

ção de valor a produtos e serviços, os profissionais brasileiros que vêm re

orientando as organizações de varejo com foco no cliente vêm usando a ges

tão de Marcas Próprias de forma ainda tímida. Este trabalho busca explicar o 

porquê da não utilização de todo o potencial do arsenal das Marcas Próprias 

através de uma análise crítica do modelo de gestão utilizado, analisando a 

diferença entre discurso e realidade, que se refletem diretamente nas aborda

gens de pesquisa do consumidor. Isso será demonstrado através de uma revi

são bibliográfica, mostrando exemplos fora do país e em organizações 

supermercadistas brasileiras, através de pesquisa com os gestores da Marca 

Própria nestas organizações. 

Palavras - chave: 

Marcas, Marcas Próprias, Brand Equity, Varejo, Pesquisa, Mercado, Consumidor 



Descrição dos Capítulos 

o Capítulo I tratará inicialmente da contextualização do problema, sua 

formulação, objetivos, delimitação, hipóteses e importância do tema a ser 

estudado para a teoria da Administração. 

o Capítulo II Apresentará o cenário onde florescem as Marcas Próprias - o 

setor de varejo - com o foco no segmento supermercadista. Iniciando-se com 

uma descrição histórica, procurará contextualizar o realidade do varejo naci

onal atual. 

o Capítulo 111 Abrangerá as discussões teóricas a respeito do processo de 

gestão das Marcas Próprias, a Cultura de Varejo, as visões do Marketing de 

Massa e as novas orientações do Marketing voltado para o cliente, com seu 

reflexo nas pesquisas que retroalimentam o sistema. 

o Capítulo IV apresentará a metodologia de como o estudo foi desenvolvi

do com os gestores, as características, vantagens e desvantagens do modelo 

de anáJise escolhido, além dos resultados observados. 

o Capítulo V mostrará a conclusão dentro destes resultados, sublinhando a 

questão levantada com o problema inicial, sua resposta e a necessidade de se 

fazer novos estudos que ampliem os resultados alcançados. 
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o PROBLEMA 



I. O PROBLEMA 

1.1. Introdução 

As análises do volume de exportações por países dentro do total mundial vêm demonstran

do, nos últimos anos, que apesar do expressivo esforço que o Brasil vem fazendo para ga

nhar competitividade no comércio internacional, o seu percentual de participação vem de

clinando continuamente em relação à média global de outras nações I • 

Ao se fazer uma análise mais apurada, dentro da fatia que cabe ao Brasil, observa-se que a 

maior parte dos produtos exportados não possui uma marca distintiva, independente do 

grau de tecnologia empregado, muitas vezes sem qualquer distinção de outros tantos con

correntes internacionais2• 

Por outro lado, o modelo econômico atual tem sido insuficiente em apresentar resultados 

concretos, seja pela visão simplista do ato de desvalorização da moeda, seja pelos incentivos 

para a iniciativa privada na modernização do parque industrial nacional, através do emprego 

de programas para Qualidade*, entre outros3• Isso acontece porque o espaço perdido para 

a concorrência não vem mais sendo disputado por questões de preço, mas principalmente 

por relacionamentos com a marca e no conhecimento do cliente. 

Entretanto, uma expressiva parcela de empresas brasileiras vêm já algum tempo se dedican

do com afinco ao aprendizado destas questões, principalmente aquelas que já se lançaram 

no mercado internacional. Com a Qualidade** tornando-se condição básica para entrada no 

mercado, a única forma de se diferenciar e conquistar clientes passa pelo entendimento da 

noção de valor subjetivo que o consumidor atribui ao produto. 

• Sobre a Qualidade dos produtos brasileiros, em 1997 o Instituto Gallup realizou uma pesquisa com 20 mil consumidores em 19 países; 
destes, apenas 4,4% consideraram os produtos brasileiros corno excelentes ou muito bons. ( Testes mostram que o produto brasileiro ainda 
não tem um padrão internacional. O Globo, 2 de fevereiro de 1997). Em 1999, um novo estudo da WEF ( Forum Econômico Mundial ), 
ligado à ONU, posicionou o Brasil em 51· lugar em termos de competítMdade e qualidade de produtos.( Revista About, 8 maio de 2000) . 

.. Qualidade está sendo apresentada corno representante dos conceitos de Total Quality Management, por isso com letra maiúscula. para 
diferenciar do conceito de qualidade genérico. 
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A noção de produto hoje está diretamente associada à noção da marca. E a construção de 

uma imagem de marca forte, com seus atributos percebidos como realmente valorativos 

para o consumidor final, segundo Aaker ( 1998) tem se tornado o melhor caminho para a 

maximização do lucro por produto. 

Portanto, a inteligência do marketing hoje nas modernas organizações vêm focando estas 

duas questões primordiais, que na verdade estão intimamente ligadas: o foco no cliente e a 

administração estratégica das marcas. Fonte de estudos cada vez mais efetivos, eleje-se hoje 

o varejo brasileiro como o mais hábil e mais preparado - ainda que de uma forma um tanto 

tímida, se comparado a países mais avançados - o setor da economia mais comprometido 

com estas questões. 

As novas tecnologias de produção" têm permitido a administração contemporânea progra

mar um mundo globalizad05, onde pequenas e médias empresas podem disputar nichos de 

mercado em qualquer parte do mundo. Segundo Michael Porte,-6, na década de 90 o impe

rativo da Qualidade tornou-se apenas uma das regras básicas para se entrar no jogo compe

titivo global, uma vez que toda vantagem competitiva sustentável em termos de produção 

pode ser facilmente copiado pelo concorrente. Para o autor, todo o esforço concentrado na 

melhoria operacional sugere que, ao fim de algum tempo, todos estarão fazendo a mesma 

coisa e a escolha recairá novamente no preço, gerando um enfraquecimento no setor atra

vés da diminuição das margens de lucro e favorecendo a entrada de novos concorrentes. 

A diferenciação através do valor percebido torna-se então uma estratégia eficaz para a 

produção de retornos acima da média, além de permitir a criação de um sentimento de 

lealdade e um relacionamento pró-ativo entre empresa e consumidor, não esquecendo a 

diminuição da sensibilidade com relação ao preç07. 

Apesar de todas estas constatações, a teoria da administração aplicada à área de marketing 

ainda reflete os esforços norte-americanos da construção de marcas baseadas em conceitos 

de mídia de massa e de sua herança baseada na análise do mercado de forma essencialmente 

operacionalB. Entretanto, teóricos do marketing europeus (Chetochine, 1999) tem alcança

do grande espaço no meio acadêmico mostrando o que vêm acontecendo na Europa. 
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No Velho Continente (Dupaigne, 2000), os custos mais altos de mídia, a atuação regional 

de empresas empreendedoras e o enfoque mais acurado nas questões culturais vem mos

trando que é possível atingir o sucesso com marcas regionais bem posicionadas, que num 

passo posterior ultrapassam fronteiras e transformam-se de marcas nacionais para marcas 

globais9
• 

I .2. Formulação do Problema 

A atual ordem econômica mundial, com a visão neoliberal aparentemente tornando-se a 

alternativa mais eficaz para um mundo globalizado e supostamente baseado em regras de 

mercado, tem trazido como consequência imediata a remoção da maioria das barreiras co

merciais, além de facilitar a integração de várias organizações ao redor do planeta. Este fato 

amplia a nessecidade crescente da entrada em novos mercados, condição vital para países 

em desenvolvimento financiarem-se através da criação de superavit em suas balanças comer

ciais lO
• 

Por outro lado, observa-se uma clara tendência a aquisições e aglutinações de empresas, em 

busca de economias de escala. Paradoxalmente, estas aquisições podem representar gran

des problemas a médio e curto prazos, principalmente no que tange a integração de culturas 

diversas, abrindo a possibilidade de empresas mais ágeis se posicionarem em nichos que 

estejam enfraquecidos por conta destas fusões, ou que simplesmente ficaram à deriva por se 

tornarem anti-econômicos para a nova corporação emergente. Peter Drucker realça esta 

visão e prevê um futuro incerto para estas mega-corporações, em detrimento de organiza

ções menores, mais flexíveis e ágeis II . 

A experiência recente reforça esta tese, principalmente através dos exemplos europeus 12 e 

mais notadamente, a Itália l3
• Nestes países, um grande alavancador desta premissa tem se 

tornado a gestão das Marcas Próprias, através de sua disseminação pelo Velho Continente 

via redes de supermercado internacionais, onde a rica diversidade cultural criou uma expertise 

para estas empresas, que vêm se tornando benchmark até mesmo nos EUA (Quelch & Harding, 

2000 ). 
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Trazendo-se a análise para o Brasil, dentro do que foi colocado anteriormente, pode-se 

chegar às seguites questões: 

I. Há condições favoráveis para a gestão de marcas brasileiras que, seguindo 

o exemplo europeu. possam tornar-se regionais, nacionais e internacionais? 

2. A cultura do varejo nacional possui as habilidades e percepções para entender 

as vantagens competitvas associadas à cultura das marcas próprias? 

Como as respostas a estas perguntas permitem várias abordagens, este trabalho procura 

fazer um recorte em profundidade com os gestores de Marca Própria em algumas redes de 

supermercado. O tipo de pesquisa efetuada buscou trabalhar com entrevistas em profundi

dade, seguindo uma pauta- padrão para todos os entrevistados. Buscou-se em uma primeira 

instância reconstruir-se o processo de gestão de uma Marca Própria, em empresas que esti

vessem em estágios diferentes de evolução no mercado, para depois confrontar-se com as 

experiências relatadas na Europa. Apesar das marcantes diferenças entre a experiência eu

ropéia e a brasileira, pode-se argumentar que a evolução do varejo tem seguido caminhos 

bastante próximos em diversas partes do mundo, guardando-se evidentemente as devidas 

proporções e respeitando-se a diversidade cultural nos exemplos relatados' 4• O modelo 

americano foi descartado em função do conceito de Marca Própria estar mais difundido no 

Velho Continente, e no exemplo ( concreto) das Marcas Próprias européias estarem difun

dindo-se para além das fronteiras de seus países de origem com uma rapidez maior que os 

congêneres americanos. 

Outra questão que favorece o exemplo europeu está nas vantagens mais facilmente 

observáveis da cooperação entre a indústria e o varejolS, condição sine qua non para a exis

tência das Marcas Próprias, além de um esforço acadêmico '6 no sentido de se analisar a 

exata dimensão que as Marcas Próprias representam com relação às Marcas Internacionais, 

que vem se sentindo ameaçadas com a diminuição - em todo o mundo - do espaço reserva

do nos pontos de venda ( PDVs ) 17. 

A "tese dos degraus" ( marca regional, nacional e internacional) não é nova, tendo sido 

inclusive resgatada nos anos 60 e 70 por autores à esquerda do espectro político l8, como 
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uma alternativa lógica para a supremacia das marcas mundiais, notadamente as de origem 

norte-americanas. Apesar destas questões ideológicas, a lei do mercado se fez mais forte e a 

única ameaça real que as marcas internacionais tiveram surgiu apenas quando as Marcas 

Próprias deixaram de ser vistas como "sub-marcas"( Chetochine, 2000) e foram alçadas à 

condição de alternativas efetivas em termos de qualidade e preço pelos clientes . 

I .3. Objetivos a serem alcançados 

Analisando-se como se processa a gestão da Marca Própria, através dos profissionais que 

estão envolvidos com sua criação, administração e eliminação, dentro do conceito de "ciclo 

de produto", pode-se tentar deduzir o estágio de envolvimento e comprometimento das 

organizações de varejo brasileiras com este assunto. Sendo uma pesquisa qualitativa, basea

das nas experiências dos profissionais, busca-se também formalizar uma análise crítica que 

buscará investigar: 

I. Qual é o grau de absorsão da cultura organizacional dentro do conceito de "empresa 

voltada para o cliente", do qual a gestão das Marcas Próprias é um precioso indicador. 

2. O peso da herança inflacionária nos modelos de administração de Marcas Próprias, dentro 

de uma abordagem eminentemente baseada em análises de custo e retorno sobre o investi

mento. 

3. O comprometimento da área de marketing com a pesquisa, no entendimento - através 

de análises quantitativas e qualitativas - do comportamento do consumidor. 

4. A correta avaliação entre discurso e ação, dentro do conceito de "empresa voltada para 

o cliente" e a gestão das Marcas Próprias nas empresas de supermercado analisadas. 

5. As expectativas com relação ao futuro das Marcas Próprias no Brasil, confrontadas com a 

"Teoria dos Degraus" ( marca regional, nacional, e internacional ). 

05 



1.4. Hipóteses 

Acredita-se que os atuais modelos empregados pela maioria das empresas de varejo brasi

leiras, dada a reconhecida dinâmica característica deste tipo de negócio, foram desenvolvi

dos e aperfeiçoados em função dos vários anos de período inflacionário pelo qual o país 

passoU l9
• Estes modelos, extremamente aperfeiçoados, foram resultado de um aprendiza

do constante em que a análise das variáveis econômico-financeiras ditavam todos os 

parâmetros na hora de se analisar o lançamento de um produto ou uma marca no mercado. 

Algumas consequências podem ter emergido deste tipo de cultura: a limitação do processo 

de gestão de marcas a um grupo de profissionais, geralmente da área financeira, dificultando 

a criação de uma "cultura de marca" nas empresas, e a necessidade da administração de 

marketing ocupar-se mais em questões de pricing e retorno financeiro, colocando os outros 

elementos que compõem o marketing-mix subordinado a este tipo de análise. 

Com isto, "departamentalizava-se" o processo de lançamento de um produto, dentro da 

justificativa de total falta de tempo para análises mais apuradas. Esta abordagem no entanto 

criou uma expertise dentro do varejo nacional que pardoxalmente "protegeu" todo o setor 

durante anos, visto que os modelos dos players internacionais, baseados em modelagens 

clássicas para a gestão de marcas, não poderiam ser adaptados rapidamente ao contexto 

pelo qual o país passava20• 

Uma outra hipótese está relacionada a persistência deste tipo de cultura nas organizações. 

Se for provado o predomínio da análise eminentemente financeira sobre as outras unidades 

de negócio, é de se supor que, mesmo superado este período, este grupo manteve seu 

poder decisório praticamente intocado, ou suficientemente ativo para se tornar um grande 

influenciador nos modelos de gestão de marca clássicos, onde o planejamento a longo prazo 

é uma constante. 

A entrada de novos Players internacionais quando da estabilização da economia, acredita-se, 

selViu também para "reforçar"o poder simbólico ( Bourdieu, 1998) do grupo comprometi

do com a análise financeira no processo de gestão de marcas. 
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Estes profissionais, que na época inflacionária eram gerentes operacionais, neste novo ambi

ente já possuíam cargos executivos, e o sentido de urgência ( com relação à entrada destes 

novos concorrentes de peso ) só fez ressaltar a sua expertise como um real trunfo, pelo 

conhecimento do mercado e por terem sido percebidos pelos donos do negócio como prin

cipais responsáveis pela sobrevivência da organização no período mais conturbado de sua 

existência. 

A tímida inclusão de variáveis qualitativas, sempre associadas a uma idéia geral de alto custo, 

parece também ter ficado sub-utilizada em prol do sucesso conseguido dentro de uma aná

lise estritamente quantitativa e operacional. Entretanto, a introdução de um novo paradigma 

organizacional, através da tecnologia de Informação, automatizando tanto a retaguarda da 

loja ( back.-office ) como a frente de loja ( fTont-office ) trouxe à tona uma nova geração de 

dirigentes comprometidos com o aspecto informacional do negócio, trazendo também um 

conjunto novo de abordagens teóricas apoiadas nestes sistemas de informação em tempo 

reaF'. 

Esta nova cultura tecnológica aplicada ao varejo, que inicialmente deve ter encontrado gran

de resistência do grupo de dirigentes anterior, mesmo implantada de forma incipiente* foi 

responsável por grandes mudanças na estrutura de processos de áreas estratégicas da orga

nização, como logística ( através de modelos integracionais na cadeia de suprimentos, entre 

fornecedor, produtor, distribuidor e o varejista final ), proporcionando vantagens competi

tivas em tempo relativamente curto**. Mais do que isso, permitiu o correto entendimento 

das vantagens da parceria estratégica entre fabricante e varejo, abrindo as portas para o 

surgimento da gestão de marcas próprias sob um novo prisma. 

Se for levado em conta os resultados apresentados nos exemplos europeus, com as devidas 

ressalvas, pode-se afirmar que, quanto mais a cultura da tecnologia de informação estiver 

• 28,3% das empresas brasileiras tem consciência da necessidade de pacotes integrados de TI, como CRM (Customer Relationship 
Menegement). 32.6% já tem projetos em estudo e 10.9 % já operam algum pacote. MANO. Cristiane. Sob Medida, Exame. 19 abril 2000 . 

.. De acordo com a Revista Wortd TeIecom (O Diálogo Necessário. www.wortdteJecom.idg.combr). ainda é muito cedo para avaliar com 
segurança os projetos de integração de sistemas de back-office efront-office no Brasil, onde a maioria das empresas de varejo sequer 
chegou a implantar sistemas de apoio à tomada de decisão. enquanto outras tantas o fizeram mas não com a abrangência total. Entretanto. 
as empresas de consultoria e os integradores - aqueles que realmente põem a mão na massa na hora de implantar soluções - calculam que 
o ganho de produtividade é da ordem de 50 % em média apenas um mês depois de implantado. mesmo que não se adote um pacote de 
ERP( Enterprise Resource Plaming) completo. 
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implantada, mais fácil será a percepção de que as informações sobre o cliente podem se 

tornar, antes de mais nada, geradoras de possibilidade de criação de relacionamentos e uma 

excelente oportunidade para o marketing do varejo. Hipoteticamente falando, é de se supor 

que a tecnologia de informação por sí só não seja suficiente para a mudança da cultura 

organizacional*. Pode-se chegar a esta conclusão pelos próprios princípios que a informática 

traz, no sentido de sua preocupação muito mais com os sistemas informacionais ( dentro do 

conceito de fluxo de dados) do que propriamente pelo contéudo destes dados (Stair, 1999). 

Neste caso, a causa do fracasso** dos sistemas de gestão da informação seria muito mais no 

mantenimento dos procedimentos antigos (foco no controle e quantificação da informação) 

do que propriamente o aperfeiçoamento dos sistemas, permitindo à inteligência de marketing 

utilizar estes instrumenos na criação e inovação de modelos de pesquisas equilibradas ( qua

litativas e quantitativas) com o objetivo de estender o conhecimento sobre o cliente. 

1.5. Relevância do estudo 

Quando se pensa em determinados segmentos da indústria e serviços no Brasil, para o con

sumidor comum o líder, o seguidor e até a terceira marca são de empresas de origem es

trangeira. Isso cria a noção de senso comum21 que aparentemente seria por demais difícil

tanto do ponto de vista das empresas como do consumidor - a possibilidade de se alcançar 

uma boa participação e visibilidade no mercado através da criação de produtos desenvoM

dos por empresas regionais, resultantes de parcerias entre produtores locais e distribuido

res. Esta percepção reflete-se claramente quando se compara o número de produtos por 

seção entre os supermercados americanos e brasileiros ( Richers, 2000 ). 

Este trabalho não tem a pretensão de fazer um re-exame da estrutura macro-econômica do 

país, no sentido de apresentar uma resposta definitiva sobre o futuro das Marcas Próprias. 

-5egundoOnófrio Notamicola Filho, Diretor comercial da Vantive, 80% das empresas que o procuram pensam em CRM como aIavanc:ador 
de vendas, simplesmente. -Quem é de varejo entende como autOmaÇão da força de vendas; as empresas de teIecom estão preocupadas 
com call center, e os bancos só falam em database ( ... ). Acho que as mepresas de tecnologia erT'lIIWT1 ao colocar este conceito no mercado, 
como 'comprando um CRM seus problemas todos estarão resolvidos'. VOlPl, Alexandre. Fim das Dúvidas, Revista Consumidor Moderno, 
jan2000. 

- Segundo estatísticas do Standish Group ( 1999).35% dos projetos de ERP e CRM foram abortados no mundo. e 55% sofreram atrasos. 
VaIsoir TronchilÍ. sócio-diretor da Peppers 7 Rogers do Brasil admite que este resultado é otimista, podendo chegar a 70% de fracassos. 
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Apesar de fazer algumas conjecturas dentro do universo de gestão econômica e financeira, o 

que se busca é analisar - através do sentimento dos profissionais que lidam com esta questão 

- o contexto cultural organizacional nas empresas de supermercado brasileiras, através de 

uma visão subjetiva em que se possa extrair elementos para a costrução de um quadro 

perceptual do universo das Marcas Próprias. Para isso, deve-se enfrentar as noções de senso 

comum sobre o assunto, e perceber o real distanciamento entre o discurso destes profissi

onais e as ações programadas dentro das organizações pesquisadas. 

A principal forma de construir um quadro perceptual passa necessariamente pelo 

enfrentamento da noção de senso comum que se encontra permeando as duas respostas 

clássicas dos gestores de Marca Própria, formulada por este trabalho: 

a) A resposta dos economistas e administradores financeiros: 

Não há, na verdade, forma alguma de se superar a economia de escala alcançada pelas grandes 

organizações, através de suas marcas tradicionais; elas podem atuar local ou globalmente, em 

todas as linhas do composto de marketing e retaliando fortemente qualquer ameaça real que 

surja por parte das Marcas Próprias, por maior peso que tenha o varejista. 

b) A resposta dos profissionais de marketing: 

Marcas regionais têm enorme dificuldade em vencer a batalha pelo posicionamento na mente do 

consumidor; as novas tecnologias de informação e comunicação convidam a uma pasteurização 

dos conceitos de marca, e apenas aquelas baseadas em inovação e pesquisa constante oferece

rão um diferencial verdadeiramente percebido como tal pelo consumidor. 

Esses argumentos, comumente apresentados, possuem uma vertente que não pode ser des

cartada em princípio, de forma simplista. Entretanto, a pertinência deste trabalho está em 

procurar reconhecer até que ponto existe um discurso que representa o resultado de uma 

visão retratada da realidade - e portanto pertinente de ações alinhadas a ela - e até que ponto 

existe uma ideologia já superada, que se reflete no desacordo entre o discurso e ação. 
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o argumento sobre a declarada força das marcas tradicionais, como símbolos máximos da 

cultura de massa (Eco, 1973) poderia ser analisada exatamente sobre esta ótica, a visão de 

que ainda vivemos dentro de um universo onde é impossível identificar-se um cliente do 

outro, ou no máximo, produzir estudos estatísticos baseados em amostragens onde se pode 

segmentar a grosso modo consumidores, através de variáveis quantitativas como renda, só

cio-geográficas e outras que caracterizam o arsenal da chamada cultura do marketing de 

massa. 

Entretanto, a história da administração nos últimos anos vêm apresentando uma série de 

cases demonstrando que as coisas já não acontecem desta forma. O caso da Coca-Cola22
, 

um exemplo tradicional de marca mundial, capaz de retaliar em todas as áreas do composto 

do marketing, viu recentemente sua participação de mercado diluir-se em função dos ata

ques das tubaínas, refrigerantes de marca regionais, desenvolvidos em função da diminuição 

dos custos de produção via tecnologia e que se posicionam apenas baseados em preço23. 

Apesar das alegadas contra-argumentações do concorrente sobre questões de qualidade na 

fabricação das tubaínas, o fato concreto é que, no 3°. maior mercado de refrigerantes do 

mundo,ações locais e regionais feitas por pequenos distribuidores colocou à prova a imagem 

de intocabilidade da marca, fazendo com que seu preço decrescesse em várias praças. Para 

se trazer um exemplo da Europa, Domenico Barilli24 diz: 

A Itália foi a inventora da pizza; mas de todas as principais redes de pizzaria, 
que atuam em diversos países, nenhuma é italiana. Mas isso não impediu que, rever
tendo este processo, e isto bem recentemente, a massa made in ltaly seja encontrada 
nos supermercados do mundo inteiro, tornado-se a preferida do consumidor apesar de 
ser 80% produzida por pequenas e médias empresas familiares italianas. 

Assim este trabalho assume relevância não só no sentido de se preocupar em identificar os 

conceitos que norteiam a política de Marcas Próprias no país como trazer, através de pesqui

sas efetuadas, uma revisão bibliográfica sobre como a questão é vista em outros países. 

Desta forma, será possível confrontar as percepções pesquisadas e fornecer elementos para 

a elaboração de um quadro mais próximo da realidade, de modo a tecer subsídios para 

futuras pesquisas sobre um assunto que tem se revelado bastante dinâmico, tanto no meio 

acadêmico, pelo volume de trabalhos apresentados, como nas empresas varejistas, que a 

cada ano ampliam o número de lançamentos sob a égide das Marcas Próprias25
• 
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1.6. Delimitação do estudo 

Partindo-se da premissa que este trabalho tem como objeto de estudo uma pesquisa em 

profundidade, que envolve elementos da construção simbólica inerente às organizações de 

varejo, seria correto que se realizasse uma análise das variáveis ligadas à questões de socio

logia empresarial e antropologia nas organizações. Entretanto, por se entender que um tipo 

de estudo que objetivasse um recorte em profundidade dentro destas correntes passaria 

necessariamente por uma avaliação etnográfica das empresas escolhidas, o que demandaria 

um estudo mais aprofundado, optou-se por apresentar e discutir apenas as questões relaci

onadas com as variáveis concernentes ao marketing e que serão objetos de estudo e análise 

no decorrer deste projeto. 

Assim, a moldura deste trabalho se restringirá com relação aos aspectos culturais apenas 

como identificadores das duas correntes de marketing encontradas nas organizações 

pesquisadas. O termo "cultura" portanto servirá para ordenar o conjunto de elementos 

percebidos como construídos e aceitos dentro destas duas correntes, como o vocabulário 

próprio, as conceituações e as ideologias que se identificam através dos jargões e termos 

usados pelos profissionais envolvidos. 

Também é proposta deste trabalho fazer um estudo comparativo, através da bibliografia 

apresentada, entre os exemplos praticados pela administração de marketing em organiza

ções fora do Brasil e os dados coletados através das entrevistas relatadas com os profissio

nais entrevistados. As análises subjetivas feitas estarão se orientando principalmente para as 

conceituações de marketing, focando principalmente aspectos do marketing de massa versus 

marketing de relacionamento, assim como o verdadeiro significado 26( para estes profissio

nais) do que significa o conceito de "empresa orientada para o cliente". As Marcas Próprias, 

por se constituirem um 'universo"próprio dentro das empresas de varejo, servem como 

excelente elo de ligação entre aspectos de administração, finanças e pesquisa, que podem 

ser posicionados dentro do guarda-chuva do marketing27• Desta forma, utilizando-se as Mar

cas Próprias pode-se construir uma visão em profundidade de como se encontram as em

presas de supermercado brasileiras face as novas oportunidades que o ferramental de Mar

cas Próprias coloca nas mãos destes gestores. 
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I .7. Definição e terminologia 

Marca 

A palavra marca aparentemente tem um significado bastante claro e definitivo de um modo 

geral; é um conceito que advém de um sinal, ou símbolo, indicador de um ou mais proprie

tários. Existem várias versões para o surgimento e utilização do conceito de marca. Autores 

como Mauro Calixta Tavares26
, David Aaker e Peter H. Farquhar citam que já no antigo Egito 

os fabricantes de tijolos colocavam símbolos em seu produto para identificá-los. Embora as 

marcas, desde longo tempo, tenham tido um papel fundamental para o comércio, não foi 

senão no século XX que o conceito de marca assumiu seu papel central de identificador e 

desenvolvedor de diferenciações e atributos de produtos (Aaker, 1998). Para Maria João 

Soares Lour029
, existiu um aspecto evolutivo no conceito de marca que pode ser apresenta

do no quadro abaixo: 

DEFINiÇÃO 
JURíDICA 

DEFINIÇÃO 
DE 

MARKEnNG 

MARCA - NOÇAO CLASSICA 

"Sinal ou conjunto dll sinais nominativos, 
figurativos, ou emblemáticos que aplicados, 
por qualquer forma. num produto ou em 
seu invólucro o façam distinguir de outros 
idênticos ou semelhantes" (Chantérac, 1989) 

"Nome, termo, sinal, símbolo, design ou 
combinação dos mesmos, destinada a identificar 
bens e serviços de um vendedor ou grupo de 
vendedores, assim como os diferenCiar 
da concorrência "( Kotler, 1991) 

MARCA- NOÇAO HOLlSllCA 

"Uma marca não é um produto. É a essencia do 
produto, o seu significado e sua direção, que 
define sua identidade no tllmpo li espaço". 
(Kapfer&r, I 992 ) 

Segundo a autora, desde o início de sua utilização, haviam conceitos implícitos que determi

navam dois tipos de vantagens claras sobre a disseminação de seu uso pelo comércio: 

a) Vantagem para o proprietário: 

Possibilidade de uma mais rápida localização e identificação dos ativos frente aos concorren

tes ,além de uma proteção legal contra falsificações, imitações ou fraudes. 
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b) Vantagem para o consumidor: 

Permitir a exata identificação da origem do produto e fornecer uma comparação crítica, 

além da criação da noção de valor percebido. 

A Marca, dessa forma, passa então a ser caracterizada dentro de uma perspectiva simbólica 

- a qual estariam associadas percepções de satisfação eminentemente subjetivas (emocio

nais e intangíveis ). Por outro lado, pelas observações diretas e tangíveis através dos senti

dos, assume um referencial de qualidade, quando do contato com os produtos que estas 

representam e que muitas vezes, acabam tornando-se sinônimos de marcas* . 

Marcas Nacionais e Marcas Próprias 

Apesar da existência de um grande número de estudos sobre estas definições30
, não existe 

uma terminologia precisa para estes termos. Schutte31 enumera dez definições usadas na 

língua inglêsa para nomear as "marcas de fabricante" (uma outra denominação para marcas 

nacionais) e dezessete para as chamadas "marcas de distribuidores". Para este trabalho, 

contudo, usaremos a seguinte conceituação abaixo, em função da revisão bibliográfica reali

zada e principalmente com relação a extensão do seu uso por associações representativas da 

classe, como a ABRAS e ASSERJ**: 

a) Marcas Próprias 

Também conhecidas como marcas privadas, marcas particulares, marcas da casa ou da loja, 

marcas regionais, ou marcas do distribuidor. Ainda segundo Schutte, citado por Inês Pereira 

( 200 I), marcas próprias são "aquelas de propriedade de ou controladas por uma organiza

ção comprometida principalmente com a distribuição". 

• Cumpre ressaltar que nem sempre ser sinônimo de categoria significa vantagem competitiva para o produto. como se pode imaginar a 
primeira vista, pois isso pode acarretar uma menor mobilidade ante açóes da concorTência. além do aproveitamento - involuntário - da 
marca como comunicação da concorTência 

.. Respectivamente. Associação Brasileira dos Supermercados e Associaçiio dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro. 
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b) Marcas Nacionais: 

Também conhecidas como marcas de fabricante, marcas de propaganda, marcas de fábrica, 

marcas internacionais ou multinacionais e marcas de linha. Seguindo a lógica de distinção das 

marcas em função de quem as controla, marcas de fabricante (ou nacionais) seriam aquelas 

de propriedade e ou controladas por organizações mais comprometidas com a produção. 

Apesar da aparente precisão, essas concepções necessitam de um entendimento das mar

cas dentro de dois outros pontos de vista: A amplitude de conhecimento - visibilidade - e a 

questão da distribuição (logística), questões fundamentais para a gestão de negócios na área 

do varejo. Dentro deste raciocínio, fica mais fácil o entendimento da "marca nacional" devi

do à sua ampla visibilidade em todo o país, pressupondo uma comunicação abrangente de 

seus pressupostos e predicativos. Por outro lado, a "marca própria" possui uma visibilidade 

menor que, aliada à sua distribuição regional, impacta diretamente na formulação de sua 

comunicação, fora dos grandes veículos de mass-media. Essas percepções, contudo ainda 

guardam imprecisões, pois grandes redes de varejo nacionais ( e internacionais ) podem 

fornecer o mesmo produto de marca própria, por todo o país. Assim, aliado ao conceito de 

controle de Schuttle, aliam-se as questões de visibilidade e distribuição, que permitem um 

Iink direto com o cliente, o principal foco de todo o processo. 

Brand Equity 32 

Sob o aspecto da administração, já em 1931 a Procter & Gamble criara a função de brand 

manager (Aaker, 1991 ) e em 1967, 84 % das maiores empresas possuíam gerentes de 

marcas, que de certa forma contribuíram para a construção do conceito de branding*. A 

visão da marca como um ativo estratégico e fonte de vantagem competitiva foi realçada a 

partir dos anos 80, deixando de ser vista nas organizações como algo do ponto de vista 

gerencial para ser elevada a categoria de ativo principal da organização, apesar de estarem 

ainda por essa época associadas a questões quantitativas, como retorno e ampliação de 

margem de vendas. 

• Branding: Termo inglês que descreve todas as ações relacionadas ao projeto de criação e gestão das marcas.( José Roberto Martins, 2000) 
Assim como Branding tem uma conotação genérica. Brand Equity está mais ligada a questões de inteligência de rnari<eting. ou gestão de 
infonnação. 
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Com o aperfeiçoamento das noções de "ciclo de vida de produto" e das matrizes de análises 

de portfolio, como as do Boston Consulting Group e as desenvolvidas por Igor Ansoff, os con

ceitos de marca e produto começaram a ser tratados nas organizações de forma diferente. A 

própria estrutura administrativa separou então o gerente de produto do gerente de marca, 

sendo este último um dos principais alavancadores da administração "voltada para o merca

do" (Kotler, 1998). Assim. o conceito de brand equity passou a ser associado com a produ

ção e gestão de informações decididas a avaliar os recursos objetivos e subjetivos da marca 

para com o mercado, funcionando como um retro-alimentador ( feedback ) da administra

ção estratégica do marketing. 

Brand va/uation 

Recentemente, as ondas de aquisições entre as organizações acentuou a disputa sobre os 

conceitos de tangibilidade e intangibilidade das marcas*. Quando a Philip Morris pagou em 

1988 US$ 12,9 bilhões pela empresa Kraft ( o que representava à época quatro vezes o valor 

de seus ativos ), o mercado buscou desenvolver processos que permitissem captar e definir 

em balanços a "força invisível" das marcas ( Martins, 2000 ). Como este aspecto está intima

mente ligado ao processo de percepção dos clientes, a análise subjetiva voltou a ser valori

zada nas organizações. Conceitos como a relação emocional, a fidelidade, o sucesso ou fra

casso de produtos sob o "guarda-chuva" de determinada marca passaram a ter uma ligação 

direta com a geração de valor para os acionistas33
• 

Por outro lado, a ampliação sistemática do índice de fracassos de novos produtos e a 

ampliação da concorrência via novas tecnologias não tem permitido o surgimento de mode

los de excelência para estudos do valor subjetivo da marca. Como a maioria dos gestores de 

marca ainda são avaliados por resultados eminentemente financeiros ou por fatias de merca

do dos produtos sob sua responsabilidade, houve uma preocupação muito mais operacional 

em termos de busca de retorno sobre o investimento, através de alavancagem de vendas do 

que propriamente da criação de uma cultura voltada para o cliente (Drucker, 1998) . 

• Nos últimos anos. a idéia de patrimônio da marca tem sido analisada seriamente. aparecendo no balanço das empresas como um ativo 
intangível. também contabilizado como "goodwill".( Keller, 1998, pag.42 ) 
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Valor 

A marca de um produto passa a adquirir um valor próprio quando os atributos que a supor

tam, responsáveis pelo seu nascimento e crescimento passam a ser atribuídos não só ao 

produto, mas à sua marca. Segundo Aaker (1991). o valor de uma marca é: 

Um conjunto de ativos e obrigações ligados à marca, seu nome ou logotipo, aquilo 

que acrescenta ou subtrai valor a um produto ou serviço, para a empresa, clientes e 

fornecedores, ou seja, todos que entram em contato com a marca. 

Os recursos, ainda segundo Aaker, que permitem agregar valor a uma marca seriam: Reco

nhecimento, lealdade, Qualidade. Associações e Estratégia de Varejo34: 

a) Reconhecimento (Awareness): 

O reconhecimento se refere a força da presença da marca na mente do consumidor ( share 

ofmind). Ele pode ser medido analisando-se a familiaridade do consumidor com a marca. 

pelo índice de recall (associação da marca ao produto pela lembrança ), como pela primeira 

associação espontânea de uma marca dentro de uma categoria ( top of mind ). Embora a 

exposição à mass-media possa aumentar a familiaridade,o aumento de recall somente acon

tece quando se cria algum tipo de relacionamento. A familiaridade por sí só não transmite 

um sinal da força da marca, posto que marcas baseadas em experiências ruins de relaciona

mento podem também ter boa visibilidade. Isso significa buscar sempre preencher todos os 

elos da cadeia de relacionamento com o consumidor, incluindo-se também ações de pós

venda, pois uma marca deve sempre estar familiarizada com uma experiência positiva. 

b) lealdade ( Loyalty ) 

Uma das características de marcas fortes é a lealdade dos consumidores resultante do rela

cionamento emocional que têm com ela. Uma grande base de clientes leais proporciona 

estabilidade nas vendas e nos lucros, além de representar uma barreira substancial à entrada 

de novos competidores devido aos custos de atraí-los. 
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A lealdade permite redirecionar os investimentos de marketing de uma forma pró-ativa, 

diferenciando-se através do conhecimento, os leais dos não tão comprometidos com a mar

ca. Segundo Martha Rogers35, não se trata de desprezar os clientes não fiéis, mas sim de 

cobrar-lhes o "preço justo". Isso significa que o cliente fiel despende um volume maior de 

gastos, principalmente no volume de descontos e no mix de ofertas diferenciadas com que 

se vai oferecer. 

Uma boa base de clientes fiéis permite ao varejo trabalhar em condições mais vantajosas 

com os distribuidores, definir o mix de produtos mais adequadamente e principalmente 

criar vantagens competitivas através de parcerias com outros fornecedores, como empre

sas de vídeo, postos de gasolina e outros, sem se afastar de seu negócio principaP6. 

c) Qualidade 

A percepção da qualidade é o aspecto que mais eleva o status de uma marca. Em primeiro 

lugar porque esta percepção acaba influenciando o modo como são reconhecidos os atribu

tos do produto. Em segundo, permite boa performance financeira, visto que o cliente se 

permite pagar mais pelo reconhecimento da qualidade associada, além da empresa se per

mitir bom resultado nas vendas (Talarico, 1998). 

Finalmente, a qualidade percebida é frequentemente um aspecto estratégico do negócio, 

não raramente contribuindo para valorização das ações no mercado. No entanto, a qualida

de deve estar diretamente associada a um projeto de qualidade real em termos de proces

sos da empresa. Altos níveis de qualidade requerem que se entenda o real significado da 

qualidade para o público-alvo, para evitar disperdícios em processos que não estejam asso

ciados ao julgamento do que é valorativo para o consumidor. 

Apesar da equação da qualidade parecer a primeira vista simples - a medida que cresce a 

satisfação dos clientes aumentam as vendas e a lucratividade - os fatos dizem que não é bem 

assim 36. Existe outra determinante nos negócios, raramente identificada. Quando uma em

presa tem êxito aumentando a satisfação do cliente, a concorrência imediatamente reage, 
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o nível médio de satisfação naquele segmento de mercado aumenta com o tempo e a capa

cidade do cliente de distinguir entre as alternativas diminui. Para resumir, deve ser sublinha

do que é importante melhorar continuamente a qualidade dos produtos e serviços - pois 

sem qualidade, ninguém é levado em conta. Também é importante produzir com baixos 

custos, e a eliminação de desperdícios é importante para se manter competitivo. Mas não se 

pode fazer do TQM o caminho para um crescimento duradouro e lucrativo, porque ele não 

garante iss037
• Abaixo, um quadro em que se mostra a associação dos conceitos da marca 

com a TQM, segundo Larry Light: 

d) Associações 

CADEIA DE GERENCIAMENTO 
DA LEALDADE A MARCA 

Promessa da Marca ' 

Poder da Marca 

y 

____ ~ __ I_id_a_de ____ ~ti~ _____ V_a_lo_r ____ ~;~ 

lucros 
._----- -------

• 
Satisfação 

.. 
lealdade 

• 
Vendas 

Preço ~ 

-- .---_. --_.-----.---------_ .. 
.. ____ ~.rescimento duradouro e lucrativo -..-J 

Fonte: HSM Management No.7 - mar I abr 1998 

Em alguns casos o reconhecimento da marca é suficiente para resultar em respostas favorá

veis, principalmente em decisões de baixo envolvimento onde os consumidores são mais 

favoráveis a fazer suas escolhas somente em marcas familiares. Em outros casos, a força e a 

diferenciação das associações tem um um papel importante na resposta 38. As associações 

incluem não só os atributos presentes no produto como também aspectos simbólicos39
, que 

eventualmente possam estar associados à marca no processo de comunicação. As associa

ções são movidas pela identidade da marca* e ajudam no processo de consolidar informa

ções a respeito do produto. 

• Identidade da marca pode ser considerado como todo o arsenal de elementos identificadores de uma marca ou produto, desde seu 
nome, logotipo, cores emblemáticas, embalagem, até o slogan e mensagem musical. 
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Percepção 

A psicologia define a percepção como um fato da comunicaçã04o• Dentro das correntes de 

estudo da psicologia, a da percepção ou Gestalt41 tem sido até a atualidade pouco enfatizada, 

principalmente em função da avalanche de abordagens comportamentais, que permitem um 

estudo quantitativo através de pesquisas aparentemente mais controladas que as formaliza

das pela Teoria da Percepçã042. A análise comportamental (ou behaviorista), por desenvol

ver uma teoria de interpretação da administraçã043 através de personalidades como Kurt 

Lewin ( 1890 - 1947) , George Homans, Rensis Likert e Warren Bennis entre outros serviu 

como um reforço para a predominância da abordagem comportamental, entre os anos 50 e 

60. Para este estudo, é interessante focar as influências comportamentais na teoria das pes

quisas, visto que até mesmo seus críticos, como Wright Mills"" reconhecem a contribuição 

do conjunto de cOnhecimentos formulado pela pesquisa empírica e funcionalista desta teo

ria. 

o Behaviorismo possui um histórico interessante, formalizado primeiramente nos EUA, na 

Escola de Chicag045 durante os anos 40 e seguido depois pelo Mass Comunication Research, 

"cujo esquema de análise funcional desloca a pesquisa de comunicação para medidas mera

mente quantitativas, mais aptas a responder as exigências dos administradores da mídia"46. 

Esta afirmação era dirigida aos primeiros grandes grupos de mídia, que já a esta época se 

organizavam em grandes cadeias, e necessitavam de uma definição conceitual para seus pla

nejamentos de mídia de massa. 

Ao contrário da chamada sociologia especulativa da Europa, os americanos buscavam con

ceitos próximos de situações concretas observadas, suscetíveis de ajudá-los a forjar ferra

mentas para a análise das "atitudes" e "comportamentos" dentro de uma visão pragmática. 

Por sua vez, a filosofia Utilitarista reforçava a prática empirista e a visão dos meios e fins 

como o único referencial para o comportamento human047, esquecendo-se muitas vezes 

da estrutura social. 

Wolfgang Kohler"B procura explicar o sucesso a priori do movimento behaviorista, devido à 

sua forma pragmática de explicar o processo de percepção: 
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Para os Behavioristas, a percepção não passaria do estudo objetivo dos 

estímulos e reações verificadas no mundo físico, com desprezo total dos 

fatos anímicos, ( enquanto que) a Gestalt, com seus estudos sobre a forma, 

figura e feição valoriza exatamente os fatos da vida sensorial, anímica e 

das inter-relações sociais. 

Ainda segundo Kohler, a corrente comportamental sublinha o fato de não ser possível che

gar-se a um levantamento convincente da experiência direta, pois no processo em que esta 

se desenvolve, o observador não pode achar-se fora do sistema e das influências que ele 

observa. Porém, torna-se aparentemente fácil identificar grupos e padrões de comporta

mento, de modo a se organizar indivíduos através de questionários onde estes são agrupa

dos muito mais por suas afinidades do que por suas diferenças. 

Em sua defesa, os comportamentalistas sugerem que a abordagem subjetiva, onde prevale

ce a análise interpessoal, é complexa e de difícil mensuração. Entretanto, este tipo de análise 

parece estar sendo resgatada através das experiências da etnografia aplicada ao varej049, e 

das modernas teorias de pesquisa, que tem permitido - via tecnologia - a valorização dos 

relacionamentos, os aspectos simbólicos associados ao consumo e a identificação de tantos 

clientes quantos forem necessários identificar e conhecer, dentro do que chama de 

"customização em massa", segundo autores como Philip Kotler, Regis McKeena e Don 

Peppers. 

Isso não significa que as qualidades perceptivas não tenham sua cota de generalidade, como 

nos diz Rudolf Arnheim 50
• Segundo este autor " ... vemos a vermelhidão, a rotundidade, a 

pequenez, a distância, a rapidez incorporada em exemplos individuais, mas transmitindo 

mais um tipo de experiência do que uma experiência particular". Para a Gestalt, as percep

ções não ficam circunscritas a percepção pura e simples dos sentidos, mas nas estruturas 

dinâmicas que são percebidas no exterior e construídas na mente individual. 

o principal ponto de atrito entre estas duas correntes está na forma como a percepção é 

entendida; para o behaviorista, a percepção acontece através do aprendizado. Para a 

Gestalt,ela acontece de forma dinâmica, individual e estrutural. 

BIBLIOTECA M~íro r;:::l~;-:;;':t.;= :i~,~O!\lSEN 
fUÍIÍIOACÃO GETULIO 'J ARGAS 
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Comunicação 

Pode ser descrita como a atividade humana que liga as pessoas entre sí e cria relacionamen

tos, servindo para - dentro de um grupo social - criar, desenvolver e disseminar conheci

mento41
• Por causa destas funções inerentes, a comunicação está diretamente relacionada 

com a experiência de construção de relacionamento com uma marca. Schramm 51 nota que 

a sociedade nada mais é que a soma de relacionamentos de uma determinada comunidade, 

nas quais as informações são compartilhadas. Assim, para entender comunicação humana é 

necessário entender como as pessoas se relacionam umas com as outras. 

Entendendo a comunicação como um processo, Bordenave (1987 ) apresenta o seguinte 

gráfico abaixo: 

-Repertórios' 
deA 

Experiências 
Crenças 
'lalores 
Atitudes 
Signos 
Habdldade 
Comunicatr/a 
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.o.till1des / 
Signos ( 
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_~~l1"ca::~/ 

percepção "- / percepção 
REALIDADE 
OBJEl1VA 

o primeiro passo da comunicação é a percepção. A percepção pode ser definida como um fenômeno 
de informação sobre o meio ambiente. Surge então a pergunta: A e B percebem da mesma maneira ? 
Não. Não é possível, dada a dinâmica humana, que a realidade percebida seja a mesma, porque os 

repertórios são diferentes, e A e B têm habilidades perceptivas diferentes. 

Imagem que B 
tem de A 

Imagem que A 
tem de B 

REALIDADE 
PERCEBIDA 

,.--- ~" 

o segundo passo é um processo de confrontação com os repertórios de A e B. Este processo chama-se 
interpretação e sua resultante é o significado pessoal que A e B atribuem ao objeto percebido. Mas A 
e B também interpretam-se mutuamente, baseando-se em seu repertório; daí surgem os estereótipos. 
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MENSAGENS \_ 

\ 1\ 
OBJETOS 
PESSOAS 
EVENTOS 

A troca de mensagens, com seus correspondentes processos de percepção, decodificação e interpreta
ção tem como resultado a formação de n_os significados compartilhados. Estes novos significados 
entram em interação com os significados iniciais e os modificam. Se A e B modificam parcialmente seus 
significados inicia-se um processo de convergência que vai permitir o diálogo e a troca de mensagens. 

( Extraído de: BORDENAVE, Juan E. Diaz. Além dos Meios e Mensagens: Introdução à comunicação como 
processo, tecnologia, sistema e ciência, 4a Edição. Petrópolis: Vozes, 1987) 

o modelo tradicional de comunicação (lasswell, 1948) pode ser aplicado para o modelo de 

marketing de relacionament052• Se for adaptado à realidade de mercado, pode-se dizer que 

o remetente é a empresa, a mensagem é o produto e o canal de distribuição é o suporte; o 

ruído seria o conjunto de produtos que competem entre sí, sendo o consumidor o receptor, 

onde o feedback é dado através dos sistemas de pós-venda e pesquisas. Na verdade, a 

Tecnologia de Informação, a partir da mudança de paradigma em torno do foco no cliente, 

tem buscado direcionar seus esforços no sentido de identificar, separar e criar relacionamen

tos com os clientes mais valiosos para a empresa. 

EMISSOR 

r 

RuíDO 
SEMÂNTlCO .-

____________ ~M~E~N~S~A~G~E~M~----------.~ RECEPTOR i 
CANAL ou MíDIA . 
--t--. --r-~ 

Ruíoo . 
FíSICO 

FEED-BACK 

(Adaptado de: NETTO, J. Teixeira Coelho. Semiótica, Informação e Comunicação, 5a Edição, São 
Paulo: Perpectiva, 1999 ) 

o ruído também pode ser interpretado em outros dois contextos: o semântico, responsá

vel pela distorção das mensagens do significado, pode acontecer tanto no processo inicial 

( codificação) como no final ( decodificação). Já o ruído físico está associado a fontes físicas 

de interferência no canal, ou eng;neer;ng no;se (Netto, 1999). 
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Segundo Dupaigne53• existem vários tipos de comunicação nas organizações. adaptados para 

cada tipo de público: 

a) Comunicação Interna: Focada nos funcionários internos da empresa. Seu propósito é infor

mar, motivar as pessoas e prover subsídios para um clima organizacional geral de boa quali

dade. 

b) Comunicação de Recrutamento: É estabelecido para atrair pessoas com quem a empresa se 

interessa em captar. 

c) Comunicação Política: É designado para as coletividades nacionais, associações (tanto pa

tronal como de funcionários) e grupos políticos. com que a organização mantém relações. 

d) Comunicação Local: É aquela orientada para a comunidade onde a organização se insere, 

através de projetos elaborados com todos os que mantém um relacionamento com a orga

nização, desde famílias dos funcionários até órgãos e entidades públicas e privadas que man

tém algum tipo de ligação com a empresa. 

e) Comunicação Financeira: Orientada principalmente aos acionistas, financiadores, bancos, 

investidores e potenciais investidores, incluindo-se os órgãos fiscalizadores do estado. 

f) Comunicação de Marketing: É aquela focada em toda a cadeia de valor para o consumidor. 

Cada uma destas especializações citadas acima entra no tradicional sistema de comunicação. 

Entretanto, cumpre chamar a atenção para três ferramentas deste processo que serão im

portantes para o entendimento deste trabalho: 

a) FeedBack: É o que realmente torna conhecida a mensagem pela empresa, permitindo 

"correções de curso". Para Schramm54 o feedback é um "reverso de fluxo", uma oportuni

dade para os profissionais de marketing reagirem rapidamente às percepções do consumi

dor e às mudanças do meio ambiente. 
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A reavalição de modelos de feedback nas organizações hoje é central para a existência de 

uma comunicação em duas vias, sem o que não pode existir o diálogo e qualquer tipo de 

possibilidade de customização ( Don Peppers, 2000 ). Enquanto as pesquisas mudam para 

deixar de entender o consumidor a priori, a Tecnologia da Informação, agindo em tempo real 

(Mckeena, 1999) agiliza e acelera o feedback trazendo um retorno em termos de volume 

de dados mais rico e mais numeroso. Deste modo, segundo ainda Dupaigne55
, a qualidade e 

a velocidade de informação ( em termos de feedback) é o que separa as empresas orienta

das para o marketing de relacionamento das do marketing tradicional. 

b) Informação: Informação é um produto da Comunicação, sendo característico de qualquer 

tipo de relacionamento, comercial ou não. Schramm descreve informação como "qualquer 

conteúdo que ajuda a estrutura das organizações ou pessoas a compreender determinadas 

situações do meio ambiente, e como se deve agir perante elas". Em outras palavras, é o que 

torna o processo de tomada de decisão mais fácil. Informação também pode ser entendido 

como o compartilhamento de dados externos e internos que uma companhia pode gerenciar 

e controlar6• 

c) Signos: Está associada diretamente à questão da percepção dos indivíduos que interagem 

com uma organização. Vários autores têm estudado como signos e símbolos podem ser 

usados para o entendimento do comportamento do consumidor7• Estes estudos estão as

sociados diretamente aos conceitos de imagem corporativa de uma organização e aos con

ceitos de brand equity (Aaker, 1986). No caso do consumidor, ele torna-se relevante quan

do a qualidade de determinado produto não pode ser provada, surgindo a marca como um 

identificador e como uma promessa desta qualidade. Quanto ao público interno, as camanhas 

de mudança organizacional (Kotter, 1996), sempre buscam eleger um símbolo ou signo 

que procure traduzir o significado dos esforços feitos internamente pela organização para 

sintetizar esta mudança. 

Por conta destes aspectos, é fundamental que exista uma padronização na identidade 

corporativa da empresa e na sua identidade de marca. Elas tornam-se elementos associativos 

e ícones per se que transmitem os melhores valores identificados pelos diversos públicos de 

uma organização. 
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Comunicação da Marca 

As marcas dizem respeito não a um produto ou grupo de produtos em sí, mas à maneira 

como os diversos públicos a percebem, e como valores simbólicos são a ela associados 

dentro de um processo de construção de relacionamento. Assim, usando-se uma figura de 

gesta/t, pode-se afirmar que a comunicação do conceito de marca deve ser sempre maior 

que a soma dos atributos percebidos, de uma maneira intangível ( como valor, qualidade, 

etc. ) e tangível (produtos ). 

Luskin (1997) observa que a identidade, construída através de um processo de comunicação 

é capaz de conduzir a uma pirâmide de vários níveis de contato com a marca, como se verá 

a seguir: 

------------~--------~, 

Vou recomendara meus amigos 

Gosto de \IOoê 

Rz uma boa esoofha 

Mostre-me o que você pode fazer 

.~~ Vou proourar por você 

~ Sei o que você signifioa 

Familiaridade~,~ Sei quem vooê é 
-------------------------------Reconhecimento .~ OJvi falar de você 

Fonte: LUSKlN, Ronald 5, Building Suong Brand Sales: Trust the power ofPyramid; Marketing News, pago 13, 1997 

o nível de reconhecimento significa que o consumidor já ouviu falar da marca, enquanto que 

no nível de familiaridade ele sabe o que a marca é e com qual classe de produtos ela se 

relaciona. Ao nível de imagem o consumidor já sabe o que a marca significa, quais são os seus 

principais beneficios e se sente atraído por ela. Na fase da inclinação, o cliente se sente 

disposto a pagar para ver o que a marca oferece de verdade. O nível de reforço acontece 

quando o cliente chega a conclusão de que fez uma boa escolha. O penúltimo nível fala de 

satisfação e acontece quando o cliente assume seu gosto publicamente. O nível máximo de 

relacionamento é o de referência, no qual o consumidor torna-se um brand advocateS8
, não 

só recomendando mas defendendo a marca em seu círculo de relacionamentos. 
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o conhecimento dessa hierarquia faz visualizar a profundidade em que uma marca tem que 

atingir o consumidor para ser capaz de construir um relacionamento efetivo. Esse objetivo 

só pode ser alcançado através de uma estratégia de comunicação eficaz, focando, pelos 

diversos canais ( mídias) os públicos mais adequados a compreensão da noção de valor da 

marca em uma primeira fase. Em uma fase posterior deve-se fazer a identificação dos clien

tes mais lucrativos, desenvolvendo por fim estratégias de comunicação baseadas no diálogo 

e em relacionamento. 

o profissional responsável pela gestão de uma marca na organização deve possuir um co

nhecimento generalista, unindo teoria e prática, capaz de permitir uma análise substantiva 

dos diversos canais de comunicação, não só no aspecto tático (ao desenvolver ações locais 

e oportunistas) mas também dentro do escopo estratégico. Isso significa uma visão de longo 

prazo no processo de construção da identidade de uma marca, passando necessariamente 

pela comunicação em seus diversos desdobramentos. 

A ferramenta de feedback deve ser atualizada à luz dos avanços perpetrados pela Tecnologia 

de Informação, superando a visão reducionista que leva erroneamente as questões de inter

pretação e percepção do consumidor como um problema de equacionamento técnico. O 

modelo apresentado por Shannon & Weaver para a Informação data de 194759 e pode ser 

considerado ainda atual, desde que não se coloque como contrário à Teoria da Comunica

ção, mas dentro de uma linha convergente. 

Na verdade, desde Mc Luhan60 a grande diferença entre informação e comunicação refere

se a uma questão de interpretação dos modelos. Assim, não se deve confundir a 

esquematização geométrica com a natureza do objeto representado, segundo G. Bachelard51
• 

No modelo clássico, existe o pressuposto de que o processo comunicativo é orientado da 

fonte para o receptor, como se fosse produzida pela fonte para o receptor, de forma passiva. 

Este modelo transferiu-se para o estudo das marcas, orientando-se pela idéia trazida pela 

mass-media de um consumidor passivo e com poucas escolhas. Verdadeiro em uma fase do 

marketing, principalmente nos anos de pós-guerra, onde havia uma demanda reprimida e o 

uso extensivo da comunicação de massas não permitia alternativas econômicas, hoje esta 

abordagem encontra-se superada. 
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Atualmente, o consumidor age de forma interativa e ativa, dado o crescente poder que este 

passa a ter em função de tecnologias como a Internet, associando-se a isso uma realidade 

composta por dezenas de produtos e marcas por categoria. As tecnologias interativas utili

zadas pelas organizações com relação aos consumidores tem demonstrado que, ao invés de 

ser estimulado pela fonte, o receptor passou a estimular a fonte ao demonstrar seus desejos, 

não mais dentro de um processo de retro-alimentação do sistema, mas em um caminho de 

duas vias, demonstrando ter o controle do processo, conforme mostrado abaixo: 
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i 

----- -~" 

I 111."1 // 
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Diferenças entre os modelos comunicacionaJ e informacionaJ. dentro da abordagem sistêmica 
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Atualização do modelo de SHANNON & WEAVER. proposto dentro do novo paradigma de marketing atual. 
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Cultura 

A definição de cultura organizacional no varejo brasileiro ainda carece de estudos mais espe

cíficos, abrindo-se um amplo leque de pesquisas, no sentido de se entender como são 

construídos os modelos de percepção que - unidos ao processo de comunicação - são con

siderados como os elos primordiais para a questão cultural. 

Como a questão cultural se espraia por diversas correntes epistemológicas, surge a necessi

dade de uma definição que se adeque às questões pertinentes ao recorte imposto por este 

trabalho, principalmente na questão das variáveis que deverão ter relevância para o estudo 

proposto. 

- A Cultura dentro de uma abordagem semiológica 

Como a questão da marca está associada a um conjunto de significados - atributos - que 

criam uma relação simbólica perante os consumidores, o entendimento dos valores perti

nentes a ela passa necessariamente pela formas de como a sociedade elege estes valores. 

No caso das organizações, pode-se efetuar este tipo de estudo tanto para o público interno 

como também para o externo. Assim, a análise semiológica torna-se a melhor forma de se 

definir uma conceituação de cultura, pois fornece uma ligação clara entre valor, aspectos 

simbólicos e comunicacionais. As visões de Umberto Eco ( 1973 ) e Clifford Geertz ( 1989 ) 

traduzem bem esta percepção e serão consideradas para a definição da questão cultural, 

como se vê a seguir: 

o conceito de cultura que eu defendo ( ... ) é essencialmente semiótico: 

acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a 

teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como essas 

teias e sua análise: portanto, não como uma ciência experimental em 

busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, a procura 

de significado. 
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Para Geertz, o grande problema das outras abordagens da questão cultural está justamente 

na sua visão operacional, o que nunca fez sentido no que concerne às ciências sociais, salvo 

em casos particulares e isolados. Geertz ( 1989) também elege a etnografia como principal 

ferramenta para se entender a cultura dentro de um processo estrutural, devido às suas 

características de eterna mutabilidade e flexibilidade. Ainda segundo Geertz: 

Praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, 
transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos. manter um 
diário e assim por diante. Mas (. . .) o que a define é o esforço intelectual 
que ela representa: um risco elaborado para uma descrição densa ( .. .). 

Dessa maneira, observando com se constrói a rede de significados que constituem os pro

cessos valorativos entre os indivíduos de uma mesma comunidade, é possível se permitir 

uma tradução mais exata de como esses processos evoluem. Ao se transferir esta análise 

para questão das marcas, pode-se mapear de uma maneira mais abrangente as questões de 

variações que a marca sugere em diversos públicos, permitindo. ao se ter este conhecimen

to, efetuar as devidas correções mercadológicas. 

Trabalhando com o processo comunicativo, Umberto Ec063 demonstra com clareza esta 

questão, começando por mostrar as diferenças entre o signo (parte concreta, como por 

exemplo, a palavra "cão") e o símbolo (a idéia em sí, o pensamento que permite construir

se a imagem de um "cão" genérico, construída através das experiências particulares e as 

trocas de relações entre as diversas comunidades e grupos sociais em que se constitui a 

sociedade como um todo ). 

Assim como Geertz, para Eco a cultura não passa de um fenômeno comunicacional, sendo a 

semiótica a maneira mais apropriada para se explicar os significados dos fatos verbais e não 

verbais, assim como a etnografia a melhor ferramenta de exploração e pesquisa. 

A parceria entre a antropologia e a administração já vem produzindo bons resultados. Garcia64 

por exemplo sugere a abordagem antropológica para o treinamento de pessoas de diversas 

etnias e origens culturais em organizações multinacionais. 
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Para Levine65
, a etnografia pode contribuir para o processo de formação de equipes. Swann, 

Mclnnis-Browers e Trawick, Jr.40 defendem que a etnografia pode ser utilizada na pesquisa de 

vendas. Simonsen e Kensing4 I utilizaram-na no desenvolvimento de Sistemas de Informação. 

De acordo com Kubota66
, empresas como a Hewlett-Packard, Texas Instrument, Xerox 

Corp., Young & Rubican e Saatchi & Saatchi fazem estudos sistemáticos utilizando a etnografia, 

em diferentes aspectos organizacionais. 

Apesar da etnografia ser um método de pesquisa originário dos estudos das sociedades tribais, 

desenvolvidos pelos antropólogos, possui a grande vantagem para a análise organizacional 

de pensar o grupo social - seja interno ou exemo à organização - tanto nos aspectos racionais 

quanto emocionais 67. Embora existam críticas quanto a demora despendida neste tipo de 

pesquisa, pela necessidade de uma descrição densa (Geertz, 1986 ) e questões com relação 

ao grau de integridade e envolvimento do pesquisador dentro deste tipo de análise, a etnografia 

- pelo refinamento e sutileza do método - vem sendo apontada como a única capaz de captar 

ou perceber significados de difícil ou impossível observação através de outras técnicas. 

Através de observação de campo, não buscando uma neutralidade, mas inserindo-se no con

texto dotados de um real conhecimento de suas limitações e influências, os pesquisadores 

procuram apreender como se constrõem as redes de significados que cercam, no caso de 

uma pesquisa com o consumidor por exemplo, as questões dos valores simbólicos que 

muitas vezes o próprio consumidor não consegue identificar e portanto ter consciência. Isso 

se reflete grandemente nas pesquisas de mercado, tornando muitas vezes sem sentido res

postas em questionários ou em entrevistas, gerando perda de dinheiro na organização com 

a pesquisa ou apenas confirmando uma noção de senso comum68
• 

Para Bate ( 1997 ), uma das questões fundamentais da etnografia é que a construção das 

relações Simbólicas e os processos comunicativos não podem ser adequadamente compre

endidos fora do contexto de seu conhecimento. É o conhecimento do contexto que torna as 

ações intelegíveis. No caso das organizações, observando o indivíduo em seu ambiente soci

al, em suas atividades diárias, pode-se estabelecer as relações entre micro e macro, algo que 

as outras disciplinas não alcançam69
• 
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- A Cultura e teoria administrativa 

Cada organização possui uma cultura própria (Thevénet, 1986), resultante de diversos fato

res, entre os quais pode-se citar: Valores, comportamentos, ambiente, personalidade dos 

fundadores e atividade-fim. Segundo Schein70
, cultura organizacional pode ser definida como: 

o conjunto de pressupostos básicos que um determinado grupo inventou, 

descobriu ou desenvolveu ao aprender a lidar com problemas de adaptação 

externa e integração interna, e que funcionam bem o bastante para serem 

considerados válidos e ensinados aos novos membros, como uma forma correta 

de perceber, pensar e sentir com relação a estres problemas. 

o conceito de Cultura Organizacional tomou força com o surgimento da Teoria Contingencial 

da Administraçã07
\ nos anos 80. A Teoria Contingencial coloca as organizações dependentes 

principalmente do meio-ambiente ( lawrence & Lorch, 1973) e da tecnologia (Thompson, 

1976 ). Ela também parte do pressuposto que tudo é relativo, reforçado também pelas teo

rias da Pós-Modernidade sobre a administração ( Motta, 1998), que vão de encontro às 

conceituações da Administração como um contínuum evolutivo e dentro de um pressupos

to historicista72
• A visão Contigencial também defende a idéia de que as organizações devem 

desenvolver estratégias e arquiteturas apropriadas a estes fatores externos, e de como eles 

são percebidos dentro de suas estruturas. 

Entretanto, dentro dos segmentos e setores da indústria e serviços existem características 

que tornam-nas mais próximas entre sí do que de empresas com atividades-fim diferentes. 

Isso tem sido aceito como subsídio para a maioria das pesquisas sobre Cultura Organizacional, 

sendo emblemáticos para este tipo de interpretação os trabalhos de Catherine Casey, Gideon 

Kunda e Carmen Miguelez. Assim, é lícito dizer que existe uma cultura do varejo, como uma 

cultura de telecomunicações e assim por diante. 

Ainda segundo Schein, a Cultura organizacional pode ser analisada segundo diferentes níveis: 

a dos artefatos visíveis, os valores que governam o comportamento das pessoas e os pressu

postos inconscientes básicos. Estes três níveis podem ser descritos como: 
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a) Primeiro Nível: 

Aspectos visíveis tais como a arquitetura, a tecnologia, o formato dos escritórios, a formula

ção dos documentos (públicos e privados ), linguagem e até o modo de se vestirem os funci

onários ( Lipton & Tomei, 1989). Esses elementos, mesmo fáceis de se encontrar, não são 

contudo decifráveis ou de fácil interpretação, pois como a lógica existente entre estes arte

fatos não é revelada facilmente, não pode ser compreendida de imediato. 

b) Segundo Nível: 

o nível dos valores depreende processos de análise por entrevistas e questionários para 

serem identificados e mapeados, principalmente em suas reais manifestações dentro do cli

ma organizacional, e que representam as justificativas ou racionalizações dos atos dos mem

bros das organizações. 

c) Terceiro Nível: 

Os pressupostos inconscientes básicos são os mais difíceis de serem obtidos, posto que são 

invisíveis e inconscientes. Este é o nível que determina o modo de ser, sentir, pensar e perce

ber a organização por seus membros. São as idéias e premissas que governam as ações, o 

comportamento e os atos dos membros das organizações. 

Como pode ser observado, as posições de Schein baseadas em sua orientação dentro da 

psicologia organizacional denotam a extrema dificuldade para a análise sob o instrumental 

das pesquisas baseadas puramente em relatórios e entrevistas. Isso acontece porque. reti

rando-se do seu contexto (ambiente de trabalho) e isolando-o da "rede de relacionamentos" 

que constitui o cenário onde todos interagem e onde os processos de comunicação se 

desesenvolvem, os funcionários tendem a dar respostas não totalmente confiáveis ou próxi

mas do que o senso comum determine como "pertinente" ( Miguelez, 1998 ). Por isto, este 

trabalho parte da premissa de que a análise etnográfica, ainda que pesem todas as suas 

limitações deve ser considerada a mais eficaz para uma pesquisa de clima organizacional 

( Kubota, 1999 ). 
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Além disso, ao evitar diluir sua "neutralidade" perante a situação em análise ( o que não 

existe em pesquisa, principalmente dentro da abordagem fenomenológica, segundo Verga

ra47
) e assumir seu papel de forma consciente dentro do cenário e do ambiente dos funcio

nários, o pesquisador pode adotar uma postura a priori de seus pontos de vista, limitações e 

influências sobre o recorte que procura estabelecer ao efetuar a pesquisa. 

Estes dois aspectos serão relembrados quando forem analisados os elementos teóricos refe

rentes a formulação e como foi desenvolvido o método de pesquisa para este trabalho, no 

Capítulo 111. 
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, 
CAPITULO II 

o VAREJO 



2.1. DEFINiÇÃO 

Os varejistas podem ser definidos, de uma maneira genérica, como os elementos intermedi

ários entre a indústria e o cliente final. Dentro desta perspectiva, o varejo torna-se o princi

pal ponto de partida para as análises de pesquisa do marketing, em função da íntima ligação 

que estes possuem com o consumidor. Para a AmericanMarketing Association, o varejo inclui 

" ... todas as atividades incidentes na venda ao consumidor final". 

Elo de maior visibilidade da cadeia de distribuição, o varejo vem crescendo continuamente 

em termos de importância, ampliando cada vez mais sua capacidade de pressão sobre os 

demais elos de toda a cadeia produtiva. Inicialmente, este crescimento foi intencionalmente 

facilitado pela indústria, devido a necessidade da criação de novos canais de vendas diretas 

ao consumidor (Chetochine, 1999). Atualmente, a cultura das marcas, a necessidade de se 

criar relacionamentos e produzir conhecimentos sobre o comportamento de compra do 

consumidor, vem realçando cada vez mais esta importância. 

Para Christensen e Tedlow', a principal missão do varejo sempre foi composta por quatro 

elementos: Obter o produto certo, no lugar certo, no momento certo e pelo preço certo. O 

modo como o varejo realiza esta missão tem mudado, segundo estes mesmos autores, em 

função de uma série de eventos chamados de tecnologias de ruptura. Uma tecnologia de 

ruptura permite que empresas criativas desenvolvam novas arquiteturas e modelos de ne

gócios que alteram toda a economia de seu setor. 

Embora este conceito de ruptura mude o enfoque econômico do setor, não muda necessa

riamente a lucratividade das empresas. No varejo, a lucratividade é determinada por dois 

fatores primordiais: As margens que as lojas podem ganhar e a frequência que podem girar 

seu estoque. 
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o varejo. dentro de uma perspectiva histórica. era inicialmente dominado por comerciantes 

locais que ofereciam valor a seus clientes baseando-se em três premissas básicas: grandes 

estoques, facilidade no crédito e principalmente, um atendimento exclusivo. personalizado 

e diferenciado para cada tipo de clientela. A principal consequência deste tipo de administra

ção consistiu em uma rotatividade extremamente lenta para girar os estoques, algo que. do 

ponto de vista da nascente indústria de massa. era inconcebível. 

A primeira dessas rupturas aconteceu nos EUA no final do século XIX e início do século XX, 

com o lançamento das lojas de departamento. Essas lojas tenderam a ter um desempenho 

pior se comparadas ao varejo existente - principalmente no quesito do atendimento ao cli

ente - mas suas outras qualidades lhes proporcionaram vantagens competitivas inigualáveis. 

A principal vantagem trazida foi a possibilidade do oferecimento do produto certo no lugar 

certo. Estas lojas passaram a ter um grande mix de produtos. produzindo com isso um fluxo 

maior de clientes. Esta reunião de clientes e produtos em maior número permitiu uma ace

leração da rotatividade do estoque. permitindo ao novo modelo ampliar suas margens de 

lucratividade. 

As lojas de departamento também acharam um modo de amenizar sua desvantagem no 

serviço ao cliente; a criação da noção de auto-serviço, inicialmente observada com algum 

ceticismo. permitiu que o consumidor tivesse livre acesso ao mix da loja, mesmo sem a 

necessidade da compra. Já não se fazia necessária a figura "intermediária" do vendedor para 

se ver. tocar e pesar o produto. Chetochine ( 1999) chama a atenção para a modificação do 

aspecto social na loja pela percepção do cliente: 

o operário, o estudante, o empregado, o aposentado ... todos podiam 

pegar uma garrafa de Chivas Regai. de um Laurent Perrier, uma 

lata de caviar (. .. ) a abundância não era mais para uns poucos; era 

para todos, sem qualquer proibição. A liberdade de tocar, comprar, 

enfim chegara ( .. .). 
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Uma profunda mudança no consumo e no comportamento de compra começava a ser 

observada2
• Ao mesmo tempo que as marcas se democratizavam, também começavam a se 

dessacralizar. Por outro lado, para forçar a imposição da cultura do auto-atendimento, as 

lojas de departamento tenderam a focar seu mix inicialmente em produtos já conhecidos e 

baratos. Mais tarde, a medida que os clientes se acostumavam com o novo formato foram 

introduzidos aos poucos produtos mais complexos e caros. 

o início da cultura de massa permitiu a democratização do acesso ao produtos e principal

mente, aos automóveis, permitindo a criação dos shopping centers. Embora fossem uma 

ameaça às lojas de varejo, não representavam uma inovação. Os shoppings faziam a mesma 

coisa que as lojas de departamento, apenas o faziam de forma melhor, atraindo consumido

res suficientes para possibilitar a reunião de varejistas com foco, ou seja - produtos mais 

diversificados - dentro de cada categoria específica. 

Nos anos 60, ainda nos EUA, surgiu o conceito das lojas de descont03• Este modelo susten

tava-se em uma alta rotatividade e estoques de baixo custo, conseguindo colocar preços 20 

a 30% em média mais baratos que as lojas de departamento. Para as lojas de departamento, 

havia apenas duas estratégias de sobrevivência: enfrentar a concorrência em termos de pre

ço das lojas de desconto ou mudar o mix para produtos mais sofisticados e enfrentar a con

corrência dos shoppings com seus varejistas especializados. Em qualquer das duas alternati

vas, as lojas de departamento viram seus modelos de estruturas grandes e complexas, com 

abrangência nacional, desmoronarem sobre a impiedosa diminuição da margem de lucro (no 

caso da estratégia de confronto com as lojas de desconto) ou assumirem sua perda de foco 

quando confrontadas com as lojas de shopping, altamente especializadas em produtos de alta 

qualidade. 
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As lojas de varejo que conseguiram escapar da guerra de preços aprenderam a buscar sua 

sobrevivência devido a uma infinidade de estratégias de preço, e pela sua crescente pressão 

sobre o setor industrial. Para sobreviver, o setor industrial começou por sua vez a buscar a 

excelência em seus processos internos, no sentido de corte de custos, diminuição de perdas, 

através dos programas de qualidade e principalmente, na busca da eficiência na cadeia logística. 

O Setor de varejo, por sua vez, orientou-se principalmente em três pontos básicos: Preço, 

ofertas e promoções e nas compras por impulso. 

2.2. O SUPERMERCADO 

O supermercado representa um tipo especializado de varejo que descreveu uma evolução 

muito próxima às lojas de departamentos. Posteriores a essas,* também enfrentou a concor

rência das lojas de pequeno porte, e só se tornou distintivo com o grande apoio recebido da 

indústria, no sentido de oferecer mais um canal de distribuição ao setor produtivo. 

Os estabelecimentos de varejo podem ser classificados por diferentes critérios. Tamanho, 

mix de produtos, propriedades e características de operação são alguns dos critérios mais 

utilizados. As classificações mais comuns para o setor supermercadista são: 

a) Quanto ao tamanho**: Os supermercados podem ser pequenos (500 a 900 m2 ), médios 

( 1000 a 1.500 m2 ) ou grandes ( acima de 1.500 m2 ). 

b) Quanto ao sortimento: Os supermercados utilizam-se do conceito de seções ou departa

mentos, que se tornam mais acentuados em número à medida que se incluem mais produ

tos. Para autores como Rojo (1996 ) e Hamburger ( 1996 ), citados por Inês Pereira4, O 

supermercado deve ter peJo menos cinco departamentos: mercearia, carnes e aves, frutas e 

verduras, frios e laticínios e bazar. 

• De acordo com Levy & Weitz ( 1999 ). o primeiro armazém de auto-atendimento foi aberto em 1930. em Nova Yori<. 
.. Para o Instituto NIELSEN. a classificação de lojas de auto-serviço mede-se pelo número de check-outs. 
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c) Quanto ao tipo de propriedade, os supermercados podem constituir-se em lojas indepen

dentes, como podem pertencer a cadeias de lojas; de a cordo com o Censo Nielsen, são 

consideradas "cadeias de lojas", cinco ou mais lojas com a mesma razão social. 

d) Quanto à operação, o supermercado caracteriza-se pela utilização do conceito de auto

serviço, onde é o próprio consumidor que busca dentro da loja os produtos de acordo com 

seu interesse, conduzindo-os até um local de pagamento unificado onde este é registrado 

por processos eletrônicos ou mecânicos. 

o quadro evolutivo do varejo supermercadista pode ser observado, para efeito deste 

trabalho, dentro de uma perspectiva de gestão estratégica, em que se definem as diversas 

abordagens pelo qual o setor vem evoluindo. A primeira geração foi a da simples localização, 

que perdurou como base da atividade durante décadas e ainda é válida para muitos estabe

lecimentos. A segunda geração é a da diversidade, alternativa para competir quando a área 

primária já está muito disputada por diversas lojas do mesmo ramo. 

Esta é a origem do moderno supermercado como é conhecido hoje, que explodiu nos EUA 

na década de 50 e na época do milagre econômico no BrasiJS. Em seguida, vem a geração da 

qualidade, na qual ítens como a beleza, limpeza e lay-out dos pontos de venda (PDV) agre

gam um valor adicional àqueles já bem supridos. É o estágio onde se encontram os super

mercados atuais mais conceituados. 

Superada esta fase - ainda não alcançada pela maioria das empresas varejistas - mas já supe

radas pelas organizações-líderes que detém os maiores índices de share ofmarket nos mer

cados mais importantes, vem a etapa do serviço, onde procura se agregar uma atenção supe

rior aos consumidores, dentro e fora da loja. O melhor representante da quinta geração 

poderia ser resumido no exemplo da Wal-Mart, baseando toda sua estratégia competitiva 

no conceito de integração, onde as perdas tendem a zero e as operações são otimizadas em 

termos de eficácia e eficiência, através de sistemas como o ECR. Em um patamar ainda mais 

superior, vem o que pode ser definida como a sexta geração, traduzida na expressão inglesa 

compelling, onde o design, localização, serviço, mix de produtos, posicionamento de marca e 

outros aspectos são desenvolvidos para a criação de um ambiente de compra irresistível. 
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Uma das características mais recentes no setor de varejo dos últimos anos reflete-se em sua 

concentração, considerada bastante acentuada se comparada a outros setores da econo

mia. 

Segundo William Hammonds, presidente da Food Marketing Institute* (FMI ) em recente 

entrevista no país, apesar do índice - considerado ainda baixo - no Brasil a previsão é de que 

em 2005 esta concentração responda na ordem de 40 %. Esta situação tem alarmado 

distribuidores atacadistas e fabricantes, que têm procurado focar nos pequenos auto

serviços ( até 5 check-ous ) seus esforços em busca de um equilíbrio em termos de poder de 

barganha na hora das negociações. Esses esforços têm se concentrado principalmente na 

associação de pequenos estabelecimentos, formando um padrão homogêneo de atendi

mento, preços e lay-out de loja9
• 

CONCENTRAÇÃO DO VAREJO NO MUNDO 

Percentual de participação das cinco maiores 
empresas no total do setor em 1997 
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~ 
í=onte. Pana)'Oiln Pai!. oiibilcado no iVew York Times, 1';';03/1998 

,g rR.c::ii P,qt;j.r T .. ·~nri.c,· )(1;.\;:' 

* Capital Internacional agita o Varejo. Revista Distribuição. julho de 1998, 
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2. 2.1. O supermercado e a internet 

Como visto no quadro anterior, todas as propostas para o futuro das lojas de varejo passam 

necessariamente pela criação de relacionamentos com o cliente. A Internet, que vem represen

tando o último padrão de ruptura para o varejo, tem trazido interessantes questionamentos 

sobre o futuro das compras e do modelo físico atual. Alguns autores, como McKeena , Koder e 

Niccolas Negroponte acreditam que no futuro a maioria das compras será realizada via internet. 

Os varejistas que optaram pela internet desfrutam de uma flexibilidade de margem sem igual. 

Para ganhar um retomo de 125 % sobre o investimento do estoque, um varejista na web, que 

pode girar seu estoque 25 vezes ao ano, precisa ganhar apenas 5% da margem brutalo• 

Depois dos pesados investimentos em termos de montagem de uma loja ou rede de lojas 'físi

cas", fica o questionamento sobre o que se deve fazer com estes grandes espaços, estrategica

mente colocados nas principais vias de acesso das cidades. 

Acredita-se que estes se transformarão em "casas de espetáculo", onde a experiência vívida do 

ato de compra se transformará em diversão, ficando por conta da Internet a operacionalização 

pura e simples das compras, colocando a Internet naquilo que é sua principal função pragmática: 

O melhor canal de distribuição e elo de contato direto entre organizações e pessoas físicas II 

( business-to-consumer ). Será portanto a realização de três das principais promessas do varejo: o 

produto certo, no lugar certo e pelo preço certo. Quanto à hora certa, sabe-se que quando os 

consumidores necessitarem de produtos imediatamente, irão se dirigir para o automóvel, não 

para o computador. 

Mesmo com a banda larga, ainda existem experiências que a internet não pode realizar, como 

comunicar a sensação de um tecido ou roupa, ou decidir compras de grande valor agregado, 

como automóveis. Embora estas restrições pareçam desencorajadoras, basta lembrar que nos 

outros padrões de ruptura houve uma miopia fortemente atrelada às limitações iniciais destes 

novos modelos, que no entanto acabaram por se afirmarl2 
• 

Entretanto, a experiência da compra deve ser direcionada dentro do mesmo paradigma do 

marketing de relacionamento atual: A busca de ações realmente percebidas como valorativas 

pelo cliente, através da construção de modelos de canais de comunicação em tempo real. Isso 

determinará sempre a escolha da empresa, via web ou não l ]. 
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2. 3. O VAREJO NO BRASIL 

No Brasil, enquanto houve o predomínio das atividades primário-exportadoras, o atacado 

foi o maior responsável pelo processo de distribuição. Era o atacado quem determinava a 

associação entre produtos e a demanda, visto que a maior parte destes era importada de 

outros países. A medida em que o país foi se industrializando, começou a surgir uma menta

lidade empreendedora, trazida principalmente em função do contato com as levas de emi

grantes que entravam no país. A criação de um mercado interno, graças ao processo de 

industrialização, e do surgimento de uma classe média trabalhadora forçou a criação de no

vos canais de distribuição, não mais concentrados nos grandes atacadistas, que se revelavam 

até então os principais elos entre o movimento comercial no país, no sentido de importar 

manufaturados e exportar matéria-prima. 

Este processo - de substituição dos atacadistas - apesar de acentuar-se a partir da política de 

Vargas e da Nova República '4 ( 1930), ainda ostentava uma força muito grande dez anos 

depois. Em 1940, os atacadistas, apesar de representarem apenas 6 % dos estabelecimentos 

comerciais voltados para distribuição, possuíam uma receita que superava em mais do dobro 

aquela obtida pelo varejo. 

No período pós-guerra, depois de evidenciados os problemas advindos da dependência de 

fornecedores externos, o governo brasileiro procurou criar políticas que buscassem um pro

cesso seletivo de substituição das importações. Houve uma redução relativa das importa

ções de bens de consumo e um aumento crescente de investimentos externos, além da 

entrada de indústrias com foco no nascente mercado interno. Um exemplo claro destes 

esforços pode ser o festejado Plano de Metas l5 de 1957/ 1961. 

Na década de 50 começaram a aparecer nos EUA, os primeiros supermercados dentro da 

moderna conceituação de lojas de auto-serviço e de grandes áreas internas, com atendimen

to a vários bairros de uma cidade. No Brasil, este exemplo se seguiria alguns anos mais tarde, 

na região da Grande São Paulo e em áreas de grande densidade populacional. 
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o atendimento dos primeiros supermercados era direcionado para o público das elites, cen

tralizado nas classe alta e média alta l6
• A busca por um número maior de clientes aconteceu 

de uma maneira proporcionalmente mais lenta do que ocorreu nos EUA, primeiro devido à 

ausência de uma política de tributação equilibrada para o segmento e pela existência de 

canais alternativos de distribuição para as outras camadas da população, como as feiras livres 

(responsáveis por mais de 70% do abastecimento das famílias brasileiras nos anos 60 )17. 

As associações de classe foram importantes na confrontação da questão da qualidade, limpe

za e higiene versus o comércio alternativo das feiras livres. Havia também o fato da total 

ausência de fiscalização - tanto sanitária quanto tributária - neste comércio alternativo. Esta 

confrontação serviu para a reafirmação da cultura de supermercados. Vistos inicialmente 

como um lugar frio e distante, tornaram-se uma necessiade em função de mudanças 

demográficas, geográficas e até mesmo da estrutura familiar. As facilidades de transporte e o 

ingresso da mulher no mercado de trabalho foram reduzindo de forma progressiva o tempo 

usado nas compras, o número de idas à loja e tornando cada vez mais tênues os laços de 

confiança e de relacionamento que se desenvolvia com as antigas lojas de bairro. Estas, por 

sua vez, perdendo escala e não conseguindo opor-se à progressiva profissionalização dos 

administradores varejistas, entraram em declínio. 

Hábitos de compra conforme nível de renda (%) 
na Grande São Paulo (1973 ) 

lOCAL DE COMPRA NíVEL DE RENDA 

BAIXO MÉDIO 

SUPERMERCADOS 9 29 
ARMAZÉM. MERCEARIA 42 17 

F8RAS LIVRES 26 24 
PADARIAS 8 10 

AÇOUGUES 10 2 
AMBULANTES 3 1 
OUTROS 2 7 

ALTO 
51 

5 

18 

6 

1 
1 

7 

Fonte: FIPE-USP, citado por PEREIRA. Bresser: Tendências e Ibroooms do 'kIrejo no Brasil - Revista de Administra
ção de Empresas. 13 (3) pág. 136 a 140. Set.1973 

43 



A partir da Crise do Petróleo de 1973, a economia brasileira começou a apresentar índices 

de declínio, diminuindo-se consequentemente o ritmo de produção e acelerando-se a infla

ção. As empresas supermercadistas, por sua vez, percebendo o enfraquecimento dos pe

quenos comércios, iniciou a ampliação de suas redes, buscando ampliar sua escala e confir

mar a sua imagem como principal canal de distribuição entre a indústria e o consumidor final. 

A criação de lojas maiores permitiu o surgimento de novas seções dentro dos supermerca

dos, como padaria e a ampliação dos espaços de gôndola. Buscando uma maior lucratividade 

e ocupação deste espaço, os supermercados começaram a criar seus próprios produtos 

genéricos, que começavam a receber a marca da instituição. Apesar de serem produtos de 

baixo valor, estes genéricos chamaram aos administradores a oportunidade de se criarem as 

marcas próprias, principalmente baseando-se no exemplo do que já vinha acontecendo nos 

países mais desenvolvidos. O Grupo Pão de Açucar tornou-se o pioneiro na questão das 

Marcas Próprias em 1971, seguindo-se a Rede Eldorado (1974), Disco (1977), Paes Mendon

ça e Bom Preço (1978)18. 

No início da década de 70 assistiu-se a entrada dos primeiros grupos internacionais no país. 

Em 1972 desembarca no Brasil o Grupo Makro, pertencente à holding holandesa SHY. Em 

1975 chega em São Paulo o grupo francês Carrefour. Até a entrada do Plano Cruzado 

(1986) estes players mostraram uma política de espera e pouca agressividade, em função da 

alta inflação e da expectativa do re-início das taxas de crescimento da economia no país. 

Mesmo com altos e baixos dos diversos pacotes do governo, os anos 80 assistiram o início 

de uma política mais agressiva de compras e aquisições l9
• 

Maiores investimentos de Empresas de Varejo no ano de 1987 

NOME Área vendas Faturamento Investimento 
( 1000 m2) ( US$ milhões) (US$ milhões) 

SUSA 110 274 100 

MAPPIN 56 356 50 

PÃO DE AÇUCAR 700 2000 50 

CARREFOUR 116 11000 26 

MESBLA 1000 37 

Fonte: JORNAL DO BRASIL, 08/05/1988 pago 36 - Cad. Economia 
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Ao longo dos anos 80 as empresas supermercadistas firmaram sua importância na distribui

ção de bens de consumo e tornaram-se sinônimo de canal de distribuição para o setor de 

alimentos. Assumiam dessa fprma no país, o mesmo papel que desempenhavam em outros 

países, tornando cada vez mais forte o seu poder de negociação e barganha com o setor 

produtivo. Além disso, começavam a desenvolver uma expertise toda própria no sentido de 

buscar o entendimento do comportamento de compra, tornando-se também um prestador 

de serviço, como nos aponta D.e. Ciril020
: 

I 

o supermercado é o meio pelo qual qualquer produtor pode se aproximar da 

demanda, dos consumidores da região e de outros no país. Além disso, é o princi

pal canal de distribuição de novos produtos, do mesmo modo que é dos pré

existentes. 

SETOR 

LATiCíNIOS 

ENLATADOS 

MATINAIS 

HORTIFRUTI 

LIMPEZA 
BEBIDAS 

Participação dos Supermercados nas vendas 
das empresas industriais de grande porte 

% % No. Empresas 
MíNIMA MÁXIMA pesquisadas 

50 92 8 

20 80 11 

32 80 9 
30 90 12 

10 85 11 

13 70 12 

Fonte: Revista SUPER HIPER ( Set. 1983 - Pag.132 ) 

A expansão do setor supermercadista nos anos 90 foi impulsionada primeiramente pelas 

redes, em detrimento dos varejistas idependentes, que começavam a se orientar para busca 

de um foco dentro da visão do consumidor. O setor atacadista também passou a apoiar o 

movimento dos pequenos varejos, já que as grandes redes, através da tecnologia de informa

ção, mantinham canais de comunicação dedicados e exclusivos com os fornecedores e a 

indústria. Assim, a tecnologia da informação, através de conceitos como EDI e ECR passou a 

trazer mudanças significativas para o setor2 l . 

No quadro a seguir apresenta-se o setor de distribuição no país, com todos os elos de ligação 

entre os principais canais, e seu volume movimentado. 
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SETOR DE DISTRIBUiÇÃO NO BRASIL ( FATURAMENTO 1999 ) 

. INDÚSTRIA 

: BARES & OUTROS 
i R$13,1bilhões 

ATACADO ..... ~! VAREJO TRAD. 
: R$ 36,1bilhões R$10,3 bilhões 

AUTO-SERVIÇO 
(até 4 check~uts ) 

RS 17,6 bilhões 

AUTO-SERVIÇO 
: (De 5 a 49 check-outs ) 
: R$34, 1 bilhões 

: AUTO-SERVIÇO 
I (+ 50 check-outs) 

R$ 8,4 bilhões 

Fonte: Revista Distribuição. Nov. 2000 

EVOLUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO NO SETOR 
5 maiores redes no país (faturamento) 

1994 ....................................................................... 23 

1995 ....................................................................... 28 

1996 ....................................................................... 26 

1997 ....................................................................... 27 

1998 ....................................................................... 33 

1999 ....................................................................... 40 

Fonte: ABRAS - Relatório sobre o Setor - 2000 
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2. 4. A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

o uso da TI (Tecnologia de Informação) como ferramenta de integração dos processos é hoje 

em dia um conceito bastante difundido nas organizações. Este processo se acelerou devido aos 

períodos recessivos acontecidos durante os anos ao, obrigando as empresas a buscarem formas 

mais eficientes de se manterem lucrativas. A expressão "corte nos custos" difundiu-se em todas 

as organizações, fazendo com que a busca por panacéias administrativas e soluções de curto 

prazo diminuíssem a pressão dos acionistas sobre os executivos. 

A definição de panacéiall está associada ao conceito de metodologias fechadas ou pacotes desti

nados a aumentar a eficácia gerencial, tendo como características o fato de serem cíclicas e apre

sentarem em sua história sequências que vão do entusiasmo da adoção em larga escala até o 

esgotamento e abandono. GiII & Whittle acreditam que essa transitoriedade está ligada a fenôme

nos culturais e psicodinâmicos. Também consideram esse processo não cumulativo e negativo 

para as organizações. O primeiro problema seria a necessidade de venda de programas (turn-key) 

por consultores. Além disso, a maior parte das organizações valoriza o status e a agressividade, 

não o aprendizado e a reflexão. Assim, imperam posturas anti-intelectuais e de falta de rigor 

científico com relações ao que se espera atingir com estes pacotes. 

Associados a processos de mudança organizacional e devido a grande complexidade das organi

zações em suas estruturas de poder, a introdução de novos conceitos fica confundida com a 

questão das ferramentas de uso nos processos de mudança. Para Kotter23
, é necessário que a 

visão e a missão da organização dentro de um conceito estratégico seja assimilada antes da 

implantação do ferramental. Já para Whittenef'" este fator está associado diretamente ao com

prometimento da liderança. Esta observação é fundamental para se entender questões como a 

resistência e notadamente, o alto índice de fracasso que algumas teorias administrativas baseadas 

em TI vem apresentand025
• 

Organizações orientadas para produto26
, por sua vez, observaram que ao focarem em seus 

processos internos, associando os avanços que a TI proporcionava, poderiam alinhar os diversos 

sistemas dentro de uma orientação única, que agilizasse o processo de tomada de decisão e 

eliminasse os gargalos operacionais da empresa, mesmo correndo os riscos acima. 
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A moderna conceituação dos sistemas integrados de informação prega que a informação só 

passa a ser importante quando acontece em tempo real para possuir valor, flexibilidade para 

se adequar às diversas mídias ou sub-sistemas e têm relevância comprovada27
• Além disto, 

deve se traduzir de alguma forma em vantagem competitiva para a empresa em questão. 

Essa integração de processos vem se orientando também para fora dos limites das organiza

ções, buscando integrar-se numa cadeia única que corre nos dois sentidos do eixo de produ

ção; tanto na direção dos produtores / fornecedores quanto na direção dos clientes. 

Os diversos esforços realizados no mercado varejista na implementação de estratégias em 

busca de eficiência, como o just-in-time, o ECR - (Efficient Consumer Response) o EDI

( E/etronic Data /nterchange ), Data Min;ng, Data Warehouse e outros orientaram-se para o 

aprimoramento do conceito de cadeia entre produção, distribuição e o consumidor final. A 

principal consequência disto foi o amadurecimento do conceito de Supply OIa;n ManagementlB, 

objetivando sedimentar a cultura de empresa orientada para o cliente. 

Desta forma, a questão do conhecimento do cliente voltou à tona. Por serem no entanto 

processos baseados na busca de modelos de eficiência, a aplicação do SCM traduziu-se inici

almente apenas em ganhos de vantagem nos processos entre as organizações integradas -

numa evolução sem dúvida - mas que não produziam efeitos em termos de ações correti

vas, oportunistas e dirigidas ao cliente final, tanto externas ( comunicação, merchandising, 

etc. ) quanto internas, ( inovações / adaptações nas linhas de produtos )29. 

Para a Associação ECR Brasil*, o termo Efficient Consumer Response "é uma estratégia em 

que o varejista, o distribuidor e o fornecedor trabalham muito próximos para eliminar custos 

e excedentes da cadeia de abastecimento e melhor servir o consumidor." Os princípios bási

cos do ECR são: 

a) Foco constante no movimento de um melhor produto, melhor qualidade, melhor sorti

mento, num melhor serviço de ressuprimento e uma melhor conveniência com a busca do 

menor custo por meio da cadeia de abastecimento. 
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b) Comprometimento dos líderes com a determinação de lucrar mediante alianças pró-ativas. 

c) Informações precisas e no tempo certo, para dar apoio à tomada de decisão em todos os 

níveis da organização (estratégico, operacional e tático ). 

d) Os produtos devem fluir com a maximização dos processos de adição de valor, até chegar 

às mãos do consumidor final, assegurando-se que o produto esteja no lugar certo, no mo

mento certo, na quantidade adequada, e pelo preço justo. 

e) Indicadores de desempenho e out-puts para ampliar a eficiência do processo. 

Conforme demonstrado, o ECR pretende ser uma filosofia com o objetivo de eliminar ativi

dades e tarefas que não agreguem valor na cadeia. Para isso faz-se o uso de diversas práticas 

e técnicas de ação, conforme indicado na figura abaixo: 

A ESTRUTURA DO ECR 

,,~~~t~~~~~~~~~~~~il1 
.:..; .Cross Docl,ing 

: -Pepc)'siçáü Contínua .Dlrect Store Delr/eri 
,j _/endor rdanaae,j In','en!ori .Adl'/i!i Based I.lanágemenl 
'; _':;Is!pmil de Fiecepção Eletrómca -Eletrcnic Data Interchange 

,,~~~m'W'~~~~a~1i 

.<~:4titf"'irle'j"'5t,;,,~f,ºf~Mhi4iJf~Jé'iRàQ~"#*bm:i.s,p'ffi€t·@t" 

,.=>* l' 1m NdêIMº~(3-\~RT~~J~f1Jk%M$'-W?- '", ' 

PRÁTICAS 
& TÉCNICAS 

PRINCíPIOS 
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Observando a estrutura montada têm-se a divisão bem clara dos três blocos que fazem 

parte da construção da filosofia ECR. Estes blocos são: práticas e técnicas, estratégias e os 

princípios. Apesar deste trabalho não se propor a avaliar a fundo os processos envolvidos 

com o ECR, é interessante destacar que - apesar da crença do cliente como centro do 

processo - a sua abordagem dentro do modelo ainda é periférica30
• 

O EDI ( E/etronic Data Interchange ) é um dos principais suportes da filosofia ECR. Ainda de 

acordo com a ECR Brasil (1998), o EDI "é a troca automatizada, computador a computador, 

de informações de negócios estruturados entre uma empresa e seus parceiros comerciais 

de acordo com padrões de reconhecimento internacional". O EDI é uma das principais téc

nicas que viabiliza as transações eletrônicas entre as empresas. Inicialmente desenvolvido em 

sistemas proprietários, de alto custo e dentro de uma doutrina impositiva ( visto que os elos 

mais fortes da cadeia impunham seus padrões ), o futuro do EDI baseia-se hoje na Internet3'. 

Com um custo bastante inferior aos sistemas proprietários, o e-EDI apóia-se em uma cultu

ra já aprovada e desenvoMda, permitindo também a criação de processos cooperativos e 

pró-ativos no desenvoMmento de protocolos conjuntos entre os diversos players. 

Utilizando-se inicialmente de VANs (Value Added Network) proprietárias, a abertura do mer

cado de telecomunicações no Brasil permitiu o emprego de um modelo de negócios já bas

tante utilizado em outros países: A busca de empresas de.telecomunicações, terceirizadas, 

responsabilizando-se pela administração dos sistemas via Web. 

Outro principal elemento de sustentação da moderna doutrina da Tecnologia de Informação 

é o ERP ( Enterprise Resource Planning ). Seu objetivo maior é a integração de todos os 

sistemas incompatíveis, "que não conversam entre sí ", e a criação de um banco de dados 

único, facilitando desta maneira os mecanismos de busca, transferência de dados e segurança 

para a organização. De acordo com esta fórmula, a empresa pode atingir um drástico au

mento de eficiência, precisão e velocidade, consequentemente também do seu potencial de 

I ucratividade32 • 
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Diferente dos outros, o ERP é assumidamente focado nos processos internos da organiza

ção. Também diferente das outras tecnologias, é o que mais tem suscitado dúvidas dentro 

das organizações33
• Devido a seu alto custo e tempo para implantação (um sistema SAP Rl3 

pode levar até 5 anos para ser implantado de forma completa) tem observado um número 

alarmante de fracassos34
• Os defensores e críticos dos ERP possuem entretanto alguns pon

tos de concordância: A grande causa dos fracassos parece estar associada aos problemas de 

cultura organizacional. Por outro lado, também é de comum acordo que após sua implanta

ção - se a empresa sobreviver - opera-se um aumento de performance em todos os níveis35
• 

O Modelo proposto por Venkatraman36 sintetiza o desafio administrativo quanto ao impacto 

da TI em dois níveis: A necessidade da TI como ferramental estratégico e o alinhamento 

estratégico no contexto da TI. A necessidade de reconfiguração de todo o negócio propicia 

ameaças e oportunidades à organização que se propõe implantar um ERP, apesar de seus 

defensores encararem os diversos níveis de envolvimento como irreversíveis e desenvolvi

dos dentro da ótica do "trampolim", ou seja, um servindo de degrau para o outro. Autores 

como Kotter (1998), encaram a metodologia de degrau inconsistente com a realidade en

contrada nas organizações, devido aos diferentes graus de engajamento que os funcionários 

tem com o processo e seus diferentes níveis de resistência. Para efeito desta análise, consi

dera-se a TI - por envolver uma abordagem sistêmica e processual em sua essência - uma 

tecnologia que pode ser mapeada e formalizada dentro do modelo de Ventakraman. Este 

modelo se compõe dos cinco estágios apresentados abaixo: 

o MODELO DOS DEGRAUS (VENKATRAMAN, 1994) 
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a) Exploração Localizada - Na qual a TI é usada em unidades isoladas do negócio. 

b) Integração Interna - Pode ser entendida como a construção de uma infra-estrutura interna, 

que permite a integração de tarefas, processos e funções. 

c) Rede(inição de Processos - Analisando e repensando de maneira efetiva a condução do negócio. 

d) Redefinição do Negócio - Foca o uso da TI na organização de forma a incluir os fornecedo

res e clientes. 

e) Redefinição do Escopo do Negócio - A organização interrompe o processo atual e explora 

novas tecnologias no mercado. 

Os gerentes de nível médio, que deram apoio incondicional à implementação das redes de 

microcomputadores observaram depois os resultados desastrosos da descentralização da 

informação nas organizações. Relembrando que "reengenharia de processos"muitas vezes 

foi usado de forma a justificar cortes e enxugamentos, é compreensível que vejam o proces

so de implantação de um ERP com bastante ceticism037• 

Por outro lado, a Internet pegou os desenvolvedores de ERP de surprêsa (Jóia, 2000 ), ao 

reforçar a impressão que o foco nos processos estava tornando a visão da organização cada 

vez mais tênue no seu relacionamento com o cliente. A Internet trouxe de uma maneira 

inesperada através da própria TI o poder que este cliente possuía, no sentido de influenciar 

escolhas, buscar um diálogo mais pró-ativo ( fato só entendido pelas empresas pioneiras, 

como a Amazon ) e amplificar ad infinitum a sua capacidade de manifestar insatisfação. 

Os desenvolvedores de ERP preocupavam-se também em buscar uma saída para ampliar o 

seu número de clientes ( já que, em 1999, o mercado de grandes corporações encontrava

se saturado (Jóia, 2000 ). 
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A mais recente novidade em termos de TI é o CRM( Customer Re/ationship Management). 

Nicolas Brunswig, CEO da filial argentina da Siebel Systems, um dos principais fornece

dores mundiais de ferramentas de CRM38
, explica que o conceito começou com os 

softwares de desenvolvimento e automação das forças de vendas na segunda metade dos 

anos 90. Logo depois, surgiam os sistemas de gerenciamento de informação dos call

centers. Paralelo a tudo isto, a Internet mostrou seu fôlego ao se impor como um canal 

de relacionamento direto e em tempo real entre o consumidor e a empresa. 

Segundo Carlos Rosolem 39
, CRM significa "a possibilidade da empresa conversar com o 

cliente e vice-versa, mantendo sua conversação contínua, sem a necessidade de redun

dância nas informações". Neste contexto, o aspecto tecnológico, isto é, a capacidade de 

suportar todas as funções com solidez se transforma num aspecto-chave. Quanto às 

ferramentas, a tecnologia conecta e integra a organização e todos os canais de contato 

que o consumidor possa vir a utilizar: força de vendas, call-centers, internet, telefone e 

parceiros comerciais. 

Na maioria dos setores industriais, a identificação e avaliação dos clientes sempre foi um 

fator crítico para o sucesso das organizações. Entretanto, uma indústria poderia admi

nistrar informações sobre algumas dezenas de clientes industriais de forma razoavel

mente simples, pela sua relativa pequena quantidade e pela existência de vários instru

mentos de identificação formal que estes relacionamentos produziam ( como contratos 

legais ). Ao se transferir a equação para uma empresa varejista, como uma rede de 

supermercados e seus milhares de clientes, foi necessário que a tecnologia ( aliada à 

diminuição das margens de lucratividade nos anos 80/90 ) a pressão por retorno da 

parte dos acionistas e o esgotamento das teorias focadas em processo, relembrassem 

que as empresas eram constituídas para atender e manter clientes.* 

• Segundo Peter Druc:ker. ':.\ primeira tarefa de uma oJ!3l'lizaçâo é gerar consumidores". 
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o Gartner Group recomenda que, para se armar um mix de CRM básico deve-se incluir as 

três grandes áreas funcionais da empresa: Marketing, vendas e serviço ao cliente, que por 

sua vez devem estar conectadas ao back-office. O CRM representa uma mudança profunda, 

no modo de pensar o cliente como eixo princial da organização. Torna-se portanto algo mais 

que uma simples tecnologia*. Segundo o Garner Group: 

CRM é uma estratégia de negócio voltada ao entendimento e antecipação das 

necessiades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa. Do ponto de vista 

tecnológico. CRM envolve capturar os dados do cliente ao longo de toda a empresa. 

consolidar os dados interna e externamente em um banco de dados central. analisar 

os dados. distribuir os resultados dessa análise aos vários pontos de contato com o 

cliente e usar essa automação para interagir com ele, oferecendo diferentes produtos 

a diferentes clientes. Ao diferenciar a oferta. busca-se premiar a lealdade ou incenti

var a ampliação das vendas, baseada no diálogo pró-ativo entre empresa e cliente. 

Don Peppers ( 2000 ) procura exemplificar abaixo a cultura do eRM, dMdindo-a dentro dos 

conceitos operacional, análitico e colaboracional, procurando demonstrar que é um somatório 

entre os elementos de TI (operacional) e uma nova inteligência de marketing, a gerar 

soluções diferenciadas para clientes ( analítico ), mas que também deve incluir os funcionári

os da organização (colaborativo ). 
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CRM Colaborativo 

• Para Jeffrey Goltennann, vice-presidente do Gartner Group: "Os executivos-seniores, na maior parte das corporações, só reconhe
cem dois grandes focos de interesse: As questOes financeiras e os processos de negócio. Por causa disto ( o CRM ) provoca um 
desequilíbrio, pois inclui fatores qualitativos, como a satisfação do cliente, a educação e auto-realização do pessoal da empresa ( ... ). 
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A mudança de foco no cliente não é, como pode parecer, um elemento associado apenas à 

questões da Tecnologia de Informação. Ela envolve aspectos culturais profundos e hoje em 

dia está associada a aspectos ligados diretamente à própria sobrevivência das organizações*. 

CRM E A TRANSFORMAÇÃO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIOS 
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• Para o CEO da Stew Leonard's, Stew Leonard Jr, • ... ouvimos bastante, estamos abertos aos clientes. Todas as outras variáveis 
distorcem o nosso pensamento - custos, volume, retomo e todas essas análises. E realmente, se você fizer o que o cliente está 
solicitando, todos os resultados financeiros desejados virão". 

No Programa de Desenvolvimento de Verdas da Ou Pont, aprende-se: "Nosso maior desafio é trazer, de fato, a voz do cliente para 
dentro da empresa para que possamos nos orientar por eles na tomada de decisões". 

Na área de Qualidade da GM, Iê-se: "Onde se via 'qualidade significa conformidade total com as especificaçoes' hoje temos 'cada 
funcionário precisa reconhecer que qualidade significa conformidade total com as especificações e os procedimentos que resultarão na 
satisfação dos clientes". Fonte: WHITELEY. Richard. Foco no cliente: Companhias Customer-driven. www.intermenagers.com.br 
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2. 4. I. A Tecnologia de Informação no Varejo Brasileiro 

A automatização no setor supermercadista brasileiro começou timidamente, a partir de 1991, 

quando 15 lojas adotaram os primeiros sistemas de informação (SI) nos check-outs. Para se ter 

idéia de como o assunto foi bem recebido pelo setor, no ano seguinte já eram 41 lojas, e até 

fechar a primeira metade da década já haviam 504 lojas automatizadas. O crescimento continuou 

em ritmo intenso, e em oito anos, o setor avançou do zero para uma automação de mais de 5% 

das lojas ( 1999). Se isto parece pouco, basta analisar a questão do faturamento: Essas 5,3% de 

lojas brasileiras são responsáveis por 28,2 % de todos os check-outs no BrasiJ4°. 

Os supermercadistas brasileiros perceberam, como em outras partes do mundo, que o investi

mento em automação atrai mais clientes para a loja, visto que tende a reduzir o número de filas, 

e dá uma imagem de organização e limpeza no momento crítico do pagamento das mercadorias. 

Por outro lado, a automação permitiu racionalizar melhor os estoques e as compras, gerando 

novas formas de gestão do mix de mercadorias e relacionamentos mais conscientes e efetivos 

com o a indústria, o que impacta positivamente nos preços finais para o consumidor. 

O processo de automação das lojas brasileiras começou a partir do início dos anos 80. Entretan

to, quando as empresas de suporte preparavam-se para o salto tecnológico que se aproximava, o 

governo brasileiro instituiu a lei de Reserva de Mercado de Informática., o que refreeou o proces

so, ao estarem proibidas as importações de produtos como PDVs, maquinas registradoras e 

scanners. Por outro lado, as empresas instaladas no país e usuárias não podiam importar equipa

mentos de substituição. Ao se criar tecnologias proprietárias, o segmento teve seus produtos 

encarecidos e houve um atraso inesperado no processo de automação. Entretanto, mesmo com 

a Reserva, as associações* de classe e equipamentos reuniam-se para discutir uma pauta baseada 

em três questões básicas: equipamentos, legislação e um padrão de código que se tomasse aceito 

por todo o segmento. 

Uma das consequências destas reuniões foi a escolha do padrão europeu para o código de barras 

nas mercadorias. Imediatamente, foram iniciadas longas conversações entre indústria e varejo 

para uma implantação conjunta destes códigos, o que inauguraria este tipo de relacionamento, 

que sempre fora de confronto - para uma atitude de cooperação. 

• Segundo a Revista Automasoft de dez 1999, as associações foram entre a ABRAS- Associação Brasileira de Supermercados e a ABAC 
- Associação Brasileira de Automatização Comercial, hoje EAN-Brasil. 
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Com ao início das conversações sobre o código de barra, eliminava-se de uma vez o grande 

motivo das tensões entre indústria e varejo; a possibilidade de um gerenciamento de esto

ques em conjunto ( via EDI ) e a abolição dos "segredos" do giro de estoque. 

Com o fim da reserva de mercado, o segmento de automação comercial entrou em uma 

nova fase4
'. Empresas estrangeiras começaram a competir, e a queda dos equipamentos em 

um ano foi da ordem de 30 a 50 %. Além do fim da reserva de mercado, os anos 90 assisti

ram à outros movimentos importantes, como a internacionalização do varejo e a estabilida

de econômica. 

Segundo Inês Pereira ( 1998 ) uma pesquisa feita em 1996 junto às vinte maiores redes 

supermercadistas, apontou as medidas tomadas após a estabilização do real com vistas a 

compensar os menores ganhos financeiros advindos da inflação: num primeiro momento, 

80% das empresas redefiniram seu mix de produtos, 90 % buscaram reduzir custos (alu

guei, eletricidade, funcionários, etc.) e efetuar negociações mais fortes com fornecedores e 

por fim, todos procuraram aumentar suas margens. 

Estes efeitos somados mudaram radicalmente o perfil do varejo brasileiro. Começaram a se 

expandir as super lojas ( Hipermercados) através da injeção de capital trazido por novos 

players ao mercado. A abertura propiciou uma enxurrada de produtos importados, triplicando 

a variedade de ítens em algumas redes. A ausência da ciranda financeira redirecionou o foco 

nos processos internos, e as perdas foram reduzidas em um terço, na média, sendo que a 

margem operacional baixou de 12 % para 6 %, indicando uma ruptura no setor:. * 

A única forma de gerenciar este modelo seria através de investimentos maciços em TI, como 

enfatiza Letícia Blotta, presidente da EAN-Brasil'42. Até a estabilização da economia, estoques 

altos eram sinônimos de investimento; assim, o conceito de "giro" voltou a ser uma fator 

crítico de sucesso para as redes varejistas brasileiras, e a necessidade de modernização do 

back-office aliado aos PDVs tornou-se urgente. Por outro lado, o foco no cliente também 

ficou caracterizado, a partir do momento em que os supermercadistas perceberam que 

• GUIMARÃES, Paulo. Uma História em Evolução, Revista Automasoft, novo 1999 
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85 % das informações necessárias para gerir uma loja estavam sendo obtidas nos PDVs. * 

Para o publicitário Mauro Salles, em palestra dada na ABRAS -2000, " ... o supermercadista 

deve fazer com que o consumidor tenha prazer em comprar. Quanto mais atento estiver ao 

tempo que passa na loja, mais ele ( o supermercadista) poderá buscar entender seus hábitos 

e atitudes de compra .... ". Isto acontece porque a maior base de lucratividade do 

supermercadista está na compra por impulso, sendo seu volume diretamente associado ao 

seu tempo passado na loja. 

o conhecimento do cliente têm sido acompanhado, dentro do setor supermercadista, por 

uma série de ações que buscam tornar a experiência de compra e o fator tempo tão agradáveis 

como úteis ao consumidor. Além das questões clássicas que influenciam as compras de vare

jo, como proximidade, variedade, qualidade percebida, serviços e facilidade de pagamento, a 

TI tem permitido coletar dados em que se mostra que um consumidor fiel pode gastar até 

50 % a mais que um cliente de oportunidade43
• 

Evidentemente, estas ações devem ser diferenciadas e orientadas para cada grupo de consu

midor e buscar canais ( como a Internet) para criar itens e modelos personalizados de 

serviços ou facilidades. As estratégias de satisfação do cliente ainda estão atrasadas no Brasil, 

refletindo modelos que já se esgotaram alguns anos em outros países, baseando-se ainda em 

conceitos de segmentação. Entre estes modelos, que começam a dar sinais de esgotamen

to, encontram-se os conceitos de homeshopping (serviços e produtos que facilitam a vida do 

cliente ), one-stop shopping (solucionar todas as necessidades de compra em apenas uma 

jornada) e a criação de kits conjugados (lanches de escola, massas & molhos, queijos & 

vinhos, ítens para churrasco, etc. ). 

Na Cadeia Tesco, na Inglaterra, quando da venda via Internet, depois de efetuada todas as 

compras, o supermercado "pergunta" se você não gostaria de conhecer as ofertas de Mar

cas Próprias. Ao alcance de um cJick, todos os produtos com similares de MP são automati

camente substituídos, com uma redução média de 20 a 30% no preço total. A Rede Sainsbury, 

sua concorrente, possui um catálogo virtual customizado aos seus clientes e identificados 

com possibilidade de variação da ordem de 65.000 modelos diferenciados**. 

• Entrevista com Flávio Montezuma. Presidente da Itautec. Revista Automasoft. ;an. 2000 . 
.. LEWIS. Chris e STUBBS. Sara. National expantion af british regional brands: parallels with internalísation: Journal af Product & 

Brand Management. Vo1.8. no.5 1999. pps.369-386. 
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Estes são apenas alguns exemplos de ações baseadas dentro do conceito de foco no cliente, 

que uma rede de supermercados pode usar. Mais importante que copiar modelos, porém é 

o entendimento e a percepção da importância da análise e do levantamento de informações 

através de duas vias distintas: A primeira, pela análise efetiva das atitudes de compra "na 

hora", dentro do mall da loja, e a busca de uma fidelidade, baseadas em ações conseguidas 

através da integração de todos os canais de comunicação do cliente, via eRM, dentro de um 

diálogo que leve em conta as peculiaridades de cada consumidor da loja. 

A seguir. alguns dados mostrando o perfil evolutivo do setor supermercadista brasileiro,durante 

o período de estabilização da moeda: 

VARIEDADE DE MIX DE PRODUTOS 

Hipermercados ( lote de mil) 

1994 ............................................................. : ......... 16 

1998 ............................................... " ........................ 65 
Fonte: ABRAS 

NÚMERO DE LOJAS AUTOMATIZADAS 

1994 ....................................................................... 203 

1995 ....................................................................... 504 

1996 ..................................................................... 1604 

1997 ..................................................................... 2036 

1998 ..................................................................... 2724 
Fonte: ABRAS 

HABITOS DO CONSUMIDOR 

Frequência de compras no mês 

1994 ....................................................................... 1,4 

1998 ....................................................................... 3,9 
Fonte: ABRAS 
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2. 5. A ALTA GERÊNCIA E O VAREJO 

o perfil dos gestores na área supermercadista já foi objeto de numerosos trabalhos*. As imagens 

estereotipadas, baseadas em uma noção de senso comum, associadas a este tipo de profissional 

há muito encontram-se ultrapassadas. De uma fase inicial do varejo, pode-se dizer que o perfil 

médio era de jovens imigrantes - geralmente portugueses - que vinham tentar a vida em um país 

cheio de oportunidades, como o Brasil. Deixavam geralmente suas famílias no país de origem, e 

somente as traziam depois de alguns anos e o atingimento de um relativo sucesso. Possuíam todo 

o empenho em administrar sua loja dentro de uma maneira exclusMsta e centralizadora, que 

permitia que se expandissem rapidamente para outros pontos, geralmente próximos e com área 

de atuação restringindo-se a alguns quarteirões. 

Esta forma de administrar passava de geração em geração, mantendo-se no entanto o controle 

familiar total sobre as áreas estratégicas das lojas, como gerência, compras, área administrativa

financeira e de pessoal. 

A medida que o número de lojas e sua administração tomava-se complexa, chegava o momento 

de se decidir profissionalizar o negócio, com a contratação de profissionais de mercado para gerir 

os diversos departamentos, mas ainda sob o controle total da família ou do(s) 

fundador(es). 

Com a ampliação para outras praças, cidades e mesmo estados, percebeceu-se que além da 

necessidade de gestores de mercado, era necessário a busca de capital para continuar o cresci

mento. Desta forma, em uma terceira fase, muitas destas empresas familiares tomaram-se em

presas "s.a.", mas ainda mantendo a família no controle acionário do negócio. Com a abertura do 

mercado e a internacionalização do setor, houve dois tipos de movimento no setor de varejo: Em 

um primeiro momento, muitas empresas aglutinaram-se, gerando uma forte concentração no 

setor. Por outro lado, as empresas multinacionais do setor ou adquiriram redes com o objetivo 

de ganhar escala e presença ( caso do Carrefour ), ou adquiriram participação acionária importan

te em redes já existentes (caso do Sonae). 

• As informações apresentadas aquí refletem pesquisas efetuadas pela ABRAS. publicadas na Revista Supermercado Moderno. ABAD 
( Associação Brasileina de Distribuidores ). ASSERj. ASSEP e Revista SuperHiper realizadas nos anos de 1999 I 2000. 
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As pesquisas têm revelado que polivalênciaéa palavra que melhor define os supermercadistas 

na atualidade. Quando indagados sobre que função exercem, a grande maioria selecionou 

mais de uma atMdade. As respostas variavam da abertura e fechamento do estabelecimento, 

passando pela motivação dos funcionários, definição do lay-out de loja, precificação e até o 

atendimento ao cliente. 

Mais do que este caráter multifuncional, chama a atenção o fato do supermercadista estar 

convencido da importância da escolha com precisão do mix de produtos da loja como fator 

crítico de sucesso do empreendimento. A resposta foi apresentada por 91 ,9 % dos gestores 

em entrevista feita pela ABRAS em janeiro de 2000, conforme mostrado abaixo: 

FUNÇÃO NAIS IMPORTANTE EXERCIDA PELO GESTOR 

Zelar pelo abastecimento correto das lojas ...................................... 91,9 % 

Sugerir produtos e marcas a serem comprados ........••...•..............•.. 89,3 % 

Negociar compras de produtos cl fornecedores ............................... 86,8 % 

Participar do planejamento de compras .....•....••.........•....................... 85,0 % 

Isso demonstra, na verdade, o principal foco do gestor da empresa dentro de uma visão de 

negociação. A escolha do mix acontece muito mais por experiência própria do que por 

definição de índices e pesquisa, geralmente apresentados pelos representantes da indústria 

quando querem reposicionar um produto ou lançar um produto novo no mercado*. Cum

pre ressaltar, que apesar da aparente noção de senso comum norteando estas negociações, é 

nela que estão os elementos básicos que caracterizam um negócio ainda em uma fase ante

rior a de processos organizacionais, pois estas negociações acontecem face-to-face e são 

decisivas para a definição das margens, da lucratividade e principalmente quanto ao giro. As 

redes nacionais já tem processos mapeados e ferramentas para gerir estas negociações, mas 

mesmo nestes casos um volume grande necessita da intermediação direta dos gestores no 

processo de compra. 

• o pesquisador já teve a oportunidade de assistir in /oco alguns destes processos de negociação em pelo menos duas redes distintas, 
corroborando o resultado apresentado pela pesquisa ABRAS. 

61 



Quanto à questão do desinteresse pelas pesquisas apresentadas, isso não é uma característi

ca apenas dos gestores do ramo supermercadista brasileiro*. De qualquer modo, pode-se 

especular que a resistência às informações apresentadas refletem o estado de desconfiança 

que o gestor tem para com o processo de pesquisa em suas lojas, visto muito mais como 

fonte de custos do que formas de se conhecer o cliente. Acreditando que a administração do 

varejo é baseado em uma estrutura hierárquica altamente estruturada, como é de praxe 

em organizações familiares ou oriundas de organizações familiaresxx, a resistência do gestor 

às pesquisas cria um clima de descrédito sobre essa ferramenta como provedora de base à 

tomada de decisão. 

A palavra "trabalho" também é outra característica dos gestores de supermercados. Ainda 

segundo pesquisas da ABRAS, a maioria ou seja: 63,5 % trabalham seis dias por semana e 

30, I % admitem não ter descanso, trabalhando de segunda a segunda. Do total, apenas 6,3 

% se dão ao luxo de folgar sábados, domingos e feriados. Abaixo, apresenta-se o gráfico da 

jornada de trabalho: 

JORNADA DE TRABALHO DOS GESTORES 

Mínimo de 10 a 12 horas por dia ..............................•....................... 55,0 % 

Mínimo de 11 horas por dia ............................................................•.. 11,1 % 

Expediente normal de 8 horas ............................................................. 9,5 % 

Trabalhando mais de 15 horas ............................................................. 3,9 % 

A rotina nestas horas é preenchida do seguinte modo: Por semana, o supermercadista aten

de em média 36 vendedores e promotores, dedicando a cada uma média de 23,3 minutos. 

Efetuam 34 pedidos semanais gastando 18,4 minutos. Isso revela que no processo de com

pra gastam-se 24 horas semanais. Ou seja, um em cada sete dias é gasto para providenciar o 

abastecimento da loja. 

• No Congresso da ARF - Aclvertising Research Fundation, acontecida em março de 2000 em Nova Iorque, Jim Spaeth, presidente da 
entidade, citou uma pesquisa feita junto aos CEOs das maiores corporações americanas sobre quais os instn.unentos mais utilizados no 
processo de tomada de decisão. O resultado foi desastre para as pesquisas. que ficou em último lugar; atrás até mesmo dos conselhos dos 
consultores e fée/ing dos próprios dirigentes. Fonte: Revista Abaut. Ano Xl. no. 57/. 
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o salário é a única fonte de receita para 44.2 % dos supermercadistas. Já 23.1 % fazem 

retiradas mensais. Outros 21.2 % agregam ao salário retiradas mensais ou bônus por 

atingimento de metas de vendas. Bonificações. horas extras e gratificações complementam 

os ganhos dos pesquisados. 

Apesar do esforço. 55.2 % dos entrevistados se dizem muito satisfeitos com relação ao seu 

trabalho. e 33.3 % se dizem satisfeitos. Somente 2.3 % se revelavam desgostosos e 3.7 % 

indiferentes. 

O supermercadistas têm um perfil conservador. que se reflete no principal escolha de suas 

aplicações financeiras: 51.7 % utilizam a caderneta de poupança - uma das opções menos 

lucrativas. porém mais seguras. A maioria é casada ( 79.6 % ). sendo 15 % solteiros e o resto 

dividido em divorciados. viúvos e outros. Este perfil conservador. aliado ao pouco tempo 

disponível para outras atividades. cria uma forma rotineira e extremamente operacional para 

lidar com o negócio. A televisão ( incluindo-se aí os canais de TV aberto e fechado ) é a 

principal fonte de lazer: 63.2 % . Todavia. revelam ter pouco tempo para assistir. pois 48.1 % 

assiste de uma a duas horas por dia. e 31.1 % menos de uma hora. No universo da informática. 

porém. 66.8 % acessam a internet. Quanto à questão da escolaridade. os resultados são os 

seguintes. mostrados no quadro abaixo: 

ESCOLARIDADE DOS GESTORES DE SUPERMERCADOS 

Colegial Completo ............................................ , ............. _ ................... 29, 7 % 

Superior Completo .........................................•.................................... 21.0 % 

Superior Incompleto .................................................................•......... 16.8 % 

FORMAÇÃO COM CURSO UNIVERSITÁRIO 

Administração ................................................................................... 36,7 % 

Contabilidade ............................... _ ................................................... 30.9 % 

Economia .............................................................. _ ............................ 8,9 % 

Engenharia ........................................................................................... 6, 1 % 

Marketing .............................................................................................. 4.6 % 
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Uma questão interessante para este trabalho: quem é o profissional com o qual o 

supermercadista dispensa tanto tempo, segundo a pesquisa apresentada? Este profissional 

é o vendedor. Atualmente, existe um processo no mercado de distribuição que visa tornar 

os vendedores profissionais orientados para as atividades de marketing. Um vendedor da 

indústria hoje possui uma visão completa do supermercadista que vai visitar. Isto inclui pos

suir um lap-top com um histórico de vendas, rentabilidade por pedido e orientação sob as 

marcas sobre sua responsabilidade e as concorrentes. 

Desta forma, o vendedor deixa de ser um "tirador de pedidos" e passa a ser um importante 

elo de ligação entre o setor produtivo e o varejo. Segundo Enzo Donna, diretor de marketing 

da SOFRUTA, .. o vendedor é a melhor forma de se transmitir informações qualitativas para 

a indústria". 

Esse esforço na profissionalização do vendedor acontece por pressão dos clientes, na verda

de. Uma clientela mais informada, participativa e atuante pressiona o varejista, e a busca de 

informações e soluções no PDV passa a ser discutida entre o comprador e o vendedor. Por 

outro lado, a maior integração e participação pró-ativa tem sido o sustentáculo das ações 

programadas de Marca Própria. Muitas vezes, o vendedor apresenta a possibilidade de uma 

parceria com o supermercadista, na definição de criação de uma marca intermediária entre 

a "premium" e a segunda e terceira marcas posicionadas na gôndola do supermercado. Esta 

parceria tem se tornado tão produtiva que muitas indústrias instituíram a função de executi

vo de vendas para contas-chave (key-accounts), geralmente grandes cadeias supermercadistas. 

A seguir, apresenta-se o lado humano da cadeia de distribuição no setor de varejo: 

o LADO "HUMANO" DA CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO 

Informação quantitativa 

,--------. II.ED~ 
INDÚSTRIA .".. SUPERMERCAD 

Informação qualitativa 
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2. 6. O MARKETING DO VAREJO 

Todas as teorizações a respeito do gerenciamento das marcas encontram sua hora da verda

de quando são lançadas no mercado. O varejo tem sido eleito, por sua excelência adminis

trativa e crescente importância, como o principal canal de distribuição da indústria. No caso 

de gêneros de primeira necessidade, o supermercado vem sendo a plataforma da maioria 

dos produtos lançados nos últimos anos. Em função disto, as estratégias de marketing res

ponsáveis pelo lançamento, divulgação e aprovação de uma marca ou produto no mercado 

passam necessariamente pelo planejamento e análise em profundidade das ações diretamen

te relacionadas com o ponto-de-venda ( PDV). 

Segundo José Roberto Martins, encontrar um espaço na mente do consumidor é tão difícil 

hoje como arrumar um espaço nas gôndolas de uma cadeia de supermercado. Isso acontece 

porque está havendo um lançamento muito grande de marcas e extensões de marca nos 

últimos anos, escorados em conceitos de segmentação da base de clientes, mas que em 

muitos casos representam uma forma simplista de apresentar aos acionistas algum tipo de 

retorno financeiro, em função das pressões que estes exercem. 

Por outro lado, o período recessivo pelo qual a economia passou nos anos 80/90, aliado ao 

acesso fácil à informação permitiu que o consumidor passasse a ser mais sensível ao preço·. 

Além disso, mesmo apoiados em fortes campanhas publicitárias, os conceitos e mensagens 

associados à imagens muito elaboradas de marcas e produtos mostrava sinais de saturamento. 

Na verdade, os consumidores desejavam mensagens mais informativas e associados a ele

mentos de percepção de valor para sí, ao invés de associações etéreas e baseadas em psico

logia associativa"". 

Para o varejista o mall da loja tornava-se a melhor oportunidade para a busca de uma diferen

ciação mercadológica, algo que pudesse transmitir, junto com o mix de produtos, uma noção 

de imagem única associando-se valor à bandeira do estabelecimento. 

• SURJo Rajneesh (et. ai.) Brand evaluations: a camparison offrxed price and discaunted price offers. Journal of Product & Brand Management. 
Vol. 9. No.3 2000 -pps.193-206. 
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o aumento da concorrência também afetava o setor varejista. Assim, não só o espaço de 

venda da loja mas todo o processo associado ao varejo passou a ser redesenhado em busca 

de vantagens competitivas que pudessem ser percebidas pelo consumidor e sustentadas de 

forma eficaz. O desenvolvimento da TI e da logística porsí só não bastavam, pois eram ações 

operacionais na busca de uma eficiência que, cedo ou tarde, acabaria sendo copiada pela 

concorrência. 

A pressão por aumento de lucratividade também não era exclusividade apenas da indústria, 

visto que as recessões acontecem para todos os setores da economia. Assim, o gerenciamento 

do PDV passou a focar o mix da escolhas das marcas como fator crucial para o negócio. Na 

verdade, os supermercadistas sabiam que 60 % de todas as decisões de compra aconteciam 

por impulso, não planejadasXY, e a falta de estoques ou preços mal planejados são os dois 

principais motivos pelo qual o consumidor não realiza uma compra*. 

A escolha das marcas passou então a ser uma das mais importantes decisões estratégicas 

enfrentadas pelos supermercadistas. Os tipos de marca com as quais o varejista decide traba

lhar são fundamentais para a avaliação positiva de uma loja. Além disso, está provado que o 

mix de marcas influenciam diretamente em aspectos de fidelidade à loja45
• Do outro lado da 

cadeia, o bom gerenciamento das marcas vai determinar o grau de flexibilidade que o varejis

ta tem com os fornecedores. 

Todas estas questões têm levado os profissionais de marketing ligados ao varejo a se 

posicionarem de duas formas distintas sobre a questão do gerenciamento das marcas no 

setor supermercadista: 

De um lado, estariam os adeptos do conceito da marca de fabricante como um conceito 

bastante forte e longe do aparente esgotamento. Esses profissionais asseguram que o uso 

dos canais de mídia segmentada não impede o processo de construção de grandes marcas 

via mass-media (como a TV de sinal aberto). A estratégia de mídia extensiva seria o 

* Isso representa 33% das viagens frustnldas na compra de alimentos em supermercados e cerca de 40 % em mercadorias domésticas e 
de vestuário. Fonte: KlNGDOM. Mark. Consumer Enhancement & Developement. Chain Store Age. Jan. 1995. 
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melhor caminho para se informar constantemente novos atributos associados à marca, de 

forma a apresentar sempre um diferencial constante e uma forma de escapar à guerra de 

preços e promoções, que ao final só serve para enfraquecer o setor como um todo. 

Aliado a isso, as marcas nacionais, por seu poder em todo o composto do marketing, estari

am prontas a retaliar qualquer tipo de ameaça local ou regional feito pelas marcas próprias, 

genéricas ou até mesmo marcas próprias premium. As marcas nacionais também tendem a 

ser inovadoras, pois investem em tecnologia e aprimoramento constante de ítens percebi

dos como fundamentais para o consumidor, desde os tangíveis ( como embalagens) até os 

intangíveis ( novos atributos e qualidades ). 

Apesar da alegada sensibilidade ao preço, alertam os profissionais identificados com esta 

corrente que nos carrinhos de supermercado, as marcas nacionais dominam soberanamen

te. Por outro lado, várias marcas próprias tornaram-se líderes em seu segmento e passaram 

a ser distribuídas por todo o país, tornando-se portanto uma marca nacional autêntica e 

muitas vezes desvinculando-se daquela cadeia de lojas originária. Segundo Guyzman(1999): 

Os profissionais de MKT precisam constantemente dar novas dimensões ou mo

tivos para que as pessoas comprem seus produtos ( ... ) Se não for comunicado aos 

consumidores porque escolher, eles farão sua opção na única coisa que enten

dem: o preço. 

Uma outra corrente de pensamento alega que os esforços de construção de identidade de 

marca devem ser orientados para o PDY. Sendo o supermercado o principal elo na relação 

da cadeia de produção I distribuição, toda a base de construção de relacionamentos e opor

tunidades de fidelização devem estar apoiadas no local onde mais tempo o consumidor gasta 

em contato com as marcas de sua preferência. Estes profissionais alegam, como Peter 

Drucker46
, que a fidelidade não ocorre em um mercado sofisticado e maduro, sendo substi

tuída pela "preferência". O significado de preferência é a opção que um consumidor mais 

informado, mais exigente e menos persuadido pela mass-media faz ao comprar um produto, 

não significando entretanto que ele seja fiel a este em uma próxima compra, visto que seus 

principais atributos, como qualidade, etc. estão presentes nos concorrentes. 
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Todavia, estes relacionamentos só acontecerão de fato se o consumidor perceber a existên

da de excel,mt:es vantagens para manter sua preferênc:ia, de modo a tomar-se um brand 

advocate* em uma relação construída em médio I longo prazo. Mais uma vez, o PDV dentro 

desta ótica passa a ser valorizado, desde que constantemente ampliado pelo conjunto de 

serviços que o supermercado pode oferecer aos clientes e que passam a ser diretamente 

associados ao mix de marcas ou mesmo às marcas próprias, como atributos a mais da ban

deira da loja ou cadeia de loja. 

Isso não significa entretanto o abandono da mass-media no processo de construção das mar

cas. Significa, antes de tudo, um re-direcionamento dentro da proposta do marketing com 

foco nas ações de PDV e de marketing de relacionamento. Os próprios adeptos da constru

ção das marcas via comunicação extensiva, têm que admitir que o conceito de mega-marcas 

ou marcas internacionais deve ser revisto, conforme revela o estudo de Betsy Boze e Charles 

Patton47• Neste estudo, os autores fizeram uma análise combinada das 1.792 marcas de seis 

grandes multinacionais - Colgate-Palmolive, Kraft, Nestlé, Procter & Gamble, Quaker e 

Unilever - e chegaram a conclusão de que apenas 4 % destas marcas poderiam ser chamadas 

de "globais" ( o conceito de marcas globais são aquelas presentes em mais de 34 países, 

segundo o estudo ). Do total, apenas 6 marcas - Colgate, Upton, lux, Maggi, Nescafé e 

Palmolive - eram vendidas em todos os 67 países analisados pela pesquisa. A maior parte 

( 65 % ) estavam sendo comercializadas em no máximo três países. 

Alinhado com esta tendência, observa-se o constante deslocamento das verbas de mídia de 

massa para as atividades no PDV , conforme mostrado no próximo quadro. Por outro lado, 

grandes empresas vêm diminuindo progressivamente o número de seus produtos, 

objetivando eliminações excessivas de extensão de marcas**. Com isso, buscam obter uma 

maior rentabilidade por categoria, através da otimização do espaço nas gôndolas de super

mercado. 

• Brand Advocate é o último "degrau" de relacionamento de um diente com a marca. Neste estágio, não apenas é fiel a ·ela como se 
toma um "defensor" e diwlgador de suas qualidades para outras pessoas de seu círculo de contatos. 

- Segundo a Procter & Gamble, aumentar o número de variedades não essenciais provoca confusão e não opção, afirmam os executivos 
da empresa. Constantes promoçóes geram custos e complexidade na rede de distribuiçao e pior, disseminam a desconfiança e 
confusão na mente do consumidor. ensinando a comprw por preço e não por marca . Fonte: MITCHELL, Alan. The Times. 21 de fev 
1996. 

Para Kotler. a marca só pode ser estendida com sucesso apenas em uma mesma categoria de produto,com exceção das marcas que 
são nomes de personalidades e sinônimos de qualidade. como Calvin Klein. HSM Management. mar/obr. 1998. 
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Neste quadro, é interessante comparar a variação do índice de investimento em mídia do 

varejo com os maiores crescimentos do setor industrial. Aliado a isto, de acordo com a 

consultoria McKinsey no período entre 1994-1998 enquanto os varegistas auferiram um 

crecimento médio de lucratividade de 17 %, os fabricantes - imbuídos em uma guerra de 

preços - tiveram uma redução média de lucratividade da ordem de 3 % nos EUA. 

INVESTIMENTOS EM MíDIA ( US$ MILHÕES) 

CATEGORIA 1990 1999 

Biscoitos 10,3 14,7 -r::r--
Derivados de Tomates 17,3 8,1 -4-
Carnes & Derivados 8.3 16,0 -r::r--
Iogurtes 7,8 6,5 -4-
leites 4,3 27,1 -r::r--
Margarinas I Manteigas 15,6 9,1 -4-

c 
Sorvetes 4,0 11;1 -O-! 

ti 
Z TV eVideo 27,3 9,5 -4-.. 
Q. 

14,8 -r::r--o 
Unha Branca 13,7 :!l --~ 
Higiene Bucal 17,8 23,3 -O-ti 

~ 
o Detergentes 5,5 3,1 ----Q. 
:l 

~ 
Sabonetes 9,9 16,6 -O-il 

~ 

173.9 -O-o 
Super e Hipermercados 77,3 LI... 

o marketing de varejo pode ser considerado hoje como o "marketing de exposição", no 

qual cada vez mais o retomo sobre o espaço de exposição é visto como uma questão fun

damentaI. O retomo sobre o espaço de exposição pode ser expresso pelas seguintes fórmulas: 

Lucro 

Espaço de Exposição 

quetambém pode ser 
expresso como: 

Lucros 

Vendas 

Vendas 

X -=---:--Espaço de 
Exposição 
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Enquanto a primeira equação se refere à margem e acontece na primeira instância nas nego

ciações entre comprador e fornecedor, a segunda pode ser chamada de aproveitamento do 

espaço de exposição, onde até mesmo uma margem baixa pode atingir uma rentabilidade 

mais alta. 

Seguindo-se este raciocínio, uma estratégia conjunta direcionada ao PDV, que melhore as 

vendas do varejista por metro quadrado pode fazer com que este fornecedor conquiste 

mais espaço de gôndola para suas marcas. 

Para os adeptos da primeira corrente do marketing de varejo, quanto mais alta a percepção 

de valor pelo cliente, mais se pode cobrar por isto, desde que seja devidamente percebida 

como um diferencial que adicione vantagens à sua atitude de compra. Assim, muitos destes 

profissionais recriminam as indústrias que, através de parcerias com o varejo, desenvolvem 

marcas próprias "de qualidade" (premium ) que segundo este ponto de vista, concorrem em 

última instância por espaço na gôndola com os mesmos produtos do fabricante. 

Na verdade, as Marcas Próprias não são algo novo no mercado e que geralmente eram 

associados em suas origens a produtos de qualidade duvidosa. Contudo, com a aprovação 

crescente do público e a maior sensibilidade ao preço - mas nem por isso desejoso de abrir 

mão da qualidade - as Marcas Próprias começaram a prosperar no mercado, conforme fica 

demonstrado no quadro abaixo: 

EVOLUÇÃO DAS MARCAS PRÓPRIAS NA EUROPA 

Fonte: Boston Consulting Group. 
Apud CR/STOPHER, Martin. 

O Marketing da Logística, 
São Paulo. Futura, 1999. 

P 30 

Inglaterra "-__ -------Ó ___ --*'F _.-O 

----- ----<T-o--- ~------.() 
,,""'" "O-Alemanha.,/ ,," 

~ .,/"" 
o"" França .,/ 
O---------~ 

Espanha d 
o--,táI~~---~<>_-------"'-.. Ia J"'\.... _____ --...... -
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2. 7. O CONSUMIDOR 

Independente das questões da divisão das verbas de marketing, seja para o PDV ou para a 

mídia de massa, o fato é que as empresas vêm realizando os mais variados esforços no 

sentido do entendimento do cliente como o elemento orientador de todos os negócios da 

empresa, pela simples razão de que sem consumidor, não existe negócio. 

As marcas próprias, as ações de PDV e os aspectos do marketing de relacionamento foram 

criados em princípio pela constatação da ampliação do poder do consumidor, face ao atendi

mento de suas expectativas criadas com relação a um produto ou marca. Todos estes esfor

ços na verdade são direcionados no sentido da construção de uma experiência positiva de 

compra, no intuito de se buscar entender as ações realmente valorativas para o consumidor, 

objetivando a criação de uma fidelidade à marca ou à bandeira do supermercado. 

A satisfação de um consumidor pode ser descrita como "um sentimento de prazer ou desa

pontamento resultante da performance percebida com relação a produtos e serviços48". 

Uma empresa, portanto, pode ter três tipos de consumidor: Os insatisfeitos, os satisfeitos e 

os muito satisfeitos. Um consumidor muito satisfeito pode ser uma excelente ferramenta 

de marketing para as organizações, enquanto um insatisfeito pode ter um efeito devastador. 

Isto acontece porque apenas 4 % dos consumidores insatisfeitos reclamam, significando que 

outros 96 % não dão feed-back às empresas no sentido desta tentar reparar o dano causado. 

Mais do que isso, as estimativas hoje revelam que um cliente insatisfeito comenta sua insatis

fação para uma média entre 10 a 15 pessoas. 

Por outro lado, um cliente satisfeito revela um potencial para se tornar um cliente muito 

satisfeito, dependendo portanto do esforço de marketing essa transferência de categoria. 

Mesmo que isto aconteça, todavia, as pesquisas demonstram que o consumidor satisfeito 

espalha sua experiência positiva para uma média de 5 pessoas. Assim, no caso de 20 consu

midores insatisfeitos versus satisfeitos, o impacto numa organização pode ser da ordem de 

30 para 149. 
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Por causa desta equação, os profissionais de marketing têm voltado seus esforços no 

etendimento do que é realmente valorativo para o consumidor. Usando-se a TI, pode-se 

hoje separar os clientes valiosos dos não-valiosos, dirigindo os esforços de marketing para a 

diminuição dos índices de clientes insatisfeitos (e logicamente a ampliação dos clientes muito 

satisfeitos). Para que isto aconteça, Mc Nealy (1994) apresentou o seguinte modelo: 

FAZENDO A SATISFAÇÃO DO CLIENTE ACONTECER 

I~.$~~ 
~,lttentifica[ : 
-~:ôêSêJO"·; 
EXPectativas 

Fonte: McNEALY. M. Roderick. The Making satisfaction happen model. Making Customer 
satisfation happpen. New Jersey: Chapman & Hall. 1994. 

o primeiro passo é a identificação dos consumidores, principalmente os valiosos, visto que 

as pesquisas comprovam a tese de que 80 % dos lucros de uma organização provém de 

20 % de seus mais valiosos clientes50• Por outro lado, uma aumento da base de 15 % de 

satisfação de clientes podem resultar em uma ampliação da lucratividade das organizações da 

ordem de 100 %. No próximo passo, a necessidade de se definir desejos e expectativas 

envolve novos paradigmas para a pesquisa de marketing. Mensurar percepções significa ana

lisar informações qualitativas, de modo a se chegar ao último, que é a definição das ações. 

Apesar da obviedade descrita, as empresas têm tido dificuldade de passar do discurso à prá

tica. A análise do ferramental das marcas próprias demonstra isso, quando as pesquisas, ape

sar de demonstrar a preocupação dos consumidores com questões pertinentes a "preço 

com qualidade", relutam em utilizar a inteligência de marketing para tornar o modelo acima 

algo realmente dinâmico. No próximo capítulo serão discutidas as dificuldades inerentes a 

esta questão. 
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CAPíTULO I I I 

A INTELIGÊNCIA DE MARKETING 



3. I. MARCAS PRÓPRIAS 

A Marcas Própria, apesar de não poder ser considerada uma criação nova dos profissionais 

de marketing*, é hoje uma excelente ferramenta para se fidelizar clientes, adicionar valor ao 

conjunto de elementos e serviços que aumentam a percepção da marca do supermercado e 

servir de elo para criação de relacionamentos com o consumidor**. 

Levar para casa o supermercado. Aos poucos, na mesa, na geladeira, na des

pensa, o brasileiro começa a esbarrar em produtos que levam a cara do super

mercado onde vêm fazendo compras. Pura coincidência? Não. Estampar sua 

própria marca hoje em dia representa um pacto entre consumidor e varejista: 

Você torna-se fiel, e eu ofereço qualidade a preços mais baratos/o 

Dados do Instituto AC Nielsen dão conta que as Marcas Próprias já equivalem a cerca de 5 % 

das vendas no varejo supermercadista, alcançando um volume de US$ 1,57 bilhão em negó

cios. Ainda segundo o instituto, estes produtos terão, em três anos, quase 15 % da receita 

do setor de varejo brasileir02• 

Nos Estados Unidos, as marcas das redes de varejo detêm aproximadamente 20 % das mais 

de 350 categorias de produtos negociadas nas gôndolas. Na Inglaterra, esta representatividade 

chegaa40%. 

No Brasil verifica-se que uma rede como o Carrefour mantém um ritmo de crescimento no 

Brasil maior do que vem acontecendo em outros países em que a rede está instalada. Na 

própria França, a linha de M.P. foi introduzida em 1975 e apenas 23 anos depois, em 1998, 

atingiu o volume de mil produtos no segmento de grande consumo. Lançada no país em 

1989 com 34 produtos, as M.P. do Carrefour devem ultrapassar o número de 900 produtos 

até o final do ano 2000. 

• Jonh Femie & RA. Pien-el, em an:igo para a HSM Management, chegam afirmar que as marcas próprias começaram a aparecer ao 
final do Século XIX, junto com o crescimento do Movimento Cooperativista. HSM Management, mar I abro 1998. 

- A alta direção da Rede Carrefour vem já algum tempo fazendo pesquisas internas que comprovam a relação fidelidade x marcas 
próprias. O Poder da Marca Própria, Revista Alimentos & Tecnologia, Abr. 1999, pag.2S. 
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Um levantamento realizado em 1999 pelas empresas DIL e Research International do Brasil, 

com 400 consumidores em São Paulo, revelou que 65 % deles consomem produtos de M.P. 

Há quatro anos, segundo as mesmas instituições, o índice era de 49 % . O consumo desses 

produtos está relacionado ao preço convidativo ( 37 % ), qualidade semelhante às marcas 

líderes ( 26 % ) e confiança no supermercado ( 19 % ). Essa prática melhora a imagem do 

supermercado, reforça a fidelidade do cliente e cria um diferencial em relação à concorrên

cia", segundo Antonio Muniz Simas, Presidente do Grupo DIL no Brasil". 

o Grupo Pão de Açúcar, segundo no ranking da ABRAS depois do Carrefour, segue uma 

estratégia diferente, por possuir três grupos de lojas destinados a três grupos distintos de 

consumidor: Extra, Pão de Açúcar e Barateiro. Por causa deste fato, optou-se por usar 

marcas com nome fantasia para que os produtos fossem comercializados nas três redes. 

Entretanto, todos eles são identificados pelo selo Qualitá, possuindo até campanha publicitá

ria na TV na época de seu lançament05, na cidade de São Paulo. 

Uma das principais características destas duas redes, que podem ser vistas como líderes do 

setor no país, é sua preocupação constante com a qualidade. Muitas vezes, os produtos são 

oriundos de acordos com parceiros internacionais, que já suprem as redes em outros países 

( com o Carrefour e agora, com participação internacional, o Pão de Açúcar, através da rede 

internacional Sonae ). Estes fornecedores possuem muitas vezes produtos de qualidade -

oriundos de exigências e da experiência em outros países - muitas vezes superiores aos 

líderes de Marcas de Fabricante no país. 

A princípio, estes dados parecem confirmar que as marcas próprias são um empreendimen

to de sucesso, tornando-se cada dia algo mais efetivo no arsenal do marketing do varejo. 

Entretanto, são necessárias algumas considerações, baseados em um breve resumo histórico: 

Nos anos 70, com a profissionalização do ramo varejista e a confirmação deste como o principal 

canal de distribuição ao consumidor final, a cultura de massa atinge seu auge (Chetochine, 1998). 

Entretanto, a crescente pressão sobre as vendas e a necessidade de ampliação da lucratividade 

baseado no aumento do giro de estoque. levou ao incremento das pesquisas 
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de marketing - antes direcionadas para a simples segmentação de públicos para mídia - para 

o mall das lojas de supermercado, com o intuito de se conhecer o comportamento do 

consumidor, suas atitudes e seus hábitos de compra. 

Os estudos de motivação e comportamento de compra por esta época ainda estavam bem 

influenciados pelas teorias behavioristas (Chetochine, 1998), devido à sua origem nos estu

dos dos departamentos de mídia das grandes agências de publicidade (Zygman, 2000). Isso 

iniciou um processo de valorização do conhecimento do consumidor a priori, e não uma 

abordagem que procurasse observar as suas atitudes no "momento da verdade", ou seja, na 

frente das gôndolas, ou como se desenvolviam as percepções e a construção das questões 

de valor para o consumidor. 

Fortalecidos pelas limitações teóricas das abordagens de segmentação e agrupamentos, e 

calcados nas justificativas de alto custo e ausência de uma tecnologia que apresentasse me

lhores soluções, as pesquisas procuraram muito mais quantificar os relacionamentos do con

sumidor com a marca, através de questionários e entrevistas muitas vezes desconectados do 

real ambiente de compra. Desta forma, houve um "esquecimento" quanto ao aspecto sim

bólico e cultural que envolvia os processos de decisão de compra. 

A partir dos anos 80, começaram a surgir os conceitos de extensão de marcas, como resul

tado de uma crescente pressão por lucratividade ( por parte da indústria) e devido às primei

ras observações feitas no POY. Por esta época, o surgimento dos hipermercados trouxe 

mais espaço às gôndolas, permitindo o posicionamento de um maior número de produtos. 

Estas idéias tiveram um efeito perverso dentro do processo de percepção da qualidade da 

marca. Superlativos como P/us, super, etc.começaram a soar sem sentido para os consumi

dores, perdidos dentro de grandes lojas ( os hipers) de formato estético totalmente clean 

e que não representavam nenhum traço com as características lojas pequenas e médias de 

bairro ( os supermercados) com as quais o consumidor se acostumara. 

Essa foi a época de grandes experimentos para os profissionais de comunicação, totalmente 

alheios aos desejos do consumidor, ou pelo menos, acreditando que estavam fazendo o me-
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Ihor. É desta época que surgem os corredores c1eans das lojas, visto que os designers de 

embalagem achavam que um ambiente poluído demais descaracterizava o produto no PDY, 

produzia "ruídos" na comunicação com o cliente e não passava uma idéia de qualidade. 

A ausência de mídias customizadas também ampliava o faturamento das grandes cadeias de 

mass-media, visto que o grande número de extensões de marca exigia sua apresentação e a 

comunicação de seus atributos. Como o tempo dos comerciais televisivos manteve-se está

vel nos últimos anos, houve uma fragmentação da comunicação de marcas, gerando confu

são. Desta forma - e paradoxalmente - a mídia de massa acabou contribuindo para a 

diluição dos conceitos das marcas de fabricantes apoiados em qualidade e valor. 

A pressão por maiores margens chegou também ao setor produtivo. Muitos profissionais de 

marketing deste segmento pensavam: "Porque não fazer?" Afinal, se eles não produzissem 

as M.P. outros fabricantes, talvez até em outros países o fariam. Além disso, dentro de uma 

visão operacional, a M.P. proporcionava um ganho a mais na produção, principalmente numa 

época em que o setor atingia grandes índices de ociosidade. Outra questão de ordem prática 

para o fabricante era a ocupação das gôndolas com as marcas "genéricas" ou "de combate". 

Isto significava a diminuição do espaço ocupado pelo fabricante através de suas marcas

líderes e marcas próprias sob sua jurisdição, permitindo a ampliação de espaço para novos 

players. Portanto, a ampliação de pedidos de M.P.s passou a ser visto como uma forma de 

criação de barreiras a novos entrantes. 

Hoje em dia, entretanto, surgem três perguntas sobre a questão das Marcas Próprias, não 

respondidas de todo: 

a) A força da Marca do Varejista passa incólome aos produtos? 

b) As marcas próprias são geradoras de lucratividade para quem? 

c) A marca própria realmente conduz à fidelidade e cria relacionamentos duradouros? 
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Quanto a primeira questão, cumpre ressaltar que a noção da marca do varejista parece estar 

associada a uma noção de esforço I recompensa, onde o afastamento ou proximidade do 

ponto em relação ao público pode ter um papel decisivo*. Pode-se estimar que a força da 

marca do supermercado reside, em parte, na sua capacidade de vencer o afastamento 

(Chetochine, 1998). Assim, quanto mais forte for a imagem da bandeira percebida, mais 

capacidade ela terá de atrair clientes situados a distâncias consideráveis da loja. 

Não se deve esquecer que as empresas varejistas são um "somatório" de todo um conjunto 

de atributos diferenciados dos normalmente atribuídos a produtos tangíveis e de fácil consu

mo. Um produto ou uma marca pode criar uma associação direta sobre questões da valor 

para o consumidor, e está diretamente associado aos benefícios que uma marca pode trazer. 

Já uma loja é um todo complexo, e as variáveis para análise parecem estar muito mais asso

ciadas ao mix de marcas do que propriamente às MPs. 

As pesquisas realizadas no Brasil, mais precisamente em São Paulo pelo Provar ( Programa 

de Administração do Varejo) da FIA-FEA I USp, revelam que o basileiro é extremamente 

sensível ao preço. Para alguns teóricos ( Fernie & Pierrel, 1998) este é um fator limitador da 

questão da percepção de qualidade como atributo das MPs. Mais ainda, abre a possibilidade 

do fortalecimento das Lojas de Desconto, especializadas em produtos genéricos e de baixo 

preço, ainda não fortemente instaladas no Brasil mas de notável crescimento pelo resto do 

mundo, principalmente em países como a Alemanha, França e EUA. 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE UM SUPERMERCADO PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE UM SUPERMERCADO 

f.PREÇO 
Segundo faixas de gastos mensais ( % l 

Até R$ 200 
De R$ 201 Acima 
a R$400 deR$400 2'. QUAUDADE 

3' . VARIEDADE : PREÇO 30 25 26 ---- _._--- ---_ .. _---
4. HIGIENE RAPIDEZ NO CHECK-OUT 23 17 12 

----I HIGIENE E LIMPEZA 13 13 11 5' . RAPIDEZ NO CHECK.QUT 

6" " PRODUTO ESPERADO NA GÔNDOLA 
ATENDIMENTO 7 13 7 

7' . ESTACIONAMENTO 

8 . ATENDIMENTO 

9 . seGURANÇA Fonte: Revista SUPERHIPER. Dez 1999 

·0 Relatório OC&C mostrou que os consumidores franceses valorizam o preço como a principal razão da escolha de produtos de 
primeira ncessidade ( 38 % ) em relação a proximidade ( 36 % ). Na avaliação interna das empresas Leclerc e Intennarché o fator 
preço chega a 50 %. Na Inglaterra, ao contrário. os ingleses valorizam a proximidade ( 56 % ) e colocam preço ( 19 % ) muito abaixo 
nos critérios de avaliação. Fonte: joumal of Ftoduct and Brand Management. fev. 1998. 
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Quanto a segunda questão, é necessário analisar-se sob dois pontos de vista: 

a) Quanto ao fabricante: 

Quelch & Harding ( 1998 ) alegam que os gerentes que trabalham com as MPs e marcas de 

fabricantes têm dificuldade em analisar as ameaças para a indústria com objetividade e num 

contexto de longo prazo. Num primeiro aspecto, torna-se bastante delicada para o fabrican

te a pressão dos varejistas sobre as marcas nacionais, sobretudo a partir da terceira colocada 

para baixo. Por isso, muitos gerentes acreditam que além de absorver o excesso de capaci

dade, as MPs aumentam a experiência acumulada da produção e reduz os custos unitários de 

fabricação e distribuição. 

Na maioria das vezes, porém, a produção das MPs redundam em uma maior complexidade 

no processo, justamente com relação à distribuição e produção. Um exemplo seriam as 

necessidades de se criar rótulos e embalagens diferenciadas para cada cliente, além dos cus

tos de manutenção de estoques diferenciados. Além disso, os contratos das MPs são carac

terizados por negociações longas e penosas,visto que as MPs são vistas pelos supermerca

dos como atitudes de "oportunismo" em função de toda estrutura de preços ser baseada 

em giro de estoque e margens*. Assim, basta um aumento de determinado insumo para que 

a MP seja facilmente retirada do mercado. 

Como as atividades de marketing e fabricação se baseiam em estruturas de custo diferentes 

com relação a MP e marca do fabricante, é dificil a organização apresentar bom desempe

nho em ambas as situações. Algumas empresas tentam gerenciar em conjunto ambas as 

alternativas, de modo a adotar uma abordagem de solução para a categoria como um todo, 

mas tal prática conduz à esquizofrenia estratégica, às pressões de varejistas exigentes para 

que o fabricante dê prioridade às entregas de produtos de MPs menos rentáveis e a utiliza

ção improdutiva do tempo gerencial para resolver conflitos. 

-segundo Adriano G. Afonso. Gerente de MPs do Supermercados Sé e responsável por cerca de 70 marcas. a meta de cada produto 
é atingir 20 % da soma das outrns man:as juntas. A média tem ficado em I S %. mas há produtos de MPs que chegam a 50 %. 
Fonte: Revista Alimentos & Tecnologia. Dez. 2000. 
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b) Quanto ao Varejista: 

A MP possui uma série de atributos inegavelmente vantajosos para o varejista e já comenta

dos anteriormente. Entretanto, é necessário que se tenha consciência de alguns riscos: Em 

primeiro lugar, as Marcas Nacionais nunca vão deixar de ser as primeiras em qualidade, até 

porque investem pesado em tecnologia e estas inovações não são passadas em uma primei

ra instância para as MPs. 

As grandes empresas detentoras de marcas nacionais tem um poder muito amplo para ne

gociação de suas marcas no POv, não só com relação às marcas líderes mas as chamadas de 

combate. Podem bancar uma guerra de ações direcionadas ao POV com o objetivo de isolar 

a MP entre as posições de share que o cliente possui sobre ela. Atualmente, o mall das lojas 

é uma fonte muito grande de rendimento, tanto que a moderna abordagem do marketing 

prevê uma análise de rendimento por metro quadrado. Assim, os grandes fabricantes po

dem "destituir" de posições privilegiadas (como cabeças de gôndola) as MPs, simplesmen

te pagando por isso. 

o cliente pode exigir as marcas nacionais. Está provado (Aaker, 1999) que mais de 48 % 

dos clientes entram nas lojas sabendo de antemão as marcas que vão comprar, em compara

ção com 1991, quando o índice era menos de 44 %. Portanto, o conceito de MPs está 

diretamente associado ao cliente mais fiel, ou seja - um público já atingido pelo conceito. 

A Marca Própria nacional existe porque o consumidor exige a garantia de qualidade, quando 

não tem tempo, oportunidade ou capacidade para inspecionar as alternativas no POY. As 

marcas ncionais simplificam o processo de seleção nas gôndolas, quando da necessidade de 

uma decisão sobre inúmeras marcas apresentadas ao consumidor. 

Muitas vezes, a pressão de grandes fabricantes, principalmente quando organizados em um 

oligopólio de poucas empresas têm criado o efeito das "vendas casadas", ou seja: Para se ter 

um produto de importância reconhecida na cesta padrão do consumidor, o supermercado 

aceita a presença de outras marcas do fabricante menos conhecidas ou de giro menor. 
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A terceira questão é talvez a mais difícil de ser respondida. Isto se deve à própria essência de 

atributos associativos pelo consumidor à Marca Própria, como as pesquisas já relatadas de

monstraram através de altos índices de aprovação pelo consumidor. Na última pesquisa da 

AC Nielsen8 por exemplo, 82 % dos consumidores entrevistados reconheceram as MPs 

como sinônimo de qualidade e preço baixo. Para o setor de varejo, metade dos 300 

supermercadistas disseram que o principal benefício das MPs era a fidelização do cliente. 

Entretanto, como já citado, existem muitos fatores que determinam a preferência do consu

midor por determinada loja, tais como o m;x de produtos ( incluindo-se aí as marcas líderes, 

por exemplo ), a proximidade, os serviços oferecidos, entre outros. As MPs são apontadas 

como uma ferramenta essencial do composto do marketing de varejo, mas as pesquisas vêm 

apontando que, após o Plano Real, os consumidores das classes C e D tornaram-se os mais 

sensíveis às marcas líderes*. 

Profissionais de comunicação, como Francisco Madia e Júlio Martins** acreditam que as MPs 

vieram para ficar, como indicam as estimativas de crescimento no país e no mundo, mas 

jamais darão o que o consumidor deseja. Afinal, a marca não está associada a dimensões 

únicas de qualidade e bom preço. Na verdade, a marca possui todo um aproach simbólico em 

termos de sentimentos, emoções, valores e estilo de vida. Por outro lado, as marcas própri

as desviam o supermercadista do seu principal negócio, que é comprar e vender bem. Ainda 

segundo Madia: " ... 0 supermercadista tem que buscar excelência no atendimento e serviço, 

em vez de perder tempo com uma atividade que não lhe diz respeito". 

Para os profissionais de marketing dos supermercados, existe uma forma de ver o consumi

dor dentro da ótica simplista de dois grupos distintos: Aqueles sensíveis ao preço ( não im

portando suas características sócio-econômico-demográficas ) e aqueles mais preocupados 

com qualidade e serviços9. Dentro deste ponto de vista, as marcas próprias atendem aos 

dois grupos, visto que oferecem qualidade a bom preço ( 20 % em média mais barato que os 

líderes) ao primeiro grupo e permite que - através da economia feita com os produtos de 

MPs - o segundo grupo compre um maior número de produtos sofisticados. 

• Pesquisa da Agência de Publicidade ALMAP-BBDO, feita no primeiro ano do Plano Real e realizada anualmente. Fonte: Revisto 
Supermercado Moderno, dez. 1999. 
- Marcas Próprias: As suas e as minhas. Supermercado Moderno, jun. 2000. 
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A associação entre MPs e fidelidade à loja possui uma dificuldade intrínseca em sua análise, 

pela dificuldade em se mensurar e separar os diversos serviços que as lojas oferecem ao 

consumidor. Apesar de considerado pela maioria dos varejistas como importante ferramental 

estratégico, a própria evolução das marcas próprias suscita algumas dúvidas estratégicas. Em 

primeiro lugar, cada vez mais - sob a ótica da ideologia de fidelização - os produtos de MPs 

vêm se sofisticando 10. O Carrefour, por exemplo, definiu linhas de alto valor agregado em 

seu mix de MPs, como Vinhos, Whiskies e Champagne, além de outros ítens importados que 

apresentam qualidade superior aos das marcas líderes ou marcas de fabricantes nacionais. 

A entrada no Brasil de firmas de brokerage*, especializadas em marcas próprias e com deze

nas de fornecedores cadastrados ao redor do mundo, com consultores e especialistas em 

pesquisas de mercado, embalagens e PDY, vêm trazendo ao setor supermercadista a possi

bilidade das MPs superarem as marcas nacionais no único quesito que significava um diferen

ciai: A questão da tecnologia de ponta e inovação. 

Entretanto, para o supermercadista, as Marcas Próprias sofisticadas diminuem aquilo que é o 

objetivo maior das MPs. A obtenção de um lucro maior, pelo baixo investimento feito. Um 

produto sofisticado com marca própria necessariamente pede investimentos em comunica

ção, além de suscitar ações mais complexas no PDY, como provadores, amostras, etc. que 

acabam - conforme mencionado por Madia e Julio Ribeiro - afastando o varejista da essência 

de seu negócio, que é comprar e vender bem. Por outro lado, permite a entrada de concor

rentes estrangeiros no mercado, dificultando as relações, parcerias e integração - via 

tecnologia de Informação - com os fornecedores industriais brasileiros. 

Se as questões relacionadas as marcas próprias suscitam de fato fidelidade da clientela, a 

política dos profissionais de marketing não condiz com este discurso. As MPs são retiradas 

do mercado sem uma consulta prévia ao consumidor, visto que seu ciclo de vida está direta

mente orientado a aspectos operacionais como giro de estoque e margem. Assim, o cliente 

que percebe a MP como valor agregado torna-se frustrado ao não encontrá-Ia na gôndola. 

• o Pleno Domínio da Marca. Revista Distribuição. Mar. 2000. 
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No quadro abaixo, apresenta-se o processo de evolução das Marcas Próprias dentro de uma 

abordagem estratégica de marca. Pode-se observar que no Brasil, as propostas de quarta 

geração ainda são minoria, enquanto que em mercados mais maduros como o Reino Unido 

e a França os produtos de última geração representam mais de 60 % de todos os produtos 

de marcas próprias. 

- , 

EVOLUÇAO DAS MARCAS PROPRIAS 

la. GERAÇÃO 2a.GERAÇÃO 3a.GERAÇÃO 4a.GERAÇÃO 

Genérica Qlae-marca 
Marca Própria llPODEMARCA Sem nome rótulo próprio Marca Própria 

estendida/ 
segmentada 

ESTRATÉGIA Genérica Preço baixo "Eu também" Valor agregado 

Aumentadas Aumentadas Aumentadas Aumento da base 
margens margens margens dedientes 

OBJETIVO 

Escolha de Reduzir poder Expandir Melhorar imagem 
preço dos fabricantes variedade! diferendar-5e 

Giarimagem 

PRODUTO Básicos primeira necessi- Grc.ldes Nichos / prado 
efUndonais dadee gde. 

categorias formadores de 
volume de venda imagem 

Produção simples Tecnologia Próxima aos Igual ou melhor TECNOLOGIA tecnologia básica ainda líderes atrasada com atrasada que os líderes 
relação aos líderes 

QUALIDADE Menor qualidade Qde. média mas Comparável Inovadora 
imagem inferior inferior às lideres ao líder 

20% a 30% IO%a200A, 5%~10% Igual ou superior 
PREÇO abaixo do líder abaixo do líder abaixo do líder aos líderes 

MOTIVAÇÃO 
relaçãocustol Produto melhor / 

preço preço benefído diferendação 

Nadonal, em parte Nacional, especi- Intemadonal, 
National, não - especializado em 

FORNECEDOR especializado. especializado. alizado em MPs. MPs. 

Fonte: LAARKSONEN, HSM Management no.7 
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Ao se levar em consideração os exemplos europeus, cumpre destacar que o país que mais 

tem evoluído em termos de marcas próprias é a Inglaterra. Isso aconteceu porque as em

presas varejistas inglesas, como Mark & Spencer e Sainsbury's tem uma evolução longa, 

sendo inovadoras em processos de centralização de compras, distribuição e até na criação 

de departamentos de desenvolvimento tecnológico capaz de desafiar os fabricantes nas áre

as de marketing, distribuição e novos produtos 12. Além disso, o varejo inglês tem uma grande 

experiência no processo de criação de marcas próprias através do uso da mídia de massa. 

Durante toda a década de 90, os varejistas ingleses estiveram no topo das listas dos institutos 

de pesquisa Campaign e MEAL que avaliam os gastos específicos com marcas. Para se ter 

uma boa idéia em termos de volume, a cadeia de supermercados Tesco teve, neste mesmo 

período, um gasto equiparado à da multinacional Unilever em toda Inglaterra. 

Essa cultura de varejo com relação às MPs diminuiu o espaço das lojas de desconto e permi

tiu a construção de uma imagem do consumidor não associada ao preço, mas a qualidade e 

serviços, com relação às cadeias de varejo. No resto da Europa, no entanto, o avanço das 

lojas de desconto fez com que as MPs ficassem "espremidas" entre esta categoria de gené

ricos e as marcas de fabricantes, além de criar uma cultura sensível a questões de preço. 

Esses exemplos tornam-se interessantes para os profissionais de marketing do Brasil porque 

demonstram que, ao se buscar uma estratégia de produtos de quarta geração de MPs, terão 

de fazer investimentos consideráveis em comunicação. Terão também que desafiar um mer

cado de produtores de marcas nacionais / globais extremamente inferior com relação aos 

congêneres europeus e americanos, muito mais fragmentados e com players mais dispostos 

a disputar fatias de mercado. 

Por outro lado - e principalmente - deverão tornar-se "estrategistas de marca", o que signi

fica observar a marca própria dentro de uma perspectiva de longo prazo, menos associada a 

questões quantitativas e de ordem econômico-financeiras como vêm acontecendo. A estra

tégia de fidelização à marca passa por esse processo evolutivo das MPs, no sentido dos 

consumidores perceberem-na com alto "realmente diferenciador", além do conjunto de 

serviços - facilmente imitáveis - que os concorrentes podem apresentar. 
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Como visto, as estratégias de branding deverão ser parte cada vez mais constante da pauta 

de discussões do profissional de marketing de varejo. Essas estratégias significam em primei

ro lugar uma concentração e esforço no sentido de buscar ações que fortaleçam em um 

primeiro momento, a marca institucional da empresa de varejo, através do uso do marketing 

de relacionamento ( one-to-one ) e também ações de mídia de massa. 

Depois, haverá a necessidade de se fortalecer as marcas próprias, dentro de uma visão de 

longo prazo, de forma a buscar associações acima de questões como preço e qualidade. Isso 

demandará esforços no sentido de dividir o espaço de mídia de massa para as marcas nacio

nais e a mídia one-to-one para criar laços com os clientes mais fiéis ou mais valiosos para a 

companhia, como no exemplo citado da rede inglesa Tesco. 

As marcas de fabricante são importantes para os clientes que colocam o mix de marcas 

como elemento importante na escolha das lojas. Elas podem representar também um im

portante elo na construção das MPs, através da criação de parcerias de longo prazo para 

uma estratégia de branding para as marcas de supermercado, utilizando os canais de EDI e da 

tecnologia de informação na busca de uma maior integração. 

Um maior conhecimento do consumidor será fundamental para a definição de um mix de 

marcas próprias de 43
• geração, e isto só se fará através do entendimento do novo paradigma 

da customização em massa, e da criação de relacionamentos baseados em interações 

valorativas tanto para o consumidor como para o varejista. 
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3. 2. O NOVO PARADIGMA DA PESQUISA 

Todo o profissional de marketing sabe que não há respostas definitivas em se tratando de 

pesquisas. A pesquisa de mercado, no entanto, é fundamental para o negócio da organiza

ção, independente do ramo ou atividade em que esta situe-se. 

Representa, na verdade, uma tentativa de se predizer o futuro, dentro de uma margem 

calculada de erro. Entretanto, as pesquisas de intenção de compra e de análise do comporta

mento do consumidor vêm sendo alvo de crescentes críticas l3
• Estas críticas poderiam ser 

resumidas em três pontos principais: 

a) A pesquisa precisa descobrir novos padrões de gerenciamento das informações de merca

do, objetivando o conhecimento do consumidor dentro de uma abordagem integrada, além 

de buscar descobrir novas oportunidades de negócio. 

b) A internet está no centro da mudança do universo da pesquisa, principalmente dentro da 

visão do "foco no cliente" e do marketing "one-to-one", uma vez que ela não é mais apenas 

uma mídia, mas sim um mecanismo de transformação social, econômica e cultural 14. 

c) A pesquisa deve oferecer valores tangíveis aos clientes internos das unidades de negócio 

que compõem a organização, ou seja, algo que possa gerar crescimento e criar ações de 

sucesso. 

Para que estes três pontos sejam alcançados, é importante compreender que o novo 

paradigma da pesquisa passa pela necessidade da obtenção de conhecimento em tempo real, 

potencializada pela explosão da tecnologia. Isto é fundamental para a sobrevivência das em

presas, visto que existe uma tendência acentuada de diminuição dos ciclos de vida dos produ

tos e pela constatação de que novos mercados são criados diariamente e mercados nacio

nais desaparecem no mesmo ritmo. 
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Assim como é feito com os clientes, aqueles que gerenciam as pesquisas de mercado devem 

procurar posicionar as pesquisas dentro de uma equação de valor para as organizações l5 • 

Isso passa necessariamente por uma correta avaliação da demanda corrente, da demanda 

emergente e da demanda futura, deixando cada vez mais atrás as informações do passado. 

Para oferecer uma tangibilidade aos clientes internos das organizações, a pesquisa não deve 

começar pelo consumidor '6. Isso principalmente no caso da identificção de novos mercados, 

onde está o maior potencial de sucesso. Assim, a pesquisa deve sempre procurar se anteci

par ao consumidor, descobrindo antes dele quais são os "fatores de causa" que o levarão a 

comportar-se ou agir de determinada maneira, ou a escolher e valorizar determinada marca 

ou produto. 

Adicionalmente, dentro da nova lógica de customização em massa, a pesquisa tem que saber 

identificar e selecionar quem são os melhores e os potenciais clientes, dentro de uma pers

pectiva dinâmica, já que mercado, consumidores e até mesmo a organização mudam o tem

po todo. 

Peter Drucker l7 mostra que nas principais cidades do mundo, muitas pessoas tem uma espé

cie de conta corrente nas lojas de departamento. Com seus cadastros detalhados no compu

tador, os profissionais de marketing sabem muito mais sobre seus clientes do que qualquer 

outra empresa. Curiosamente, muitas destas cadeias de loja tem falido e é pouco provável 

que o modelo sobreviva por muito tempo. 

Ainda segundo Drucker, as lojas de departamento nunca deram atenção aos seus não-clien

tes, que representavam cerca de 70 % do universo total dos consumidores potenciais. Par

tiam do princípio que toda dona-de-casa era indiscutivelmente uma cliente e o resto da po

pulação não lhes interessava. Em parte, esta concepção era verdadeira,e até sustentável há 

40 anos, mas hoje as condições mudaram. Em todo o mundo, as mulheres deixaram de ser 

donas-de-casa para tomarem-se profissionais. Consequentemente, deixaram de ser clientes 

das lojas de departamento, visto que passaram a ter mais dinheiro e menos tempo. Apesar 

das grandes lojas focarem os clientes fiéis, só notaram a nova força do consumo quando já 

era tarde demais. 
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Este exemplo serve para ilustrar que. mais que o cliente, é o mercado como um todo que 

passa a determinar a sobrevivência das organizações. Uma empresa realmente "orientada 

para o cliente" teria a priori observado as mudanças de comportamento e atitudes de seus 

públicos, e buscando uma interação com o cliente, procuraria reverter esta situação. 

Um dos grandes problemas das pesquisas clássicas está diretamente associada às abordagens 

e a estruturação dos questionários aplicados' 8
• A primeira questão deve ser sobre o real 

entendimento das perguntas que estão sendo feitas ao consumidor. Na maioria das vezes, o 

questionário força uma resposta, visto que ele é obrigado a fazer uma escolha. O resultado 

é que em cerca de 90 % dos casos obtém-se uma resposta desonesta. Um exemplo ilustrativo 

seria a pergunta: "Se você comprasse um carro amanhã, que carro você compraria? .. 

Apesar do exemplo acima parecer razoável, deve ser levado em consideração que na mai

oria das vezes o consumidor não tem nenhuma real intenção de comprar um carro amanhã. 

De fato, pode-se estar adiantando em dois anos ou mais a sua decisão, e mesmo que a 

resposta seja honesta, deve-se ter sempre em mente que expectativas não são intenções. 

Wilkie ( 1994) aponta que, como demonstrado em muitas pesquisas, o comportamento em 

nível individual observado difere do comportamento anteriormente planejado 19. 

No caso dos supermercados, os profissionais adeptos da ampliação do esforço do marketing 

no PDV gostam de citar a recente pesquisa apresentada pela POPAI Brasil, sobre questões 

de decisão de compra: 

DECISÃO DE COMPRA NOS SUPERMERCADOS 

BRASIL 
ALEMANHA 

DINAMARCA 
ITÁLIA 

FRANÇA 
BÉLGICA 

HOLANDA 
INGLATERRA 

Fonte: Revista ABOUT Promoção. Emb~ e Design. 31 jan 2000 

85,0 % 

49,9 % 

76,5 % 

42,0 % 

76,0 % 

69,9 % 

80,40/0 
75,5 % 
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Muitos profissionais, como José Eustachio ( VP da Agência Talent ) e Nicholas Calicchio 

( McKinsey) entretanto observam que pesquisas como esta devem ser vistas de forma 

reservada, pois quando se analisa nos carrinhos os produtos e marcas adquiridas, percebe-se 

uma clara relação entre presença na mídia (das marcas e produtos) e a escolha efetuada. 

Ewing (2000 ) observa que quanto mais longe o tempo de uma compra, maior é a chance 

de um comportamento diferente da intenção colocada. Por conta disso, muitos profissionais 

reconhecem que a verdadeira pesquisa, dentro do novo paradigma atual, só tem sentido 

quando acontece dentro do ambiente de venda ( mall da loja ) com todos os fatores 

intríncecos e extríncecos agindo ao mesmo tempo. Por causa disto, o número de estudos 

baseados em pesquisas etnográficas20 vêm se ampliando no varejo. 

De qualquer forma, a valorização do PDV não tem passado desapercebida para os executi

vos responsáveis pelas marcas-líderes nem pelos profissionais de marketing do varejo, no 

sentido de aumentar a lucratividade do mall da loja por metro quadrado. As ações dirigidas 

ao PDV produzem grande impacto no volume de vendas, apesar de serem onerosas e por 

isto estarem associadas a lançamentos, reposicionamentos e campanhas especiais de aniver

sário e datas festivas. 

A questão do custo de ações integradas no PDV ao mesmo tempo que se profissionaliza 

para o segmento de marcas de fabricante, abre uma oportunidade e também um desafio 

para os profissionais do varejo; se por um lado, a essência das MPs é o baixo investimento 

em comunicação e ações de merchandising para posicioná-Ia sempre abaixo da marca-líder, 

como apresentar marcas próprias de 43
• geração aos clientes? As MPs vêm apresentando, a 

medida que se firmam como ferramentas de fidelização, índices cada vez mais claros de 

aceitação por parte do consumidor. Consultores de mercado acreditam que o setor, de um 

modo geral, esteja observando atentamente as duas cadeias líderes do segmento em suas 

experiências com marcas próprias premium para se posicionar a respeito. 

Voltando ao exemplo de compra do automóvel, uma entrevista direta com o consumidor 

poderia provocar a seguinte resposta: "Sim, eu espero comprar um carro da sua marca 

decerto, mas as coisas podem mudar entre o agora e o tempo em que vou trocar o carro." 
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Um dos grandes problemas que a pesquisa clássica tem revelado é que os pesquisadores não 

sabem quais são as reais intenções do consumidor, pelo simples motivo que ele mesmo não 

sabe. A única coisa que a pesquisa em seu formato tradicional pode apresentar é a sua atual 

expectativa. 

Dentro da nova visão da pesquisa como parte integrante da "inteligência competitiva" ou 

inteligência de marketing, o processo passa ser analisado dentro de uma visão de gestão do 

conheciment021 • Neste caso, é lícito analisar esta questão ( quando ainda não existe uma 

cultura previamente conhecida para o produto ), dentro de um quadro de ameaças ou opor

tunidades. O ato de educar o cliente no uso de novas aplicações ou atributos de determinado 

produto, ou seu reposicionamento em outros mercados pode ser uma grande possibilidade 

para os profissionais do marketing. Dentro da ótica de que "cada caso é um caso" cumpre 

ressaltar que este tipo de resultado só é trazido quando a pesquisa torna-se realmente parte 

de uma orientação estratégica 

Uma outra questão tem pontuado os debates sobre a pesquisa clássica: O que o consumidor 

fez no passado influencia o que ele vai fazer no futuro? Intuitivamente pode-se responder 

que "não necessariamente" o comportamento passado influencia o futuro, ao mesmo tem

po que o comportamento passado indica uma pré-disposição para um certo tipo de compor

tamento. Pesquisas recentes22 comprovam que o comportamento passado não é o melhor 

previsor do comportamento futuro, e mais especificamente, as intenções dos consumidores 

são geralmente declaradas em exagero. 

O novo paradigma da pesquisa pressupõe - via uso maciço da TI- algo mais abrangente que 

signifique a integração de todos os canais de contato com o cliente, dentro de uma meta 

ideal de se fazer um data mining e obter informações customizadas de cada caso em particu

lar. A semelhança com o CRM ( Customer Relationship Management ) não é mera semelhan

ça. A base teórica para o conceito advém de uma análise em tempo real do "todo" integrado 

das informações sobre o cliente. Obviamente, para uma empresa de supermercado, é ne

cessário a triagem entre os diversos clientes identificados, de modo que as ações de marketing 

se tornem pró-ativas e geradoras de lucratividade. 
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Sendo a pesquisa de mercado orientada para o c1iente,é interessante observar que a pesqui

sa tradicional ainda encara o consumidor dentro de uma abordagem moderna*. O consumi

dor de trinta anos atrás poderia facilmente ser descrito dentro de uma das análises de com

portamento orientadas por perfis psicográficos, conforme mostra o exemplo abaixo: 

PERFIL PSICOGRÁFICO DO COMPRADOR DE VíDEO MARCA X 

Segmento % Chefes Família % Marca X Indice 
Sexo Masculino 

1. Hermético 8,1 31,3 386 
Socialmente isolado 

2. Conservador Silencioso 16,5 2,0 12 

3. Trabalhador resignadO 
12,8 0,7 5 

e amargurado 
4. Puritano Intelectual 13.5 0,0 0,0 
5. Rebelde em busca de 

9,3 
prazer 7.3 78 

6. Executivo que joga 
10,7 

duro 4,0 37 

7. Emulador de heróis 18,8 43,7 229 
masculinos 

8. Cosmopolita 10,4 12,0 115 
sofisticado 
TOTAIS 100 100 100 

Fonte: AppliecJ Research Techniques,lnc.lbrsippony,Nj .apud WISENSTEIN, Art.Segmentação de Mercado,São Paulo,Atlas, 1995. 

Entretanto, a característica dos consumidores a partir dos anos 80 deixou de ser definitiva23
; 

antigamente, o indivíduo se posicionava claramente à esquerda ou direita do espectro políti

co, tinha posições claras e defensáveis sobre vários conceitos sociais emblemáticos e possuía 

por definição uma postura hard. Hoje, os cientistas sociais falam da desreferencialização do 

sujeito, onde a postura soft induz a tomada de decisões momentâneas, muitas vezes superfi

ciais, contraditórias e destituídas de uma atitude política clara.Uma melhor definição pode 

ser fornecida por Jair Ferreira dos Santos24
: 

o indivíduo hoje não tem a unidade nem a identidade fixa do indivíduo moderno. O 

homem atual é sincrético. isto é. sua natureza é confUsa. indefinida. plural ( ... ) Obje

tos e informação. circulando em alta velocidade. são descartáveis. Da mesma forma. 

os sujeitos também produzem personalidades descartáveis. 

• o sentido de Modernidade está aqui exposto como oposição a conceituação pás-moderna. utilizada por HARVEY. David. Condição 
Pós-Moderna, São Paulo. Loyola, 1998 e VATTlMO, Gianni. O fim da Modernidade. São Paulo, Martins Fontes, 1996. 
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Exageros a parte, o novo paradigma da pesquisa pode ser definido de forma clara por James 

Cruppi*: "A mudança mais importante ( na pesquisa) é que os indivíduos se transformarão 

na nova unidade econômica". Isso significa - escrito de outra maneira - a mudança de um 

mercado de clientes para a realidade de que cada cliente é um mercado. 

• )ames Cruppi é CEO da Strategic Leadership Solutions - apresentou esta entrevista na 3". Meeting Intemational af Marketing na ABEP 
- Indicator: São Paulo, Mai 2000. Fonte: www.about.com.br 
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3. 3. INTELIGÊNCIA DE MARKETING 

Conforme demonstrado, a pesquisa de marketing teve suas origens nos departamentos de 

mídia dos grandes conglomerados de comunicação que se formavam nas décadas de 40 e 

5025
• Nsta época, era necessário criar um cultura de segmentos ou grades para que os depar

tamentos de mídia das grandes agências de publicidade vendessem, ou melhor dizendo, vei

culassem seus anúncios de produtos de massa usando os novos veículos de massa, como a 

TV aberta. 

Durante os anos 50 a 70, a pesquisa de mercado viveu seus anos de our026• Era uma época 

de relativa estabilidade, caracterizada pela primeira fase do marketing, onde havia uma de

manda reprimida pelo pós-guerra e um nível de produção industrial que ainda permitia que o 

consumo fosse maior que a produção. Por outro lado, haviam poucos produtos por catego

ria, e as disputas por mercado ainda se efetuavam de uma maneira embrionária. 

Cerca de 15 anos depois, a aceleração da competição, em função de algumas recessões 

mundiais, o surgimento dos conceitos de mercados globais e o avanço dos conceitos de 

qualidade, trazendo eficiência para as linhas de produção trouxe um excesso de produtos e 

mercadorias que passaram a competir ferozmente para se posicionar no mercado. 

Essas mudanças acarretaram para a pesquisa a necessidade de se ampliar o campo de análise, 

considerar a correlação dos fatores em estudo e levar em conta a dinâmica mutuamente 

interferente entre consumidor e o contexto em que estava inserido. Esta foi a origem da 

Inteligência de Marketing (ou Inteligência Competitiva )27. 

Essa visão estratégica da Informação ampliou a necessidade de alimentação de dados, para 

geração de conhecimento, todos os canais que a empresa mantinha com o ambiente a sua 

volta, não mais apenas com os clientes. Desta forma, surgiram via Tios conceitos de data

mining, data warehouse e database marketing, todos orientando-se para acumular bancos de 

dados relacionais com os produtores de informação com a empresa, como não-clientes, 

competidores, fornecedores, distribuidores, organismos governamentais, entidades de clas

se, instituições financeiras e o público interno ( funcionários ). 
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Isto significou um aumento exponencial do campo de trabalho e da análise, se comparados 

aos estreitos limites da pesquisa tradicional, mas também operacionalizou resultados mais 

próximos da realidade ao inserir novas variáveis complexas ao modelo. 

o out-put da Inteligência de Marketing também evoluiu dos tradicionais relatórios para des

crições de cenários, news/etters, databases, relatórios de performance (incluindo-se clientes, 

concorrentes e mercados - presentes e futuros ). A pesquisa evoluiu para uma abordagem 

de convergência, fazendo uma fusão de observações diretas, pesquisas qualitativas e quanti

tativas, dados primários e secundários. 

No quadro abaixo, apresentam-se as principais diferenças conceituais entre pesquisa tradici

onal e a Inteligência de marketing: 

PESQUISA INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

PROPÓSITO 

METODOLOGIA 

- Revelado ao respondente 

- Coleta de dados secundários 
não é pré-requisito 

- É estruturada e 
quantitativa 

- Levanta Info factuais 
e atitudionais 

- Análise derivada 
dos dados obtidos 

- Formatada em relatórios 

COMPETÊNCIAS - Estruturada,quantitativa 
e qualitativa 

PREÇO - Custo por entrevista, 
grupo de análise e discussão 

- Não Revelado 

- Coleta de dados secundários 
é pré-requisito 

- É investigativa, qualitativa 
e conversacional 

- Aberta a Info sensitivas 

- Usa benchmarking e 
monitoração externa 

- Formatos diversos 
newletters, multimídia, 
amostra de produtos 

- Investigativa, estratégica 

- Base de melhor esforço 

Fonte: Congresso ESOMAR • Ruth Stanat ( 515 International Research ) 

Apesar dos avanços, a estrutura básica da pesquisa mesmo quando orientada à objetivos 

estratégicos, não mudou. A visão de que ao introduzir novos modelos e ferramentas, permi

te uma certeza maior ou a eliminação do risco não procede, como muitos profissionais 

acabam descobrindo. Na verdade, a pesquisa evolui pelo maior conhecimento da complexi

dade do ambiente de negócios, e seu objetivo não é dar "certeza" aos cenários projetados,mas 

permitir uma análise mais completa que auxilie o modelo de tomada de decisões na organi

zação. 
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No Brasil, o conceito de Inteligência de Marketing aplicado ao varejo vem se aperfeiçoando 

constantemente, recebendo um impulso maior a partir da segunda metade da década de 90, 

quando as grandes redes internacionais decidiram trazer modelos oriundos de experiências 

já testadas em outros países28• 

Um destes modelos que tem sido empregado com bastante eficácia é o suporte a toda 

cadeia logística das lojas, através do conceito de "gestão por categorias": Este modelo pres

supõe entender as diversas linhas de produtos que compõem o mix da loja dentro de um 

conjunto dotado das mesmas características, independente dos fabricantes. Como a maioria 

dos produtos selecionados por categorias se dirigem a posições pré-estabelecidas nas gôndolas, 

questões como estoque, gerenciamento de perdas e arrumação, tornam-se mais fáceis de 

resolver. O gerenciamento de categorias, associado aos códigos de barra, permite a gestão 

de marcas e produtos como uma unidade de negócios dotada de certa autonomia dentro da 

organização; isso tem permitido aos gerentes processar ofertas, promoções e ações de 

merchandising de forma muito mais eficiente. Permite, além disso, efetuar com mais clareza 

a administração do giro e retorno dentro da moderna proposta de lucratividade por metro 

quadrado. 

O maior feito da inteligência de marketing, porém têm sido na profissionalização da cadeia 

de tomada de decisão dentro das lojas. A antiga expertise baseada em conceitos oriundos da 

experiência e do senso comum não tem mais apresentado resultados como antes, devido às 

rápidas mudanças acontecidas nos mercados e com os consumidores. Assim, mais que acu

mular dados, a Inteligência de marketing têm proporcionado a efetiva introdução nas lojas 

do conceito de marketing de relacionamento e customização em massa. Isso se reflete no 

uso de ações em tempo real, modelos que levantam necessidades objetivas e subjetivas, o 

teste de hipóteses, avaliação de aproachs publicitários, promoções, pricing e até definir 

posicionamento otimizado de marcas e produtos no POY. 

Por outro lado, ao dar mais ferramentas ao varejista, exigiu que este ampliasse seus conheci

mentos teóricos com relação ao novo objetivo da loja: Reter clientes e fazê-los cada vez 

mais fiéis. Portanto, torna-se fundamental para o profissional de marketing das lojas hoje 

conhecer as modernas teorizações sobre o comportamento de compra do consumidor. 
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3. 4. TEORIAS DA PESQUISA 

Sempre houve uma necessidade imperiosa, por meio daqueles que vendiam ou produziam, 

de conhecer os consumidores finais de seus produtos. A idéia central, que permeia este 

raciocínio até hoje é que quanto mais conhecimento se puder reunir sobre os hábitos e 

preferências dos consumidores, mais fácil será a possibilidade de se oferecer produtos de 

acordo com as necessidades destes. 

A satisfação das necessidades do consumidor não era o objetivo dos primeiros varejistas29
• 

Eles tinham plena consciência de que seus concorrentes poderiam fazê-lo da mesma manei

ra. Desta constatação, os antigos varejistas introduziram o conceito de serviços agregados 

ao produto, de forma a mais do que satisfazer uma necessidade, criar uma satisfação através 

de atitudes capazes de surpreender o cliente agradavelmente. 

Desta maneira, um antigo varejista possuía, ainda que intuitivamente, todas as características 

esperadas de um bom relacionamento com os clientes; um bom banco de dados (geralmen

te gravado na memória) a ponto de conhecer cada consumidor pelo nome, sua família, um 

bom serviço de entregas, que muitas vezes" antecipava-se" às necessidades do consumidor 

e melhor que tudo, boas linhas de crédito. 

Inserido na própria comunidade, aliado à pouca complexidade da administração e com uma 

concorrência muitas vezes amigável, este modelo de varejo encontrava respaldo na realida

de que o mercado apresentava: poucos produtos industrializados e uma demanda maior do 

que a oferta. 

Entretanto, o crescimento demográfico, a transferência de parte da população dos campos 

para as cidades (coisa que ainda acontece em países periféricos como o Brasil ), aliados a 

uma ampliação da concorrência mostrou que este modelo estava com os dias contados. O 

surgimento do conceito de marca como conhecida hoje começou a se fortalecer, visto que 

passava a substituir a confiança da escolha que os antigos varejistas construíram em suas 

relações com a clientela, visto que muitas vezes eles definiam quais eram os bons produtos. 
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Depois do boom do pós-guerra, onde anos de demanda reprimida traduziram-se em recor

de vendas para a maioria dos produtos, começou a existir um movimento pelo fortalecimnto 

de uma disciplina que buscasse definir regras e orientações para o mercado. Assim, o marketing 

passou a se fortalecer dentro das organizações, baseando-se em duas perspectivas básicas30
: 

a) A identificação de grupos de consumidores com características próximas, que pudessem 

ser atendidos por novos produtos ou que não se encontravam bem atendidos pela concor

rência. 

b) O empenho na criação de técnicas operacionais para classificar, ordenar e processar as 

informações sobre formas de se atingir níveis de eficiência satisfatórios com os aspectos 

físicos das empresas ( estoques, transporte, recursos humanos, entre outros ). 

O conceito de foco no cliente começou a amadurecer nas organizações a partir do momento 

que a curva de fracassos dos produtos lançados começou a aumentar, trazendo 

questionamentos para a alta administração. A maioria das organizações no entanto começou 

a olhar para seus processos internos, para a qualidade de seus produtos, para a otimização 

dos fluxos de comunicação internos e para a arquitetura dos negócios. Chegara-se a conclu

são que os produtos não vendiam porque não tinham qualidade, e mesmo a construção de 

estratégias de fortalecimento da marca não seriam suficientes para posicionar os produtos 

no mercado de forma a gerar lucratMdade. 

No entanto, depois de severos cortes para se obter eficiência nos processos, observou-se 

que a ilusão de que bastava criar um produto revolucionário e com uma estratégia de comu

nicação de massa forte, baseada na construção de atributos de marca, caiu por terra em 

função do avanço da tecnologia. Por um momento, o produto revolucionário ou construído 

dentro de um guarda-chuva fornecido pela marca alavancava fortes índices de venda, princi

palmente quando esta conseguia posicionava-se de forma clara em um determinado seg

mento. Entretanto, o barateamento da tecnologia, empresas inovadoras e o mercado 

globalizado criavam para os departamentos de marketing, curvas cada vez mais curtas de 

vida de produto e consequentemente, perda de mercado. 
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As orientações de marketing e vendas começaram a se posicionar de forma diferente para o 

mercad031
, questionando-se sobre o fato de que um grande volume de vendas de um produ

to, mesmo que seu ciclo de vida fosse curto, era de fato lucrativo para as organizações. A 

solução encontrada foi uma alternativa intermediária: se novos produtos auferiam grandes 

volumes de vendas, e era isso que o consumidor parecia sinalizar, nada mais coerente do que 

criar extensões de marca, principalmente ajustando-se a novos mercados que a cada dia 

pareciam cada vez mais promissores, e que a qualquer momento poderiam ser dominados 

pelos concorrentes. 

Philip Kotler ( 1998) diz que o conceito de foco no cliente passou a funcionar efetivamente 

quando percebeu-se que marketing não buscava satisfazer necessidades do consumidor, mas 

antes desejos. Para Kotler, a necessidade é algo completamente diferente do desejo, sendo o 

primeiro associado à idéia de sobrevivência do indivíduo ( por exemplo, quando sentimos 

fome - uma necessidade) a qual pode ser eliminada de diversas maneiras ( através de um Big 

Mac ou uma refeição simples ). O que determinará esta escolha são os desejos do consumi

dor, sendo a função do marketing tornar estas opções altamente "desejáveis", onde a 

marca têm uma importância fundamental pois significa o "certificado de aprovação" ( um 

guarda<huva imaginário que resume conceitos tangíveis, como qualidade e intangíveis como 

alegria, etc. ). 

Assim, como a questão tangível parecia comum a todos, caminhando para a perigosa 

commodização ( ausência de diferencial, sobrando apenas o preço) as empresas voltaram-se 

para as questões de entendimento e percepção do que o consumidor necessariamente dese

java de seus produtos. Para fazer isso, entretanto, passou-se por vários modelos de pesquisa 

de mercado. 

Para o profissional de marketing, a opção por foco no cliente significa o entendimento das 

ações que realmente signifiquem valor para estes, para que possam efetivamente coordenar 

as diversas ações que compõem o mix de marketing dentro de uma forma pró-ativa. Assim, 

o pleno conhecimento das teorizações da pesquisa pode se tornar a base de novos in puts 

para os processos de entendimento dos desejos do consumidor, já que - na maioria das 

vezes - nem ele sabe se posicionar a respeito. 
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3.3.1 Histórico da Pesquisa 

Leibnitz é considerado hoje o pai da pesquisa funcional; foi este filósofo que formalizou os 

conceitos dos Enciclopedistas franceses do século XVIII, para os quais o mundo só poderia 

ser entendido por partes, com análises detalhadas de cada uma destas partes para a compre

ensão de todo o objeto estudado. O mundo real - acreditava-se - só poderia existir se pudes

se ser explicado de forma lógica e representado através de "ilustrações" acadêmicas ( mais 

tarde conhecidas por modelos ). Para Leibnitz e os enciclopedistas, se não se pode teorizar 

e pensar, não pode existif"'W, ou melhor traduzindo, o que não permite uma análise através da 

construção de um modelo não tem importância científica. 

As visões utilitaristas de Bentham e Stuart MiII reforçaram esta forma de pensar através da 

corrente pragmática inglesa, apoiada também nos conceitos positivistas de Auguste Comte 

no continente, das correlações de causa e efeito para a pesquisa científica35
• 
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Por conseguir reunir um volume de conhecimento assombroso, estes modelos de análise 

ainda são altamente empregados nas pesquisas atuais36
• A construção de modelos baseados 

em análise empíricas do mundo e sua posterior quantificação em volumes númericos e aná

lise estatísticas adaptou-se de forma singular na teoria da comunicação e informaçãoxx,sendo 

posteriormente adaptadas para o entendimento das noções de segmentos dos veículos de 

mass-media. 

Mesmo nas ciências sociais houve uma grande influência das análises funcionalistas, a ponto 

de Neurath afirmar que existia apenas uma "ciência unificada", segundo a qual não haveia 

nenhuma diferença lógica importante entre ciência social e ciência natural. Guiddensxx afirma 

que: 

Inúmeras interpretações sobre o caráter da ciência foram desenvolvidas por 

aqueles que, usualmente, estavam associados a semelhante ponto de vista; e, 

a despeito de sua imprecisão, esse rótulo apresentava vários elementos co

muns: desconfiança da metafísica, precisão em definir o que é científico, ên

fase na verificabilidade dos conceitos e simpatia por formas hipotético-deduti

vas de construção de teorias. 



o empirismo lógico passou a ser encarado não como uma determinada filosofia da ciência, 

com postulados potencialmente questionáveis, mas como um modelo incontestável do que 

a ciência pudesse ser. Assim, questões de "interpretação" eram evitadas por duas razões36
: 

a) A ciência natural não podia ser considerada, no seu sentido básico como um empreendi

mento interpretativo, já que seu objetivo primeiro era a formulação de leis ou sistemas de 

leis, e as teorias viam-se obrigatoriamente ligadas às observações empíricas diretas. 

b) As ciências sociais, segundo esta visão, são "não interpretativas", ainda que seu tema gire 

sobre processos de cultura e de comunicação. 

Dentro do contexto específico da comunicação - que é o que importa para este trabalho

Berelson ( 1952) afirma que a pesquisa social deve ser ..... ( usada para) uma descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo das comunicações". Segundo ainda Wartella 

& Revis ( 1958), "esta seria a melhor forma de buscar as diferenças na recepção das mensa

gens em elementos eminentemente operacionais, tais como sexo, idade, classe social." 

Nas décadas de 40 a 60 apareceram - dentro da abordagem operacional e empírica - uma 

série de estudos comportamentais buscando analisar os hábitos dos consumidores norte

americanos sobre o processo de tomada de decisão nas comprasxx. Estes trabalhos servi

ram de base para o surgimento do conceito de "grupo primário" e da Teoria dos Degraus, 

onde a aceitação de uma marca dependia da passagem por uma série de etapas sucessivas e 

obrigatórias até sua adoção final. Os primeiros modelos de avaliação da marca adotados por 

essa época buscavam quantificar através de graus dados em questionários um determinado valor 

de marca através de atributos como consciência, interesse, avaliação, tentativa ou rejeição. 

É dessa época um modelo bastante adotado no Brasil nos anos 60, o AINDA ( Captar Aten

ção, suscitar Interesse, estimular o Desejo e passar à Ação ). Mesmo nesta fase, surgiram 

dissonâncias como Ernst DicherM, criticando a excessiva valorização da pesquisa e do ques

tionário estruturado em detrimento de entrevistas aprofundadas ( depth interviews ) e das 

novas interpretações da antropologia cultural - que segundo seus adeptos - estaria em con-
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dições de melhor interpretar "essa arte simbólica que é o ato da compra". Unindo-se a 

Dicher, Horkheimer e Adorno - então exilados nos EUA - trabalhavam na Universidade de 

Colúmbia para um dos primeiros estudos sobre os efeitos da cultura de massa dos progra

mas de rádio (Princeton Office ofRadio Research, uma das primeiras instituições voltadas para 

a análise dos meios de comunicação) e fizeram o seguinte comentário: 

A necessidade de se limitar a busca de dados seguros e certos, a tendência a se 

desacreditar toda pesquisa sobre os fenômenos como metatisica, corre o risco 

de obrigar a pesquisa social empírica a se restringir não ao essencial, em 

nome do que não pode se constituir objeto de controvérsia. Com excessiva 

frequência, a pesquisa se vê impondo seus objetos pelo método que dispõe, 

quando seria preciso adaptar os métodos ao objeto38
• 

As abordagens sobre o estudo de comunicação e as interpretações dos aspectos que influenciam 

o comportamento do consumidor foram sintetizadas dentro de uma única teoria, que formali

zou-se por esta época e ficou conhecida como a Teoria Homeostática39
• Dentro desta explica

ção, em seu estado de repouso o indivíduo encontra-se em aparente equilíbrio, ou seja - não 

orientado para uma ação em particular:. A partir do momento em que surge um desejo, motiva

ção ou impulso o indivíduo assume determinado comportamento para satisfazer este desejo 

manifesto, voltando novamente ao repouso até surgir novo estímulo. 

A Teoria Homeostática levou diretamente às Teorias da Motivação40. Essas teorias são uma 

consequência evolutiva da análise empírica (já que a motivação não pode ser diretamente obser

vada, mas associada ao comportamento ). De orientação eminentemente psicológica a princípio, 

as teorias da motivação encamparam posteriormente as teorias sociais que buscavam explicar o 

comportamento de compra. Essa corrente analisa a natureza dos estímulos de duas formas bási

cas, como mostradas abaixo. sem necessariamente um excluir a outra: 

.,.---... , , 
, ESTÍMULO I •• """ 1 
~ INTERNO ..,.., ... _-_ .. 

.,.--- ... 
. '. ' '2 , • • ESTlMULO .. 

" EXTERNO, ..._-_ .. 
• I J:COMPORTAMENTO 

tOO 
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- As Abordagens de pesquisa baseadas em estímulos externos 

a) A Corrente de Pensamento Econômico: 

Foi a primeira escola de análise a se preocupar com questões relativas ao comportamento 

de compra; segundo Dubois (1998) à época do surgimento deste modelo, as teorias de 

marca ainda não estavam bastante desenvolvidas, sendo que a maioria dos produtos encon

trados eram genéricos ou commodities. A grande preocupação, como convém a uma boa 

teoria econômica, estava no foco da produção. 

Do mesmo modo e em concordância com a orientação geral da reflexão econômica, que 

faz do processo de alocação de recursos limitados o seu objetivo de investigação por exce

lência, o comportamento do consumidor foi analisado desde o princípio como um compor

tamento de escolha de bens existentes em quantidade limitada, para satisfazer a necessidades 

por definição inesgotáveis. Assim a variável fundamental do consumidor baseia-se na prefe

rência, sintetizada portanto na seguinte frase: O que eu consumo exprime a prioridade de mi

nhas escolhas41
• 

A crítica que se faz a esta teoria baseia-se nas questões ligadas a transparência do consumi

dor, ou seja, a hipótese de que este tem um conhecimento perfeito e racional de suas neces

sidades e dos produtos suscetíveis de as satisfazer. Quando se pensa hoje que o mix de um 

hipermercado possui cerca de 15 mil ítens, observa-se o distanciamento entre teoria e 

realidade, além da já citada desatualização da teoria em termos de realidade de mercado. 

Mas foram as ciências sociais que demonstraram - através de pesquisas - que o indivíduo por 

definição possui uma limitada capacidade de absorção de informação, em função da existên

cia de filtros sociais, e um conhecimento imperfeito de sí e do ambiente em que está inseri

d042
• Outro ponto levantado critica a maximizaçãoda satisfação, visto quevárias análises conside

ram esta posição ótima do consumidor no caso da compra relativa e bastante individual. 



a) A Corrente do Metódo de Atitudes e Preferências: 

Atualmente, é a escola que mais vêm gerando produção intelectual43
; parte do pressuposto 

que existem fatos internos (desejos) e estímulos externos (percepção) para influenciar e 

justificar o processo de compra. Sendo uma abordagem da vertente utilitarista, orienta-se 

pela definição da atitude como uma predisposição inata do homem em avaliar marcas e 

produtos dentro dos seguintes componentes: 

I) Cognitivos: Baseados em conhecimentos a priori, crenças e associações, dentro de um 

contexto de imagens globais. 

2) Afetivos: Construídos dentro de um processo de avaliação de imagem ( marca Iproduto ) 

3) Conotativos: Baseado nas intensões de compra do indivíduo. 

Pragmática por excelência, esta proposta procura basear-se na análise empírica, na observa

ção e ex post facto na classificação das atitudes e preferências, partindo da premissa final de 

que um indivíduo tende a adquirir marcas e produtos quando suas atitudes são mais favorá

veis . Geralmente define-se a atitude e preferência associadas às intenções de compra, medi

das em questionários estruturados, com algum grau de avaliação onde se define a predispo

sição para a compra, conforme o exemplo abaixo: 

Qual das (rases seguintes é mais adequada ao produto ou marca X? 

- Comprarei novamente ( I ) 

- Comprarei provavelmente ( 2 ) 

- Não sei se comprarei ou não ( 3 ) 

- Não comprarei provavelmente ( 4 ) 

- Não comprarei com certeza ( 5 ) 
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Este tipo de modelo de pesquisa procura unificar em uma única análise elementos de per

cepção, psicologia e aspectos culturais. Por ser extremamente ampla, têm dificuldade em 

formar um quadro em profundidade do processo de compra. Este tipo de análise é o mais 

usado na alimentação dos bancos de dados de informações do consumidor a posteriori, ou 

seja, depois do ato da compra. Sua característica extensiva também encontra limitações ao 

tentar mapear todas as dimensões associadas ao sujeito, e que não podem ser conhecidas de 

maneira tão clara e simples. 

Num exemplo prático, pesquisas deste gênero feitas com a revista Playboy apontam como 

elemento mais "apreciado" no conjunto da obra as entrevistas, demonstrando claramente 

que o consumidor mente ao considerar seus critérios de escolha inconfessáveis ou secretos. 

Dentro da questão da praticidade, quando efetuado o tabu lamento dos questionários fica 

muito difícil saber a importância relativa dos fatores descritos. Além do mais, questões cultu

rais tornam sua aplicabilidade extramente problemática. Num caso prático, é sabido que nos 

países orientais existe uma dificuldade muito grande, inerente a cultura, de se escolher nú

meros extremos ( no caso do modelo apresentado, I e 5 ). 

A análise das atitudes e preferências têm atingido grande ênfase nos últimos anos por - e 

apesar da sua multidisciplinaridade - permitir o levantamento de um grande volume de dados 

em períodos restritos e dentro de uma orientação voltada para resultados práticos: a atitude 

e preferência determinadas de forma operacional, para que se possa empreender uma nova 

etapa, que seria a mudança de atitude e persuasão, elementos para onde devem converter 

todos os meios de comunicação para agir de forma eficiente, pontuando-se pouco a pouco 

as tendências de mercado e efetuando-se as necessárias correções de rota. 

Assim, a persuasão pode ser definida como o esforço de comunicação visando influenciar as 

atitudes da audiência. Para se atingir este fim, duas estratégias são passíveis de emprego: a 

adaptativa, que consiste em moldar a mensagem a uma matriz identificada e pré-existente e 

a de ruptura, que como o nome indica, possui uma característica de impacto direto. 



104 

Apesar de bastante temida, a questão da persuasão pode ser uma possibilidade para ampliar 

e causar uma maior eficiência das mensagens recebidas pelos indivíduos, hoje imersos em 

um sem-número de mensagens das mais variadas fontes. A questão ética deve porém estar 

sempre permeando este tipo de escolha, já que a persuasão dissimulada encontra-se na 

fronteira do que os profissionais de comunicação consideram como aceitável no mercado. 

b) A Corrente Behaviorista ou Comportamenta/ 

o Behaviorismo é uma abordagem psicológica que coloca o comportamento no lugar dos 

processos mentais como objeto de estudo, descartando o método introspectivo44
• É uma 

corrente de pensamento alinhada ao empirismo e ao pragmatismo, pois parte da premissa 

que a psicologia é uma ciência objetiva, baseada no estudo de como acontece o comporta

mento influenciado por causas ambientais, origem de todas as manifestações observáveis45
• 

Assim, sendo seu objeto de análise o comportamento, não existe interesse nas estruturas 

mentais e construtivas da personalidade do indivíduo. Todo o comportamento por definição 

é derivado por um impulso formalizado devido a experiências, causadas pelo hábito. 

Essa corrente, que tem entre seus adeptos Skinner«', Miller e Dollard ,vem sendo constante

mente atualizada, principalmente devido aos confrontos teóricos com os psicólogos da 

Gesta/t,de onde já adaptou alguns conceitos, em função da aceitação dos vários níveis de 

percepção entre os indivíduos e a grande influência que esta percepção sofre devido ao 

grupo social ao qual estão inseridas as pessoas. A teoria Behaviorista teve também que se 

adaptar em virtude do que em sua primeira fase concebera como "perfeito condicionamen

to". Estas conceituações radicais tem sido revistas, a ponto de hoje já existir o jargão 

neobehaviorismo48
• 

Apesar disto, o Behaviorismo possui uma vertente prática muito forte e que têm sido muito 

usada no PDV: as ações de amostra grátis e experimentação ( como um test-drive ) baseiam

se na sequência de um comportamento aprendido, na seguinte sequência: Comportamento 

- recompensa - aprendizagem. Apesar das críticas, esse tipo de abordagem traz resul-
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extremamente confirmados nas ações descritas, de modo que não se pode imaginar hoje 

um lançamento de produto sem este tipo de ação. Alguns profissionais de marketing de 

varejo alegam que ações de degustação podem ampliar as vendas em pelo menos 80 % 

durante o período em que estão sendo efetuadas. 

Este princípio também relaciona-se com a criação de ações vip para clientes identificados 

como valiosos para as empresas, assim como campanhas de coleções de adesivos, técnicas 

de cuponagem em supermercados e mesmo a criação de personagens afetivos, dotados de 

algum tipo de comportamento associado à imagem da marca.O exemplo do tigre da Kellog's 

é emblemático para este caso. As atitudes definidas por estes personagens, repetidas à exaustão 

nos meios de comunicação de massa acabam por transferir-se aos produtos e marcas que a 

eles estão associados. 

c) A Corrente da Percepção (Gestalt) 

Esta teoria, também derivada da psicologia, teve origem na Alemanha e foi introduzida nos 

EUA por psicólogos alemães que se exilaram com a ascenção do nazismo. Na verdade, as 

concepções dos Gestaltistas foram o principal foco de resistência às fortes correntes 

behavioristas que imperavam na pesquisa de mercado nas décadas de 40 e 5()48. 

Seus adeptos baseiam-se fato de que todo o conhecimento só pode ser formulado através 

da percepção. Estes mecanismos perceptuais que os indivíduos possuem são particulares se 

comparados,e a amplitude de percepção pode também variar, mas as estruturas montadas 

através da interação com o meio ambiente são comuns a todos e podem ser configuradas e 

utilizadas para as pesquisas de mercado. 

A Gestalt tem vocação de criar um processo dinâmico entre as percepções do ambiente 

externo e as estruturas geradas no interior da mente. As teorias da percepção tem sido 

muito usadas tanto na confecção de peças publicitárias como na exploração do POVatravés 

de elementos que criam e associam uma "personalidade" aos produtos anunciados com esta 

técnica. Para os diretores de arte das agências, não há peças gráficas que não estejam hoje 



utilizando fundamentos baseados nos conceitos da Gestalt. Seus princípios evoluíram para o 

campo das artes, e muitas correntes pictóricas modernas usam também as suas teorizações. 

Existem estudos sobre teorias da cor baseadas em conceitos de Gestalt que muitas vezes 

são adaptados para o mercado sem que se identifique a fonte primária. 

Todos os conceitos da Gestalt baseiam-se em dois aspectos primários49
: 

-Sensação: 

Não entrando no mérito da vertente fisiológica da percepção, existem modelos-padrão de

finitivos pontuados através de vários testes efetuados com as pessoasso, em todos os tipos de 

abordagens, raças e padrões sócio-demográficos. Na verdade, os indivíduos tendem a repa

rar nas diferenças, nos desvios e na irregularidade, o que leva diretamente à questão dos 

limiares da percepção. Muitas marcas, embalagens, displays são apoiados nesta concepção. 

A selectividade, descrita de maneira interessante por HuxleySI permite que se efetuem tes

tes nos limiares críticos que ajudam a manter a imagem da marca ( no sentido de sua concep

ção visual) associada a elementos interpretativos gerados na mente do consumidor. 

-Interpretação: 

o indivíduo, através de processos fisiológicos, recebe os estímulos externos que causam 

sensações os quais organiza mentalmente e procura interpretar. Para a Gestalt, existem qua

tro estruturas básicas associadas à interpretação: figura e fündo, agrupamento e reagrupamento, 

conclusão e ambiguidade.Todos esses conceitos interpretativos são usados para gerar ele

mentos tangíveis para formalizarem o conceito de imagem visual da marca ( desde a embala

gem, a imagem corporativa, pintura de frota, a bandeira e o tótem, no caso de uma rede de 

supermercados ). As empresas investem grandes somas de dinheiro reformulando suas 

embalagens e suas imagens corporativas devido a princípios de Gestalt. A imagem da marca 

passa a ser então o conjuntos dos atributos gráfico-visuais a respeito de um produto e que se 

transferem para o produto em questão. Desta forma,a marca designativa de uma empresa 
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de software deve possuir signos percebidos e associados que passem a sensação de leveza, ao 

contrário de uma siderúrgica, que deve trabalhar com uma simbologia hard, ou elementos 

de maior "peso" visual. 

o conjunto de percepções de um poduto ou marca permite que lhe seja atribuído um 

posicionamento, entendido como o esforço de concepção da imagem, com o objetivo de se 

sustentar melhor na mente do consumidor; por outro lado, o bom design reforça os atribu

tos positivos e de sustentação que esta possui, mesmo não havendo no momento o 

"desejo"de adquirir o produto. As pesquisas de marketing baseadas em análises de percep

ção permitem testes comparativos entre produtos e embalagens concorrentes, dentro de 

uma mesma estrutura, chamada de gráfico perceptuals2• Este é constituído de três elemen

tos básicos: 

I ) - Identificação de atributos, através de abordagens diretas ao consumidor ( inquéritos) no 

ato da compra. Podem ser realizados testes de laboratório chamados projetivos, como os 

que examinam a movimentação da pupila na hora da apresentação de uma peça publicitária 

para se decidir o ponto focal do projeto. 

2) - Construção e posicionamento, através da medida de importância dos critérios orientados 

previamente através de uma hierarquia definida pelo grupo de análise, onde se buscam elimi

nar as redundâncias dos desenhos e elementos que dificultem a assimilação e / ou interpreta

ção entre as dimensões identificadas. 

3 ) - Definição do espaço das representações, baseando-se em conceitos de proximidade con

forme formatado pelos teóricos da Gestalt, construídas através das respostas apresentadas 

pelos consumidores a questões previamente identificadas como semelhança, estrutura, na

tureza, equilíbrio e quantas mais forem necessárias para definir uma personalidade à marca, 

produto ou embalagem representados. 
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- As Abordagens de pesquisa baseadas em estímulos internos 

a) A Teoria Psicanalítica: 

Em oposição ao homo economicus consciente e racional, as teorias de motivação interna não 

excluem obviamente as influências externas, mas elegem as primeiras ao elevar os aspectos 

mentais como fundamentais para o entendimento das ações do indivíduo. Freud53 foi o pri

meiro a realçar o papel desempenhado pelas motivações inconscientes, não diretamente 

observáveis mas inferíveis por meio de análises. 

A influência do método psicanalítico no marketing tem sido bastante importante, pois colo

cou em relevo a dimensão simbólica e não apenas funcional do consumo. Ernest Ditcher54 

foi um dos psicólogos que mais contribuiu para esta corrente do ponto de vista mercadológico. 

São deles os primeiros testes projetivos ( que buscam identificar defesas inconscientes do 

consumidor) e os primeiros estudos em profundidade ( focus groups ) que buscavam analisar 

as principais motivações e necessidades para determinados comportamentos. 

Estas análises foram evoluindo da abordagem psicanalítica de Freud para, através de outros 

psicólogos, abranger vários conceitos do que seria necessidade para o ser humano. Na listagem 

de Mac Dougall, por exemplo, existem cerca de 600 listadas. A grande crítica que os cientis

tas funcionais e os empiristas fizeram ( da dificuldade da comprovação destas análises) gerou 

a necessidade da criação de "agrupamentos" por ordem de importância; esses agrupamen

tos dariam origem às idéias de segmentação e que depois seriam fundamentais para a teoria 

da hierarquia das necessidades, proposta por Maslow lO' • 

Abraham Maslow definiu sua hierarquia ( considerada a mais aceita) baseando-se em três 

pontos principais: 

I) - O indivíduo experimenta numerosas necessiades que não têm a mesma importância, e 

por isso podem ser hierarquizadas. 
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2) - O indivíduo procura satisfazer a necessidade que lhe é mais importante 

3) - Quando uma necessidade deixa de existir ( mesmo que temporariamente) o indivíduo 

procura satisfazer, dentro da hierarquia, a necessidade seguinte. 

As críticas56 que podem ser feitas a essa metodologia partem do princípio de que se toma 

muito difícil o mapeamento funcional das necessidades, posto que um determinado tipo de 

comportamento pode corresponder a vários tipos de necessidade ou, por outro lado, atos 

aparentemente similares podem surgir de motivações diferentes. Essa questão também 

abriu o campo para o fato dos chamados .. conflitos de motivações", como a mudança de 

atitude, a agressão e a forma de administrar conflitos e frustrações, baseando-se nas rea

ções do indivíduo ao não ter suas necessidades atendidas. As mudanças de marca e de em

presas são geralmente explicadas por esta noção, baseando-se para isto no conceito de 

trocas simbólicas entre consumidor e a marca. 

b) Teorias da Personalidade: 

A Pirâmide de 

MASLOW 

Fonte: Maslow no Gerenciamento: 
Qualimark. 2000 

Essa teoria, derivada da análise psicológica, parte do seguinte pressuposto: se um indivíduo 

tende a agir de uma determinada forma a priori, pode-se deduzir que essas motivações basei

am-se em uma estrutura mais forte, que pode vir a caracterizar o indivíduo de uma forma 

duradoura. Este formato tende a ser conhecido como personalidade, podendo ser descrito 

como o conjunto de reações estáveis e coordenadas de um sujeito face seu meio envolvente, 

segundo E. Hilgard57• 
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CattelS8 divide a história das teorias da personalidade em três períodos: I) Intuitivo e basea

do em noções de senso comum, vindo desde a Antiguidade. 2) O que se prolonga até a 2a
• 

Guerra Mundial, apoiando-se em análises feitas pelos militares para seleções de indivíduos, e 

onde se destacam as contribuições de Freud, Horney, Riesman e Erickson59• 3) A corrente 

dominante que vem até nossos dias, experimental e quantitativa, pondo em relevo a noção 

de que traços de personalidade podem ser agrupados em conglomerados maiores e 

mapeados, através do cruzamento de dados demográficos, geográficos, perfis de compra, 

entre outros. 

A necessidade de nomenclatura, classificação e determinação ( desenvolvida através de bate

rias de testes e questionários) gerou um sem-número de variações e conceituações de 

tipologias de personalidade, que apesar de aparentemente coerentes, parecem sublinhar 

noções de senso comum ( do tipo "indivíduos mais inovadores tendem a usar DVD antes dos 

outros ). Mais interessante, isto teve um impacto menos importante do que se imaginava 

quando aplicado ao contexto do mercado. E de fato aconteceu porque na verdade havia 

muito pouca correlação entre o ato de compra e o estilo de personalidade. 

No quadro abaixo, apresenta-se um exemplo de pesquisas baseadas em teorias da Persona

lidade: no caso retratado, a carta tipológica de sócio-estilos francesa. 

SENSUAUSMO 

FNGIDORES 

DESINIBIDOS 

APROIIEITADORES 

UBERTAAIOS 

ASCEl1SMO 

VIGILANTES 

EXEMPLARES 
F r~nca Materialista 23% 

UTIUTARISTAS 

CONSERVADORISMO 

EXPECTANTES 

CONSERVADORES 

RESPOOSÁVEIS 
MORALIZADORES 

Carta Tipológica de Estilos de Vida (1988 ) em França 
Fonte:B. Brochard e J. Lavendrine. Le Publicitor. 3. Ed. apud 
Dubais. Bernard. COITI(Jf"HI'Ider o Consumidor. Dom Ouixote. Lisboa 1990. 
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Apesar disso, muitos defensores dessa corrente afirmam que a ambiguidade dos resultados 

é devido muito mais a insuficiências metodológicas do que propriamente pela ineficácia do 

mapeamento por personalidade. Apesar do sentido causal parecer ambíguo, independente 

das justificativas apresentadas, essa teoria contribuiu para chamar a atenção de questões que 

envolvem a imagem que o consumidor tem de sí mesmo, e que acaba se traduzindo nas suas 

relações com as marcas e produtos, realçando o verniz das ações simbólicas entre a perso

nalidade "idealizada" e os valores "idealizados" no conceito de imagem de marca. 
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- A Abordagem etnográfica para o varejo 

A necessidade de se fazer um breve resumo das teorias que suportam a maioria das formas 

de se fazer pesquisas voltadas para o comportamento do consumidor é muito importante 

para o profissional de marketing. Assim, pode-se conhecer o verdadeiro alcance e as limita

ções que cada tipo de enfoque pode reservar. Se a organização trabalha dentro do conceito 

de inteligência de marketing, que significa, em suma, o processo de convergência de fontes 

de informação para dar mais suporte ao processo de tomada de decisão, essas informações 

tornam-se valiosas no momento da montagem de um data mining. 

Conhecendo-se as limitações, pode-se fazer um cruzamento de dados mais aprimorado, 

evitando a repetição de dados, a perda de tempo e dinheiro e permitindo ao profissional 

escolher qual mais se adequa dentro de cada orientação ou objetivo que deseja imprimir nas 

lojas sob sua responsabilidade. 

Obviamente a lição maior que se tira é que os indivíduos nunca atuam de acordo com a 

previsibilidade demonstrada. Uma pesquisa que se proponha a afirmar de forma categórica 

que seu consumidor será fiel e voltará a comprar nesta loja estará fazendo um exercício de 

advinhação. Na verdade, o objetivo da pesquisa é ajustar o marketing através de suas ações 

de forma a que este cumpra suas metas estratégicas, não esquecendo que o monitoramento 

constante se faz através das expectativas e atitudes demonstradas pelo consumidor, que nas 

empresas orientadas para o cliente, é a razão final de todos os esforços. 

Por mais completos que se apresentem os modelos escolhidos, não haverá respostas certas 

nem um resultado previsível no final. Pesquisa que é usada para sublinhar ou referendar 

informações já existentes significa, antes de tudo, perda de dinheiro. Isso acontece porque a 

nova imagem - estratégica - que a inteligência de marketing programa para a pesquisa está 

associada a lucratividade. Neste caso, ao invés de referendar noções de senso comum, a 

pesquisa deve ser um alavancador de novas oportunidades e novos negócios, além de ajudar 

no desenvoMmento de ações que revertam beneficios percebidos para o cliente. 
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A vertente exposta neste trabalho, baseada nas análises psico-sociais tem como pano de 

fundo a motivação. A maioria dos profissionais de mercado, como Kotler ( 1998) considera 

que todos os fatores - internos e externos - devem ser analisados em conjunto para se 

produzir um resultado satisfatório em termos do entendimento do comportamento do con

sumidor. Entretanto, como já demonstrado, existem dois problemas quanto a esta análise: 

Em primeiro lugar, é preciso sublinhar que expectativas não são intenções. Em segundo, quan

to mais distante em termos de tempo, menos probabilidades existem das expectativas se 

tornarem intenções reais. Por outro lado, além da base psico-social, existem tantas variáveis 

influenciando o comportamento quantas se puder imaginar. Da França, Dubois (1998) infor

ma que a influência do meio social (parentes, vizinhos, família) é responsável por mais de 

50 % dos aspectos que influenciam a compra, contra 8 % oriundas da propaganda. 

Outra questão que o profissional deve se ater é a respeito da veracidade dos dados da pes

quisa: no Brasil, apesar dos índices de apoio à Marca Própria atingirem 65 % em quesitos 

como qualidade, preço, confiança, estes dados não se traduzem quando observa-se a passa

gem das compras no check-out. A maioria dos profissionais de comunicação, como já relata

do, também vêem com desconfiança os índices de decisão de compra por impulso na ordem 

de 85 % no PDY, e apontam a mesma prova dos nove; uma olhada no carrinho de compras 

não suporta esta afirmativa. 

Um outro aspecto interessante é que estima-se que entre 65 % e 85 % dos clientes que 

mudaram de fornecedor recentemente afirmaram que estavam satisfeitos ou muito satisfei

tos com o fornecedor anteriori'°. Na verdade, os clientes podem estar felizes, mas nem por 

isso serão fiéis. Podem sentir-se satisfeitos, mas não acreditam que seu fornecedor esteja 

lhes oferecendo a melhor relação custo-beneficio. 

Isso acontece porque enquanto a maioria das empresas procura compreender o comporta

mento de compra, poucas efetivamente procuram avaliar o grau de satisfação do cliente. 
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Isso acontece poque as empresas ainda não assumiram o que significa a expressão "foco no 

cliente". Essa expressão foi usada várias vezes neste trabalho, e significa saber diferenciar e 

programar um marketing one-to-one para cada cliente, diferente das visões do marketing de 

massa onde "o cliente sempre tem razão". 

Para os profissionais de marketing de varejo existem também boas notícias; a tecnologia 

integrada ( tanto do (ront-office quanto do back-office ) vem permitindo que o esforço de 

marketing se oriente para o mall da loja transformando-o naquilo para que ele foi criado: 

uma palco e uma arena onde se pode conhecer o consumidor em ação, observando-se em 

tempo real os efeitos das ações de marketing , da comunicação, o seu comportamento e a 

ação de influenciadores ( já é conhecimento do mercado que pessoas acompanhadas com

pram mais do que quando estão sozinhas ). 

Mesmo que exista exageros nas análises dos adeptos do esforço no PDY, é inegável o au

mento de importância nas estratégias de marketing, tanto dos gestores das marcas nacionais 

como dos profissionais de varejo. 

FATORES MOTIVACIONAIS DE COMPRA 

Características 
pessoais 

Culturais 
Sociais 

Psicciógicas 

Estímulos de MKT 

PREÇO 
PRODUTO 

. PONTO DE VENDA i--+-.... 
PROMOÇÃO 

Outros Estímulos 

Processo de decisão Decisão de Com pra 

Escolhas I Marca 
Local 

Quantidade 
Periodicidade 

Baseado em KOTLER. Philip 
-Administração do Marl<eting. 
Ed. Atlas. RJ - pag.161 
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A etnografia, pelo refinamento e sutileza próprias do método, pode ser capaz de captar 

significados de difícil observação através de outras técnicas de conhecimento do consumidor. 

A base de seu pensamento é que o comportamento não pode ser adequadamente compre

endido fora de seu contexto. Se o mall de uma loja é a arena onde acontecem as disputas 

simbólicas pelo coração e a mente do consumidor, traduzido pelas relações com as marcas, 

não há nada mais interessante do que observar o consumidor no momento em que ele 

estabelece estas relações ao interagir formalmente e informalmente aos estímulos encon

trados nas lojas. Além disso, o consumidor: 

I) - Já se encontra pré-disposto a comprar, portanto as expectativas e as intenções estão no 

seu limite mínimo de proximidade. 

2) - O mall permite o emprego de técnicas customizadas, capaz de gerar ações direcionadas 

para cada tipo de cliente. A cadeia de supermercados inglesa Sainsbury's detectou que - nos 

horários fora do rush - seu público consistia em pessoas da 3a
• idade, que tinham pouca 

atividade em suas casas e viam a ida ao supermercado como forma de passar o tempo. Em 

função disto, nestes horários a empresa contratou caixas e funcionários de 3a. idade para 

conversar e atender a este público, que na Inglaterra é detentor de alto poder aquisitivo·, 

ampliando suas vendas em um horário de baixo rendimento. 

3) - No modelo etnográfico as análises são feitas in loco, podendo-se mapear diretamente os 

comportamentos e influências na decisão das compras. Se realmente a empresa possui su

porte tecnológico ajustado a ações em tempo real, podem ser feitas ofertas e ações de 

merchandising "relâmpago" dentro de uma proposta de valor para o cliente, como vendas 

"casadas"e pacotes especiais. 

4) - As pesquisas etnográficas vêm se provando eficazes em vários ramos de atividade, co

lhendo sempre bons resultados. 

* Joumal of Product & Brand Management, vol.08, no.", 1999 
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Gilberto Strunck61 alerta que as variáveis que mais influenciam o comportamento do consu

midor estão diretamente ligadas ao tipo de percurso, ao tempo e ao número de gôndolas 

visitadas. Por outro lado, as pesquisas efetuadas pelo POPAI* - Brasil demonstram que os 

estereótipos típicos retratados pela teoria da personalidade ( loucos por ofertas, guiados por 

vantagens ou compradores compulsivos) não tiveram grande importância nos efeitos finais 

das decisões de compras. 

Se a abordagem etnográfica é de difícil aplicabilidade, pela introdução de conceitos culturais 

dentro do marketing de varejo, e sua funcionalidade está diretamente associado a conceitos 

como imersão, relações simbólicas e todo um vocabulário próprio proveniente da antropo

logia e ( ainda) estranho ao profissional de marketing do varejo, ela parece ser a maneia mais 

adequada de se responder a questões fundamentais dentro da análise do comportamento 

do consumidor. Em termos de gestão da Marca Própria, ninguém melhor que o varejista -

que dispõe de conhecimento e poder sobre o mall- para direcionar esforços no sentido de 

torná-Ia aquilo para que foi criada, e como os europeus vem demonstrando - um eficaz 

instrumento de criação de valor para o consumidor. 

·POPAI: Point of Purchase Advertising Institute - Maior organização americana especializada em PDVs. 
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3. 5. QUALITATIVO X QUANTITATIVO 

Existe uma grande diferença entre o conceito ideológico de foco no cliente e a empresa 

verdadeiramente orientada para o mercado; no primeiro caso, concebe-se a questão dentro 

da concepção de existência de um clima organizacional62 predispondo a aceitação de novas 

idéias e mudanças nas empresas, mas que é invocado apenas em determinadas circunstânci

as*. No segundo, pressupõe-se um valor globalizante, critério percebido como fundamental 

para a sobrevivência da organização e considerado coerente e alinhado dentro da visão e 

missão que a empresa se propõe. 

Para Michael Wing63
, a atual tecnologia e os conceitos que estão associados a ela direcionam 

os profissionais de marketing a buscar um foco exclusivista nos valores numéricos e nas 

estatísticas, sem levar em conta o que dizem os clientes. Segundo este autor" ... praticamen

te não existe no mercado um processo contínuo e sistematicamente válido para medir os 

índices de satisfação do cliente de forma individual ". O resultado passa a ser um grande 

esforço no sentido de buscar-se uma satisfação "genérica", baseando-se principalmente nas 

análises estatísticas definidas em questionário e nos números de lucratividade e retorno so

bre o investimento. 

Uma das consequências disto, causada pela ausência de uma cultura incorporada, é a utiliza

ção da tecnologia da informação como apenas mais um canal de municiamento de dados ao 

sistema, e não uma fonte segura de geração de elementos estratégicos para a inteligência de 

marketing. Gerador de economia nos processos, a TI acaba satisfazendo aos acionistas no 

sentido de aumentar a lucratividade pela eliminação de custos e pelo atingimento de metas 

de eficiência. Por outro lado, essa alocação de recursos não é posta na linha de frente da 

batalha pelo consumidor, evitando a criação de uma verdadeira cultura de foco no cliente. 

* Empresas que pnharam o Prêmio de Qualidade Malcolm Balbridge. nos EUA. mas que faliram logo depois apontam esta causa 

como uma das mais significativas em seus fracassos. Fonte: Management 3. jull ago 1997. 



Baseando-se no conceito de "mais é melhor", o que se observa agora é a existência de 

grandes bancos de dados entupidos com informações discutíveis à espera de idéias de marketing 

brilhantes6-4. A Coca-Cola hoje sabe que o consumidor de seu produto usa 3,25 cubos de 

gelo em média por refrigerante, assim como a Procter & Gamble sabe exatamente o núme

ro por país das pessoas que dobram ou amassam o papel higiênico usad065• 

Na Europa, toda a população de países como Holanda, Bélgica e Luxemburgo têm seus 

dados e comportamentos de compra totalmente mapeados, através de cruzamento dos 

diversos bancos de dados das indústrias, dos varejos, dos hotéis, etc. Mas isso não têm trazi

do aumentos efetivos de lucratividade nestes negócios. 
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Por conta disto, muitos administradores vêm tendo dificuldade em justificar a continuidade 

dos investimentos em CRM e outras tecnologias integradorasxx. Para os CEOs mais céticos, 

existe uma idéia de dé jà vu, visto que muitos já passaram pelos efeitos da terceirização, 

downsizing, reengenharia e TQM, e colocam uma resistência passiva a essas metodologias. 

A TI entretanto veio para ficar, mas é uma ferramenta e deve ser analisada como tal. Como 

lembra Manoel Pinto*,nenhuma tecnologia pode substituir o contato pessoal. Na verdade, a 

adoção da cultura do foco no cliente já cria a predisposição para a criação de novos modelos 

que possam agregar aos ganhos de eficiência uma eficácia obtida pela re-valorização de ques

tões substantivas que envolvem a pesquisa de mercado, muito mais no sentido de antecipar 

cenários do que propriamente mapear o passado. 

* Manoel Pinto é CEO da SIEBEL Brasil, empresa que detém 80% do mercado de CRM. Fonte: Revista Consumidor 

Modemo,no.9, jan 2000 



CAPíTULO IV 

METODOLOGIA DE PESQUISA 



4. I. INTRODUÇÃO 

Assuntos pertinentes a questões de Marcas Próprias só agora começam a despontar, ainda 

que de forma tímida, para além das publicações de associações de classe e revistas 

especializadas em varejo. 

Ainda assim, salvo algumas exceções de trabalhos acadêmicos encontrados na FGV-EAESP 

em São Paulo e na UFRJ-COPPEAD no Rio de Janeiro, a maior parte da bibliografia sobre 

assuntos ligados à Marca Própria é originária de fora do Brasil. 

Existem vários modelos com que o varejo internacional faz uso do conceito de Marcas Pró

prias. Na maior parte dos casos analisados, pode-se agrupar esse tipo de gestão em dois 

modelos predominantes: O modelo europeu com ênfase maior na Inglaterra, onde o fenô

meno das Marcas Próprias, pelo sucesso conseguido é emblemático para a maioria dos tra

balhos sobre o assunto e o modelo Norte-Americano, onde se encontram as maiores em

presas de varejo no mundo I • 

Este trabalho buscou o enfoque sob o prisma europeu para o levantamento do referencial 

bibliográfico, por considerá-lo mais avançado neste continente e mais adequado as proposi

ções formuladas, principalmente no que concerne à gestão das MPs como plataforma inicial 

para futuras Marcas Nacionais. 

A metodologia escolhida para efetuar a pesquisa baseou-se em três eixos principais: 

I) - Levantamento de bibliografia para a construção do referencial teórico. 

2) - Estudo de caso, devido a questões básicas da pesquisa, como a ausência de controle 

dos eventos comportamentais nas organizações e por permitir uma maior ênfase nos as

pectos contemporânos. 

3) - Observação informal do ambiente ( mall ) das lojas pesquisadas e suas vizinhanças. 
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4. 2. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

o primeiro ítem - levantamento de bibliografia - compreendeu as seguintes fases: 

a) - Uma revisão bibliográfica sobre a questão das Marcas Próprias x Marcas do Fabricante, 

como estas duas propostas são analisadas dentro da teoria das marcas ( brand equ;ty )e 

como, na prática, vêm se adequando no m;x de marcas das cadeias de supermercados. 

b) - Uma análise sobre a Inteligência de Marketing no Brasil, condição s;ne qua non para uma 

efetiva utilização das Marcas Próprias dentro das empresas de varejo orientadas para o cliente. 

c) - Análise da situação no Brasil das Marcas Próprias, usando para isso modelos de outros 

países ( notadamente Inglaterra e EUA) de forma a manter um entendimento dos cenários 

possíveis futuros para este ferramental de marketing. 

d) - Análise dos novos paradigmas de pesquisa no Brasil, baseados no equilíbrio de ações 

qualitativas e quantitativas, sem o qual não se pode falar sobre Marcas Próprias como instru

mento de fidelização às lojas. 

o segundo ítem - estudo de caso2 
- evoluiu dentro do seguite aspecto: 

Procurou evitar-se a utilização de questionários, visto que em muitos casos, revelados nas con

versas informais com profissionais do varejo, ..... estes questionários são respondidos por alguém 

da área e não necessariamente pelo gestor ou decisor do processo ... ". Por outro lado, a própria 

dinâmica do setor varejista e o ritmo de vida de seus profissionais ( vide pesquisa ABRAS no 

texto) poderia prejudicar, por motivos de demora, a resposta dos questionários. 

Yin ( 1989 ) define que um estudo de caso é um questionamento empírico que investiga um 

fenômeno contemporâneo com seus contextos na vida real, quando as fronteiras entre 

fenômeno e contexto não são claramente evidentes e nos quais fontes múltiplas de evidên

cia são usadas. Assim, a utilização de métodos qualitativos é plenamente justificável, confor

me Vergara ( 1997) para uma pesquisa do tipo exploratória, onde se requer profundidade na 

análise .. 
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Para superar estas dificuldades, optou-se pela criação de uma pauta básica onde foi colocada 

uma série de proposições a prior; sobre o assunto ( vide Anexo ), e enviada por internet para os 

profissionais identificados anteriormente como gestores das MPs. Depois, foram marcadas en

trevistas que aconteceram geralmente no ambiente de trabalho para uma das redes com sede no 

Rio de Janeiro e via telefone e e-mail para a rede com sede em São Paulo. No caso da rede com 

sede em São Paulo, houve a possibilidade de realização de entrevista com um dos gestores indica

do, mas acontecendo fora do ambiente da loja. 

As entrevistas individuais são úteis para obter a visão particular de cada indivíduo, principal

mente quando não estão estruturadas em questionários em que existe a exigência de uma 

resposta para uma posterior tabulação. De uma maneira geral as entrevistas - mesmo as 

telefônicas - excederam o tempo previsto (uma hora) em mais do dobro. Apesar de 

correr-se o risco de muitas vezes entrar por caminhos não alinhados com o verdadeiro 

objeto de estudo, este tipo de entrevista permite a coleta das impressões do entrevistado, 

além de ajudar a entender os valores de clima e da cultura da organização. 

Martins (1994 ) afirma que" entrevista não pode ser vista como uma simples conversa. 

Trata-se de um diálogo orientado que busca, através de técnicas de interrogatório, coleta de 

dados e informações para pesquisa". Apesar de ser considerado um método não

probabilístico, a abordagem po entrevistas se adequa perfeitamente dentro do método 

fenomenológico (Vergara, 1997), ao afirmar que algo só pode ser entendido do ponto de 

vista das pessoas que o estão vivendo ou experimentando. Portanto, apesar de seu caráter 

subjetivo, seu foco em processos se adequa satisfatoriamente a este tipo de pesquisa. 

o terceiro ítem - observação formal - foi necessário pelos siguinte aspecto: 

- É complementar, em caso de estudo exploratório, dentro da abordagem fenomenológica. 

HusserP diz que é próprio do método o abondono de idéias pré-concebidas. Entretanto, 

todo o pesquisador tem seu conjunto de crenças e opiniões, e a interpretação do fenômeno 

exige a interpretação de seus significados muitas vezes ocultos, através da observação for

mai, de relatos centrados no cotidiano e outros mais que ajudem a uma exata compreensão 

destes significados. 
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4. 3. UNIVERSO DE AMOSTRA 

Foram escolhidas por conveniência, três redes distintas de supermercado. O primeiro grupo' a 

ser contactado para esta pesquisa foi a Rede Rainha I Continente I Market Center* atuante em 

vários municípios da baixada e Rio de janeiro. As entrevistas foram efetuadas com o Superinten

dente-geral da rede, que também acumula a função de coordenação de compras. Também par

ticiparam o Diretor de Marketing e o Gerente para assuntos de Marcas Próprias da rede. Foram 

ouvidos também os diretores da área de informática e da área de projetos, sendo estes dois 

últimos - por não estarem diretamente ligados a área das Marcas Próprias - pelo menos na estru

tura apresentada - apenas usados para confirmar os dados relativos a aspectos como logística, 

emprego de soluções em Tecnologia de Informação e questões ligadas à operacionalidade das 

MPs. 

No caso dessa rede, também houve o contato com os gerentes de algumas lojas, para se assistir 

a ações de promoções e organização de eventos nos PDVs, além de se observar o clima 

organizacional e a observância do atendimento ao cliente in-store. 

A segunda rede escolhida foi o Grupo Pão de Açúcar, hoje a 2a
• rede de varejo no país com 

atuação nacional, e pioneira na implantação de Marcas Próprias no Brasil. O primeiro contato foi 

feito através da Gerência de RH e Treinamento, no sentido de indentificar em um primeiro 

momento as pessoas- chave que estivessem ligadas a questão das Marcas Próprias. Assim, foram 

entrevistados o Diretor de Marketing da Rede Extra no Rio de janeiro, o Gerente regional de 

produtos, e a Gerente de Marcas Próprias em São Paulo, todas efetuadas através de e-mail e 

entrevistas telefônicas. A gerente de RH e treinamento também foi entrevistada pessoalmente, 

mas as questões foram mais ligadas à cultura, clima organizacional e a visão da orientação para o 

cliente. Também houve sessões de visitas ;n-store, mas sem contato direto com os gerentes. 

A terceira rede a ser contactada foi a Rede Mundial, atuante apenas no Rio de janeiro. Esta rede 

têm como característica possuir vários sócios, a maioria deles compradores. Não há na rede uma 

gerência de marcas próprias ou de marketing, estando este assunto ligado à área administrativa e 

financeira. 

• Esta rede foi adquirida em fins de novembro pela Rede francesa Carrefour. que, dentro de uma estratégia de Cf'iaIrão de uma segunda 
marca de lojas menores, renomeou a cadeia como Champion, unificando esta bandeira com mais 126 lojas espalhadas pelo Brasil. 
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I) Cia. Brasileira de Distribuição ( Pão de Açúcar ) 

A empresa em questão recebeu um aporte de capital de grupo estrangeiro ( Casino ), mas a 

família do fundador ( Diniz ) mantém o controle do grupo. A organização tem como propos

ta ter vantagens competitivas nos seguintes aspectos: recursos humanos, capital, loclização 

das lojas próximas de cada público-alvo e tecnologia. 

A empresa vêm desenvolvendo uma forte campanha interna com foco em treinamento e 

ações voltadas para o público interno das lojas. Técnicas de empowerment, treinamento e 

processos de avaliação de desempenho atualizados fazem parte de uma busca de diferencial 

pelos funcionários, o que se traduz com a participação dos líderes e donos nos eventos dos 

funcionários. O quadro abaixo mostra uma idéia da posição da empresa e de sua evolução 

nos últimos anos: 

RANK. SEDE LOJAS CHECK_OUTS FUNCiONÁRIOS ÁREA FATURAMENTO ANO 

02 SP 275 5.152 33.048 624.368 m2 7.360.498.031 2000 

02 SP 223 2.783 20.799 295.980 m2 3.536.298.901 1996 

Fonte: ABRAS! Supermercado Moderno - Jan 200 I 

Dentro desta visão o grupo ordenou também grandes projetos em tecnologia e logística. No 

ano 2000 estes investimentos foram da ordem de R$ 82 milhões. A rede possui cerca de 

6000 fornecedores, sendo que destes, 800 já possuem ligação EDI ( taxa de crescimento da 

ordem de I 100 % ao ano ). O grupo tem uma estratégia diferenciada, mantendo um tipo de 

loja para cada tipo de público, como pode ser visto no quadro abaixo: 

LOJAS QUANTIDADE 

Pão de Açucar 146 

Extra 46 

Barateiro 83 

Eletro 74 

TOTAL- 349 

Fonte: ABRAS! Supermercado Moderno - Jan 200 I 

• Neste total, a Rede ELETRO está incluída. dando um total de 349 lojas. Entretanto para a ABRAS esta é uma rede especializada 
em eletro-eletrânicos e não tem as características de uma rede de varejo normal. Por isso, a discrepância entre os números. 



o Pão de Açúcar, pioneiro em MPs com o sabão em pó Alv, na década de 70, trabalha hoje 

com três grandes marcas, cada uma em consonância com os públicos específicos que aten

de, como as lojas. A marca Qualitá está disponível na Rede Pão de Açúcar, a Linha Barateiro 

e Extra são distribuídos nas respectivas lojas. No total são 1.200 ítens de alimentação, bebi

das, artigo de bazar, higiene e outros. Cumpre ressaltar que as Lojas Extra tem uma linha de 

cama I mesa exclusiva. De acordo com levantamento deste trabalho, os ítens oferecidos 

váriam em torno de 20 % a 40 % a menos que os líderes de mercado. 

o Pão de Açúcar possui um laboratório de controle de qualidade próprio, criado em 1985 e 

hoje passando pela terceira ampliação I modernização. Esse laboratório realiza, por 

amostragem, análises microbiológicas, fisico-químicas e metrológicas dos produtos vendidos 

em suas lojas. Este laboratório, segundo a entrevista, faz análises antes do produto chegar às 

lojas ( análise no depósito) e depois de retirado ( quando ultrapassa o prazo de validade ), 

para ver seu estado final. Quando do primeiro contato com o fornecedor que vai entregar a 

Mp, este deve apresentar (exigência da rede) um laudo de um laboratório idôneo compro

vando a qualidade de seus produtos. Assim, no Extra, uma amostra pode passar por até 3 

checagens de qualidade. 

2) Rainha / Continente / Market Center 

Este grupo, fundado nos anos 50, ao contrário do Pão de Açúcar, é um grupo com atuação 

regional apenas no estado do Rio de Janeiro, nos municípios da Baixada Fluminense e Rio de 

Janeiro. Sua análise se torna interessante a medida que serve de exemplo para o processo 

evolutivo das Marcas Próprias. Sua linha constitui-se de cerca de 30 produtos, a maioria de 

baixo valor agregado, como arroz, feijão preto, alpiste, óleo, café, farinha, havendo alguns 

com algum grau de tecnologia, como amaciantes, achocolatados, desinfetantes e detergen

tes. A entrevista mostrou que para redes de porte médio, apenas produtos de baixo valor 

podem manter uma boa lucratMdade; segundo o Superintendente Geral, para se ter boa 

lucratividade com as MPs é necessário haver escala. Produtos de maior valor agregado, 

significam uma negociação mais difícil com os fabricantes, visto que o poder de negociação é 

mais baixo e a visibilidade da rede média, em termos de check-outs, é menor. 
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Esta rede trabalha com produtos típicos de Marcas Próprias ainda de primeira geração, que 

também podem ser chamados de genéricos, mas já se encontra na de segunda geração. A 

questão do controle de qualidade é de responsabilidade total do fabricante. As marcas pró

prias recebem o nome das lojas em que estão posicionadas, como Café Rainha nas lojas 

Rainha e Café Continente nas lojas Continente. Isso não se deve, porém a nenhuma estraté

gia mercadológica; é que sendo uma empresa familiar, cada irmão (são 3) ficou responsável 

pela administração das redes. Outra característica interessante colocada é o fato de serem 

os fabricantes a procurar os supermercadistas de redes médias para oferecer seus produtos, 

ao contrário das grandes redes. 

A comparação da escalada das Marcas Próprias pode ser confirmada pela existência de mar

cas de 4a
• geração na Rede Carrefour. Apesar de não estar sendo objeto de análise, o Carrefour 

possui até uma linha de MPs de alta qualidade no setor de eletrodomésticos, que é a First 

Une. Abaixo, a posição no Ranking em 1999 da Rede Rainha etc. estudada: 

~NHASUPERMERCADOS 
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IRANK. SEDE LOJAS CHECK_OUTS FUNCiONÁRIOS ÁREA FATURAMENTO ANO I 
20 RJ 15 415 3.205 36.443 m2 274.936.138 1999-

DALlAS SUPERMERCADOS 

RANK. SEDE LOJAS CHECK_OUTS FUNCiONÁRIOS ÁREA FATURAMENTO ANO 

29 RJ 8 253 2.456 20.123 m2 1 58.826.214 1999-

CONTINENTE SUPERMERCADOS·· 

RANK. SEDE LOJAS CHECK_OUTS FUNCiONÁRIOS ÁREA FATURAMENTO ANO 

22 RJ 9 379 3.140 36.716 m2 257.501.134 1999-

Fonte: ABRASI Supermercado Moderno - Ronking 

É interessante ressaltar que a soma das três redes em 1999 era equivalente ao oitavo lugar 

do Ranking Nacional. Entretanto, como a rede possuía administrações totalmente diferen

tes, foram seguidos os critérios da ABRAS, mantendo-as separadas. 

• Como a rede foi vendida em 2000, sua colocação refere-se apenas ao ano-base de 1999. 
- Os dois Hipen MARKET CENTER estãoincluldos neste grupo, por serem administnldos junto com o Continente. 



As lojas Rainha sempre tiveram destaque na área da Baixada Fluminense e Zona Oeste, 

mantendo excelente imagem de bons preços. Sua comunicação destacava o fato através do 

slogan "o menor preço em toda a linha", traduzindo-se no fato de que não era uma loja que 

faz promoções, mas sim que mantém de fato o menor preço no mix de produtos.O Conti

nente e Dallas, por sua vez, firmaram-se nas áreas do subúrbio das estações da EFCB e 

Leopoldina. O maior crescimento da rede aconteceu durante a época inflaCionária; muito 

capitalizada, a rede mantinha clara vantagem compettiva através de negociação à vista e com 

excelentes descontos contra os fornecedores. Com o fim da inflação e da ciranda financeira, 

a rede entrou em declínio, sendo comprada pelo Carrefour em setembro de 2000. 

3) Mundial Supermercados 

O Mundial é a menor das três redes, com lojas apenas na área metropolitana da cidade. Sua 

composição societária muito fragmentada dificulta as decisões estratégicas. Isso se reflete no 

posicionamento da Rede em termos de share. Possuindo lojas na Barra e Zona Sul, até a zona 

suburbana, a empresa parece se voltar, em função do mix de mercadoria e localização, para 

os segmentos de classe média. Mesmo assim, possui um diferencial que vem se ampliando 

em função da concentração do setor. Já houve vários boatos de sua aquisição por uma rede 

maior, mas não há nenhuma evidência deste informação, tanto interna quanto externamente. 

Das três redes, apesar de sua projetada visão orientada para setores de classe média, é a que 

possui MPs apenas na primeira geração. Seus produtos compõem-se de genéricos de baixo 

valor agregado, como farináceos e grãos. ( cerca de 10 produtos de MPs ). Contudo, a visão 

dos sócios é de crescer nesse segmento. 

SUPERMERCADOS MUNDIAL 
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FUNCiONÁRIOS ÁREA FATURAMENTO ANO I 
29 RJ 13 244 2.040 18.300 m2 252.777.140 2000 

Fonte: ABRAS! Supermercado Moderno • Ranking 



4. 4. DESCRiÇÃO DA PESQUISA 

Depois de apresentado o roteiro aos participantes em uma primeira fase, começou-se a 

marcar as entrevistas, baseando-se em nove proposições básicas, sendo que estas não fo

ram apresentadas diretamente aos entrevistados, mas lidas e discutidas, deixando-se o 

entrevistado livre para se posicionar a respeito. As colocações de "afirmativo" e "negativo" 

foram criadas para manter uma espécie de trilha em que se pudesse ter algum tipo de balizador 

comum para todos os entrevistados. Cumpre lembrar que anteriormente fôra enviada uma 

pauta sobre os assuntos a serem tratados ( Anexo ). 

- Proposição O I 

Existe diferença entre discurso e prática na empresa quanto ao uso 

das Marcas Próprias para fidelizar o cliente? 

- Se afirmativo, quais as principais dificuldades ? 

- Se negativo, porque as ações no PDV são tímidas? 

- Proposição 02 

Marcas Próprias transmitem valor percebido ao cliente? 

- Se afirmativo, o que seria valorativo para o cliente? 

- Se negativo, há chances de reverter este quadro? 

- Proposição 03 

Existe algum tipo de qualidade ganha com o uso das Marcas Próprias 

para organização ( além dos operacionais) ? 

- Se afirmativo, quais são? 

- Se negativo, há chances de reverter o quadro? 

- Proposição 04 

Marcas Próprias representam uma integração positiva entre varejo 

e indústria? 

- Se afirmativo, quais seriam as vantagens? 

- Se negativo, quais seriam as desvantagens? 
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- Se afirmativo, quais seriam as vantagens? 

- Se negativo, quais seriam as desvantagens? 
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- Proposição 05 

A percepção dos clientes é favorável as Marcas Próprias ? 

- Em caso positivo, quais produtos / marcas ? 

- Em caso negativo, quais as soluções? 

- Proposição 06 

As Marcas Próprias demandam ações de comunicação? 

- Em caso positivo, em que mídias? 

- Em caso negativo, como promover? 

- Proposição 07 

Existem controles de qualidade da Marca Própria na organização? 

- Em caso positivo,quem é o responsável na empresa? 

- Em caso negativo, como é feito o controle? 

- Proposição 08 

Existe associação direta entre a Imagem da loja e a Marca Própria? 

- Em caso positivo, isso se traduz em vantagem ? Quais? 

- Em caso negativo, quais ações poderiam ser feitas? 

- Proposição 09 

Marcas Próprias são ativos estratégicos ou táticos na organização? 

- Em caso de serem táticos, qual é a sua temporalidade ? 

- Em caso de estratégicos qual o cenário para o futuro? 
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Os resultados de cada questionamento foram preenchidos pelo pesquisador de uma forma 

resumida, anotando-se as questões fundamentais; a partir disso, definiu-se em que ítens 

houve convergência de opiniões, de modo a se estabelecer uma linha-mestra de raciocínio 

para cada entrevistado, de acordo com a organização e unidade de negócio a que este pro

fissional pertence. 

As posições divergentes foram analisadas dentro de uma idéia de maior ou menor proximi

dade com as linhas de raciocínio mais convergentes. Depois disso, procurou-se integrar 

estas proposições com as perguntas iniciais que definem o problema sobre o qual se desen

volve este trabalho, buscando confirmar ou não as hipóteses delineadas. 

É interessante, a título de facilidade para leitura, relembrar o problema que este trabalho 

procura analisar através do modelo idealizado abaixo: Parte-se da premissa que está haven

do um processo de ruptura no universo do varejo, onde as propostas do marketing de 

massa vem sendo superadas pelo marketing de relacionamento (one-to-one). 

A convergência de esforços vem se deslocando cada vez mais para o PDV, buscando uma 

proximidade cada vez maior com o cliente através de ações de relacionamento e maior 

comunicação ( via CRM e outras tecnologias ). 

MODELO IDEALIZADO PARA O UNIVERSO DAS MPs 
.-----------

AMBIENTE, 

AMBIENTE 

------------
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As marcas nacionais usavam o suporte do marketing de massa para comunicarem - de forma 

extensiva - seus atributos, geralmente fora do ambiente de varejo. O novo marketing ( one

to-one ) orientando-se em ações in-store mostra uma grande oportunidade para as marcas 

próprias se tornarem o instrumento ideal para criar fidelidade com o cliente, ao agirem de 

forma intensa e em ambiente extremamente facilitador para a venda (o maU das lojas). 

A efetividade desde modelo baseia-se portanto nas questões que esse trabalho procura 

responder: 

I ) - A Marca Própria é usada em todo o seu potencial dentro de uma estratégia 

de fidelização do cliente? 

2) - A avaliação das Marcas Próprias é feita de uma maneira pró-ativa, ou seja: 

São realizadas pesquisas qualitativas e quantitativas, de forma equilibrada, 

objetivando uma abordagem estratégica da gestão? 

3) - As Marcas Próprias - de acordo com o exemplo dos países mais desenvolvi

dos - pode ser inserida dentro de uma política de construção de Marcas Naci

onais? 

A seguir; apresenta-se o resultado das pesquisas; para cada proposição, foram colocadas 

cada uma das respostas agrupadas pelos profissionais de cada uma das três redes. Depois, 

definiu-se dos resultados das nove proposições ( identificando-se cada uma separadamente, 

de cada grupo de profissionais) uma interpretação das respostas coletadas. No Capítulo V é 

apresentado o desenvolvimento destas respostas dentro das conclusões. 
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4.5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

- Proposição O I 

- la. Rede ( Pão de Açúcar) 

Apesar de todos afirmarem que o objetivo final das MPs é fidelizar o cliente, os profissionais 

confirmaram que a maior beneficiada ainda é a rede. A MP seria de fato uma forma de 

pressão com relação aos fabricantes das marcas nacionais; até porque, segundo o Diretor, 

as empresas-líderes em 90 % dos casos se recusam a fabricar MPs. Estas são produzidas, em 

sua maioria esmagadora, por pequenas e médias empresas que possuem acesso restrito à 

gôndola dos supermercados, e procuram aumentar seus espaços através de parcerias com o 

distribuidor. Assim, o supermercado ganha na operação e na negociação, usando a gôndola 

como instrumento de dissuasão entre os líderes e os fabricantes da 2a
• ou 3a

• escolha do 

cliente. 

- 2a
• Rede ( Rainha e etc. ) 

Segundo estes profissionais, o cliente não é fiel à determinado produto de MP. Ele é fiel ao 

comjunto de serviços oferecidos pelas redes, tais como entrega, estacionamento, etc. Na 

verdade, é até não desejável que o cliente seja fiel ao produto, porque este é extremamente 

volátil na gôndola, visto que sua existência está ligada a margem e lucratividade. E sua perma

nência depende de uma série de negociações. Muitas vezes, as Marcas Nacionais "bancam" 

(isto é, pagam um over-price ) pela utilização dos melhores lugares na gôndola, principalmen

te em caso de lançamentos de novos produtos, extensões e reposicionamentos. No caso do 

Rainha, que é focado em um público de baixo poder aquisitivo, o objetivo é chegar a preços 

até 40 % mais baixos que a marca-líder. Neste caso, o comsumidor sente-se extremamente 

satisfeito não com o produto, mas com a imagem nele estampada, que é a da rede. 



- 3a
• Rede ( Mundial) 

Nesta rede, existe um interesse manifestado pelos dirigentes de entrar no mercado com 

MPs de maior valor agregado. Para estas pessoas, no entanto, o problema é eminentemente 

financeiro, já que a MP é uma forma de ampliar a lucratividade do varejista e ainda manter 

"boa reputação" com o cliente. O Mundial, pela sua distribuição ( das lojas) e mix de produ

tos procura se posicionar para o público de classe média; dentro deste público, existem dois 

tipos padrão de consumidores: os ligados a preços, ofertas e promoções e aqueles nem 

tanto focados nesta questão, mais preocupados com serviços. De acordo com um dos sóci

os: "Queremos produtos de qualidade, mas não sofisticados. Se a MP for associada a produ

tos de alto valor ( 3a
• e 4a

• geração) que são produtos muito segmentados, pode criar confu

são na mente do consumidor associando o produto e não a marca da loja à questão da 

qualidade, e não é isto que queremos." Isto acontece porque MPs em pequenas e médias 

redes é muito difícil, visto que a negociação é complexa, intermitente e o tempo entre início 

de negociação e a MP na gôndola é muito extenso para ser suportado por um négócio 

dinâmico, onde a alta rotatividade e retorno rápidos são imperativos para continuar compe

tindo com os grandes. 

- Proposição 02 

- la. Rede ( Pão de Açúcar) 

Nesta rede, a questão da qualidade associada à MP já é de total conhecimento do cliente; 

entretanto, apesar do orgulho manifestado pelos dirigentes quanto a padrões de qualidade, 

não há nenhum tipo de ação de merchandising efetiva para as MPs, salvo as tradicionais pro

ximidades na gôndola com as líderes e a escolha ( em ítens onde não houve sucesso nas 

negociações) de pontos privilegiados de exposição. Segundo alguns profissionais:"O selo 

"Qualitá" é genérico e vem próximo a marca da Loja. Como são produtos que aparecem e 

desaparecem com facilidade nas gôndolas ( pois sua avaliação é eminentemente financeira ) 

não é interessante que os clientes se afeiçoem as MPs. Ao se chamar a atenção do mercado 

europeu, um dirigente comentou: "É uma realidade bem diferente. Aquí existem poucas 

marcas, em virtude dos anos de restrição do mercado e a inflação, que não permitiu a che-
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gada de novos entrantes. Como o consumidor exige a marca-líder, nosso poder de negocia

ção fica reduzido às terceiras e segundas linhas de produtos, associadas às empresas meno

res e com menos poder de barganha." 

- la. Rede ( Rainha e etc.) 

Esta rede, extremamente focada, declara que as MPs são percebidas como "prata da casa" e 

suas promoções ocorrem com regularidade, principalmente através de "promoções-relâm

pago" dentro do mal/. ''A maior parte de nossos produtos têm pouquíssimo valor agregado, 

maso consumidor pede o produto quando não o encontra, visto que as MPs estão no nosso 

caso diretamente associadas à imagem de preço baixo". Entretanto, segundo este diretor: 

" ... trocamos de fornecedor ( evidentemente, mantendo um mínimo de qualidade aceitável) 

várias vezes para alguns produtos, porque a qualidade deteriorava, e consumidor via apenas 

a "marca" e a associação a preço baixo". 

- la. Rede ( Mundial) 

Existe uma preocupação muito grande com a questão da qualidade nesta rede. Como busca 

se reposicionar entre clientes de classe média, encontra-se num dilema: Ampliar a MP com 

produtos de maior valor mas que diminuem o lucro, ou manter MPs que são percebidas 

como genéricas e não atingem o giro esperado ? Outro problema, segundo um diretor: 

"Não podemos sair do nosso negócio para nos preocupar com questões como essa ( quali

dade ). Neste caso, temos que confiar no produtor". Entretanto, como para redes médias e 

pequenas são cs produtores médios e pequenos que oferecem as MPs surgem outros pro

blemas: "O espaço de gôndola nas nossas lojas é pequeno se comparado às grandes redes. O 

nosso público é exigente não só com a presença da marca-líder como até a segunda e tercei

ra marca". Assim, a margem de manobra é pequena, e o negócio se torma complexo para o 

tamanho do empreendimento. "Como não podemos exigir qualidade, não fazemos", sinte

tiza um dos gerentes. 
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- Proposição 03 

- la. Rede ( Pão de Açúcar) 

Possui índices de avaliação da satisfação do cliente, através da Internet e outros canais. Faz 

pesquisas de avaliação dos serviços, mas segundo o diretor consultado, .. evitamos tornar a 

questão das MPs mais importante que o conjunto dos serviços". Alguns gerentes se manifes

tam contrários a este tipo de pesquisa:"Se você faz investimentos na estrutura, nos serviços, 

no atendimento através de treinamento, as pesquisas apenas confirmam algo que já era es

perado." Para alguns gerentes, a pesquisa (qualitativa) custa caro e ..... os nossos métodos 

de avaliação através de desempenho de vendas, gerenciamento por categorias e outros con

sagrados no meio ( varejista) dão a certeza em números de como devemos operacionalizar 

a loja para obtermos o maior retorno sobre o investimento." Indagados sobre a questão da 

fidelização, alguns profissionais disseram que as maiores expectativas do consimidor estão na 

proximidade da loja e no mixo Se o cliente encontra a marca-líder, serviços agregados à ban

deira do supermercado, a existência da MP é apenas periférica na questão. O cliente não 

percebe a qualidade da MP como "superior". Por isso não há veiculação da MP na mass

media. Na verdade, o que é veiculado nos comerciais é a expectativa da promoção das 

marcas de sua preferência original. Entretanto, pode ser tentado a "experimentar" a MP. 

localizada próxima ao líder. Alguns gerentes explicam: "Usamos a questão do giro das MPs 

para pressionar as marcas-líderes por mais descontos, ou verbas de merchandising aplicadas 

dentro da loja. 

- 2a• Rede ( Rainha e etc. ) 

Segundo estes, o cliente não compra MPs de uma rede em que ele não deposita confiança. A 

qualidade é intrinseca ao conjunto de ações percebidas na loja. "Não é por atendermos a 

públicos menos qualificados que deixaremos as lojas sujas, os arredores ( estacionamento) 

sem segurança ou menos foco no atendimento ao cliente". A qualidade das MPs é uma 

condição para existirem na loja. "Mas isso é de responsabilidade total do fabricante, na opi

nião de todos." Outro gerente afirmou: "Conhecemos nossos clientes e os indicadores ne

cessários estão nos check-outs". As MPs neste caso, são circunstanciais. 

134 



- 3a. Rede ( Mundial ) 

As MPs são de fato um grande negócio para as empresas varejistas, mas apenas aquelas que 

possuem escala. O processo de gestão das MPs em questões de qualidade é extremamente 

complexo, por necessitar de contatos com terceiros no sentido de garantir a qualidade e da 

constante monitoração dos lotes entregues. "Muitas vezes, temos de dividir o custo da ques

tão da qualidade com as pequenas empresas fornecedoras, visto que seu custo é alto e eles 

não tem como assumir isso sozinhos", sentencia um diretor. Assim, a MP parece estar con

denada a uma existência tênue dentro das pequenas cadeias. Esta afirmação pode parecer 

afirmativo à primeira vista, visto que - assim como existe uma aglutinação do setor varejista, 

também parece estar havendo o mesmo do lado do fabricante - e isso cria menos players 

capazes de desenvolver MPs em nível satisfatório. Entretanto, como foi comentado durante 

a entrevista, está surgindo com grande força a "marca do atacadista", que se destina a forne

cer a pequenas redes e ao pequeno varejo (de I até 5 check-outs) produtos de qualidade. 

Desta forma, a proposta da MP surgindo em várias redes pode levá-Ia a um patamar mais 

alto (via escala) de disputar mercado com marcas nacionais ou regionais. 

- Proposição 04 

- la. Rede ( Pão de Açúcar) 

A integração entre o varejo e o fabricante sempre será bem vinda para todos os dirigentes 

do Pão de Açúcar. Tanto isto é verdade que há um verdadeiro esforço no sentido de ampliar 

a base de fornecedores via EDI com a organização. Mas a integração do EDI e destas empre

sas acontece dentro de um nível de grandes organizações, segundo comentado nas entrevis

tas. Assim, o varejo busca integração nas cadeias com os grandes fabricantes, mas pressiona 

na hora da negociação usando os pequenos e médios através do uso de MPs de fornecedors 

posicionados em segundo, terceiro ou até quarto lugares nos índices de pesquisas de mar

cas. Ainda segundo a entrevista, os fornecedores reclamam publicamente da injeção de pres

são que o varejo faz na cadeia, mas é importante ressaltar que existe uma vericalização 

muito grande na área produtiva. 
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- 2a
• Rede ( Rainha e etc. ) 

Nesta rede ainda existe pouca integração com o setor produtor. Na maior parte dos casos, 

as integrações acontecem pelo uso de estratégias dentro do composto de marketing. Muitas 

vezes, as grandes marcas "bancam" ações comunicacionais através de anúncios 

cooperativados, e ações "casadas" dentro do maU da loja. Entretanto, não são integrações 

efetivas envolvendo a cadeia de suprimentos dentro da moderna conceituação empregada 

pela logística. Para os dirigentes varejistas, criar mecanismos de TI capazes de gerar lucratividade 

demandam tempo e dinheiro, e muitas vezes, o processo tradicional é suficiente para man

ter os processos dentro da pequena escala exigida pelas redes de porte médio e pequeno. 

Na verdade, segundo um dos diretores, "a integração não é assim tão interessante para 

todos, visto que sempre existe um elo mais forte da cadeia, e que pode se aproveitar das 

suas fraquezas quando da abertura do negócio para com ele". 

- la. Rede ( Mundial) 

Se a integração já era difícil em uma rede de porte médio, o Mundial também possui dificulda

des em se integrar com seus fornecedores. Em termos de MPs, esta rede só utiliza produtos 

de I a. geração. Este tipo de fornecedor não tem características ou tecnologias disponíveis de 

modo a manter uma estrutura de TI para suportar o fornecimento ao varejista. A maioria 

dos contatos acontece por via do canal compra / venda, usando os mesmos procedimentos 

de anos atrás. Como um entrevistado disse: "Temos consciência de nosso poder de barga

nha frente aos donos das marcas líderes, e devido ao nosso pequeno espaço de exposição, 

exercemos pressão apenas nos fabricantes de commodities". 

- Proposição 05 

- la. Rede ( Pão de Açúcar) 

Os clientes devem ser favoráveis à Marca do varegista, e não a MPs, segundo estes dirigen

tes. A MP é apenas um dos suportes dos serviços de fidelização do cliente, e se ele muda de 

loja pela ausência das MPs, o que está errado é a estratégia destas. 
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Em virtude desta afirmação, foi lembrado aos varejistas a estratégia de 4a
• geração preparada 

para o Carrefour, adaptada com sucesso na França e baseada no modelo inglês. As coloca

ções sobre esta questão variaram de "cada caso é um caso", até a visão pessimista deste tipo 

de atitude, pois muitos concordam que produtos de alto valor agregado ( como o Carrefour 

faz) não devem ter MPs. "Isso é risco", pois "na França as condições são totalmente diferen

tes, as distâncias são menores, e os custos de integração também". Como o Pão de Açucar 

também faz acordos com fornecedores internacionais, isso não quer dizer que haja integração 

na cadeia. Conforme diz o diretor da rede: "MP são associadas diretamente a margem, 

lucratividade e retorno. O Carrefour usa seu poder de rede instalado em mais de 30 países 

apenas para fazer o que fazemos em uma escala menor". 

- 2a• Rede ( Rainha e etc. ) 

Se a qualidade é um fator resolvido na mente dos clientes, a imagem de "preço baixo" impe

de qualquer tipo de percepção favorável além desta .. Qualquer tipo de valor a mais que o 

produto possa ter significa um sofisticação que reduz margens e cria necessiade de ações de 

comunicação, segundo estes dirigentes. 

- la. Rede ( Mundial ) 

Para esta rede, o cliente sempre será favorável a qualquer ação que busque facilitar a sua vida 

ou aliar vantagens à sua compra no supermercado. Dentro deste raciocínio, uma MP com 

características de qualidade acima da média ou com qualquer atributo claramente percebido 

sempre será bem visto. "Entretanto, é importante refletir sobre dois pontos: O custo em 

termos financeiros e o risco de criar uma dependência do cliente àquele tipo de produto, 

que pode deixar de ser então visto como da loja, para ser. mais uma marca própria". Os 

entrevistados lembraram o caso do arroz Tio João, lançado como uma MP de uma rede 

carioca."A sua qualidade era tão boa que o fabricante suspendeu os contratos de forneci

mento e relançou-o como uma 2a
• marca, que logo alcançou a liderança no mercado, e um 

público extremamente fiel". 
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- Proposição 06 

- la. Rede ( Pão de Açúcar) 

As comunicações da MP devem ater-se ao mall da loja, segundo estes profissionais. O maior 

volume de comunicação deve ser direcionado a produtos com maior possibilidade de 

lucro,onde as margens são mais altas. A comunicação institucional deve focar também a 

empresa como um todo, buscando agregar valor não a um tipo de serviço ou outro, mas no 

conjunto de esforços efetivados para a devida satisfação do cliente. Isso pode ser sintetizado 

na maioria dos slogans publicitários que as redes possuem. 

- 2a• Rede ( Rainha e etc. ) 

Já para esta rede, "se o cliente quer preço baixo, nós devemos comunicar que podemos 

oferecer isso a ele". Assim, o Rainha tem programado nas mídias massivas anúncios de MPs, 

mas apenas quando a diferença de preços entre a MP e a líder for realmente vantajosa. Em 

muitos casos, as marcas nacionais, através de anúncios e folhetos cooperativados ajudam a 

pagar o custo da MP. "Evidentemente, não estão pensando em concorrência, já que estas 

ações são capitaneadas pelas marcas-líderes e a MP genérica não é uma ameaça para elas". 

- 3a• Rede ( Mundial) 

A empresa não tem uma política de comunicação específica para MPs, e nem seria o caso de 

nenhuma rede ter. Isso, segundo estes profissionais, encareceria o custo das MPs, tornando 

crítica a sobrevivência delas no PDY. "Para redes médias e pequenas, a estratégia das MPs 

deve ser oportunista, no sentido de buscar maior retorno no menor tempo possível." Por

tanto, qualquer tipo de ação "mais complexa" deve ser evitada. As MPs são aquilo para que 

foram projetadas: Dar suporte aos serviços, fazer frente aos fabricantes e aumentar giro, 

retorno e lucratividade. Ações de fidelidade baseadas exclusivamente numa comunicação de 

MPs está fora de questão", dizem estes gestores. 
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- Proposição 07 

- la. Rede ( Pão de Açúcar) 

Como já dito inicialmente, o PA possui um rígido controle sobre as questões que envolvem 

a qualidade das MPs."Mas como as MPs são apenas um dos instrumentos da questão da 

fidelidade da clientela, existe um esforço compulsivo em se estender a qualidade para todos 

os serviços prestados ao cliente".Na empresa, existe uma gerência de MPs diretamente 

subordinada a uma Diretoria de Produtos. Estes mantém contato direto com a equipe de 

vendas, de logística e de compras. Assim, usando-se um banco de dados, pode-se ter em 

tempo real informações sobre venda, giro e lucratividade de cada produto dentro de sua 

categoria. Cada categoria possui um gerente de produtos, mas as MPs são administradas 

como um todo. O lançamento das MPs é definido estratégicamente pela direção, no sentido 

de desenvolver um projeto de cada nova MP. Os processos são mapeados e analisados em 

cada fase, havendo uma auditoria finalizando esta análise e reportando-se a Diretoria de 

Produtos .. 

- 2a. Rede ( Rainha e etc. ) 

No Rainha é a Direção de Marketing a responsável pelas MPS, que ficam orientadas por um 

Gerente de MPs. Este gerente é o responsável pelo acompanhamento da gestão das MPs 

pelas diversas unidades de negócio dentro da empresa. No quesito qualidade, ele também é 

o responsável pelo controle desta perante os fornecedores, cobrando avaliações de amos

tras, laudos técnicos e se tomando elo de ligação entre os fabricantes e a mepresa. 

- 3a. Rede ( Mundial ) 

No Mundial, não existe uma gerência ou diretoria específica das MPs; cada comprador de 

uma determinada área avalia as possibilidades através de consultas com os departamentos 

financeiros e de logística sobre a possibilidade ou não de se criar MPs. A partir daí, "cabe ao 

fabricante nos provar que seu produto terá qualidade, sendo ele o responsável pela audito

ria, controle de qualidade e verificação dos lotes antes de posicioná-los nas gôndolas." 
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- Proposição 08 

- la. Rede ( Pão de Açúcar) 

Para o PA, a associação é direta, e mantém-se na mente do consumidor, quando este leva os 

produtos com o selo "Qualitá" associados à marca Extra para sua casa. No momento em 

que estiver usando estes produtos, sua lembrança será direta. Neste ponto, surge o grande 

diferencial dentre os serviços que uma rede pode oferecer através da MP. Todos os outros 

são contingenciais, e não se mantém na mente do consumidor depois de utilizados. Já a MP 

é o único que se perpetua a cada momento de seu uso. "Por isso a necessidade da busca de 

uma qualidade excepcional", argumentam. Questionados sobre a vantagem que ações liga

das a MP poderiam trazer a rede, houve a alegação de que "não se pode esquecer que o que 

existe por trás das engrenagens das MPs é o custo, e a sua sobrevivência eestá totalmente 

ligada a sua capacidade de oferecer as maiores margens com os menores investimentos." 

- 2a. Rede ( Rainha e etc. ) 

o Rainha acredita que a imagem da loja também é transmitida com o produto quando o 

consumidor o leva para casa. "Entretanto, como no nosso caso tratam-se de produtos aem 

sua maioria genéricos, acreditamos que a maior lembrança não está em questões de qualida

de ou valor, mas a lembrança do preço mais baixo, ou a grande vantagem da economia sobre 

a marca-líder". 

- 3a. Rede ( Mundial ) 

As MPs tem todas as características que uma marca possui. Portanto, se ela é preferida pelo 

cliente, significa a criação de uma etapa de relacionamento entre o cliente e a empresa. "O 

problema é que, como são fornecedores médios e pequenos, suas estruturas ficam com

prometidas ao administrar suas marcas e as marcas do distribuidor, visto que é criada uma 

duplicidade de processos, o que leva invariavelmente ao fornecedor optar por manter a 

qualidade da sua marca". Por isso, existe uma tão grande troca de fornecedores e a preocu

pação constante com a qualidade. Por outro lado, demonstra o risco de se tornar o produto 

de MP algo mais do que um facilitador dos serviços que a rede pode oferecer. 
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- Proposição 09 

- la. Rede ( Pão de Açúcar) 

Para o PA, apesar de inserida no quesito "serviços", a MP pode ser considerada estratégica. 

Ela tem, em primeiro lugar, uma operacionalidade que envolve toda a organização, desde o 

contato com o cliente no fi'ont-office até o back-office, com as ações de logística, estoque, 

etc. Além disso, ela permite uma maior ampliação das margens e captura de receita adicio

naI. Permite diminuir um pouco a pressão das marcas-líderes ( e do fabricante) sobre o 

negócio. Cria ainda o fortalecimento da imagem do supermercado e um diferencial compe

titivo, que pode variar segundo a concepção de cada consumidor ( como preço, ou qualida

de ). 

- 2a. Rede ( Rainha e etc. ) 

Para esta rede, a visão de MP ainda se insere dentro de uma ação coordenada de serviços, e 

( sua gestão) não deve competir com os negócios principais do varejo, que são comprarr 

bem e vender bem. Assim, as MPs genéricas apenas reafirmam o grupo de vantagens perce

bidas pelo cliente para estabelecer um diferencial de imagem da rede. 

- la. Rede ( Mundial) 

o Mundial por enquanto possui uma linha de MPs muito limitada, de modo que as suas ações 

ainda são de ordem táticas, por não influirem nem ter peso estratégico na gestão do negócio 

de varejo. Entretanto isso não significa que os profISsionais não reconheçam as potencialidades 

das MPs. "Não se pode negar que é um excelente instrumento para apertar os pequenos e 

médios, mas é um caminho cheio de riscos, tanto para o pequeno que fornece quanto para 

o pequeno que comercializa". Isso porque uma falha no prccesso pode encarecer a Mp, e 

mesmo que se situe 10 % abaixo da líder, estará ocupando um espaço precioso, principal

mente onde a rentabilidade do mall por metro quadrado é a chave da sobrevivência. 
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CAPíTULO V 

CONCLUSÕES 



5. I. CONCLUSÕES 

Como este trabalho vem procurando demonstrar, existem suficientes indícios que permi

tem confirmar a grande distância entre o discurso que permeia as organizações brasileiras, 

representadas neste trabalho pelas empresas de varejo do ramo de supermercados, e suas 

ações práticas com relação a uma administração efetiva com foco no cliente. 

Apesar da clara mudança de percepção, observada nas entrevistas, onde reconhece-se nas 

várias unidades de negócio a importância de se realocar o cliente como o foco principal de 

todo o processo organizacional, o distanciamento entre a teoria e prática fica patenteado na 

sub-utilização do arsenal de marcas próprias que, como observado em outros países, é foco 

de ações eficazes, revelando-se um dos principais instrumentos de alavancagem na constru

ção de relacionamentos pró-ativos com os clientes. 

A escolha de um setor dinâmico como o varejo, por sua importância e sua reconhecida 

ligação direta com o cliente final, permite que se questione se em outros setores da econo

mia esta afirmação também é válida, abrindo-se um leque de oportunidades para futuras 

pesquisas acadêmicas. 

Seguindo-se dentro desta análise, pode-se também eleger a grande influência que o 

paradigma do marketing de massa ainda exerce sobre a administração. O modelo estrutural 

usado nas pesquisas que procuram identificar os clientes do setor supermercadista ainda usa 

uma abordagem errônea e desfocada da realidade tecnológica atual, atuando como principal 

fator dificultador deste novo modelo gerencial. Assim, baseando-se em premissas pouco 

sustentáveis, como a dificuldade de uma análise qualitativa eficaz, a análise financeira e emi

nentemente quantitativa torna-se o elemento norteador de todas as ações do marketing. 

Uma das principais causas desta situação, oriundas do marketing de massa, está na 

conceituação errônea do verdadeiro significado de "se conhecer o cliente". Apesar de se 

reconhecer a importância destas informações, tem-se em mente uma ideologia voltada pa-
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ra uma época saudosista, anterior ao marketing de massa, ou seja, onde pequenas empresas 

de varejo locais reconheciam seus clientes através da construção de relacionamentos a 

longo prazo e baseados em regras não-escritas de fidelidade e respeito mútuo, totalmente 

contrário aos paradigmas criados pelo marketing de massa. 

A profissionalização do setor supermercadista nos últimos anos, auxiliado pela entrada de 

parceiros internacionais, vem contribuindo para a mudança de perfil dos gestores destas 

organizações. Muitos ainda se encontram, porém, aperfeiçoando processos e implantando 

tecnologias e abordagens gerenciais que visam suplantar a pesada herança inflacionária, que 

elegeu a análise eminentemente econômico-financeira como a única eficientemente capaz 

de gerar lucros em setores dinâmicos da sociedade. 

Assim, a nova geração de administradores vêm implantando a verdadeira cultura do "foco 

no cliente", o que significa em última análise uma perfeita gestão da informação em tempo 

real, para o conhecimento em profundidade do comportamento do consumidor. Vistas inici

almente como geradoras de custo, as tecnologias tem permitido o surgimento de efetivos 

exemplos da substituição do conceito de segmentação pelo da customização, destruindo-se 

a noção, tão comum ainda dentro da área de marketing, dos "perfis médios estatísticos", 

como diz Don Peppers. Isso não significa, entretanto, que a abordagem quantitativa estaja 

superada. Significa, apenas, o reconhecimento da individualidade do cliente e a plena capaci

dade de se obter através de novas abordagens gerenciais, informações qualitativas que signi

fiquem um equilíbrio dentro do contexto da pesquisa de marketing. 

A tese do distanciamento entre discurso e prática nas organizações supermercadistas ainda 

carece de estudos mais efetivos, não se esgotando neste trabalho, principalmente por não 

serem suficientemente representativas devido ao limitado número de profissionais entrevis

tados. Por outro lado, este tipo de entrevista permite captar as noções de "senso comum"e 

de ideologias representativas dos conceitos atuais e não tão atuais, como os de marketing de 

massa e o marketing de relacionamento encontrados nas organizações. De qualquer manei

ra, é de consenso geral entre os entrevistados que o problema do conhecimento para a 

estratégia de marketing passa, obrigatoriamente, pela reavaliação dos conceitos de pesqui

sa, tanto quantitativa quanto qualitativa. 
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Assim, pode-se resumir, usando-se para isso o exemplo demonstrado pela administração 

das marcas próprias, a existência de dois pilares do marketing de massa a serem superados, 

para a correta maximização das ações voltadas para criar a cultura do foco no cliente: 

o primeiro pilar é a idéia de que "o cliente tem sempre razão"; este conceito representa a 

síntese de se pensar todo o cliente de forma igualitária e merecedor do mesmo tratamento. 

Isto representa o desconhecimento da moderna tecnologia de informação, que permite 

mapear e distinguir as particularidades de cada comportamento de compra, permitindo-se 

de maneira segura separar os clientes rentáveis dos não rentáveis. O que a primeira vista 

parece discriminatório dentro do contexto do marketing de massa torna-se uma grande 

oportunidade para a empresa voltada verdadeiramente para o cliente, permitindo dirigir o 

esforço de marketing dentro de uma visão lucrativa e oportuna. Ao buscar desenvolver os 

potenciais clientes através de ações percebidas como valorativas pelo consumidor, aumenta

se seu consumo ou pelo menos torna-se sua transferência para o concorrente algo mais que 

uma simples disputa baseada em preço. 

O segundo pilar a ser derrubado passa necessariamente pela forma como as empresas vêm 

se orientando para o mercado. Dentro da lógica do marketing de massa, o sucesso vem 

sendo diretamente relacionado em termos de participação por segmento e /ou fatias de 

mercado. É fato notório que a produção em massa forçou a pesquisa a orientar-se em ter

mos de segmentações e modelos estatísticos que permitissem conhecer o comportamento 

de compra a priori, através de análises eminentemente quantitativas. Mas é fato também que 

este tipo de análise se tornou rotineira e mecanicista, sedimentando-se e não justificando-se 

mais pelas limitações da tecnologia da informação. 

Obviamente, novas pesquisas deverão referendar as afirmações acima, procurando mapear 

os processos que demonstrem a passagem de uma cultura para a outra, e suas consequências 

dentro das organizações. De qualquer maneira, o número de trabalhos sobre este tema 

claramente já denota um esforço no sentido de se buscar o verdadeiro entendimento das 

resistências e da sub-utilização da tecnologia de informação atual como fonte de alimentação 

da cultura organizacional orientada para o cliente. 

144 



Outra conclusão que se permite é a clara conscientização pelos gestores entrevistados, das 

duas consequências principais de se ainda analisar o mercado dentro da perspectiva do 

marketing de massa: em primeiro lugar, o enfraquecimento do setor como um todo, pela 

diminuição das margens de lucro e o segundo permitir o surgimento da tendência do consu

midor em perceber a maioria dos produtos e serviços como commodities. Estes profissionais 

demonstram perceber que as estratégias de marketing focadas em descontos genéricos pode 

ser claramente substituída por ações de valor percebido, relacionamentos e outros jargões 

que vão caracterizando o novo paradigma emergente administrativo, agora dentro do enfoque 

da customização. 

Apesar da recente afirmação de Peter Drucker* de que " ... fidelidade é coisa que nunca 

existiu, inventado pelas agências de propaganda ... " , hoje pensa-se no custo deslocando-o 

para o cliente, ou seja: no sentido de se tornar clara a percepção para este de que haverá, de 

fato, todo um custo em sua transferência para outro fornecedor, traduzindo-se no tempo 

equacionado para se construir um relacionamento justificável tanto para o cliente como para 

a empresa supermercadista. 

No Brasil, a preocupação com a administração do volume de dados parece também estar 

associada a falta de uma cultura voltada para o cliente. Além de já possuir uma arsenal já 

"manualizado", para usar uma figura de Thomas Khun, conceitos como gerenciamento de 

banco de dados ainda são relativamente recentes, no sentido de se tornarem eficazes para 

ações concretas de marketing, principalmente quando se trata de ações em tempo real. 

Apesar da cultura do varejo fortalecer a tecnologia de informação, os entrevistados demons

tram estar mais preocupados em utilizá-Ias no mapeamento de processos internos, ou seja, 

ainda dentro de uma visão interna e sistêmica, posto que é mais fácil de controlar e medir. 

De qualquer maneira, há uma perfeita sinalização de que o hiato entre ação e prática vem 

diminuindo. A própria gestão da administração das marcas próprias parece confirmar isso, 

devido ao aumento constante do seu espaço no ponto de venda e do profissionalismo com 

que vem sendo tratado a sua gestão. 

• BLECHER, Nelson. O Cliente Ingrato, Revista Exame, Ed. Abril, 6 de setembro de 2000. 
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Finalizando, quando se está buscando identificar nos clientes de maior valor potencial as suas 

reais necessidades, percebe-se muitas vezes um total afastamento dos pressupostos origi

nais que geraram o primeiro elo do relacionamento. Como mostrado neste trabalho, nos 

países onde a cultura de Marcas Próprias já encontra-se implementada, discute-se muito a 

questão da perda de foco ao se buscar a satisfação do cliente. Entretanto, é importante 

ressaltar que as necessidades identificadas poderão ser ou não satisfeitas pela empresa que 

primeiro as identificou, mas nunca deixarão de ser realizadas pelo cliente. Por outro lado, 

quanto maior for o investimento em pesquisa, maior a oportunidade de criação de diálogos 

através de ações reconhecidamente pró-ativas pelo cliente, o que não necessariamente sig

nifiquem perda de foco ou custos altos. 

Este argumento ficou evidenciado durante as pesquisas; é notório que os gestores de Marca 

Própria têm conhecimento do potencial que a tecnologia de informação traz para a identifi

cação dos clientes. No entanto, o consenso é de que "pesquisas em profundidade" não são o 

foco do negócio. 

Na verdade, este discurso comprova que, apesar do fim da cultura brasileira da inflação, a 

administração ainda se encontra fortemente influenciada por imediatismos, mesmo com o 

novo redesenho do setor, do fim do marketing de massa e da conhecida curva decrescente 

(em termos de custo) que as tecnologias de informação geram. Existem duas justificativas 

identificadas para esta proposição: a primeira está diretamente ligada ao fato de que a TI 

ainda se encontra em fase de implantação, direcionando-se o esforço administrativo mais 

para processos ( back-office ) do que propriamente geração de informação junto ao cliente 

(fTont-office). A segunda é que a Marca Própria pressupõe um conceito de parceria entre 

varejo e indústria. Logo, nada mais natural dentro de um raciocínio orientado pelo corte de 

custo, de transferir-se a responsabilidade das pesquisas com o cliente para a indústria. Esta 

análise se reforça pelas teorias da terceirização, onde os negócios não-estratégicos devem 

ser repassados para terceiros. Deste modo, transfere-se uma importante bagagem de co

nhecimentos para parceiros temporários, visto que outra grande característica da gestão das 

M. P. no Brasil é sua descontinuidade e transitoriedade, frutos da análise imediatista econômi

co-financeira, não importando muito as reações dos compradores daquela Marca Própria, 

realçando mais uma vez a questão da ausência de uma cultura voltada para o cliente. 
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Segundo Don Peppers*, "fidelidade não pode ser quantificada" . No caso do varejo, não se 

pode afirmar peremptoriamente que todos os consumidores sejam focados por preço; na 

maioria dos casos, fatores como a conveniência de uma loja próxima podem ser preponde

rantes na escolha, para uma significativa parcela de clientes. Entretanto, a se acreditar nas 

projeções, mesmo que a maior parte do varejo use a web como principal canal de vendas no 

futuro, as lojas escolhidas sempre serão as que oferecerem o maior número possível de 

serviços agregados ou tornem o processo de compra o mais simples possível. De qualquer 

maneira, tudo isso passa pelo conhecimento do cliente, da criação do diálogo e necessaria

mente através de pesquisa. Neste sentido, o mais importante para o varejo brasileiro e sua 

política de M.p, é a mudança da cultura, reconhecendo-se o cliente como o verdadeiro dono 

de um imenso poder de escolha e por isso mesmo, o centro das atenções, não só para o 

marketing como para toda corporação que deseje sobreviver. 

• Peppers and Rogers Group do Brasil. www.ltol.com.br 
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5. 2. SUGESTÕES 

As sugestões mais interessantes para serem desenvolvidas em trabalhos posteriores poderi

am ser agrupadas, de um modo geral, dentro de dois grandes questionamentos: 

a ) A necessidade de definição da Cultura de Varejo no Brasil: 

A maior parte dos estudos identificados pelas associações de classe e entidades envolvidas 

com o varejo ainda não possui um suficiente volume de informações capazes de analisar 

detidamente os impactos recentes causados pelas mudanças que vem acontecendo no setor, 

do ponto de vista cultural. Sobre esse aspecto, pode-se formular como está sendo 

implementado os modelos importados de gestão administrativa dos novos entrantes no 

mercado. Pode-se também questionar as verdadeiras relações e o clima gerado dentro des

tas empresas pela crescente tecnologia do setor. Além disso, a questão da cultura também 

pode servir para mapear "até que ponto" o setor realmente possui uma estrutura que per

mita um re-orientação de facto para o cliente final. 

b ) Para o marketing: 

as pesquisas devem se direcionar dentro das avaliações das novas lideranças no sentido da 

possibilidade real de implantarem metodologias adaptadas ao novo paradigma. Estes profis

sionais representam uma nova geração, já desenvolvida no ambiente da tecnologia de infor

mação, e no pleno conhecimento de suas capacidades e limitações. Também devem ser 

feitos trabalhos procurando observar as ações efetivas entre fabricantes e varejo, já que o 

objetivo final é comum para os dois, ou seja, atender as expectativas do cliente. Essas pesqui

sas devem focar no número de ações combinadas, na ênfase das ações diferenciadas para os 

vários públicos no POY, e demonstrar como os profissionais de comunicação (as agências de 

propaganda) tem buscado criar novos meios e mensagens para este novo modelo que vêm 

se firmando. 
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ANEXO 



PAUTA PARA REAlIZACÃO DE ENTREVISTA 
~ 

I. Apresentação 

Prezados Senhores, 

Conforme combinado, apresento a pauta que deve servir para o direcionamento da 
entrevista que será realizada posteriormente. Esta entrevista procurará manter-se 
dentro dos temas apresentados aqui, havendo, entretanto, a possibilidade de se dis
correr sobre outros assuntos ligados direta ou indiretamente a estes quesitos. 

2. Introdução 

Esta pesquisa, realizada para obtenção do título de Mestre na EBAP - FGY, no Rio de 
Janeiro, procura compor um painel da questão de Gestão de Marcas Próprias do 
ponto de vista das organizações varejistas. Dessa maneira, a opinião dos entrevista
dos será utilizada como reforçador ou não - através de uma abordagem empírica -
das hipóteses levantadas neste trabalho. 

3. Pontos abordados nas entrevistas 

a) - O ciclo de vida de uma marca própria: quais são os principais atributos e circuns
tâncias para que ela seja criada, como é o processo na organização, quem participa 
das decisões, e como ela é monitorada. . 

b) - Quais são as expectativas dos gestores quanto a marca própria. Sua abordagem 
para a organização, se pode ser definida como algo tático ou estratégico. 

c) - A preocupação de como é o relacionamento da marca com os clientes - do ponto 
de vista dos gestores - em relação à marca própria, e se existem mecanismos de 
ajuste para correções .. 

4. Observações 

Esta psquisa estará orientada apenas para o meio acadêmico. Qualquer tipo de infor
mação que os senhores entrevistados considerarem confidencial poderá ser descar
tada. As informações levantadas só serão publicadas e / ou apresentadas de forma 
pública apenas com a autorização dos entrevistados. O pesquisador se compromente 
em enviar, ao final da apresentação, uma versão definitiva do trabalho. 
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