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RESUMO 
 

 

Ao entender os processos organizacionais e humanos que transformam a 

informação em percepção, conhecimento e ação, uma organização é capaz de perceber 

como investir mais adequadamente na captação, manutenção e desenvolvimento de suas 

fontes de informação. Esse cenário pode ser ainda mais crítico num setor de mão de 

obra intensiva como o varejo, onde o elo primário da relação com seus consumidores é a 

força de vendas.  

O objetivo principal deste trabalho é identificar como e por quê os profissionais 

de vendas que atuam no varejo usam a informação em sua rotina profissional, atentando 

para as limitações que cercam esses profissionais no desempenho de suas atividades. 

Para tanto, foi desenvolvido um estudo de caso em organização varejista 

brasileira de grande porte, com foco no lançamento do novo conceito de loja voltado 

para a comercialização de produtos de tecnologia móvel, quais sejam celulares, 

smartphones, tablets e acessórios, tendo a teoria do uso da informação de Choo (2003) 

servido de alicerce principal para o estudo. 

O uso da informação pelos profissionais de vendas foi analisado em três arenas 

estratégicas: sensemaking, construção de conhecimento e tomada de decisão. Nossas 

descobertas nos levam a acreditar que o profissional de vendas usa a informação nas 

referidas arenas, no entanto, tal uso parece apresentar gradações, com maior ou menor 

intensidade, de acordo com a arena em questão.  

 

Palavras-chave: Varejo, Uso da Informação, Força de Vendas, Sensemaking, 

Construção de Conhecimento, Tomada de Decisão 

  



 

 
ABSTRACT 
 
 

Information is an intrinsic component of almost everything an organization does. 

By understanding the organizational and human processes that transform information 

into insight, knowledge and action, an organization is able to perceive how to invest 

properly into the capture, maintenance and development of its information sources.  

This scenario can be even more critical in a labor-intensive industry as the 

retailing sector, where the primary link with its costumers lies on the sales force. The 

retailing sector is one of the largest employers in the country, being an environment 

where millions of business transactions are conducted daily. 

The main objective of this work is to identify how and why sales professionals 

in retailing industry use information in their work routine, paying attention to the 

limitations surrounding these professionals when performing their activities.  

A case study was developed in a large Brazilian retailing organization, focusing 

on the deployment of a new store concept aimed at marketing mobile technology, 

namely mobile phones, smartphones, tablets and accessories, using the theory of the use 

of information from Choo (2003) as the main theorethical foundation for the study. 

The use of information by sales professionals was analyzed in three strategic 

arenas: sensemaking, knowledge building and decision making. Our findings lead us to 

believe that salespeople use information in those three arenas, however, such use 

appears to have gradations of greater or lesser intensity according to the specific arena.  

 

Keywords: Retail, Information Use, Sales Force, Sensemaking, Knowledge Building, 

Decision Making  
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1   INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

A criação da Internet, a digitalização de documentos e a expansão do uso de 

tecnologias que automatizam processos de empresas e governos, dentre outros fatores, 

ampliaram a capacidade de indivíduos e organizações acessarem informação. É comum 

nos deparamos com a afirmação de que nunca se produziu tanta informação na história 

da humanidade como hoje, ainda que tal produção e sua posterior circulação não garanta 

uma maior compreensão dos distintos pontos de vista entre as pessoas envolvidas no 

processo informacional (Zanotti et al., 2012)  

Marchand et. al (2009) apontam que para lidar com esse cenário, em seu 

desenvolvimento inicial, as disciplinas de gestão da informação colocaram mais ênfase 

na criação de sistemas e processos de armazenamento e classificação, do que na maneira 

como as pessoas se comportam e fazem uso da informação. Tal ênfase, entretanto, não 

parece ter sido capaz de lidar adequadamente com certo mal-estar em organizações que 

investem milhões em sistemas e recursos tecnológicos, mas não conseguem usufruir, 

plenamente, dos prometidos benefícios em produtividade e melhoria de processos 

(Marchand et. al, 2009). 

Ao longo dos anos, os estudos sobre informação ampliaram sua orientação e 

foco, abrangendo não apenas as necessidades e comportamentos dos usuários, mas 

também o desenvolvimento de modelos integrativos que investiguem o processo 

informacional em todas as suas etapas: necessidade, busca e uso da informação (Choo, 

2003). Colocar o ser humano ou o usuário como centro dos estudos sobre informação é 

reforçado por Davenport, que nos lembra de que “informação e conhecimento são, 

essencialmente, criações humanas, e nunca seremos capazes de administrá-los se não 

levarmos em consideração que as pessoas desempenham, nesse cenário, um papel 

fundamental (Davenport, 1998, p. 12)”. 

Um dos setores que mais pode se beneficiar de uma abordagem informacional 

que leve em consideração o usuário é o varejo. Nesse setor, os custos trabalhistas 

representam uma significativa porcentagem dos custos totais do varejista e uma gestão 

efetiva da mão de obra pode produzir vantagem em relação aos competidores. 

Adicionalmente, a experiência que os clientes têm ao entrar numa loja é fruto das 
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atividades de funcionários que selecionam mercadorias, dispõem o produto nas 

prateleiras, e proveem informação e assistência (Levy e Weitz, 2012). 

Como os demais setores da economia, o varejo também tem sido levado a ser 

mais eficiente em suas operações, reduzindo custos para manter margens competitivas, 

cenário este que provocou mudanças nas estratégias das empresas varejistas de grande 

porte no Brasil e estimulou a ocorrência de fusões, aquisições e processos de expansão 

(Brito, 2011). Isso pode ser observado na fusão de grandes cadeias varejistas, como os 

grupos formados pela Via Varejo (Casas Bahia e Ponto Frio), Máquina de Vendas 

(Ricardo Eletro, Insinuante, Citylar, Salfer, Eletroshopping) e a abertura de capital do 

Magazine Luiza em 2011, que movimentou quase R$ 1 bilhão na Bovespa (Estadão, 

2011). 

Assim, para lidar com operações de tal magnitude, torna-se inevitável que as 

organizações citadas invistam em gestão da informação e suas derivadas tecnológicas, 

processuais e comportamentais. 

Se do lado das organizações, os executivos líderes ainda lutam para melhorar a 

correlação entre a performance do negócio e o investimento de milhões de dólares em 

tecnologia da informação (Marchand et. al, 2009), a perspectiva dos consumidores é de 

exigir, ainda mais, daqueles que lhes fornecem bens e serviços. Com a ascensão de 

tecnologias digitais móveis e do comércio eletrônico, os consumidores estão cada vez 

mais informados, possuindo ferramentas para verificar as condições comerciais 

oferecidas pelas empresas e buscar as melhores alternativas de compra (Keller e Kotler, 

2006). 

O showrooming é a prática de consumidores se deslocarem para o varejo 

tradicional, de forma a pesquisarem produtos, tomarem sua decisão de compra e, ao 

invés de se dirigirem para o balcão de pagamento, usarem um aparelho móvel para 

encontrar o melhor preço daquele produto em qualquer outro varejo na Internet, onde 

eles podem efetivar sua compra em melhores condições de pagamento (Miller e 

Washington, 2013). 

Por sua vez, Brown et. al (2005) destacam que influências ambientais 

(consumidores, competidores, tecnologia, ética e legislação) e internas às organizações 

(novos produtos, fusões e aquisições, demanda por maior produtividade) elevam as 

exigências quanto ao desempenho dos profissionais de vendas. Novos 

desenvolvimentos e tendências criam demandas e oportunidades que requerem 
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adaptação e novas abordagens. Em muitas delas, o profissional de vendas é requerido a 

processar, internalizar e gerir camadas crescentes de informação. 

Desse modo, a mistura de todas essas dimensões contextuais, quais sejam o 

crescente volume de produção de informações na sociedade e o investimento das 

organizações para lidar com esse volume, as mudanças pelas quais passa o setor 

varejista brasileiro e as novas exigências feitas aos profissionais de vendas nos levaram 

a escolher a gestão da informação no varejo brasileiro como tema desta pesquisa. 

 

1.2 Relevância do Estudo 

 

As mudanças acontecidas nos últimos cinco anos no segmento varejista têm se 

refletido num interesse renovado pelo setor nas discussões de acadêmicos e praticantes 

(Brito et al., 2012). Apesar desse renovado interesse, Brito et al. (2011) chamam a 

atenção para deficiências ou “esquecimentos acadêmicos” na produção científica no 

campo do varejo. Segundo eles, “em vez de uma solução interdisciplinar aos problemas 

varejistas, há uma superespecialização na relação entre o varejista e o consumidor, 

diminuindo também a amplitude da relevância gerencial, uma vez que (esta relação) 

representa apenas um extremo da cadeia, o comportamento do consumidor (Brito et al., 

2011, p.523)”. 

Acreditamos que este estudo se torna relevante por fugir dessa temática e 

pesquisar o tema da gestão da informação no varejo, colaborando para a abertura de 

uma nova trilha de pesquisa acadêmica. Além disso, o estudo é desenvolvido num setor 

em ebulição, que emprega mais de 7 milhões de profissionais da População 

Economicamente Ativa (PEA) e contribui, em grande medida, para a composição do 

Produto Interno Bruto brasileiro, com receitas superiores a R$ 900 bilhões (IBGE, 

2011). 

De acordo com Choo (2003), “a informação é um componente intrínseco de 

quase tudo que uma organização faz. Sem uma clara compreensão dos processos 

organizacionais e humanos pelos quais a informação se transforma em percepção, 

conhecimento e ação, as empresas não são capazes de perceber a importância de suas 

fontes e tecnologias da informação” (Choo, p.27, 2003). 

Por outro lado, Weitz e Bradford (1999) percebem a importância da força de 

vendas ao afirmarem a influência desempenhada por ela na percepção de compradores 

em relação à confiabilidade e ao valor dos serviços das organizações e, em 
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consequência, ao seu interesse por novas compras e pela formação de relacionamentos 

de longo prazo com as empresas vendedoras. 

Uma organização que não conhece os seus processos organizacionais e humanos 

não é capaz de usufruir plenamente dos investimentos em informação. Esse cenário 

pode ser ainda mais crítico num setor de mão de obra intensiva, em que o elo primário 

da relação com seus consumidores é a força de vendas. Acreditamos, portanto, que a 

relevância deste estudo fica constatada pela combinação de tema tão atual para as 

organizações, qual seja a gestão da informação, com um setor tão importante para a 

economia nacional, que é o varejo. 

 

1.3 Justificativa da Escolha do Tema 

 

A justificativa para a escolha do tema gestão da informação no varejo brasileiro 

é fruto da experiência profissional do pesquisador, obtida por meio de uma carreira 

desenvolvida ao longo de mais de doze anos com foco nas diversas etapas da cadeia de 

valor de vendas e marketing do varejo brasileiro. 

Em cada posição ocupada, o autor sempre observou um hiato entre a expectativa 

e o planejamento de determinados grupos organizacionais e a capacidade de execução 

prática de outros. Vendas vs. Marketing, Matriz vs. Regional, Clientes vs. Fornecedores 

foram embates presenciados, continuamente, ao longo de todos esses anos de vida 

profissional. Em todos esses dilemas, entretanto, um recurso parecia ser abundante: a 

informação. 

Assim, a despeito de limitações existentes em outros recursos, se a informação é 

realmente abundante, por que projetos, processos, rotinas que envolvem atividades 

mercadológicas (e que afetam a satisfação de clientes e funcionários) não poderiam ser 

melhor delineados e executados? Esta dissertação, portanto, se constitui numa 

oportunidade para o desenvolvimento de conhecimento que aproxime a teoria da 

prática, o planejamento da execução, o comprador do vendedor. Além disso, é uma 

oportunidade para identificar as barreiras que parecem impedir uma efetiva utilização da 

informação existente no fluxo de relacionamento entre agentes que interagem pelas 

empresas, em seu dia a dia. 
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2   PROBLEMÁTICA 

 

2.1 Formulação do Problema de Pesquisa 

 

O tema desta pesquisa é a gestão da informação no varejo brasileiro. A 

especificação do problema levou à seleção de algumas dimensões de investigação desse 

amplo tema. Da gestão da informação, buscamos o modelo de uso da informação de 

Choo (2003) e as suas três arenas estratégicas do uso da informação nas organizações: 

sensemaking, a construção de conhecimento e a tomada de decisão. 

O modelo de Choo (2003) foi escolhido por enfatizar aspectos situacionais, 

emocionais e cognitivos no modo como a informação é processada por seres humanos. 

Adicionalmente, ele apresenta perspectiva unificadora do uso da informação pela junção 

de três arenas estratégicas distintas num único modelo, mas que costumam ser 

apresentadas de maneira desagregada por outros autores. A partir daí, buscamos melhor 

entender como as empresas aplicam a informação para atingir seus resultados.  

A escolha do setor varejista como ambiente de pesquisa se dá pelas 

movimentações recentes de fusões entre os principais players do mercado brasileiro, 

pela sua relevância econômica no país, participando do cotidiano de milhões de pessoas, 

e pela necessidade de maior profissionalização do setor. Por fim, escolhemos o grupo de 

profissionais de vendas pelas novas exigências impostas a eles pelo ambiente de 

negócios e pelas referidas mudanças internas nas empresas do varejo (Brown, 2005). 

Este trabalho segue a recomendação de Wilson (2006) de que a investigação 

sobre informação deve ter foco e contexto delimitados, para que fatores cruciais possam 

ser identificados e analisados, antes do desenvolvimento de teorias generalizantes. 

Adicionalmente, este estudo segue também a recomendação de desenvolver análises em 

profundidade sobre categorias de pessoas bem definidas, formulando conceitos 

explanatórios e testando esses conceitos em contextos específicos (Wilson, 2006). 

A partir dessas considerações, formulamos, então, o seguinte problema de 

pesquisa: “Como a força de vendas do varejo brasileiro de grande porte usa a 

informação para atingir seus objetivos?” 
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2.2 Objetivos da Dissertação 

 

2.2.1 Objetivo Principal 

 

O objetivo principal deste trabalho é identificar como e por quê os profissionais 

de vendas usam a informação em sua rotina profissional, atentando para as limitações 

que cercam esses profissionais no desempenho de suas atividades. 

 

2.2.2 Objetivos Intermediários 

 

Como objetivos intermediários deste estudo, podem ser destacados: 

 

- estimular a discussão de como os varejistas brasileiros podem dotar os seus 

funcionários da linha de frente com conteúdo significativo e relevante para aumento das 

suas vendas e melhoria da prestação de serviço aos seus clientes; 

- evidenciar barreiras de ordem prática existentes na rotina das equipes de 

vendas dispersas em muitas lojas, que possam limitar a plena implementação do 

planejamento central de vendas e de marketing das organizações varejistas; 

- desenvolver evidências ou indicadores que reflitam os conceitos teóricos de 

sensemaking, construção de conhecimento e tomada de decisão na rotina de equipes 

comerciais; 

 

2.3 Delimitação do Estudo 

 

Este estudo visa avaliar o uso da informação pela área de vendas de um grande 

varejista brasileiro. A escolha da empresa objeto de estudo se dá por conveniência e 

facilidade de acesso do pesquisador. 

Para efeito de metodologia, utilizamos o método de estudo de caso único, o que 

será explicitado mais adiante no capítulo sobre metodologia. Tal abordagem pode ser 

considerada peculiar ou artesanal (Yin, 2005), se constituindo como um limitante para a 

replicação dos resultados obtidos (Mariotto et al., 2014). 

Por fim, a pesquisa tem foco em apenas uma das etapas do processo 

informacional, qual seja, o uso da informação por um grupo específico de profissionais 

de vendas. As etapas de necessidade e busca de informação são comentadas ao longo do 
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estudo, não sendo alvo de maior aprofundamento. Assim, uma vez que se entende que o 

ciclo informacional nas organizações é um processo dinâmico e de interação entre os 

blocos de necessidade, busca e uso da informação, os resultados encontrados neste 

trabalho podem apresentar limitações para sua generalização. 
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3  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico que serve de base para este projeto de dissertação é 

constituído de quatro seções, quais sejam: 

 

a) Estudos da Informação: ao longo desta seção, apresentamos alguns conceitos 

relativos à informação, bem como linhas de estudo associadas a eles, 

desenvolvidas pelos pesquisadores;  

b) Uso da Informação: nesta seção, apresentamos o modelo de uso da informação 

pelas organizações desenvolvido por Choo (2003), o qual é o cerne do 

referencial teórico deste estudo. O autor do modelo defende que as organizações 

criam significado, constroem conhecimento e tomam decisões, a partir da 

aplicação prática da informação em suas realidades. Adicionalmente, dedicamos 

um tópico para a ecologia da informação, um outro modelo de uso da 

informação desenvolvido por Davenport (1998); 

c) Gestão de Varejo e o Uso da Informação: nesta seção, destacamos as atividades 

do segmento varejista no contexto dos canais de marketing e relatamos as 

descobertas científicas feitas sobre o profissional de vendas e o seu 

relacionamento com a informação ao longo da sua rotina de trabalho; 

d) Framework para pesquisa: uma vez apresentadas e consolidadas as quatro seções 

anteriores, apresentamos um framework que foi utilizado para guiar o 

desenvolvimento da pesquisa no atingimento de seus objetivos. 
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3.1 Estudos da Informação 

 

3.1.1 Principais Linhas de Estudo 

 

Segundo Choo (2003, p.65), “a busca e o processamento da informação são 

fundamentais em muitos sistemas sociais e atividades humanas, e a análise das 

necessidades e dos usos da informação vem se tornando um componente cada vez mais 

importante da pesquisa em áreas diversas”. 

Apesar dessa crescente importância, parece haver alguma confusão conceitual e 

ausência de unanimidade quanto aos caminhos seguidos nos diferentes estudos sobre 

informação (Wilson, 2006). Choo (2003) relata que esses estudos necessariamente 

utilizam-se de diversas disciplinas, e que, por isso, durante muito tempo faltou uma 

perspectiva unificadora que desse coerência ao grande volume de pesquisas realizadas. 

Para minimizar a possibilidade de ocorrência desse desconforto, seguiremos a 

recomendação de Wilson (2006) de definir, claramente, do que estamos tratando ao 

longo deste texto e do estudo que será desenvolvido.  

Nesse sentido, comecemos por definir o que é informação. Uma visão comum 

ainda que com pequenas variações é que dados são fatos e números crus. Informação 

são dados processados, e conhecimento é informação interpretada. Informação é 

convertida em conhecimento quando é processada na mente de indivíduos, e 

conhecimento se torna informação quando é articulado e apresentado em forma de 

texto, gráficos, palavras ou outras formas simbólicas (Alavi e Leidner, 2001). 

Savolainen (2004) relata críticas ao conceito de que a informação é percebida 

como algo estático, ordenado, externo que se impõe aos indivíduos como um resultado. 

Tal visão é considerada um problema porque congela o tempo-espaço no qual o usuário 

da informação está inserido. Por outro lado, Savolainen (2004) cita o conceito de design 

da informação, no qual ela é concebida como algo maleável, projetável e flexível, como 

a argila a ser moldada de acordo com as necessidades situacionais.  

Liew (2007) apresenta a informação como uma mensagem que contém 

significado relevante, uma implicação ou elemento para uma decisão ou ação. De 

acordo com Liew (2007), a informação é originada tanto da comunicação corrente, 

quanto de fontes históricas, via processamento de dados ou reconstrução de uma 

imagem. Em essência, o propósito da informação é ajudar na tomada de decisão, na 

resolução de problemas e/ou na efetivação de uma oportunidade. 
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Nonaka et. al (2000) defendem que informação é dado colocado em contexto, 

sendo relacionada a outros pedaços de dados. Informação relaciona-se com significado, 

formando a base para o conhecimento. Drucker (1988) definiu informação como dados 

dotados de relevância e propósito. A conversão de dados em informação requer 

conhecimento, e este é especializado. 

Para Wilson (2006), os estudos sobre informação não definem claramente o 

termo, e causam confusão aos leitores. Segundo ele, a palavra informação é usada, no 

contexto das pesquisas com foco em usuários, para denotar uma entidade física ou 

fenômeno; o canal de comunicação através do qual mensagens são transferidas; ou o 

dado factual determinado empiricamente e presente num documento ou transmitido 

oralmente. Em outras palavras, a informação pode ser referida como o fato, a ideia, 

conselho ou opinião, ou ainda a natureza e meio de sua distribuição documental. 

Kantor e Saracevic (1997) discorrem que há distintos tratamentos ao que é 

informação. No primeiro e mais restritivo deles, a informação é considerada como a 

propriedade de uma mensagem, seja ela um texto, gravação ou documento. Na segunda 

perspectiva, a informação é considerada em conexão com a cognição do indivíduo, 

afetando ou mudando seu estado da mente. Por fim, há um sentido ainda mais amplo, no 

qual a informação é relacionada não apenas com as estruturas cognitivas do indivíduo, 

mas às suas motivações ou intenções de uso, relacionando-se ao contexto social, cultural 

ou ambiental. 

A partir de todas essas definições, destacamos e adotamos a simplicidade do 

conceito de Drucker (1998) de que informação são dados dotados de relevância e 

propósito ou dados postos em contexto, como sugeriram Nonaka et al. (2000). Outro 

elemento importante para o entendimento do que é informação para o autor deste 

trabalho, é que ela pode assumir diferentes formatos como um texto, gráfico, palavra ou 

outras formas simbólicas, podendo ser, inclusive, transmitida oralmente. 

Esperando ter esclarecido o que entendemos por informação, passemos a 

investigar os tipos de estudo realizados sobre o assunto. Choo (2003) apresenta um 

mapa de estudos sobre informação, no qual divide a produção científica em dois eixos 

de acordo com a orientação (sistemas ou usuários) e objetivo da pesquisa 

(tarefa/atividade ou integrativo), conforme a Figura 1. 

Os estudos orientados a sistema veem a “informação como uma entidade 

externa, objetiva, que tem uma realidade própria, baseada no conteúdo, 

independentemente dos usuários ou dos sistemas sociais. A informação existe a priori, 
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sendo tarefa do usuário localizá-la e extraí-la (Choo, 2003, p.66)”. Assim, esses estudos 

têm foco no desenvolvimento de instrumentos e serviços para simplificação do acesso, 

fomento e partilha das informações. 

 

 
Figura 1 – Mapa dos estudos sobre informação (Adaptado pelo autor de Choo, 2003, p. 
67) 

 

Os estudos orientados ao usuário percebem a informação como uma construção 

subjetiva criada dentro da mente dos indivíduos. Nesta perspectiva, uma informação se 

torna significativa a partir da interpretação e julgamento dos usuários quanto ao seu 

valor e utilidade. Tais estudos examinam as preferências e o ambiente no qual esses 

usuários estão inseridos, e como essas variáveis afetam o seu relacionamento com a 

informação. O ambiente é composto das dimensões cognitivas, emocionais e 

situacionais nas quais está inserido o indivíduo (Choo, 2003). 

Os estudos orientados a tarefas ou atividades concentram-se em determinadas 

atividades do processo informacional ou no relacionamento de grupos específicos de 

pessoas/profissionais com a informação. Em Choo (2003), o comportamento 

informacional foi dividido em três blocos de atividades para simplificação de análise: 

necessidade, busca e uso. Nessa linha de estudos, os objetivos podem passar pela análise 

de um desses três blocos de atividade, ou na análise de preferências e padrões de 

relacionamento de grupos de profissionais com a informação. 

Por fim, os estudos integrativos abrangem a investigação de todas as etapas do 

processo informacional (necessidade, busca e uso), envolvendo desde o contexto que 

levou à necessidade da informação, passando pelas formas de busca, captura e 

Orientação da Pesquisa 

Usuário Sistema 

Objetivo da Pesquisa 

Tarefa/Atividade 

Integrativo 
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armazenamento, até a pesquisa sobre a aplicação e uso da informação para resolução de 

problemas, tomada de decisões e criação de significado (Choo, 2003). 

Acreditamos que o estudo da informação não deva tratar apenas o sistema, mas 

também levar em consideração o indivíduo e o contexto, ou ambiente, no qual ele está 

inserido. Nesse sentido, a orientação desta pesquisa foi voltada ao usuário. 

Adicionalmente, ainda que venhamos a expor conceitos acerca dos blocos de 

necessidade e busca de informação, por entender que o ciclo informacional é dinâmico e 

interativo, este estudo deve ser classificado como orientado à tarefa/atividade, por ter 

foco no uso da informação por um grupo específico de atores, qual seja a área de vendas 

de uma empresa varejista. 

 

3.1.2 Modelo de Processamento da Informação pelo Indivíduo 

 

Para que sigamos em frente, uma vez que explicitamos a matriz de estudos da 

informação, entendemos que dois conceitos que foram inseridos precisam ser mais 

detalhados: um é o ambiente informacional, o outro é o processo informacional. Ambos 

os conceitos estão presentes no modelo de processamento da informação pelo indivíduo, 

adaptado de Choo (2003), conforme mostrado na Figura 2. 

Esse detalhamento é importante pois Choo (2003) reporta uma crescente 

intranquilidade pelo fato de não ocorrer a construção de um conhecimento teórico 

unificador e consensual sobre a definição de conceitos, o que torna difícil a comparação 

e combinação de resultados entre pesquisas. Mais uma vez, seguiremos a recomendação 

de Wilson (2006) de definir claramente os conceitos de ambiente e comportamento 

informacional, na perspectiva do estudo que foi desenvolvido.  
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Figura 2 – Modelo de processamento da informação pelo indivíduo (Adaptado pelo 
autor de Choo, 2003, p.111) 
 

Conforme pode ser observado na Figura 2, o ambiente informacional é o lugar 

onde a informação é processada e utilizada, sendo composto de três elementos: dois 

intrínsecos ao indivíduo, quais sejam as dimensões cognitivas (racionais) e as 

dimensões emocionais (afetivas), e um externo ao indivíduo, qual seja o contexto ou as 

dimensões situacionais no qual ele está inserido (meio profissional ou social). O 

entendimento do ambiente informacional é relevante, pois a informação terá utilidade 

dentro de um contexto e será avaliada a partir das limitações e capacidades de cada 

indivíduo ou agrupamento de pessoas. 

A dimensão cognitiva captura o fato de que a informação é construída na mente 

do indivíduo, por meio dos seus pensamentos. A cognição inclui estados mentais e 

processos como o pensar, a atenção, o raciocínio, a memória, a imaginação, o juízo, 

entre outros. 

A dimensão emocional considera que a informação não é apenas pensada, mas 

sentida e percebida por meio das emoções do ser humano. Algumas das emoções 

sentidas durante o processamento da informação são insegurança, otimismo, confusão, 

frustração, dúvida, confiança, satisfação, entre outras. 
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A dimensão situacional envolve as normas e expectativas que dependem do 

trabalho do usuário da informação e dos seus contextos organizacionais. Taylor (1991) 

cita grupos de pessoas ou ambientes de trabalho como elementos que influenciam essa 

dimensão. Exemplos de grupos são os profissionais liberais, empresários, grupos de 

interesse ou grupos sócio-econômicos especiais. Cada distinto grupo pode ter canais ou 

meios de comunicação diferentes, preferências, atitudes e níveis diversos de rigor em 

relação à informação e suas fontes. 

O ambiente de trabalho é constituído de características físicas e sociais da 

organização ou da unidade em que um grupo de pessoas trabalha. Estilo, cultura, 

acessibilidade das fontes e sistemas de recompensa são elementos que ajudam a moldar 

a percepção de seus membros sobre a importância e o papel da informação (Choo, 

2003). 

Dado que o ambiente em que a informação é processada é uma combinação da 

razão, da emoção e do contexto ao redor, o comportamento informacional se constitui 

no ciclo ou conjunto de etapas humanas e sociais por meio das quais a informação se 

torna útil para um indivíduo ou grupo, sendo composto de três etapas: necessidade, 

busca e uso da informação (Choo, 2003).  

No nível do indivíduo, a etapa inicial do comportamento informacional é a 

necessidade de informação, que pode ser representada por falhas ou deficiências de 

conhecimento ou compreensão.  

Wilson (2006) qualifica a necessidade de informação como o porquê do usuário 

decidir buscar informação, a qual propósito ela vai servir, ou a que uso ela será 

destinada quando for recebida. Tal necessidade estaria relacionada às dimensões do 

ambiente informacional relatado anteriormente. No mundo do trabalho, por exemplo, 

Wilson (2006) destaca que a necessidade da informação é derivada do desempenho de 

tarefas e do processo de planejamento e tomada de decisão, sendo influenciada pela 

natureza da organização e pela personalidade do indivíduo. 

Outra contribuição importante para o entendimento das necessidades de 

informação do indivíduo vem do aprofundamento da teoria de sensemaking de Karl 

Weick, em trabalho desenvolvido por Dervin (1992). Dervin (1992) destaca a 

informação não apenas como uma construção do pensamento e sentimento do indivíduo, 

mas também como ferramenta para preenchimento de vazios cognitivos encontrados ao 

longo do caminho. Uma metáfora é utilizada pela pesquisadora para retratar a situação, 

indicando a necessidade de uma ponte entre a situação atual de vazio do usuário, que o 
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impede de ir em frente num dado contexto espaço-tempo, e o resultado, ou um novo 

lugar onde ele quer chegar. A ponte reflete estratégias para definir e transpor o vazio 

cognitivo. 

A próxima etapa do comportamento informacional é a busca. Nessa etapa, o 

indivíduo engaja-se em encontrar a informação capaz de mudar seu estado de 

conhecimento e ação. Boa parte dos estudos relacionados à busca de informação pelo 

indivíduo são voltados para fontes e ferramentas de suporte à busca, ainda que outros 

adicionem aspectos emocionais ao processo. 

No Quadro 1, podemos observar os estágios do processo de busca da informação 

ou Information Search Process. Tal refinamento foi consolidado por Choo (2003) e 

inclui as etapas desse processo de busca, os sentimentos do usuário, bem como as 

tarefas mais apropriadas para cada etapa. Um elemento inerente ao processo é a 

incerteza, vivenciada tanto no aspecto cognitivo (pensamentos), quanto emocional 

(sentimentos). Podemos perceber que o momento inicial é vago e incerto, e, ainda que o 

usuário avance na seleção e busca por informações relevantes, ele ainda pode voltar a 

um estágio de confusão ou dúvida, em função da diversidade de fontes e caminhos 

encontrados sobre um determinado assunto. A conclusão do processo de busca da 

informação passa pela formulação de foco a partir dos dados encontrados anteriormente, 

seguida da coleta de informações mais profundas e relativas a esse foco, e por fim, a 

compilação dessas informações, atrelada a sentimentos positivos ou negativos em 

relação ao que foi encontrado. 

 

Quadro 1 – Processo de busca da informação (ISP)  

Etapas Sentimentos Comuns a 
Cada Estágio 

Tarefa Apropriada de Acordo com 
Modelo 

1) Iniciação Insegurança Reconhecer a necessidade de 
informação 

2) Seleção Otimismo Identificar um tema geral 
3) Exploração Confusão/ Frustração/ 

Dúvida 
Investigar as informações sobre o 
tema geral 

4) Formulação Clareza Formular o foco 
5) Coleta Senso de Direção/ 

Confiança 
Reunir as informações pertencentes 
ao foco 

6) Apresentação Alívio/ Satisfação/ 
Desapontamento 

Completar a busca da informação 

Fonte: Choo, 2003, p.87 
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Por fim, a última etapa do comportamento informacional é o uso, que ocorre 

quando o indivíduo processa informação que o leva a mudar sua capacidade de agir. 

Esse uso geralmente envolve o processamento da informação para responder uma 

pergunta, resolver um problema, tomar uma decisão, negociar uma posição ou criar 

significado de uma situação (Bergeron et al., 2006). 

Choo (2003) aponta a dificuldade de definição do conceito de uso, enquanto 

Todd (2006) conceitua uso da informação como a transformação e integração de uma 

informação disponível com o conhecimento existente, e a criação de novo 

conhecimento. 

De acordo com Bartlett et al. (2005), a ciência dá menos atenção à atividade de 

uso da informação em detrimento das outras etapas do comportamento informacional. 

Davenport (2011) alerta que o uso efetivo da informação para tomada de decisão é 

impactado negativamente pela baixa velocidade na produção e entrega de dados e 

análises aos tomadores de decisão, em comparação com a necessidade diária de tomada 

de decisão, bem como, pela falta de flexibilidade dos relatórios atualmente existentes, 

que se tornam obsoletos rapidamente e são subutilizados. 

Bartlett et al. (2005) acrescentam que em muitos estudos desenvolvidos, o 

conceito de uso costuma estar associado à necessidade da informação, ou seja, uma vez 

que a informação é necessária, ela automaticamente é usada. Ainda que entendam que 

necessidade e uso estejam intrinsicamente conectados, eles acreditam haver uma 

mudança na perspectiva científica quando o foco é estabelecido numa ou em outra 

dimensão. Quando o foco é na necessidade, a discussão se volta para o propósito pelo 

qual uma informação é procurada; quando o foco é no uso, a perspectiva se estende para 

entender como a informação é aplicada para a realização de objetivos.  

Bartlett et. al (2005) apontam para três tipos de uso da informação, quais sejam: 

 

- Input ou entrada – A informação é utilizada como insumo em outro processo; 

- Interpretação – A informação é usada para entendimento de um fenômeno; 

- Direção – A informação guia a tomada de decisão. 

 

Taylor (1991) defende oito classes de usos da informação não excludentes entre 

si, e que, como nas outras etapas do comportamento informacional, são influenciadas 

pelo estado emocional do indivíduo, sua capacidade cognitiva e o ambiente situacional 

no qual ele está inserido. As oito classes de uso da informação de Taylor (1991) são: 
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- Esclarecimento: informação usada para criar um contexto ou dar significado a 

uma situação; 

- Compreensão do problema: informação utilizada em contexto específico que 

permita melhor compreensão de determinada questão; 

- Instrumental: informação usada para o indivíduo escolher uma ação a tomar e 

como empreendê-la num determinado contexto; 

- Factual: informação aproveitada para determinar fatos ou acontecimentos que 

permitam a descrição de uma realidade; 

- Confirmativa: informação usada para checar e validar outras informações, 

como uma segunda opinião; 

- Projetiva: informação utilizada com o intuito de prever um acontecimento 

futuro; 

- Motivacional: informação usada para manter o moral e envolvimento de um 

indivíduo, mantendo-o mobilizado numa situação; 

- Pessoal ou política: informação usada para criar ou manter relacionamentos, 

trazendo status, satisfação ou reputação. 

 

Como percebemos ao longo das últimas páginas, o modelo de processamento da 

informação é composto de duas dimensões bem definidas. A primeira é o ambiente 

informacional, composto da capacidade cognitiva, emoções e contexto situacional no 

qual o indivíduo está inserido. Esses três elementos influenciam e são influenciados pela 

segunda dimensão, o comportamento informacional, que é constituído de três etapas: 

necessidade, busca e uso da informação. 

O modelo de processamento da informação pelo indivíduo é dinâmico, 

ocorrendo em ciclos recorrentes, aleatórios e até caóticos, segundo Choo (2003). Os 

elementos interagem continuamente ao longo do processo, alterando a percepção do 

indivíduo sobre a relevância de uma informação, seu comportamento e o critério de 

avaliação em relação a ela. 

Com esse modelo, tentamos explicar como um indivíduo se relaciona com a 

informação. Partimos agora rumo ao ambiente organizacional, com foco em uma das 

etapas do comportamento informacional, qual seja o uso da informação. Para isso, 

incorporamos neste referencial teórico a apresentação de dois modelos de uso da 

informação: um de Choo (2003), o outro de Davenport (1998).  
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3.2 Uso da Informação 
 

Choo (2003) argumenta que as organizações fazem uso da informação em três 

arenas distintas: sensemaking, construção de conhecimento e tomada de decisão. Apesar 

de geralmente tratados como processos independentes de informação organizacional, 

Choo (2003) acredita que as três atividades se alimentam mutuamente e permitem visão 

holística do uso da informação. 

A primeira arena de uso estratégico da informação é o sensemaking, que busca 

dar sentido às mudanças do ambiente externo num mundo dinâmico e incerto. Uma vez 

que o ambiente externo influencia as atividades de uma organização, a administração 

deve capturar as mudanças existentes, distinguir aquelas que são mais significativas e 

dar respostas organizacionais adequadas para elas. O objetivo imediato da criação de 

significado para os membros da organização é construir consenso sobre o papel e 

propósitos desta. Já no longo prazo, o sensemaking serve como estímulo para adaptação 

e perpetuidade da organização (Choo, 2003). 

A segunda arena de uso estratégico da informação é aquela em que são gerados 

novos conhecimentos por meio do aprendizado e da criação, organização e 

processamento das informações. Tais conhecimentos permitem o desenvolvimento de 

novas capacidades, criação de produtos e serviços, e aperfeiçoamento de processos já 

existentes (Choo, 2003). 

Por fim, a terceira arena de uso estratégico da informação é aquela em que as 

organizações buscam e avaliam as informações para tomada de decisão. Ainda que nem 

todas as decisões sejam tomadas sob o paradigma da racionalidade, as ações 

empreendidas por uma organização são fruto de decisões tomadas e, para sustentá-las, a 

informação se coloca como alavanca de apoio (Choo, 2003). 

Na Figura 3, podemos observar a representação gráfica do modelo. 
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Figura 3 – Modelo de uso da informação (Fonte: Choo, 2003, p.366/ Carvalho et al., 
2007, p.227) 
 

Em estudo sobre a relação entre a competência gerencial e a organização do 

conhecimento, Carvalho et al. (2007) desenvolveram um conjunto de variáveis que 

busca explicar operacionalmente cada uma dessas três arenas estratégicas do uso da 

informação, conforme exposto no Quadro 2. Tais variáveis foram adaptadas ao contexto 

desta pesquisa e se constituíram em referências para identificar o uso da informação 

pela força de vendas sob investigação, ao longo da pesquisa de campo e análise dos 

dados. 
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Quadro 2 – Usos da informação e a descrição de suas variáveis 
Arena Estratégica 
(construto) 

Descrição do construto 

Sensemaking (sm1) A organização dedica recursos para detectar e obter informações 
externas dos concorrentes, clientes, universidades, governo, 
fornecedores e associações industriais. 

Sensemaking (sm2) A organização desenvolve parcerias e alianças com outras 
organizações, a fim de adquirir e trocar informações. 

Sensemaking (sm3) A organização cria oportunidades para discutir mudanças no 
ambiente externo. 

Sensemaking (sm4) A organização tem uma abordagem sistemática para comunicar a 
sua missão, valores, significados compartilhados e crenças 
comuns. 

Construção de 
conhecimento (cc1) 

A cultura organizacional incentiva a experimentação, criatividade, 
inovação, compartilhamento de conhecimento e colaboração entre 
os departamentos. 

Construção de 
conhecimento (cc2) 

A organização facilita o trabalho colaborativo de equipes de 
projetos que estão fisicamente separadas. 

Construção de 
conhecimento (cc3) 

A organização promove a criação de comunidades de prática. 

Construção de 
conhecimento (cc4) 

A organização incentiva os trabalhadores experientes a transferir 
seus conhecimentos para os trabalhadores novos ou menos 
experientes. 

Construção de 
conhecimento (cc5) 

A organização tem mentoring formal e/ou programas de estágios. 

Construção de 
conhecimento (cc6) 

A organização documenta seus projetos e torna esta informação 
facilmente acessível. 

Construção de 
conhecimento (cc7) 

A organização mantém um repositório atualizado de informações 
organizadas e de boas práticas de trabalho e lições aprendidas. 

Tomada de decisão 
(tm1) 

Informações sobre boas práticas de trabalho, falhas e/ou erros de 
projeto, documentação e lições aprendidas são levadas em conta 
quando as decisões são tomadas. 

Tomada de decisão 
(tm2) 

A organização estabeleceu rotinas de decisão e regras para apoiar 
o planejamento do orçamento, análise de projetos, e alocação de 
recursos. 

Tomada de decisão 
(tm3) 

A organização extensivamente coleta informações para gerar 
várias opções e soluções alternativas para os seus problemas. 

Tomada de decisão 
(tm4) 

A organização estimula o processo decisório colaborativo, 
permitindo que os indivíduos e grupos expressem abertamente 
suas opiniões. 

Fonte: Carvalho et al., 2007, p.230 – 231 

 

Nos próximos tópicos, detalharemos o uso da informação em cada uma das 

arenas citadas anteriormente. 
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3.2.1 Sensemaking 

 

O sensemaking ou criação de significado pode ser traduzida pela seguinte 

pergunta (Choo, 1999): o que os sinais externos do ambiente significam? Nesta fase, o 

principal processo de informação é a interpretação de notícias e mensagens sobre o 

ambiente, o que é feito retrospectivamente, já que só se pode dar sentido a ações ou 

fatos já ocorridos. “Para os membros de uma organização, o objetivo imediato de criar 

significado é construir um consenso sobre o que é a organização e o que ela está 

fazendo; o objetivo de longo prazo é garantir que a organização se adapte e continue 

prosperando num ambiente dinâmico” (Choo, 2003, p.28). 

O sensemaking é precipitado por mudanças no ambiente, as quais criam 

descontinuidades no fluxo de experiência de pessoas e atividades numa organização. 

Elas levam os atores organizacionais a entenderem o que está acontecendo no ambiente, 

por meio de uma interpretação compartilhada que sirva como contexto para as ações 

organizacionais. O sensemaking é composto de quatro etapas: mudança ecológica, 

interpretação, seleção e retenção, conforme a Figura 4, baseada no modelo de Weick 

(1979). 

 

 
 

Figura 4 – Processo de sensemaking numa organização (Fonte: Weick, 1979, p.132) 

 

O processo se inicia a partir de uma mudança no ambiente no qual a organização 

está inserida, a qual afeta o modo como seus integrantes a vivenciam. Esses integrantes, 

então, buscam entender as diferenças e significados dessa mudança ecológica. A 

interpretação (ou enactment) passa por levantar dados e aspectos do ambiente, recortá-

los, rearranjá-los, nomeá-los, transformando dados crus em dados ambíguos a serem 

interpretados, avaliando seus relacionamentos e impactos. 

Na etapa seguinte de seleção, são escolhidos possíveis cenários que a 

organização deve investigar e levar em conta mais seriamente. Os cenários são 
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comparados com a história, para formar um esquema de interpretação razoável. A 

seleção produz um ambiente interpretado que é significativo em prover explicações de 

causa-efeito para o que está acontecendo com a organização e seu ambiente. Por fim, na 

etapa de retenção, o produto final do processo de criação de significado é 

disponibilizado para ser usado nos debates e direcionamentos organizacionais, sendo 

guardado para usos futuros (Weick, 1995). 

A criação de significado pode se dar por meio de crenças ou ações. Nos 

processos direcionados por crenças, os indivíduos já possuem um conjunto inicial de 

entendimentos que são claros e plausíveis, agregando novas informações para 

construção de estruturas de significados ampliadas. Já nos processos direcionados por 

ações, as pessoas empreendem suas ações e, a partir daí, constroem as estruturas de 

significado ampliadas, justificando as ações que foram realizadas anteriormente (Weick, 

1995). 

Em trabalho sobre a relação entre a competência gerencial e a organização do 

conhecimento, Carvalho et al. (2007) desenvolveram variáveis que refletem os 

construtos das arenas estratégicas dos usos da informação: sensemaking, construção de 

conhecimento e tomada de decisão. Para cada arena estratégica, essas variáveis foram 

adaptadas e tornadas operacionais para fins da realização desse estudo, servindo como 

guia durante o processo de coleta de dados. 

No que se refere ao sensemaking, as variáveis que avaliam esse construto, 

conforme estudo de Carvalho et al. (2007) exposto no Quadro 2 e adaptação nossa para 

o contexto dessa pesquisa, são: 

 

- Comunicação de missão e valores: a organização tem uma abordagem 

sistemática para comunicar sua missão, valores, significados compartilhados e crenças 

comuns; 

- Desenvolvimento de alianças e recursos dedicados à coleta de informações: a 

organização dedica recursos e desenvolve alianças para detectar e obter informações 

externas dos concorrentes, clientes, universidades, governo, fornecedores e associações 

industriais e comerciais; 

- Comunicação do desempenho da organização: a organização desenvolve e 

torna acessíveis informações internas sobre desempenho de negócios, características de 

produtos e perfis de clientes; 
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- Oportunidades de discussão do ambiente externo: a organização cria 

oportunidades para discutir mudanças no ambiente externo com suas equipes. 

 

3.2.2 Construção de Conhecimento 

 

A construção de conhecimento pode ser traduzida na seguinte pergunta (Choo, 

1999): que conhecimento precisamos e como desenvolvê-lo? A criação do 

conhecimento é precipitada pela identificação de gaps existentes no arcabouço de 

conhecimento de uma organização ou grupo de trabalho. Os gaps podem aparecer na 

resolução de uma tarefa ou problema técnico, no desenho de um novo produto ou 

serviço, ou no aproveitamento de uma oportunidade. Durante a construção do 

conhecimento, o principal processo de informação é a conversão do conhecimento. “... a 

organização cria, organiza e processa a informação de modo a gerar novos 

conhecimentos por meio do aprendizado. Novos conhecimentos permitem à organização 

desenvolver novas capacidades, criar novos produtos e serviços, aperfeiçoar os já 

existentes e melhorar os processos organizacionais” (Choo, 2003, p.28). 

Nonaka e Takeuchi (1995) desenvolveram uma teoria de criação do 

conhecimento. Nesta, o conhecimento é obtido quando se reconhece o relacionamento 

sinérgico entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito dentro de uma 

organização e, a partir daí, quando são elaborados processos sociais capazes de criar 

novos conhecimentos por meio da conversão do conhecimento tácito em explícito. 

O conhecimento tácito é o conhecimento pessoal, difícil de formalizar ou 

comunicar para outros. Ele consiste de know-how, insights e intuições que uma pessoa 

desenvolve a partir da sua imersão em atividades por um longo período de tempo. O 

conhecimento explícito é o conhecimento formal, mais facilmente transmissível entre 

indivíduos e grupos. É frequentemente articulado em fórmulas matemáticas, regras, 

especificações, rotinas e normas. 

Se o conhecimento é tácito, ele é de uso limitado na organização, permanecendo 

nesta enquanto o funcionário nela estiver. É por isso que as organizações devem se 

esforçar para transformar o conhecimento tácito em explícito, movimento que seria uma 

fonte de vantagem competitiva. 

Há quatro formas de conversão de conhecimento, expostas na Figura 5. 
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Figura 5 – Os processos de conversão do conhecimento organizacional (Fonte: 
Adaptado de Nonaka e Takeuchi, 1997, p.81) 

 

A socialização é o processo de aquisição de conhecimento tácito a partir do 

compartilhamento de experiências entre indivíduos. A externalização converte 

conhecimento tácito em explícito via o uso de metáforas, analogias ou modelos. A 

combinação é a produção de novos conhecimentos explícitos a partir de fontes já 

mapeadas. Por fim, a internalização é o processo de incorporação de conhecimento 

explícito pelos indivíduos da organização. 

Além dos conhecimentos tácito e explícito, um terceiro nível de conhecimento é 

encontrado nas organizações, qual seja o conhecimento cultural. Este tipo de 

conhecimento desempenha o papel de oferecer um padrão de suposições compartilhadas 

aos membros da organização frente à realidade que os cerca. “O conhecimento cultural 

consiste em estruturas cognitivas e emocionais que habitualmente são usadas pelos 

membros da organização para perceber, explicar, avaliar e construir a realidade. Inclui 

as convenções e expectativas usadas para agregar valor e significado a uma informação 

nova” (Choo, 2003, p. 186). 

Conforme explicitado no tópico anterior e exposto no Quadro 2, Carvalho et al. 

(2007) desenvolveram variáveis que avaliam os construtos das arenas estratégicas dos 

usos da informação. No que se refere à construção de conhecimento, as variáveis 

adaptadas por nós para este estudo são: 
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- Cultura de suporte à inovação: a cultura organizacional incentiva a 

experimentação, criatividade, inovação, compartilhamento de conhecimento e 

colaboração entre os departamentos; 

- Colaboração entre times: a organização facilita o trabalho colaborativo de 

equipes de projetos que estão fisicamente separadas; 

- Comunidades de prática: a organização promove a criação de comunidades de 

prática voltadas para temas distintos como vendas e atendimento ao cliente; 

- Troca de experiências entre funcionários: a organização incentiva os 

trabalhadores experientes a transferir seus conhecimentos para os trabalhadores novos 

ou menos experientes; 

- Programas de aprendizado: a organização tem mentoring formal e/ou 

programas de estágios; 

- Documentação de projetos e práticas: a organização documenta seus projetos, 

rotinas e procedimentos, e torna esta informação facilmente acessível, mantendo um 

repositório atualizado de informações organizadas e de boas práticas de trabalho e lições 

aprendidas; 

- Melhorias de processos: a organização desenvolve novos produtos ou serviços, 

ou cria novos processos ou rotinas a partir das ideias dos seus funcionários 

 

3.2.3 Tomada de Decisão 

 

A tomada de decisão pode ser traduzida na seguinte pergunta (Choo, 1999): que 

curso de ação é o melhor para a organização? A tomada de decisão é precipitada por 

uma situação de escolha, uma situação em que a organização é estimulada a selecionar 

um curso de ação. Seguindo um modelo racional de tomada de decisão, as principais 

etapas do processo são: o processamento e análise das informações disponíveis; a 

avaliação das alternativas e seus resultados previstos, cujas vantagens e desvantagens 

são pesadas; e a escolha em si do curso de ação. 

Ainda que a tomada de decisão aparente ser um modelo baseado em 

pressupostos racionais, o princípio da racionalidade limitada desenvolvido por Simon et 

al. (1993) impõe limites à capacidade da organização em tomar decisões. Isso decorre 

das limitações cognitivas dos indivíduos que constituem essas organizações, quais 

sejam: reflexos, hábitos, habilidades desses indivíduos, volume de conhecimento e 

informações processadas, e valores e propósitos individuais que podem divergir dos 
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objetivos da organização. Nesse sentido, Choo (2003) acrescenta que “... as 

organizações buscam e avaliam informações de modo a tomar decisões importantes. Na 

teoria, toda decisão deve ser tomada racionalmente, .... Na prática, a racionalidade da 

decisão é atrapalhada pelo choque de interesses..., barganhas e negociações...., limites e 

idiossincrasias...., pela falta de informações e assim por diante (Choo, p.29, 2003)”.  

A busca de uma alternativa satisfatória para resolução de problemas se orienta 

para antigas ou habituais soluções desenvolvidas anteriormente, e reflete o treinamento, 

a experiência e os objetivos dos decisores. Adicionalmente, as organizações direcionam 

as decisões de seus funcionários por meio do desenvolvimento de rotinas, regras e 

valores que os ajudam a reduzir a incerteza e complexidade, diminuindo tanto a 

necessidade cognitiva dos funcionários, quanto os requerimentos de informações 

necessárias para tomada de decisão. Procedimentos operacionais padrão e programas de 

qualidade são exemplos de regras e rotinas organizacionais que tentam controlar não só 

as decisões em si, mas as premissas decisórias que as envolvem (Simon, 1993). A 

Figura 6 expressa o modelo do comportamento decisório racional. 

 

 
Figura 6 – Tomada de decisões na organização (Fonte: Choo, 1993, p. 43) 

 

Carvalho et al. (2007) desenvolveram as variáveis que refletem o construto do 

uso da informação para tomada de decisão, conforme exposto no Quadro 2, sendo as 

mesmas por nós adaptadas para o contexto deste projeto, quais sejam: 

 

- Empowerment para tomada de decisão: a organização estabelece processos 

flexíveis nos quais os profissionais têm a possibilidade de tomar decisões autônomas no 

desempenho de suas atividades rotineiras; 
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- Rotinas e processos para tomada de decisão: a organização estabelece rotinas 

de decisão e regras para direcionar as atividades operacionais, táticas e estratégicas dos 

seus funcionários; 

- Visão retrospectiva: informações sobre boas práticas de trabalho, falhas e/ou 

erros de projeto, documentação e lições aprendidas são levadas em conta quando as 

decisões são tomadas; 

- Tomada de decisão colaborativa: a organização estimula o processo decisório 

colaborativo, permitindo que os indivíduos e grupos expressem abertamente suas 

opiniões. 

 

3.2.4 Ecologia da Informação 

 

Após detalharmos o modelo desenvolvido por Choo (2003), destacaremos um 

modelo alternativo de uso da informação, qual seja a ecologia da informação, 

estabelecido por Davenport (1998). A ecologia da informação também segue a filosofia 

de que o ser humano deve ser elemento central no entendimento de como as 

organizações usam a informação no desempenho das suas atividades, em detrimento de 

uma costumeira ênfase nas dimensões tecnológicas do assunto. Para Davenport (1998), 

as organizações geralmente aplicam tecnologia aos problemas informacionais e 

procuram usar métodos de máquina/engenharia para transformar dados em algo útil, 

mas poucas adotam uma abordagem holística que considerem aspectos humanos ligados 

ao uso da informação, como cultura, processos e política interna. 

De acordo com Davenport (1998), para que a organização adote uma perspectiva 

ecológica dos seus recursos informacionais, devem ser considerados quatro atributos-

chave, quais sejam: 

 

- Integração dos diversos tipos de informação; 

- Reconhecimento de mudanças evolutivas; 

- Ênfase na observação e na descrição; 

- Ênfase no comportamento pessoal e informacional. 

 

Esses quatro atributos apontam que a informação assume diferentes formas, não 

sendo apenas fruto de relatórios estruturados extraídos de sistemas computadorizados, 

mas também moldando-se a formatos não estruturados e transmitidos em áudio e vídeo. 
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Adicionalmente, tais atributos destacam as mudanças e evoluções constantes que as 

informações podem sofrer, demandando que as organizações sejam flexíveis na sua 

administração, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de sistemas 

tecnológicos para lidar com a informação. 

Os atributos-chave também destacam a necessidade de se investir na equalização 

de conceitos ao longo da organização, por meio de descrição mais detalhada dos termos 

e correspondentes significados presentes no diálogo corporativo em diferentes setores. 

Para Davenport (1998), o primeiro passo para isso é a observação das equipes de 

trabalho no desempenho de suas atividades. Por fim, os atributos-chave também 

ressaltam a importância do esforço para ajudar os indivíduos a compartilhar, estruturar e 

dar sentido à informação, não bastando dotar as equipes de ferramentas tecnológicas, 

mas ajudá-las a formar padrões de comportamento que estimulem uma cultura positiva 

de informação (Davenport, 1998). 

Uma vez estabelecidos os atributos principais para levar a organização para o 

tratamento ecológico das suas informações, o modelo para gerenciamento da 

informação é composto de três ambientes distintos e seus correspondentes elementos, 

quais sejam os ambientes informacional, organizacional, e externo, conforme Figura 7. 

 

 
Figura 7 – Modelo ecológico para gerenciamento da informação (Fonte: Davenport, 
1998, p. 51) 
 

Davenport (1998) defende uma abordagem mais ampla e holística para a 

informação e que leve em conta os três referidos ambientes pois ela seria capaz de 

explicar melhor como grupos de indivíduos dentro de uma organização, e em uma 

O MELHOR DOS MUNDOS 51

O ambiente informacional

O círculo interno do modelo é o núcleo da abordagem ecológi-
ca. Abrange os seis componentes mais críticos de nossa abordagem —
estratégia, política, comportamento/cultura, staff, processos e arquite-
tura. Cada qual será detalhado em um capítulo separado.

Estratégia da informação. As empresas quase sempre têm estra-
tégias para administrar recursos financeiros ou humanos, e você poderia
argumentar que elas não precisam de nenhuma outra. Mas eu responde-
ria que tornar explícita a "intenção informacional" de alto nível realmen-
te faz muita diferença em um mundo repleto de informação.4 As estraté-
gias da informação giram em torno da pergunta: "O que queremos fazer
com a informação nesta empresa?" E o que é mais importante, essas
estratégias devem envolver a alta administração. Como discuto mais
amplamente no Capítulo 4, elas, como qualquer outra estratégia de ne-
gócios, indicam prováveis mudanças e requerem revisão baseada em

Ambiente externo
Negócios • Informação «Tecnologia

Ambiente organizacional
Negócios • Espaço físico • Tecnologia

Figura 3.1: Um modelo ecológico para o gerenciamento da informação.

Rafael Gama de Macedo Jr.



39 
 

indústria específica afetada pelas tendências do mercado, trabalham e pensam sobre a 

informação.  

Nesse sentido, o ambiente informacional é composto de variáveis como 

estratégia, equipe, cultura/comportamento, política, arquitetura e processo. O 

desenvolvimento de estratégia da informação para uma organização envolve a fixação 

de um conjunto de objetivos básicos ou princípios para expressar a estratégia 

informacional da empresa. Tal estratégia deve ser capaz de responder a pergunta 

(Davenport, 1998): “o que queremos fazer com a informação nesta empresa?” 

A política da informação envolve as relações de poder entre pessoas e 

departamentos em uma organização e define as responsabilidades pela direção, 

gerenciamento e uso das informações pelos colaboradores. Tal política pode ser 

praticada por meio de regime mais aberto, em que cada área seja autônoma, responsável 

pela geração, análise e divulgação de informações, até companhias onde a sua 

circulação seja mais restrita a funções ou departamentos específicos. 

A cultura e o comportamento interno também são influenciadores do uso da 

informação em uma organização, e talvez os mais relevantes na implementação de 

mudanças. É esperado que comportamentos positivos sejam estimulados de modo 

estruturado, e não fiquem a cargo da iniciativa de cada indivíduo ou departamento. O 

conjunto de comportamentos forma a cultura informacional de uma empresa, e 

determina se a organização valoriza o compartilhamento de informações nos âmbitos 

interno e externo ou é mais fechada para a sua livre circulação. 

A equipe da informação envolve os profissionais dedicados a identificar, 

categorizar, filtrar, interpretar e integrar a informação. Esses profissionais não estão 

alocados apenas na área de TI, mas perpassam as distintas áreas da organização com a 

missão de sintetizar o conhecimento e indicar os melhores caminhos para o debate das 

questões organizacionais. Uma boa equipe da informação deve incluir não apenas 

especialistas em conteúdo, mas guias que ajudam outros funcionários na elaboração e 

levantamento de dados. 

Quando tratamos do ambiente informacional, ainda é importante atentar para os 

processos de administração informacional. Esse componente mostra como o trabalho é 

feito, e envolve o desenho das atividades e a documentação de rotinas operacionais. Por 

fim, a arquitetura informacional consiste em guia para estruturar e localizar a 

informação dentro da organização. A arquitetura pode ser descritiva, envolvendo um 
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mapa do ambiente informacional no presente, ou determinista, oferecendo um modelo 

do ambiente em alguma época futura. 

O ambiente informacional de uma organização está inserido no contexto mais 

amplo do ambiente organizacional, conforme demonstrado na Figura 7. O ambiente 

organizacional envolve o desempenho geral dos negócios da companhia, os 

investimentos realizados por ela em tecnologia e a distribuição física das suas unidades 

(Davenport, 1998). O desempenho geral dos negócios afeta as iniciativas informacionais 

em escala variável para cada empresa ou setor, portanto é fundamental atentar para a 

estratégia de negócios e para o modelo de gestão de recursos humanos em vigor. 

Os investimentos gerais da organização em tecnologia também afetam o modo 

como as equipes usam a informação, na medida em que mais investimentos desse tipo 

tendem a facilitar a comunicação e o relacionamento entre indivíduos e equipes. A 

construção de redes de trabalho baseadas em infra-estrutura de telecomunicações 

oferecem maiores possibilidades para transmissão de informação em diferentes 

formatos, quais sejam textos, gráficos, vídeo e áudio. Vale ressaltar que os 

investimentos feitos em tecnologia pelas organizações devem sempre levar em 

consideração os usuários da informação de modo que o seu uso seja efetivo após sua 

implementação. 

Por fim, quando abordamos a dimensão do ambiente organizacional, devemos 

atentar para a distribuição física dos indivíduos em distintos pontos de uma cidade, país 

ou mesmo ao longo do globo terrestre. Quanto mais próximos fisicamente, maior a 

facilidade de troca de informações entre colaboradores, o que se torna mais desafiador, 

quando a empresa está estabelecida em múltiplos pontos ou filiais, pulverizada em 

diferentes pontos geográficos. 

O terceiro componente do modelo ecológico do gerenciamento da informação é 

o ambiente externo, composto do ambiente geral de negócios do setor em que a 

organização atua, e dos mercados de tecnologia e de informação (Davenport, 1998). 

O ambiente geral de negócios afeta a capacidade das empresas adquirirem e 

gerenciarem informação, bem como optar pelo tipo de informação de que precisam. 

Idealmente, mudanças em relação a clientes, fornecedores, sócios, reguladores e 

concorrentes geram reflexos na informação que circula na organização. 

Os mercados tecnológicos refletem onde são comercializadas as tecnologias 

disponíveis que podem afetar o mundo informacional da organização. Em um dado 
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momento, uma empresa precisa saber o que está à disposição para compra no mercado, 

para decidir se e como determinada tecnologia pode lhe ser útil. 

Por fim, os mercados da informação envolvem a negociação de conhecimento 

sobre tendências industriais a malas diretas, e podem fornecer recursos essenciais para 

ecologias informacionais eficientes. Embora empresas individuais primariamente 

enfoquem o tipo de informação que deve ser comprada nesse mercado, muitas 

organizações avaliam maneiras de vender as suas próprias informações, a exemplo do 

seu banco de dados de transações comerciais ou mesmo a possibilidade de acesso 

exclusivo a seus clientes. 

O modelo proposto por Davenport (1998) da ecologia da informação busca um 

nível de integração alto entre os aspectos tecnológicos e humanos da produção, 

distribuição e uso da informação. De acordo com o referido autor, as mudanças 

organizacionais provocadas pela absorção de informações estão ligadas não apenas à 

estratégia, mas também à estrutura da organização, à sua cultura, à distribuição física e a 

todos os outros componentes desse modelo. As tecnologias disponíveis no mercado e 

específica de cada empresa afetam o tipo de informação disponível e a facilidade em 

acessá-la, no entanto, a tecnologia e as pessoas estão intimamente relacionadas no 

modelo, de modo que o pensar ecológico para produção de um melhor ambiente 

informacional demanda que os gestores da organização em geral, e os administradores 

da informação em particular, atentem para esse relacionamento. 

    

3.3 Gestão de Varejo e o Uso da Informação 

 

Os estudos sobre o varejo vêm ganhando relevância na academia brasileira e o 

incremento da quantidade de pesquisas e pesquisadores interessados no tópico merece 

atenção. Um trabalho na área pode gerar impacto se prover novos conhecimentos, 

aprofundar o entendimento do conhecimento existente, descobrir resultados 

surpreendentes ou abordar problemas gerenciais interessantes (Brito et. al, 2012). 

Assim, neste trabalho acreditamos abordar um problema gerencial relevante, qual seja a 

gestão de informação no segmento varejista, via combinação de estudos desenvolvidos 

nas áreas de varejo, vendas, marketing e gestão da informação.  

Uma vez que a maioria dos fabricantes não vende diretamente seus produtos 

para o consumidor final, o varejista é um intermediário que tem como principal função 

servir de ligação entre fabricantes e consumidores finais, atuando como um dos elos de 
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um canal de marketing. Os canais de marketing “são conjuntos de organizações 

interdependentes envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou serviço para 

uso ou consumo. Eles formam o conjunto de caminhos que um produto ou serviço segue 

depois da produção, culminando na compra ou na utilização pelo usuário final” (Kotler 

e Keller, 2006, p.464). 

Segundo o Journal of Retailing (2013), na descrição do seu escopo e objetivo 

obtidas em seu site, o campo do varejo abrange os produtos e serviços, as cadeias de 

suprimentos e canais de distribuição que atendem varejistas, as relações entre os 

varejistas e os membros do canal de abastecimento, e todas as formas de marketing 

direto e de mercados emergentes para as famílias. 

Santos e Costa (1997) apontam que o varejo integra funções clássicas de 

operação comercial: procura e seleção de produtos, aquisição, distribuição, 

comercialização e entrega. O setor se mostra ainda como tradicional absorvedor de mão 

de obra, geralmente menos qualificada que a da indústria, e de maior rotatividade no 

emprego. 

Para Rosenbloom (2002): “os varejistas consistem em empresas engajadas 

basicamente na venda de mercadorias para consumo pessoal ou doméstico e na 

prestação de serviços ligados à venda de bens” (Rosenbloom, 2002, p.62). Já Levy e 

Weitz (2012) conceituam o varejo como um conjunto de atividades de negócio que 

adicionam valor aos produtos e serviços vendidos aos consumidores para seu uso 

pessoal ou familiar. Dentre as principais tarefas de distribuição desempenhadas pelos 

varejistas, segundo Lazarus (1961) e Kotler et. al (2006) estão: 

 

- Oferecer mão de obra e instalações físicas que permitam aos produtores/ 

fabricantes e atacadistas ter muitos pontos de contato com os consumidores; 

- Dividir grandes quantidades em lotes do tamanho do consumidor, propiciando 

economia aos fornecedores e conveniência aos consumidores; 

- Fornecer condições para armazenagem e movimentação de produtos físicos; 

- Desenvolver e disseminar mensagens persuasivas de estímulo de compra para o 

consumidor; 

- Fornecer atendimento pessoal, publicidade e mostruário para ajudar a vender 

os produtos do fornecedor; 

- Interpretar a demanda do consumidor e repassar a informação ao longo do 

canal; 
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- Reunir informações sobre clientes atuais e potenciais, concorrentes e forças do 

ambiente; 

- Assumir riscos relacionados à operação do canal. 

 

Para realizar cada uma dessas principais tarefas de distribuição, cinco fluxos são 

estabelecidos ao longo de um canal de marketing que envolve o varejo: físico, 

propriedade, pagamento, promoção e de informação (Kotler et. al, 2006). Esses fluxos 

fornecem os elos que interligam os membros do canal na distribuição de bens e 

serviços. O fluxo físico envolve a posse e distribuição dos produtos pelos membros da 

cadeia de valor. O fluxo de propriedade passa pela definição de que membro do canal 

tem a propriedade dos produtos em cada estágio da referida cadeia. O fluxo de 

pagamento envolve a definição de preços, bem como da capacidade de financiamento 

do consumo e prazos de pagamento a serem realizados a cada transferência de posse ou 

propriedade dos produtos. O fluxo de promoção engloba a realização de ações 

promocionais em veículos de comunicação ou nos pontos de venda, com o objetivo de 

estimular o consumo pelo cliente final. 

Por fim, o fluxo de informação envolve entidades distintas como fabricantes, 

transportadores, atacadistas, varejistas e clientes, e prevê a troca de informações acerca 

de indicadores, prazos de entrega, condições comerciais, características dos produtos 

etc. ao longo do canal de marketing. Na Figura 8, encontra-se representado tal fluxo de 

informação, valendo observar que há alguns atores que não participam diretamente da 

distribuição de bens e serviços, mas que estão presentes indiretamente nesse fluxo, 

como bancos e seguradoras. 

 

 
Figura 8 – Fluxo de informação no canal de marketing (Fonte: Rosenbloom, 2002, p.32) 

 

A realização pelos varejistas das suas principais tarefas no processo de 

distribuição depende diretamente do ciclo regular de informações não apenas ao longo 

da cadeia demonstrada, mas também internamente às próprias organizações varejistas. 

A estrutura organizacional típica de uma grande empresa varejista envolve quatro 
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grandes blocos: estratégia, comercial, gestão administrativa e loja. As principais 

atividades sob responsabilidade de cada bloco de gestão encontram-se especificadas no 

Quadro 3 (Levy et. al, 2012). 

 

Quadro 3 – Principais responsabilidades dos blocos de gestão num grande varejista 

Estratégia Comercial Gestão 
Administrativa 

Loja 

Desenvolver a 
estratégia geral 
do varejo 

Comprar produtos Gerir recursos 
humanos 

Vender produtos 
aos clientes 

Identificar o 
mercado alvo 

Controlar 
inventário de 
produtos 

Recrutar, contratar e 
treinar pessoal 

Lidar com queixas 
de consumidores 

Determinar o 
formato do varejo 

Estabelecer preço 
dos produtos 

Gerir cadeia de 
suprimentos 

Manter a estrutura 
física da loja 

Desenhar a 
estrutura 
organizacional 

Planejar ações de 
marketing 

Gerir performance 
financeira 

Dispor material de 
propaganda da loja 

Desenvolver 
produtos de 
marca própria 

Negociar ações 
promocionais com 
fabricantes 

Gerir sistemas de 
informação 

Elaborar escala de 
pessoal 

Desenvolver 
estratégia de 
catálogo/ internet 

 Aconselhar 
juridicamente 

Avaliar 
desempenho de 
pessoal e da loja 

Desenvolver 
estratégia global 

  Prover serviços 
como embalagem e 
entrega 

Desenvolver 
visual das lojas 

  Gerir estoques e 
prevenir perdas 

 Fonte: Adaptado de Levy et. al, 2012, p.15 
 

Como era de se esperar, num grande varejista, a tarefa de lidar com 

consumidores e realizar vendas encontra-se sob responsabilidade do bloco de gestão de 

loja, onde está enquadrada a força de vendas. Kotler et al. (2006) estabelecem que a 

força de vendas assume tarefas diversas, a exemplo de: 

 

- Prospecção: busca de clientes potenciais e indicações; 

- Definição de alvo: decisão de alocação de tempo entre clientes potenciais e 

atuais; 

- Comunicação: transmissão de informações sobre produtos e serviços; 

- Venda: aproximação do cliente, apresentação, resposta a objeções e 

fechamento da venda; 
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- Atendimento: oferta de vários serviços aos clientes (consultoria, assistência 

técnica, intermediação em financiamentos, agilização de entregas); 

- Coleta de informações: conclusão de pesquisas de mercado e trabalho de 

inteligência; 

- Alocação: decisão sobre quais clientes não poderão ficar sem produtos nos 

períodos de escassez. 

 

Uma vez que esta pesquisa tem por foco analisar como a área de vendas de 

organizações varejistas usam a informação para atingir resultados, em especial os 

resultados de vendas, é este o grupo que será o alvo principal da pesquisa. Os varejistas 

tentam se diferenciar e fidelizar a sua clientela por meio de atendimento de alta 

qualidade. Oferecer tal nível de atendimento é um desafio, pois ele pode variar 

significativamente de loja para loja, e entre os vendedores de uma mesma loja. 

Controlar o desempenho de uma equipe de vendas ao longo do seu processo de 

atendimento é dificultado pelo aspecto humano envolvido e pela intangibilidade de cada 

momento em que um cliente adentra numa loja e se relaciona com um vendedor. 

Adicionalmente, ele é difícil de ser medido e certificado ao longo da sua entrega ao 

cliente (Levy et al., 2012). 

Nesse contexto, a atuação da força de vendas tem sido afetada por influências 

externas e adaptações internas das organizações. De acordo com Brown et al. (2005), as 

influências externas do ambiente mais relevantes são derivadas da maior exigência dos 

consumidores, da pressão exercida por competidores e das mudanças tecnológicas e 

questões éticas e legais. Em termos internos à organização, os impactos na força de 

vendas são provocados pelo lançamento de novos produtos e serviços, fusões, 

redesenho de processos, novas estratégias de canais e a entrada em novos mercados, 

conforme Figura 9 (Brown et al., 2005). 
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Figura 9 – Influências internas e do ambiente que afetam a força de vendas (Fonte: 
Brown et al., 2005, p.107) 
 

Essas mudanças exigem novos conhecimentos, habilidades e atitudes da força de 

vendas. Dentre alguns desses requisitos, podemos citar a necessidade de maior 

conhecimento de produtos e serviços, aumento da velocidade de resposta, maior 

amplitude e profundidade na comunicação com os consumidores e capacidade para lidar 

com maior diversidade de itens para venda (Brown et al., 2005). Bradford et al. (2010) 

citam outras competências necessárias para esse momento como: orientação para 

relacionamento, conhecimento tácito, inteligência emocional e criatividade para geração 

de valor.  

Uma das ferramentas informacionais que uma organização pode dispor para 

apoiar as equipes de vendas no desempenho de suas atividades nesse novo contexto é 

um sistema de informações de marketing (SIM). “Um sistema de informações de 

marketing é constituído de pessoas, equipamentos e procedimentos dedicados a coletar, 

classificar, analisar, avaliar e distribuir as informações necessárias de maneira precisa e 

oportuna para aqueles que tomam decisões de marketing. O sistema é desenvolvido a 

partir de registros internos da empresa, atividades de inteligência de marketing e 

pesquisa de marketing (Keller e Kotler, 2006, p.71)”.  

Outra iniciativa tecnológica que envolve a força de vendas e tem sido 

desenvolvida pelas organizações é a automação da rotina da sua equipe de vendas (sales 

force automation – SFA). As empresas têm dedicado recursos consideráveis para a 

construção de vantagens competitivas sustentáveis, por meio do desenvolvimento e 

manutenção de relações estreitas e de cooperação com os seus clientes (Weitz and 

Bradford, 1999). O SFA busca regular, controlar e automatizar algumas das rotinas 

existentes nessas relações. Segundo Chin et al. (2007), há crescente interesse em 

Clientes

Ética/Legal Tecnologia

Competidores

Externo

Externo

Interno

Novos	  Produtos	   e	  Serviços
Fusões	  e	  Aquisições
Produtividade
Novos	  Canais
Novos	  Mercados
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identificar ferramentas apropriadas que aumentem a produtividade da força de vendas, 

particularmente aquelas relacionadas à automação do processo de vendas; 

relacionamento com os clientes; coleta, assimilação e distribuição de inteligência de 

mercado para a linha de frente das operações. 

Geiger e Turley (2006) analisaram o impacto da automação da força de vendas e 

identificaram fatores positivos advindos da sua implementação, a exemplo de aumento 

do profissionalismo do vendedor, garantia da continuidade da comunicação entre 

vendedor e cliente, melhoria do fluxo de pedidos e manutenção do nível de serviço 

junto aos clientes. O ponto de ressalva estabelecido pelos profissionais de vendas 

passava pela barreira que a ferramenta poderia representar no desenvolvimento de 

relacionamentos mais pessoais com os clientes, devido ao estabelecimento de processos 

padronizados. 

Em seus estudos, Chin et al. (2007) concluíram que a administração tem papel 

relevante em disseminar o uso de ferramentas junto à força de vendas, ao mesmo tempo 

em que oferece recursos, por exemplo, sob a forma de treinamento, para que o uso 

dessas ferramentas seja eficiente e eficaz. Schuler et al. (2003) apontaram que os 

melhores vendedores em volume de vendas eram adeptos do uso de ferramentas 

tecnológicas, mas mantinham contato e relacionamento pessoais com os clientes. 

Em pesquisa sobre necessidade e uso da informação por gestores do setor de  

supermercados no Mato Grosso do Sul, Flud (2006) aponta algumas variáveis internas 

do usuário que podem afetar o uso de informações por esses profissionais, tais como: 

experiência do gestor na área, nível de educação, iniciativa pessoal do gestor e 

motivação para evolução na área. Fatores externos ao usuário que afetariam a 

necessidade e uso da informação são a disponibilidade ou não de estrutura de suporte 

para coleta e disponibilização de informações e o porte da empresa. 

Adicionalmente, Flud (2006) também apresenta proposição do tipo de 

informação necessária ao negócio supermercadista, qual seja: 

 

Informações Mercadológicas – informações de mercado, subdivididas em 

categorias, como clientes, produtos, preços, promoção, distribuição e, por fim, 

concorrência; 

Informações Financeiras – informações voltadas para o lucro operacional da 

organização, como a lucratividade do supermercado e custo de crédito; 
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Informações Jurídicas/Legais – informações sobre impostos, fiscalização, 

legislação e regulação; 

Informações do Setor de Supermercados – informações sobre consumidor, 

recursos humanos, planejamento, gestão de loja e novidades. 

 

Em outra pesquisa sobre a aprendizagem de executivos de pequenas empresas 

varejistas, Lucena (2006) aponta que os varejistas aprendem por meio de 

relacionamentos sociais, atividades profissionais, veículos de mídia, programas de 

treinamento e educação. Outras formas de aprendizado ocorrem por meio de 

relacionamentos sociais e familiares, participação em eventos e feiras, execução e 

reflexão sobre seu próprio trabalho, bem como troca de experiência sobre essas 

reflexões com colegas profissionais. 

Como visto anteriormente, a dimensão situacional influencia o uso da 

informação nas organizações. Numa empresa varejista são usadas três formas de 

alinhamento dos objetivos da organização junto aos funcionários: políticas escritas e 

supervisão; pagamento de comissões e bônus alinhados às metas; e cultura 

organizacional - conjunto de tradições e valores que guiam o comportamento dos 

funcionários (Levy e Weitz, 2012). 

O uso da informação na atividade de vendas pode estar atrelada ao atingimento 

dos objetivos da organização, quer sejam quantitativos ou qualitativos. Os objetivos 

quantitativos envolvem  volume de vendas mensais, vendas por hora trabalhada, ticket 

médio por venda, percentual de vendas a clientes frequentes ou participantes de 

programas de fidelidade, percentual de cadastros incorretos e perdas de estoque. Os 

objetivos organizacionais qualitativos são relativos a processos ou procedimentos, 

dentre eles, podemos citar o atendimento ao cliente, a abordagem de vendas, o 

conhecimento dos produtos, a sugestão de compras adicionais, a aparência da loja e a 

disposição das mercadorias e a postura e aparência do vendedor (Levy e Weitz, 2012).   
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3.4 Framework para Pesquisa 

 

A partir do referencial teórico construído, podemos elaborar um framework 

inicial para a realização da pesquisa empírica. O estabelecimento de um framework para 

pesquisa serve a diferentes propósitos, como identificar quem será ou não incluído no 

estudo, descrever que relações serão apresentadas baseada em lógica, teoria e/ou 

experiência e prover oportunidade para o pesquisador consolidar construtos gerais sob 

perspectivas e limites definidos (Baxter e Jack, 2008). 

A representação gráfica do framework, desenvolvida a partir da pesquisa 

bibliográfica, tem como base o modelo de uso da informação desenvolvido por Choo 

(2003), e as principais influências internas e do ambiente que afetam a força de vendas, 

de acordo com Brown et al. (2005). 

Assim, a partir da literatura pesquisada, gerou-se um modelo que pudesse 

representar o uso das informações pela força de vendas de uma organização varejista 

(Figura 10). 

Nesse framework, destaca-se a distinção entre os ambientes externo e interno à 

organização. Uma vez que os varejistas servem de intermediários entre fabricantes e 

clientes finais, a sua atuação é significativamente impactada pelo ambiente externo 

(Kotler e Keller, 2006). A influência de clientes, competidores, fabricantes, da evolução 

da tecnologia, e das leis e ética em vigor na sociedade afetam a forma como as 

organizações varejistas de grande porte e suas respectivas forças de vendas atuam. As 

esferas do ambiente externo que foram listadas no modelo enviam sinais e produzem 

ações e conhecimentos que são absorvidos pelo ambiente interno da organização. 

Tais elementos informacionais são processados pelo ambiente interno da 

organização, que pode gerar ainda mais elementos que afetam a força de vendas, como 

fusões e aquisições, a necessidade de maior produtividade das equipes e a entrada em 

novos canais, mercados ou produtos e serviços. Todo esse conjunto de elementos 

internos e externos é, então, processado pelos vendedores, que têm limitações cognitivas 

e emocionais como qualquer indivíduo, os quais usam essas informações para criar 

significado, construir conhecimento e tomar decisões. 

No próximo tópico, descrevemos os procedimentos metodológicos que nos 

indicaram os caminhos para realização desta pesquisa, por meio do framework 

apresentado. 
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4   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a exposição da metodologia utilizada nesta pesquisa, usaremos a taxonomia 

fornecida por Vergara (2010), que a qualifica em dois critérios básicos: quanto aos fins 

e quanto aos meios. Posteriormente, serão apresentados o processo de coleta e de 

tratamento de dados. 

Nos estudos sobre informação, Wilson (2006) defende a necessidade de 

múltiplos métodos de pesquisa em relação à fixação a uma simples categoria de método. 

Ele aponta o crescimento da adoção das abordagens qualitativas, sem a substituição 

integral das abordagens quantitativas, incorporando a noção de complementariedade 

entre ambas as abordagens. 

Nesta pesquisa, seguimos o caminho da abordagem qualitativa, adotando o 

estudo de caso como método investigativo, dada a sua adequação para a retenção, pelos 

investigadores, das características holísticas e significativas dos eventos da vida real 

(Yin, 2009). Segundo Stake (1995), o estudo de caso é o estudo das particularidades e 

complexidades de um único caso, levando ao entendimento da sua existência dentro de 

circunstâncias importantes. Stake (1995) ainda aponta uma certa dificuldade para definir 

o que é um caso, em função do método ser utilizado por diferentes disciplinas, mas 

relata que é importante que o caso seja específico e complexo. Para Mariotto et al. 

(2014) um estudo de caso é a descrição detalhada de uma situação de gestão. 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

Quanto aos fins, a pesquisa tem caráter descritivo e explanatório. Ela tem caráter 

descritivo por buscar esclarecer como se dá a ocorrência de um fenômeno específico, 

relatando como uma intervenção, situação ou fenômeno se desenrola no contexto de 

vida real em que ela ocorre. Adicionalmente, a investigação tem natureza explanatória, 

pois busca levantar que fatores contribuem para a ocorrência do fenômeno estudado, 

explicando as relações de causa e efeito existentes no framework desenvolvido para 

pesquisa, conforme seção 3.4. Neste estudo, procura-se descrever como se dá o uso da 

informação pela força de vendas de um grande varejista brasileiro. Além disso, o estudo 

visa investigar quais usos dessa informação são mais recorrentes e contribuem, em 

maior ou menor escala, para o atingimento dos objetivos de um varejista. 
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Quanto ao segundo critério estabelecido por Vergara (2010), referente aos 

meios, a pesquisa foi realizada por meio de estudo de caso único baseado na força de 

vendas de um grande varejista do mercado brasileiro. Esse método foi escolhido devido 

ao fato do estudo de caso ser aplicado ao exame de eventos contemporâneos em 

profundidade e em seu contexto de vida real, não havendo limites claramente definidos 

entre o fenômeno e o contexto. O estudo de caso também é apropriado quando os 

comportamentos relevantes não podem ser manipulados, incluindo observação direta 

dos eventos estudados. Além disso, esse método possui capacidade de lidar com ampla 

variedade de evidências, como documentos, artefatos e observações (Yin, 2009). 

 De acordo com Yin (2009, p.28), cada método de pesquisa tem prós e contras 

dependendo de três condições: “o tipo de questão de pesquisa, o controle que o 

investigador tem sobre os eventos comportamentais reais e o enfoque sobre os 

fenômenos contemporâneos em oposição aos históricos”. O destaque dessas condições e 

a comparação dos diferentes métodos de pesquisa feita por Yin (2009) encontram-se 

resumidos no Quadro 4, que serviu de base para identificação do método de pesquisa 

mais adequado para o estudo proposto. 

 

Quadro 4: Situações relevantes para diferentes métodos de pesquisa 

Método Forma de questão 
de pesquisa 

Exige controle dos 
eventos 

comportamentais? 

Enfoca eventos 
contemporâneos? 

Experimento Como, por quê? Sim Sim 
Levantamento Quem, o quê, onde, 

quantos, quanto? 
Não Sim 

Análise de 
arquivos 

Quem, o quê, onde, 
quantos, quanto? 

Não Sim/Não 

Pesquisa histórica Como, por quê? Não Não 
Estudo de caso Como, por quê? Não Sim 

 Fonte: Yin, 2009, p.29 
 

Para a coluna “forma de questão de pesquisa”, o investigador avaliou 

preponderantemente o “como” se dá o processo de uso da informação pela força de 

vendas de um grande varejista e “por quê” alguns usos têm maior impacto na obtenção 

de resultados.  

Para a questão “exige controle dos eventos comportamentais?”, entende-se que 

tal controle não é possível nesta pesquisa, pois o caso envolve uma quantidade de 

variáveis e eventos comportamentais imprevisíveis e de difícil controle por parte do 
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pesquisador. Por fim, para a questão “enfoca eventos contemporâneos?”, a resposta é 

sim, pois avalia um fenômeno atual e recorrente. Desse modo, com base na aplicação do 

modelo de Yin (2009), a pesquisa é fundamentada no método de estudo de caso, pois: 

 

a) As questões preponderantes são “como” e “por quê”; 

b) O investigador tem pouco ou nenhum controle sobre os eventos 

comportamentais; 

c) O enfoque está sobre um fenômeno contemporâneo no contexto da vida real. 

 

Yin (2009) descreve ainda a existência de dois tipos básicos de estudos de caso. 

Segundo ele, há os estudos de casos únicos e os estudos de casos múltiplos, segundo a 

quantidade de casos estudados para o desenvolvimento das conclusões do estudo. 

Algumas justificativas para o uso do estudo de caso único são (Yin, 2009): 

 

a) Quando o caso tem a capacidade para confirmar, desafiar ou ampliar uma 

teoria bem-formulada; 

b) Quando o caso representa uma situação extrema ou peculiar; 

c) Quando o caso representa uma situação representativa ou típica; 

d) Quando um investigador tem a possibilidade de observar e analisar um 

fenômeno anteriormente inacessível à ciência social; 

e) Quando o caso é denominado de longitudinal, que se constitui no mesmo caso 

em dois ou mais pontos diferentes do tempo. 

 

Os estudos de caso múltiplo têm ganhado maior aceitação pela comunidade 

científica e envolvem a análise de mais do que um único caso. Entende-se que a 

evidência desse tipo de caso é mais vigorosa do que a do caso único. Uma contrapartida 

dessa consideração é que a pesquisa pode exigir maior tempo e recursos para sua 

realização (Yin, 2009). 

Mariotto et al. (2014) fazem vigorosa defesa do estudo de caso único como 

método válido para pesquisas sobre management, a despeito das críticas que ele recebe. 

Se o pesquisador apresentar viés positivista, tal validade poderia ser conseguida por 

aumento no rigor na produção dos casos, uso do método para a geração de teorias, ou 

apropriação do estudo de caso para invalidar ou refinar teorias existentes. Um 
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pesquisador com outro viés e que perceba o mundo como socialmente construído, em 

oposição ou complementariedade ao paradigma positivista, também pode se beneficiar 

do método de estudo de caso. Isso pode ser conseguido pela valorização daquilo que 

seja único e peculiar em cada caso, da menor ênfase na representatividade estatística 

como critério e  na disciplina na transferência de conhecimento entre casos distintos 

(Mariotto et al., 2014). 

Nesta pesquisa, optou-se pelo uso do estudo de caso único integrado, em que é 

testado o modelo de uso da informação. O caso analisado para teste dessa teoria é a de 

uma empresa varejista brasileira de grande porte, com quatro unidades de análise, quais 

sejam, as quatro lojas do novo modelo de loja voltado para a venda de produtos e 

serviços de tecnologia móvel (celulares, smartphones, tablets e acessórios). 

Ao traçarmos um paralelo com o desenvolvimento da teoria de estudo de caso 

segundo Stake (1995), este estudo pode ser qualificado como instrumental, uma vez que 

temos uma questão genérica, uma necessidade de entendimento, e o sentimento de que o 

caso escolhido pode ajudar a obter insights para a teoria (modelo de uso da informação) 

a partir do seu estudo (grande varejista brasileiro).  

 

4.2 Universo e Amostra 

 

A pesquisa aqui apresentada aborda um dos maiores grupos varejistas do país. 

Esse grupo possui cinco bandeiras diferentes integradas sob a administração central. O 

universo da pesquisa pode ser considerado como o conjunto das bandeiras e suas 

respectivas lojas e funcionários da área de vendas da organização, como vendedores e 

gerentes, os quais atuam com a missão de atender clientes e vender o mix de produtos 

da empresa. 

A amostra foi não probabilística, selecionada por acessibilidade. Dentre as 

diversas bandeiras existentes no grupo, um conceito de loja foi escolhido como foco. 

Essa escolha é motivada por acessibilidade, derivada da possibilidade do pesquisador 

participar, analisar e ter acesso a dados e documentos, e entrevistar pessoas envolvidas 

no processo de vendas do varejista (Vergara, 2010a). 

O conceito de loja pesquisado é recente no grupo varejista, tendo sido 

desenvolvido ao longo de 2013, com foco em produtos de tecnologia móvel associado a 

um processo de vendas complexo, dada a necessidade de conhecimento especializado da 

equipe. Esse conceito foi testado em quatro modelos distintos de loja, na cidade de 



55 
 

Salvador (Bahia), e a equipe de vendas dessas lojas é sujeito desta investigação, junto 

com a equipe de projeto que desenvolveu o conceito de loja. 

Vale ressaltar que o estudo de caso não pressupõe a seleção de uma amostragem 

significativa da população, como é necessário no método de levantamento (survey). Ao 

realizar o estudo de caso, a meta do pesquisador é expandir e generalizar teorias 

(generalização analítica) e não enumerar frequências (generalização estatística). Na 

generalização analítica, uma teoria previamente desenvolvida é usada como padrão, 

para interpretação dos resultados empíricos do estudo de caso (Yin, 2009). Segundo 

Stake (1995), o estudo de caso não se constitui em pesquisa amostral, uma vez que não 

tem a obrigação de ajudar a entender outros casos, visando apenas entender o caso 

específico em análise. Nessa situação, a possibilidade de estudar o uso da informação ao 

longo das etapas iniciais do desenvolvimento e implantação de um novo conceito de 

loja num grande grupo varejista é raro e aderente ao método de investigação escolhido. 

 

4.3 Coleta de Dados 

 

O estudo de caso permite a adoção de distintas técnicas de coleta de dados. 

Assim, este trabalho usa pesquisa de campo, já que conta com a coleta de dados nos 

locais de ocorrência do fenômeno; é documental, na medida em que foram coletados 

dados internos da empresa, aos quais o pesquisador tem acesso, como regras e 

procedimentos operacionais; e é bibliográfico, por utilizar-se da literatura disponível em 

diversas fontes sobre uso da informação, varejo e desempenho da força de vendas. 

Yin (2009) cita algumas evidências como as mais comumente usadas no 

processo de coleta de dados para um estudo de caso, quais sejam: documentação, 

registros em arquivos, artefatos físicos, entrevistas, observação direta e observação 

participante. Ao longo deste estudo, recorremos a muitos desses tipos de evidência, 

principalmente à observação participante. 

A documentação serve como referência para confirmação e aumento da 

evidência de outras fontes. Como itens de documentação podem ser citados cartas, 

memorandos, agendas, relatórios, revistas e jornais da época. A dificuldade em obter 

documentos pode residir na negação do acesso a estes itens. Para esta pesquisa, foram 

estudados procedimentos operacionais, manuais e programas de desempenho da 

empresa pesquisada. Adicionalmente, para configurar o contexto em que a organização 
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atua, foram coletadas informações acerca do segmento varejista em revistas de negócio, 

bem como em pesquisas realizadas por instituições governamentais.  

Os registros em arquivos são fontes importantes de informações, em especial sob 

a forma digital. Têm caráter de precisão e também podem ser utilizados para avaliações 

quantitativas. Para esta pesquisa, foram avaliados arquivos digitais como e-mails, 

apresentações do projeto, a intranet da companhia e o log histórico do grupo do projeto 

criado na ferramenta de rede social Whatsapp. 

Artefatos físicos podem ser interessantes para apoiar o entendimento da 

percepção de aspectos culturais e operações técnicas, ainda que sua disponibilidade 

possa ser limitada. Neste projeto, os artefatos físicos avaliados foram o layout das lojas, 

equipamentos de exposição e segurança, mobiliário, uniformes da força de vendas e 

peças decorativas do ambiente que remetem à história e cultura da organização. No 

estudo, os artefatos físicos utilizados antes e depois da abertura das lojas eram 

comparados e avaliados quanto aos impactos que traziam no modelo de atuação da 

equipe de vendas. 

As entrevistas deste estudo foram abertas e fruto das interações do pesquisador 

ao longo de doze meses de desenvolvimento do projeto na organização, sendo três 

meses relativos à fase pré-operacional, e nove meses após a abertura das lojas. Ao longo 

desse tempo, foram debatidas questões em linha com o referencial bibliográfico com os 

gerentes das quatro lojas, vendedores, consultores, pessoal de apoio e executivos da 

organização. As entrevistas fornecem informação acerca da perspectiva das pessoas que 

participam do processo ou situação em desenvolvimento. Um viés negativo a ser 

superado foi o cuidado com a reflexividade, ou fornecimento de respostas socialmente 

desejáveis, ou que seriam do agrado do pesquisador. 

A observação é possibilitada pela contemporaneidade dos eventos. A evidência 

de campo é frequentemente útil para proporcionar informações adicionais sobre o tema 

objeto de estudo. Uma proporção considerável dos dados é impressionista, baseada nas 

observações obtidas desde o primeiro contato com o caso, as quais foram refinadas ao 

longo do tempo pelo pesquisador (Stake, 1995). A observação em campo se deu de dois 

modos: direta e participante.  

A observação direta foi desenvolvida durante as visitas de campo, nos momentos 

em que não estava ocorrendo uma intervenção do pesquisador. Na observação direta, 

pretendeu-se perceber como se dá a dinâmica do dia a dia em loja, em especial no que 

tange ao relacionamento entre a equipe de vendas e desta com os clientes. As dimensões 
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chave de interesse nesse relacionamento eram a abordagem inicial da equipe, nível de 

cortesia com que os clientes eram atendidos, capacidade de demonstração dos produtos 

em mostruário, contorno de objeções e fechamento das vendas. Um aspecto relevante da 

observação direta era o estado de conservação e padronização da loja em si, atentando-

se para o grau de esforço da equipe em manter a loja limpa, atraente, organizada, com 

exposição adequada de aparelhos com todas as informações sobre suas funcionalidades 

disponíveis. 

A observação participante é uma modalidade especial de observação, 

possibilitada pelo acesso do pesquisador à organização, em função de ser um 

funcionário desta. Essa observação se torna viável e pode ser realizada pela capacidade 

de obter acesso a eventos ou grupos que, de outro modo, estariam inacessíveis. Ela é 

denominada participante pela capacidade que o pesquisador tem de alterar o processo, 

ou mesmo pela possibilidade de oferecer uma visão interna do caso. Um risco dessa 

evidência é a parcialidade na coleta e tratamento dos dados. 

As transcrições expostas neste estudo com informações de profissionais da 

equipe de projeto ou de áreas administrativas se devem a discussões realizadas ao longo 

do dia-a-dia de trabalho do pesquisador junto a outros funcionários da empresa. 

Reflexões, observações, e insights relevantes e pertinentes ao estudo eram registrados 

pelo pesquisador em banco de dados criado para o projeto. 

A estratégia desenvolvida para coletar as informações junto à força de vendas 

passava por visitas semanais às lojas. Em cada uma das quatro lojas, o pesquisador 

ficava pelo menos 60 minutos, quando tinha a oportunidade de conversar com os 

funcionários, questionar-lhes como estavam as vendas, coletar informações sobre o 

desempenho dos produtos e da concorrência, passar informações sobre disponibilidade 

de estoque, melhorias de processo e instruções sobre padrão das lojas, bem como 

receber solicitações diversas como material de apoio e abastecimento de aparelhos.  

Adicionalmente, também realizava questionamentos acerca de aspectos da loja 

fora do padrão esperado, bem como estimulava que a equipe lhe informasse o que esta 

poderia fazer para melhorar as vendas, a despeito de outras deficiências organizacionais 

em discussão. Ao questionar o que cada vendedor ou gerente de loja poderia oferecer de 

contribuição adicional à melhoria das vendas, a observação se concentrava em como o 

profissional entrevistado percebia a sua capacidade de gerar resultados, quais eram os 

principais elementos do seu discurso, e com que intensidade tais elementos se repetiam 

nas observações dos outros profissionais espalhados pelas lojas. Assim como era feito 
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com os profissionais do setor administrativo, as reflexões, observações, e insights 

relevantes e pertinentes ao estudo eram registrados pelo pesquisador em banco de dados 

criado para o projeto. 

Por fim, existiu a possibilidade de enriquecimento das evidências relatadas 

anteriormente, por meio do levantamento de informações precisas acerca do resultado 

das operações de cada modelo de loja. Tais informações de desempenho servem de 

apoio para o processo de triangulação de dados descrito na seção de tratamento de 

dados, e envolvem o levantamento de dados estatísticos sobre os produtos mais 

vendidos, experiência e perfis das equipes de loja, resultados anteriores e posteriores à 

implementação do novo conceito. Os dados obtidos não devem ser encarados como 

medidas operacionais dos construtos, mas como um componente adicional da 

investigação. 

 

4.4 Tratamento dos Dados 

 

Yin (2009) relata a importância do adequado tratamento de dados, de forma a 

garantir a qualidade do projeto de pesquisa. O desenvolvimento de teorias científicas 

demanda alto grau de correspondência entre os construtos abstratos e os procedimentos 

ou medidas usadas para operacionalizá-los. Desse modo, a validade e confiabilidade dos 

construtos é condição necessária para o desenvolvimento e o teste da teoria científica 

(Petter, 1981). De acordo com Yin (2009), quatro testes lógicos devem ser 

desenvolvidos para aferir a qualidade de qualquer pesquisa social. Esses testes são: 

 

- Validade do construto: identificação das medidas operacionais corretas para 

expressão dos conceitos estudados; 

- Validade interna: busca do estabelecimento da relação causal pela qual se 

acredita que determinadas condições levem a outras condições; 

- Validade externa: definição do domínio para o qual as descobertas do estudo 

podem ser generalizadas; 

- Confiabilidade: demonstração de que os procedimentos associados ao estudo 

podem ser repetidos com os mesmos resultados. 

 

Segundo Petter (1981), o termo validade do construto é geralmente usado para se 

referir à correspondência vertical entre o construto, que é uma entidade não observável, 
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situada no nível conceitual, e uma medida proposta, que é a sua expressão no nível 

operacional. Nesse sentido, a validade do construto avalia a magnitude e variações de 

todas as características que compõem o construto, bem como as características que ele 

pretende estimar. 

De acordo com Hoppen et. al (1996), uma das primeiras condições para a 

validade de um construto é a existência de bases teóricas e definições claras em relação 

ao objeto do estudo. “De maneira geral, a validade da medida significa medir o que se 

quer medir, e diz respeito ao grau de certeza de que as medidas realmente representam 

os conceitos (Hoppen, p. 12, 1996)”. 

A validade dos construtos deste estudo é garantida por meio da revisão 

bibliográfica, principalmente pelo estudo de Choo (2003), que nos permitiu identificar 

um modelo teórico a partir do qual pinçamos o conceito uso da informação e seus 

respectivos construtos: sensemaking, construção de conhecimento e tomada de decisão. 

Adicionalmente, a revisão bibliográfica, principalmente o estudo de Carvalho et al. 

(2007), nos permitiu identificar as medidas operacionais que refletem tais subconstrutos 

e guiaram a coleta de dados desta pesquisa. O modelo teórico com os seus respectivos 

construtos podem ser encontrados na seção 3.2 desta pesquisa. 

Mariotto et al. (2014) apontam que uma das formas de legitimar o estudo de 

caso único como método de pesquisa é adotar procedimentos rigorosos que aumentem a 

validade interna do estudo. A validade interna busca aferir se as relações de causa e 

efeito entre variáveis independentes e dependentes de um fenômeno em observação 

foram corretamente identificadas. A validade interna é especialmente preocupante em 

estudos de caso explanatórios como os deste projeto, devido à ameaça dos efeitos 

espúrios, ou seja da identificação incorreta das causas de um determinado fenômeno por 

parte do pesquisador. Segundo Mariotto et al. (2014), para minimizar essa ameaça, é 

preciso estabelecer um framework claro para avaliação, com ênfase na relação entre 

variáveis e seus efeitos, analisar padrões e triangular dados. 

Para aumentar a validade interna deste estudo, foi desenvolvido o framework 

exposto na seção 3.4, e que foi testado ao longo desta investigação por meio da 

triangulação de dados e da combinação de padrões como a principal técnica analítica 

utilizada. Adicionalmente, este autor buscou relatar extensivamente os dados que foram 

obtidos no processo de pesquisa neste relatório final, também conforme indicação de 

Mariotto et al. (2014). 
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Segundo Hoppen (1996), há validade externa quando os resultados de uma 

pesquisa podem ser generalizados. A validade externa ou possibilidade de generalização 

dos resultados de um estudo de caso como o desta pesquisa é problemática, na medida 

em que as conclusões derivadas do estudo de apenas uma unidade não permitem 

generalizações estatísticas. De acordo com Mariotto et al. (2014), a construção de 

teorias a partir de um caso único é limitada, ainda que o estudo possa ser relevante 

quando o caso for revelador ou exemplar. Por outro lado, um caso pode trazer uma 

importante contribuição ao desenvolvimento de uma teoria, se as particularidades do 

caso forem percebidas como oportunidade de ajuste em entendimentos conceituais da 

realidade já cristalizados (Mariotto et al., 2014). Este estudo de caso busca se apoiar 

nessa possibilidade, por meio da generalização analítica, na qual o investigador visa 

associar um conjunto de resultados obtidos a uma teoria mais ampla, confrontando os 

dados obtidos empiricamente com a teoria levantada na revisão bibliográfica (Yin, 

2009). 

O teste de confiabilidade tem por objetivo garantir que se um pesquisador repetir 

o estudo de caso, ele encontrará os mesmos resultados e chegará às mesmas conclusões. 

A meta é minimizar erros e parcialidades no estudo. A confiabilidade significa 

estabilidade e precisão, e está relacionada ao grau de consistência da medida. Uma 

medida confiável é aquela que é previsível, apresentando pouca variabilidade; e 

consistente, quando o resultado reflete aquilo que se quer medir (Hoppen, 1996). A 

maneira indicada por Yin (2009) para tratamento dessa questão é tornar operacionais as 

etapas do processo de coleta e tratamento de dados, permitindo que um outro 

investigador possa auditar ou revisar toda a dinâmica de trabalho do pesquisador. Para 

tanto, foi construída base de dados acessível a outros pesquisadores e protocolo de 

estudo de caso, registrando o passo a passo da pesquisa e as principais informações 

levantadas ao longo do processo. 

Desse modo, três táticas sugeridas por Yin (2009) são utilizadas para reforço da 

validade e confiabilidade da pesquisa, quais sejam o uso de múltiplas fontes de 

evidência na coleta de dados, a criação de banco de dados do estudo de caso e o 

estabelecimento de cadeia de evidências, com o relatório sendo revisado por 

informantes-chave. 

O uso de múltiplas fontes de evidência permite que o pesquisador aborde uma 

amplitude maior de aspectos históricos e comportamentais do caso, desenvolvendo 

linhas convergentes de investigação, num processo de triangulação e corroboração de 
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dados. Assim, qualquer achado ou conclusão do estudo de caso será mais convincente e 

acurado se for baseado em diferentes fontes de informação (Yin, 2009). 

A criação de base de dados com materiais obtidos e organizados ao longo da 

coleta também aumenta a confiabilidade do projeto. A base de dados formal deve ser 

apresentável a outros pesquisadores, de modo que eles possam revisar a evidência 

diretamente, não ficando limitados aos relatórios escritos do estudo de caso (Yin, 2009). 

A componente mais comum da base de dados desse estudo serão as notas resultantes de 

entrevistas, observações, análises de documentos e resultados das lojas extraídos dos 

sistemas de informação. Tais notas e dados estão manuscritas em caderno específico 

para o projeto, bem como em arquivo digital. 

O estabelecimento de cadeia de evidências permite que qualquer observador 

externo verifique os dados e conclusões desenvolvidas ao longo do estudo. Esse 

observador deve ser capaz de seguir uma linha lógica que parte do relatório do estudo, 

passa pelo protocolo de pesquisa, banco de dados, as citações das fontes 

comprobatórias, e chega nas questões do estudo de caso. Neste estudo, outro elemento 

que aumenta a validade dos construtos do projeto é a revisão das evidências por 

informantes-chave. 

O tratamento dos dados num estudo de caso demanda uma estratégia analítica 

geral e o uso de técnicas analíticas (Yin, 2009). A estratégia geral adotada é seguir as 

proposições teóricas que levaram a esse estudo de caso, especialmente o modelo de uso 

da informação de Choo (2003). Já a principal técnica analítica utilizada é a combinação 

de padrão, que permite a comparação de um padrão baseado empiricamente com um 

padrão previsto pela teoria.  

Por fim, Baxter e Jack (2008) alertam para a existência de pontos chave no 

desenvolvimento e implementação de um estudo de caso. Segundo elas, é dever do 

pesquisador garantir que detalhes suficientes sejam providenciados, de forma a garantir 

aos leitores a validade e credibilidade do estudo. A partir de suas recomendações, 

elaboramos workflow do procedimento metodológico, identificando etapas do processo, 

uma breve descrição de cada etapa, e como elas se desenrolaram ao longo desse projeto, 

conforme Figura 11. 
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Figura 11: Workflow dos procedimentos metodológicos (Fonte: elaborado pelo autor, 
baseado em Baxter e Jack, 2008, p. 556) 
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5   DESCRIÇÃO DO CASO 

 

5.1 Visão Geral da Organização Alvo do Estudo: a EletroMais 

 

De acordo com a Pesquisa Anual de Comércio (PAC) de 2011, publicada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma empresa comercial é aquela 

cuja receita bruta provenha, predominantemente, de atividade comercial, entendida 

como compra para revenda, sem transformação significante, de bens novos e usados 

(IBGE, 2011). 

As empresas comerciais seriam divididas em três segmentos de atividades: o 

comércio varejista; o comércio por atacado; e o comércio de veículos, peças e 

motocicletas. O comércio varejista é composto por um elevado número de 

estabelecimentos, a maioria de pequeno porte em termos de número de pessoal ocupado, 

cujas vendas são destinadas ao consumidor final, para uso familiar ou pessoal. 

No Brasil, em 2011, o comércio varejista apresentava 1.252.586 empresas 

(79,7% do total das empresas comerciais), que obtiveram receita de R$ 911,4 bilhões 

(42,7% do total) e empregavam 7.210.796 de pessoas (73,6% do total). Na Tabela 1, 

encontram-se os números abertos por cada tipo de comércio. 

 

Tabela 1 – Informações do varejo brasileiro 
Tipo de 

comércio 
Qtde. de 
empresas 

% Receita 
(R$ bi) 

% Número de 
empregados 

% Massa 
salarial 
(R$ bi) 

% 

Varejista 1.252.586 79,7% 911,4 42,7% 7.210.796 73,6% 80,8 62,1% 
Atacadista 171.057 10,9% 915,2 42,8% 1.655.929 16,9% 34,4 26,4% 
Veículos 147.317 9,4% 310,7 14,5% 929.136 9,5% 15,0 11,5% 
Total 1.570.960 100% 2.137,3 100% 9.795.861 100% 130,2 100% 
 Fonte: IBGE, 2011 

 

Segundo Barki e Terzian (2008), o varejo brasileiro é caracterizado por extrema 

competitividade, margens pequenas e baixa barreira de entrada, sofrendo forte impacto 

de variáveis econômicas e sociais. Os cinco principais líderes do varejo brasileiro são: 

Grupo Via Varejo, Carrefour, Walmart Brasil, Lojas Americanas e Máquina de Vendas. 

Na Tabela 2, pode ser encontrado o ranking dos maiores varejistas brasileiros por 

faturamento em 2011, de acordo com o Centro de Excelência em Varejo da EAESP 

(2013). 
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Tabela 2 – Ranking dos principais varejistas do Brasil em 2011 

N. Grupo Faturamento 
(R$ Bilhões) 

Principais Empresas do Grupo 

1 GPA 37,2 Ponto Frio, Casas Bahia, Pão de Açúcar 

2 Carrefour 29,8 Carrefour, Dia 

3 Walmart Brasil 23,0 Walmart, Bompreço, Sam’s Club 

4 Lojas Americanas 12,3 Lojas Americanas, B2W 

5 Máquina de Vendas 5,9 Ricardo Eletro, Insinuante 

6 Magazine Luiza 5,8 Magazine Luiza, Lojas Maia 

7 Pernambucanas 4,8 Pernambucanas 

8 Guararapes 3,8 Riachuelo 

9 Cencosud 3,5 G.Barbosa, Bretas, Prezunic 

10 Renner 3,4 Lojas Renner 

 Fonte: Centro de Excelência em Varejo da EAESP, 2013 

 

Neste estudo de caso, pretendemos avaliar o desenrolar da implementação de 

uma estratégia que destaca a comercialização de produtos da linha de tecnologia móvel, 

em especial smartphones, celulares e tablets, sob o prisma do uso da informação pela 

força de vendas de uma grande rede varejista do Brasil, que chamaremos pelo nome 

fictício de EletroMais. Nesta seção 5.1, descrevemos as principais características da 

organização estudada, com informações derivadas principalmente da observação direta 

e participante do pesquisador. 

A EletroMais se constitui numa das maiores redes varejistas de eletro eletrônicos 

do país, com mais de 200 lojas espalhadas em shoppings e ruas de grande movimento 

em bairros populares, forte presença na Região Nordeste e faturamento estimado 

superior a R$ 1 bilhão por ano. 

O mix de produtos da EletroMais inclui TVs, celulares, eletrodomésticos, 

móveis, geladeiras e fogões. Ainda que possa apresentar produtos premium em sua 

exposição, a rede não se destaca pela presença de lançamentos ou produtos inovadores 

em seu mix, abrindo espaço para a composição com marcas mais baratas e itens com 

menor recurso tecnológico ou refinamento. A EletroMais é reconhecida por ter seu 

público alvo nas camadas de menor poder aquisitivo da população, pagamento 

parcelado em diversos meses e meios de pagamento alternativos, a exemplo do carnê da 

própria loja. 
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A rede varejista é um dos maiores anunciantes do país, com verba expressiva de 

publicidade e viés de comunicação popular, que usualmente destaca as facilidades de 

pagamento ou ofertas de produto com preços menores que os da concorrência. A 

veiculação maciça de propaganda gera fluxo de clientes em loja e compõe a identidade 

da organização, afetando a percepção da equipe de vendas acerca da agressividade 

comercial da própria rede frente às práticas do mercado. 

A empresa possui perfil tradicional, pouco afeita a inovações em seu modelo de 

negócio, mas há cerca de quatro anos, a EletroMais estabeleceu sociedade com outras 

quatro redes varejistas regionais, e criou uma holding com o intuito de competir frente 

aos gigantes varejistas com origem no Sudeste do país. Após o estabelecimento dessa 

sociedade, nos últimos anos, a EletroMais contratou diversos profissionais do mercado, 

com a missão de oxigenar e trazer novas práticas à organização. No período de 

avaliação do caso, a EletroMais e seus parceiros buscavam fundos de investimento que 

pudessem capitalizar a organização e torná-la ainda mais competitiva, sendo motivo de 

reportagem de capa de revista nacional de negócios. 

Pela natureza de sua atividade, a organização é um dos maiores empregadores do 

país, com mais de 5 mil funcionários, muitos deles de menor escolaridade para atuação 

em suas áreas operacionais. Durante a fase de coleta de dados para essa pesquisa, a 

estrutura organizacional da EletroMais era composta de um presidente e quatro áreas 

com diretores: vendas, marketing, planos de pagamento, e por fim, planejamento, 

conforme Figura 12. A área de vendas era responsável pela operação das lojas, gestão 

de vendedores e metas de vendas de produtos e serviços. Além do diretor da área, o 

organograma da estrutura previa gerentes nacionais, responsáveis por um conjunto de 

estados, gerentes regionais, responsáveis por um conjunto de lojas (geralmente 

agregadas num estado), gerentes de lojas e vendedores. 

A área de marketing era responsável pelos anúncios publicitários da rede e pela 

definição de promoções de preço, sendo sua estrutura composta basicamente pelo 

diretor da área e por analistas funcionais. A área de planos era responsável pela 

definição dos planos de pagamento, desenvolvimento de serviços para venda em loja, e 

concessão de crédito. Sua estrutura era composta de uma diretora, gerentes e analistas 

para cada uma dessas macro atividades. Por fim, a diretoria de planejamento era 

responsável pelo orçamento da rede, apuração de resultados, e controle de despesas, 

sendo composta de diretora e analistas funcionais. 
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Figura 12: Organograma da EletroMais em março/2014 (Fonte: Elaborado pelo autor) 
 

Além das áreas funcionais específicas da EletroMais, a holding da qual ela faz 

parte também possui áreas prestadoras de serviço para todas as bandeiras, a exemplo das 

áreas de recursos humanos, auditoria, comercial, logística, com organograma composto 

por diretores, gerentes, analistas e assistentes, de acordo com a necessidade de cada 

área. Vale adicionar que na área administrativa, em especial nas funções comerciais, é 

possível perceber a presença de analistas que trabalham em cidades diferentes dos seus 

gestores, o que denota alguma independência na rotina desses analistas, e maior uso de 

ferramentas de troca de informações à distância. 

A EletroMais apresenta diversos elementos ambientais que remetem à origem 

familiar e à política austera de controle de custos praticada. Tais elementos ajudam a 

organização a comunicar sua missão e valores, reforçando significados compartilhados 

e crenças comuns. No treinamento de boas-vindas, os novos funcionários são 

apresentados a um vídeo que conta a história dos fundadores e das empresas que 

compõem o grupo. O prédio administrativo contém elementos sobre a história da rede 

varejista, como a primeira máquina registradora e as capas de revistas de negócio nas 

quais a empresa foi assunto de destaque. O prédio do auditório possui diversos banners 

e comunicação visual instalada nas paredes, geralmente exaltando a necessidade de 

controle rígido de custos. Frases como “seja enxuto e ágil como uma pequena empresa”, 

“mantenha-se sempre alerta com os custos e as despesas; são as únicas variáveis sob 

nosso controle” e “controle suas despesas melhor do que seu concorrente” podem ser 

encontrados. 

O controle de custos se reflete na gestão do orçamento. É esperado que os 

gestores de área proponham orçamentos cuja realização seja ajustada às previsões. De 

acordo com a gestora da área de planejamento: nas reuniões mensais de 

acompanhamento orçamentário, um gestor pode ser questionado tanto por exceder o 

seu orçamento, quanto por deixar de gastar, restringindo as verbas que poderiam ser 

Presidência 

Vendas Marketing Planos Planejamento 
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direcionadas para outras áreas. A liberação de verbas segue sucessivas etapas de 

aprovação em diversos níveis gerenciais. Eventualmente, essa cadeia rígida de 

aprovações pode ser quebrada pelo pedido de algum acionista que transita na operação. 

Vale ressaltar, que uma vez aprovado o orçamento, a dinâmica de realização das 

despesas é ágil, com áreas de suporte interno estruturadas no Centro de Serviços 

Compartilhados (CSC) e preparadas para atender as necessidades das áreas comercial 

ou de operações. 

O esforço para tornar a organização mais profissional e aberta também se deu na 

recente mudança do layout do setor administrativo, no qual a EletroMais abandonou o 

aquário de vidro em que os diretores eram alocados, por um ambiente sem paredes, mais 

acessível às pessoas. Os processos de inovação da organização parecem se dar por 

método de tentativa e erro, já que a EletroMais apresenta histórico de tentativas de 

inovação frustradas ou que foram ajustadas em relação ao planejamento inicial, ao 

longo do seu caminho. De acordo com uma gerente da área administrativa, a 

organização tem dificuldade na manutenção dos projetos que inicia ao longo do tempo, 

na medida em que tem um histórico de desistência de projetos que pareciam ser muito 

bons. 

De acordo com o momento da organização, banners podem ser espalhados pelos 

corredores reforçando mensagens importantes para o momento. Na intranet corporativa, 

também podem ser encontrados elementos relativos à história das empresas do grupo, 

bem como competências pessoais recomendadas aos colaboradores no desempenho das 

suas atividades, a exemplo de "foco em resultados", "atitude de dono" e "capacidade de 

execução". Na intranet, ainda são disponibilizados documentos relativos a cerca de 90 

processos e procedimentos relativos à rotina administrativa, de vendas e de pessoal. O 

acesso à intranet é mais comumente realizado pelo pessoal dos setores administrativos, 

que trabalham diretamente com computadores, enquanto as equipes de loja têm foco no 

atendimento ao cliente. 

 

5.2 Visão Geral da Estrutura de Loja na EletroMais 

 

Nesta seção, descrevemos a estrutura de operações de loja da EletroMais. As 

informações expostas na seção 5.2 são derivadas principalmente da observação direta e 

participante do pesquisador, bem como da análise de sistemas e documentos da 

organização. 
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O layout e ambiente das lojas é tradicional, geralmente com mostra de muitos 

produtos espalhados ao longo do chão da loja, arquitetados em pilhas ou expostos em 

móveis de aço, que permitem maior durabilidade e menor investimento ao longo do 

tempo. A imagem tradicional é complementada pelo uniforme da equipe de vendas, 

basicamente composta de calça social e camisa de tecido. 

A equipe de vendas é comissionada por meio de remuneração variável, de 

acordo com um percentual sobre o faturamento individual de cada vendedor. Assim, se 

ao final do mês, o vendedor tiver um volume de vendas de R$ 100 mil e o percentual de 

comissão sobre a linha de produtos for de 0,8%, o vendedor deve auferir uma comissão 

de R$ 800, sem contabilizar outros ganhos adicionais de acordo com a lei trabalhista, a 

exemplo de horas extras ou descanso semanal remunerado. Vale ressaltar que os 

vendedores não recebem um salário fixo, na medida em que sua remuneração é 

integralmente derivada do seu volume de vendas. Na época do levantamento de 

informações desta pesquisa, o mínimo garantido pelo piso da categoria era de R$ 787. 

Este piso é pago ao vendedor, mesmo que ele não consiga auferir uma comissão 

superior ao mínimo garantido por meio das suas próprias vendas. Além dos vendedores, 

a estrutura organizacional da loja inclui gerente, subgerente, caixas, estoquistas e 

auxiliares de serviços gerais, conforme Figura 13. O gerente também recebe 

remuneração variável de acordo com as vendas totais da sua loja. As outras funções 

administrativas de loja recebem o piso da categoria, conforme acordo coletivo, sem 

comissões. A organização é reconhecida por pagar salários inferiores à média dos seus 

principais concorrentes, o que acentua o já elevado turnover de vendedores em 

organizações varejistas. 

 

 
Figura 13: Organograma de loja da EletroMais em março/2014 (Fonte: Elaborado pelo 
autor) 

 

A EletroMais possui programas de treinamento e incentivo para seus 

funcionários. A formação dos vendedores envolve grade inicial de treinamento de uma 
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semana para a equipe de vendas, composta basicamente pela história da organização, 

sistemas, serviços e comportamento e atitudes esperadas em loja, em especial atitudes 

positivas que o estimulem ao compromisso com resultados e à dedicação na sua 

atividade. Esse estímulo passa pelo vendedor ter metas pessoais bem definidas, e sonhar 

com a melhoria de sua vida e com a compra de bens materiais. Em geral, o treinamento 

inicial não é suficiente para capacitação dos vendedores para exercício das suas 

atividades, ainda que o método de vendas estimule a padronização do atendimento, 

seguindo seis passos pré-definidos de abordagem ao cliente. 

Desse modo, é comum na organização que os novos vendedores só recebam a 

sua senha para cadastro de vendas após 30 dias de experiência. Ao longo desse período, 

o vendedor recém-chegado em loja é acompanhado por um vendedor de maior 

experiência. As eventuais vendas realizadas pelo recém-chegado são cadastradas em 

senhas dos vendedores mais antigos que, em contrapartida, se tornam co-responsáveis 

pela sua formação. 

No caso da equipe de loja, os vendedores que se destacam e apresentam bom 

histórico de resultados são convidados a participar de programas de formação de 

liderança, para capacitá-los nas próximas etapas da carreira de vendas, a exemplo da 

função de subgerente. Adicionalmente, a empresa possui programas de estágio e de 

menor aprendiz, capacitando estudantes em atividades administrativas e oferecendo 

cursos em parceria com instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC). 

A EletroMais possui diversos sistemas que proveem informações sobre o 

andamento dos negócios, considerando os principais pilares do negócio varejista: 

vendas, estoque e margem. Essas informações são acessíveis de acordo com a hierarquia 

funcional, sendo também divulgadas por meio de diversos painéis televisivos presentes 

na sala de administração. Os indicadores mais importantes são atualizados 

periodicamente ao longo do dia, a exemplo das vendas totais, por linha de produto, por 

loja, por vendedor; estoques dos produtos em quantidade e custo dos centros de 

distribuição e das lojas; margem total por linha de negócios e individual por produto. 

Os vendedores em loja geralmente acessam os sistemas da companhia para 

registro de ponto, consulta de preços e disponibilidade de produtos no estoque. A equipe 

de loja também possui acesso a relatórios por meio da intranet, na qual podem ser 

coletadas informações sobre o desempenho individual dos vendedores nas vendas de 

produtos e serviços. 
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Por outro lado, diferentemente do prédio da sede administrativa, em que 

indicadores são expostos à vista em painéis televisivos, não foram observados quadros 

de gestão à vista em loja. Adicionalmente, o controle rígido de custos de planos de 

telefonia, a restrita liberação para instalação de softwares de comunicação nos 

computadores, a exemplo do Skype, e a ausência de e-mails pessoais dos vendedores 

(apenas o gerente da loja possui e-mail) são obstáculos a serem contornados para o livre 

acesso das informações internas pelos vendedores. 

Outro item não observado nas lojas foram informações estruturadas acerca do 

perfil dos clientes que frequentam uma determinada loja. O conhecimento do cliente é 

tácito e formado a partir das experiências cotidianas da operação. Assim, os próprios 

gerentes expressam visões particulares a respeito das suas lojas, como exemplo, um 

gerente de loja de shopping em piso mais popular afirma que o público da minha loja é 

popular, bastante ligado à marca EletroMais, enquanto para a gerente da loja de 

shopping de perfil de público de maior poder aquisitivo, o público da minha loja é mais 

exigente, crítico, com maior poder aquisitivo, mas não necessariamente disposto a 

gastar mais. 

Enfim, podemos afirmar que a EletroMais é uma rede varejista de perfil familiar, 

tradicional, que aumentou seu faturamento ao longo dos últimos anos com a expansão 

de crédito no país e o aumento do poder de compra das classes mais populares, 

encontrando-se numa fase de transformação e organização interna para se adaptar às 

necessidades do mercado e à evolução dos seus concorrentes. 

 

5.3 Visão Geral da Venda de Tecnologia Móvel na EletroMais 

 

Nesta seção 5.3, descrevemos os principais elementos do processo de venda de 

tecnologia móvel na EletroMais. As informações expostas aqui são derivadas 

principalmente da observação direta e participante do pesquisador, bem como de 

entrevistas com funcionários da organização. 

Desde o surgimento da telefonia celular no Brasil, a EletroMais teve foco na 

comercialização de aparelhos celulares mais simples para clientes pré-pagos. O mix de 

produtos da organização é composto de aparelhos mais simples e baratos, divulgados 

em anúncios publicitários recorrentes em distintos veículos de comunicação. A 

EletroMais comercializa os produtos da linha de tecnologia móvel como celulares, 

smartphones e tablets expostos em balcões fechados. Tais balcões são geralmente 
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fornecidos por fabricantes, operadoras ou adquiridos por meio de investimento próprio. 

Os clientes só têm acesso aos aparelhos por meio da intervenção dos vendedores, pois 

os aparelhos ficam desligados e não há informações técnicas disponíveis para consulta 

do cliente. De acordo com seu tamanho, cada loja possui um conjunto de vendedores 

que se dedicam ao balcão de telefonia com exclusividade. Em caso de faltas ou de 

acordo com o fluxo de clientes na loja, o balcão pode receber o apoio de vendedores de 

outras linhas de produto. 

Existe uma grande parceria entre a EletroMais e fabricantes na promoção dos 

seus produtos, traduzida no investimento dos últimos em espaços privilegiados nas lojas 

da primeira e na existência de VPC (verba de propaganda cooperada), que é calculada 

de acordo com o volume de compras realizado pelo varejista e aplicado em ações de 

mídia (jornais, TVs, rádio). Os fornecedores também buscam aproximação com os 

vendedores do varejista por meio de seus promotores. Essa aproximação se dá via 

transmissão de informações, campanhas de venda institucionais ou mesmo pela 

distribuição de pequenos brindes, a exemplo de cordas de crachá. Esses promotores 

também atuam como um canal de detecção e coleta de informações externas, a exemplo 

de práticas de mercado dos concorrentes. 

Usualmente, a linha de telefonia celular tem sua venda estimulada por meio de 

parcelas sem juros no cartão, com preço à vista igual ao preço parcelado total no cartão. 

Nesse cenário, a equipe de vendas não possui margem para oferecimento de descontos a 

clientes, pois as regras de precificação são decididas e cadastradas pela administração 

central. No caso das outras linhas de produto, há alguma margem para prática de 

descontos pelos vendedores ou mesmo pelo gerente da loja. 

Quando se depara com alguma campanha de mercado mais agressiva, em que os 

preços da concorrência são mais baratos, a dinâmica de combate de preços em loja 

envolve uma ligação para a central de descontos, a qual pode cadastrar preços mais 

baratos, desde que haja a liberação do gerente comercial ou analista representante da 

linha de produto em discussão. Caso algum integrante da área comercial não seja 

encontrado, especialmente durante os finais de semana, a loja tem que oferecer o preço 

cadastrado em vigor no sistema.  

A prática de atendimento corrente na organização aponta para baixo nível de 

informação acerca dos produtos de tecnologia por parte dos vendedores, que focam nos 

produtos de valor mais baixo, nas promoções vigentes, e na venda de serviços 

agregados como garantia estendida e títulos de capitalização. Em geral, o perfil dos 
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vendedores é de escolaridade de nível médio, com alta rotatividade em loja. 

Questionamentos mais complexos ou demandas de configuração de aparelhos são 

usualmente repassados para os promotores dos fabricantes, que também oferecem apoio 

no atendimento nas principais lojas da rede. É comum observar que os promotores dos 

fabricantes assumem a venda de produtos mais sofisticados, dada a carência de 

especialização dos vendedores próprios e da pequena quantidade de vendedores para o 

fluxo de clientes na loja. 

Uma das desconexões processuais e informacionais que dificultam a melhor 

preparação dos vendedores em loja e maior conhecimento dos produtos vendidos é a 

limitada comunicação entre o departamento comercial, responsável pelas compras dos 

produtos, e o departamento de vendas, que atua no atendimento ao cliente. Produtos são 

lançados na rede sem uma devida apresentação e ou introdução formal preparada e 

realizada por membros da organização. Geralmente, essa responsabilidade recai sobre 

os promotores dos fabricantes. Naquelas lojas onde não há esses promotores, o 

conhecimento do produto depende da iniciativa própria dos vendedores, ou como 

relatou uma vendedora: aprendo sobre os produtos lendo as suas caixas. 

A dificuldade na prestação de melhor atendimento também pode ser reflexo da 

dificuldade da organização em reter os melhores vendedores. Segundo um analista de 

recursos humanos: por ter uma política de remuneração menos competitiva, temos 

dificuldade de recrutar os melhores vendedores. Além disso, muitos dos nossos 

melhores vendedores vão trabalhar em varejistas concorrentes, lojas de operadoras ou 

de fabricantes, devido às diferenças de remuneração.  

 

5.4 Projeto de Novo Conceito para Venda de Tecnologia Móvel na EletroMais 

 

Nesta seção 5.4, relatamos o desenvolvimento do projeto do novo conceito de 

loja de tecnologia móvel da EletroMais. As informações expostas aqui são derivadas 

principalmente de pesquisas bibliográficas, análise de documentos, observação direta e 

participante do pesquisador, bem como de entrevistas com funcionários da organização. 

O mercado de tecnologia sofreu intensas mudanças que afetaram o modo como a 

EletroMais desenvolve sua atividade comercial na linha de produtos de tecnologia 

móvel. Essas mudanças ocorreram ao longo dos últimos vinte anos, em que se percebeu 

uma explosão no número de assinantes de telefonia celular no Brasil. Se em 1994, o 

país apresentava cerca de 755 mil assinantes; no ano de 2013, o Brasil atingiu mais de 
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271 milhões de assinantes, de acordo com informações da Anatel, crescimento superior 

a 358.000% (Anatel, 2014). 

Se antes os telefones celulares eram comparados a “tijolões”, e suas principais 

funcionalidades eram fazer e receber chamadas e mensagens de texto; hoje os celulares 

tradicionais ganharam a companhia dos smartphones, incorporando outras múltiplas 

funcionalidades, como tirar fotos, fazer filmes, acessar redes sociais e sinal de TV 

digital, dentre outras possibilidades. 

A linha de marcas e equipamentos disponíveis é extensa: Apple, Samsung, Sony, 

LG, Motorola disputam diariamente a preferência dos consumidores nos pontos de 

venda. Os preços variam conforme a funcionalidade, e de R$ 99,00 por um Alcatel OT 

1041 até R$ 2.399 por um Galaxy S5, um dos últimos lançamentos da Samsung na 

época da construção desta dissertação. 

De acordo com dados da IDC expostos na Tabela 3, a venda de smartphones e 

celulares tradicionais atingiu cerca de 68 milhões de aparelhos em 2013 no Brasil, um 

aumento de cerca de 14% em relação a 2012. As vendas de smartphones atingiram 35,6 

milhões de unidades, crescimento de 123% em relação ao volume de 2013. Por sua vez, 

a venda de celulares tradicionais apresentou queda de 26%, com vendas de 32,2 

milhões. 

 

Tabela 3: Estimativa da venda de smartphones e celulares no Brasil 

Produto 2013 (em mi) 2012 (em mi) Variação 

Tradicionais 32,2 43,4 -26% 
Smartphones 35,6 16,1 123% 
Total 67,8 59,5 14% 

 Fonte: IDC, 2014 

 

Além do aumento de 14% no volume de aparelhos totais comercializados, o 

ticket médio de venda dos smartphones é superior ao de celulares tradicionais. Na 

organização objeto desta pesquisa, por exemplo, o ticket médio de venda do celular 

situa-se em torno de R$ 125, enquanto que o valor dos smartphones gira em torno de R$ 

539, o que evidencia um aumento no faturamento agregado na linha de produtos de 

telefonia no ano de 2013. 

Nesse cenário de migração dos aparelhos tradicionais para os smartphones, o 

segmento de telefonia celular tem aumentado a sua representatividade no faturamento 

total das cadeias varejistas de eletro-eletrônicos do Brasil. De acordo com a Exame.com 
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(2014), grupos varejistas têm ampliado a participação na venda de smartphones, como 

um reflexo do maior interesse do comércio pelas altas margens obtidas com esses 

produtos e da mudança de estratégia das operadoras de telefonia, que buscam aumentar 

sua rentabilidade ao reduzir a política de subsídios a aparelhos. Na visão da IDC (2014), 

“o crescimento em vendas de smartphones deve-se a vários fatores. Entre eles, a 

inserção dessa categoria na Lei do Bem, a redução do ticket médio do aparelho, a 

ampliação do mix de modelos por parte dos fabricantes, a aceitação deste dispositivo 

pelos canais de venda, que desenvolveram estratégias que destacam o telefone 

inteligente, e, consequentemente, a maior procura por parte da população por este tipo 

de aparelho”. 

Usualmente, os principais canais de distribuição das operadoras de telefonia e 

fabricantes de aparelhos eram as lojas próprias das operadoras, os grandes varejistas, e 

pequenos agentes varejistas credenciados pelas operadoras. No entanto, nos últimos 

anos, junto com a sofisticação dos smartphones, começou a se observar o fenômeno das 

lojas dos fabricantes de telefones, como as lojas da Apple, Samsung, Nokia, LG e Sony. 

Tais lojas são operadas diretamente pelos fabricantes, ou por meio de agentes 

credenciados, e apresentam equipe especializada e treinada, ambiente moderno e 

propício à experimentação dos aparelhos pelos clientes, e mix sofisticado de produtos. 

A combinação desses componentes levou, por exemplo, o conjunto de Apple Stores nos 

Estados Unidos a atingir a maior receita por metro quadrado do varejo daquele país, 

com uma receita de US$ 6.050 por metro quadrado. Em segundo lugar, com distantes 

US$ 3.017 por metro quadrado vem a joalheria Tiffany & Co., conforme Tabela 4 (Fast 

Company, 2014). 

 

Tabela 4 – 5 Maiores Varejistas em Vendas por Metro Quadrado nos Estados Unidos 

Varejista Segmento Receita por m2 
Apple Tecnologia US$ 6.050 
Tiffany & Co. Joalheria US$ 3.017 
Lululemon Athletica Vestuário US$ 1.936 
Coach Vestuário e Acessórios US$ 1.871 
Michael Kors Vestuário e Acessórios US$ 1.431 

 Fonte: Fast Company, 2014 

 

Percebendo esse cenário de intensas mudanças no ambiente externo, quais 

sejam: a evolução tecnológica e maior sofisticação dos aparelhos celulares; a abertura 
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de canais de distribuição com elevado faturamento por metro quadrado pelos 

fabricantes, que passaram a se tornar também seus competidores; a exigência de melhor 

atendimento e necessidade de assistência por parte dos clientes; e a perda de 

participação no faturamento total do segmento varejista de telefonia celular, a 

EletroMais decidiu desenvolver um novo conceito de loja. 

Para desenvolver esse conceito, a EletroMais contratou os serviços de um 

consultor com experiência no segmento varejista de telefonia celular no início de 2013. 

Tal consultor apresentava experiência profissional significativa na direção de 

operadoras de telefonia, e sua chegada propiciou o debate sobre diversos modelos de 

negócio, incluindo o desenvolvimento de franquias de um grande fabricante de 

aparelhos. Após intensas pesquisas de mercado, incluindo visitas no exterior e 

mapeamento dos processos internos da organização, a EletroMais optou por 

desenvolver solução própria de loja, com o projeto se baseando nos seguintes pilares, 

conforme Figura 14.  

 

 
Figura 14: Pilares do novo conceito de loja da EletroMais (Fonte: próprio autor) 
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. Mix de produtos e serviços diferenciados: o projeto previa que a nova loja 

apresentasse mix de smartphones, tablets e acessórios de diversas marcas, incluindo os 

últimos lançamentos; 

. Meios de pagamento diversos: as grandes redes varejistas são reconhecidas por 

aceitar ampla gama de meios de pagamento, incluindo as alternativas de financiamento 

ao consumidor por meio de carnê e cartão de crédito próprios; 

. Atendimento consultivo: era esperado que a equipe de vendas conseguisse 

oferecer um atendimento de maior qualidade ao usualmente prestado na EletroMais, 

mapeando o perfil do cliente, identificando as suas necessidades, e oferecendo o 

aparelho ideal para cada cliente; 

. Ambiente moderno: o projeto previa que o layout da loja fosse arrojado, 

atraente e permitisse a experimentação dos produtos pelos consumidores. Para tanto, 

seriam desenvolvidos novos móveis, adquiridos equipamentos de segurança e exposição 

de última geração e instalado sinal de wi-fi para navegação na internet e configuração de 

aparelhos. 

. Nova marca: a marca EletroMais possui grande reconhecimento do público das 

classes C e D. A EletroMais é uma marca que projeta solidez, segurança e tradição. 

Num primeiro momento, entendia-se que era necessária uma marca mais atualizada, 

descolada e aderente à comercialização de produtos tecnológicos do que aquilo que a 

marca EletroMais inspirava. Assim, nasceu uma nova marca no grupo, de nome Mobile 

(nome fictício criado pelo autor para fins desta dissertação). 

  

A expectativa em relação ao novo modelo de loja se refletia em declarações dos 

acionistas que apontavam esse conceito como uma das alavancas de aumento de 

faturamento da organização. Estava em gestação uma “mini Apple Store”, tal como foi 

definido o novo conceito de loja em revista de grande circulação nacional. 

Aprovado o projeto conceitual dos novos modelos de loja, o consultor passou a 

integrar o corpo diretivo da empresa, tornando-se diretor de novos negócios da empresa, 

com autonomia para implementação do projeto, e inauguração das primeiras lojas. Para 

tanto, em setembro de 2013, o novo diretor montou equipe com a contratação de três 

gerentes de fora da empresa, dois com experiência em operadoras de telefonia, um com 

experiência em outras redes varejistas.  

Cada um dos três gerentes replicava algumas funções da estrutura de gestão 

existente nas lojas da EletroMais: gerente de vendas e operações, gerente comercial e 



77 
 

gerente de estruturação de canais. O gerente de vendas e operações seria responsável 

pela operação do dia a dia das lojas de tecnologia, com atividades como recrutamento e 

demissão da equipe de vendedores, acompanhamento dos resultados, monitoramento da 

concorrência, dentre outras atividades ligadas às rotinas operacionais de loja. O gerente 

comercial seria responsável pela definição do mix e quantidade de produtos em loja, 

negociação com fornecedores e definição de preços. Por fim, o gerente de estruturação 

de canais teria como principal missão o desenvolvimento de processos comerciais e 

administrativos, marketing, treinamento da equipe de vendas, e planejamento 

orçamentário. Como se tratava de uma potencial startup, nem o gerente comercial, nem 

o de estruturação de canais teriam equipe de apoio. 

A equipe de projeto se baseou em apresentações estratégicas do negócio e nos 

cinco pilares do novo conceito de loja para desenvolvimento do seu trabalho na fase 

pré-operacional das lojas, a relembrar: mix de produto diferenciado, meios de 

pagamento diversos, atendimento consultivo, nova marca e ambiente moderno. Nesse 

sentido, a equipe procedeu à análise da operação de tecnologia em vigor na EletroMais, 

e mapeou uma série de iniciativas que precisariam ser implementadas para o lançamento 

da Mobile. 

Na fase pré-operacional da nova loja, a equipe do projeto teve total autonomia 

para exercer as suas atividades, principalmente pela influência que o diretor líder do 

projeto detinha junto aos principais acionistas. Tal autonomia era traduzida em 

liberdade para inovar e implementar processos e elementos inovadores para o novo 

conceito de loja. Por outro lado, não houve acesso ou identificação de documentação 

retrospectiva sobre iniciativas anteriores. A coleta de informações sobre a cultura e o 

passado da organização foi realizada a partir de conversas abertas ou informais com os 

colaboradores mais antigos da empresa. 

No que se refere ao mix de produto diferenciado, foram realizadas diversas 

reuniões com representantes da indústria de tecnologia, no sentido de conhecer os 

principais lançamentos e portfólio completo de produtos dos fabricantes. Uma linha de 

crédito para compras foi estabelecida para a Mobile, à parte das compras usualmente 

realizadas na EletroMais, o que permitiu a introdução de aparelhos mais sofisticados e 

de maior valor. Adicionalmente, uma nova linha de produtos, quais sejam acessórios 

para smartphones e tablets foi negociada para introdução na rede, uma vez que 

pequenos varejistas ao longo do país demonstravam sucesso na comercialização desses 

produtos. Exemplos de acessórios escolhidos foram cartões de memória, películas, 
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capas e fones de ouvido. A etapa da definição do mix de produtos a serem vendidos em 

loja era fundamental, pois na percepção do gerente comercial do projeto: mais do que a 

área de vendas, a área comercial pode influenciar a venda de produtos de uma 

organização varejista por meio do controle de quais produtos, em quais quantidades e 

em que preços eles vão chegar em loja. 

No que tange aos meios de pagamento diversos, não foi planejada introdução de 

nenhuma inovação. Contudo, com o objetivo de dar maior competitividade na 

negociação para a os vendedores, foi instituída a prática de maior desconto à vista na 

compra de aparelhos, forma de pagamento não adotada na EletroMais para a linha de 

produtos de tecnologia, o que se configurava, portanto, em política comercial mais 

agressiva que a usual. 

Para dotar o processo de vendas de maior qualidade e oferecer atendimento 

consultivo a seus clientes, foi realizada revisão do cargo, perfil e remuneração dos 

vendedores, bem como da grade de treinamento usualmente aplicada para os recém-

chegados à organização. Foi criado o cargo de consultor, com remuneração mais 

aderente ao praticado nas lojas dos fabricantes e superior ao oferecido aos vendedores 

na EletroMais. Tal remuneração era baseada em percentual sobre o faturamento total do 

departamento de telefonia e seus respectivos serviços. Em sua descrição de cargo, os 

consultores tinham a missão de oferecer atendimento em demandas mais complexas de 

clientes, apoiar o gerente da loja em demandas técnicas, e supervisionar a equipe de 

vendedores de tecnologia. Adicionalmente, o perfil da equipe de consultores 

selecionada privilegiou boa formação e experiência em vendas, em especial de produtos 

de tecnologia. Idealmente para o novo conceito, toda a força de vendas da loja teria 

perfil de consultores, mas em função de questões trabalhistas relativas à diferença de 

remuneração, a estrutura de cargos da loja foi dotada de consultores e de vendedores 

tradicionais. 

A grade inicial de treinamento foi acrescida de mais duas semanas, com espaço 

para cada fabricante do mix de produtos da nova loja apresentar as características e 

funcionalidades dos seus aparelhos. Ao longo do treinamento realizado com os 

funcionários que seriam alocados no novo conceito de loja, houve um módulo de 

treinamento para o novo conceito, em que foram destacadas as diferenças planejadas em 

relação ao modelo em vigor na EletroMais. 

A importância dada ao treinamento da equipe de vendas da Mobile podia ser 

medida pela disponibilização para treinamento das principais salas de reunião da sede 



79 
 

administrativa, que usualmente recebiam reuniões com participação dos acionistas. 

Normalmente, o treinamento das equipes de vendas é realizado em pequenas salas do 

departamento de recursos humanos, com capacidade para cerca de 15 pessoas. 

A organização não possui repositório de informações sobre características e 

benefícios dos produtos que comercializa. Tal conhecimento é repassado às equipes 

pelos fabricantes em sessões de treinamento, ou o que é mais comum, pelos promotores 

dos fabricantes nos pontos de venda. No caso da Mobile, todo o treinamento dos 

produtos a serem vendidos nas novas lojas foi realizado pelos fabricantes, não sendo 

possível realizar filtros ou ajustes no conteúdo fornecido. Diferentemente do conteúdo 

de produtos, o conteúdo de serviços foi oferecido pelos próprios instrutores de RH. 

A criação do cargo de consultor com remuneração diferenciada pelo resultado 

global da loja e o processo seletivo mais rigoroso geraram controvérsias internas, tendo 

sido realizados diversos debates acerca das funções do consultor e seu papel em loja. 

Adicionalmente, ao longo do processo seletivo com a participação dos atuais 

vendedores da organização, muitos não foram escolhidos pela equipe do projeto, o que 

gerou queixas dos gerentes de loja e da equipe de operações da EletroMais. Vale 

ressaltar que a remuneração dos vendedores continuaria similar à política em vigor, em 

que o vendedor auferia seu resultado por meio de percentual sobre o total de suas 

vendas individuais, não havendo salário fixo, nem premiações pelo resultado global da 

loja.  

Os ruídos com a equipe de operações da EletroMais não se resumiram à seleção 

de pessoal. Como as novas lojas também seriam operadas pelos mesmos gerentes das 

lojas da EletroMais, houve diversas tentativas frustradas de realização de sessões de 

treinamento ou reuniões com esses gestores, incluindo diversos cancelamentos de 

reuniões, o que atrapalhou na passagem de conhecimento da equipe do projeto para os 

antigos gestores. O gerente de uma das lojas reclamou que a unidade dele estava sob 

intervenção, mas relatou que faltaram apresentações formais do projeto para os 

gerentes. Em menor grau, essas dificuldades também aconteceram na discussão do mix 

de produto a ser comprado, entre a equipe comercial do projeto e da EletroMais. 

O desenvolvimento da nova marca foi realizado junto à agência de publicidade 

da EletroMais, e em parceria com o escritório de arquitetura contratado para desenhar o 

projeto executivo e arquitetônico da loja. As principais referências buscadas para o 

desenvolvimento da marca foram as grandes empresas de tecnologia americanas, e a 

finalidade era criar uma marca leve, descontraída e aderente à comercialização de 
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aparelhos de maior valor agregado a consumidores exigentes. De acordo com o diretor 

líder do projeto: o objetivo era atingir uma camada da população que não comprava na 

EletroMais, transmitindo jovialidade, inovação, modernidade e leveza. 

A construção da nova marca se refletiu no desenvolvimento de uniformes, 

mobiliário, e materiais gráficos de loja. Ao mesmo tempo em que a introdução de uma 

nova marca simbolizava a necessidade da melhoria dos processos gerais da organização 

que culminassem em prestação de melhor nível de serviço aos clientes, críticas 

apareceram quanto à ruptura com a marca EletroMais, em especial por parte da sua 

equipe de vendas. 

O desenvolvimento do conceito de ambiente moderno em loja se traduziu em 

estética clean, com cores vibrantes e propício à experimentação de tecnologia pelo 

cliente. O novo conceito de loja apresentava elementos físicos que permitiam uma 

atuação diferente do vendedor em relação ao do varejo tradicional. Mesas energizadas, 

aparelhos expostos e ligados, com acesso à internet, e equipamentos de segurança de 

última geração ajudariam o vendedor na tarefa de demonstração de produtos. 

Adicionalmente, haveria uma mudança no modelo de cartaz de preço onde, usualmente, 

só constava o nome do produto e o preço, e passando a incluir especificações dos 

aparelhos, as quais guiariam o vendedor na conversa com os clientes ou, 

alternativamente, esses mesmos clientes poderiam comparar modelos diferentes apenas 

olhando para os cartazes. 

Para o lançamento da Mobile, foram criados, então, quatro modelos de loja para 

teste, conforme representação esquemática exposta na Figura 15: Dedicado, 

Compartilhado, Loja em Loja e Quiosque. Cada modelo apresenta diferenças quanto ao 

valor do investimento envolvido, grau de intervenção em loja, necessidade de maior 

equipe operacional e pontos de exposição de produtos. Os modelos foram testados em 

pontos de venda já existentes e em operação. À exceção da Loja Dedicada, não houve 

necessidade de fechamento das lojas durante o período de reformas. 
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Figura 15: Representação esquemática dos modelos de loja (Fonte: próprio autor) 

 

As diferenças entre cada modelo estão expostas detalhadamente no Quadro 5. A 

ideia era testar os quatro modelos, de modo que a organização percebesse qual deles 

traria o melhor resultado, expandindo o número de lojas ao longo dos meses seguintes. 

Uma grande ruptura em relação ao modelo usualmente praticado na organização é que 

os quatro modelos apresentam necessidade de investimento superior ao usual, o que 

poderia causar dificuldades no processo de expansão, dada a cultura de controle de 

investimento em vigor na empresa. 
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Quadro 5: Modelos de loja de tecnologia da EletroMais 

Modelo de 
Loja 

Conceito Gestão Mix de 
produtos 

Dedicada Loja independente da marca 
Mobile 

Exclusiva. Gerente 
de loja dedicado 
àquela unidade 

Apenas 
smartphones, 
tablets e 
acessórios 

Compartilhada Divisão da Loja EletroMais 
em dois ambientes, como se 
fossem lojas separadas, e 
adoção da nova marca de 
tecnologia para público 
externo 

Compartilhada. 
Gerente da loja é 
responsável pelos 
dois ambientes de 
loja 

100% do mix 
de produtos da 
EletroMais 
(convivência 
com outras 
linhas) 

Loja em Loja Loja EletroMais segregada 
em dois ambientes, e adoção 
de novo layout para a área de 
tecnologia 

Compartilhada. 
Gerente da loja é 
responsável pelos 
dois ambientes de 
loja 

100% do mix 
de produtos da 
EletroMais 
(convivência 
com outras 
linhas) 

Quiosque Modernização do ambiente 
de tecnologia da Loja 
EletroMais, com 
implementação de quiosque, 
sem alteração mais incisiva 
das características da loja 

Compartilhada. 
Gerente da loja é 
responsável pelos 
dois ambientes de 
loja 

100% do mix 
de produtos da 
EletroMais 
(convivência 
com outras 
linhas) 

 Fonte: Próprio Autor 

 

A fase pré-operacional durou cerca de três meses durante os quais a expectativa 

da empresa, do mercado e das equipes do projeto e de vendas contratada para as lojas só 

crescia. Tudo parecia dar certo até que, finalmente, as lojas abriram e bons resultados de 

vendas vieram acompanhados de conflitos e ocorrências minimizados ou não esperados 

pela equipe de projeto. 

 

5.5 Fase Operacional das Novas Lojas 

 

Nesse estudo de caso, pudemos acompanhar os resultados, perspectivas e 

acontecimentos ocorridos durante três meses antes da abertura das Lojas Mobile e ao 

longo de nove meses após as inaugurações. Nesta seção 5.5, relacionamos os principais 

resultados obtidos e acontecimentos ocorridos após a abertura das lojas. As informações 

nesta seção foram extraídas, principalmente, de arquivos digitais obtidos nos sistemas 
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de informação da organização, e por meio de entrevistas, observação direta e 

observação participante. 

Os quatro modelos de loja foram abertos no final de novembro de 2013, em 

lançamento cercado de expectativa pelos funcionários, fornecedores e concorrentes. Tal 

expectativa foi correspondida com resultados de vendas significativos entre os meses de 

dezembro/2013 e agosto/2014, conforme pode ser observado no Gráfico 1, em que nas 

Lojas Mobile, a venda da categoria de tecnologia móvel cresceu frente ao mesmo 

período do ano anterior em 91,7%, ante o crescimento de 24,9% nas Lojas EletroMais 

localizadas em shoppings centers. 

Para efeito de comparação de resultados das Lojas Mobile, optamos por adotar a 

medida do desempenho das Lojas EletroMais localizadas em shoppings, uma vez que as 

Lojas Mobile analisadas também têm esse perfil, o que torna a avaliação mais adequada, 

dada a dinâmica diferente que ocorre nas lojas de rua da EletroMais, geralmente 

localizadas em bairros mais populares. Essa escolha foi replicada em todas as 

informações gráficas levantadas neste estudo, assim como foi replicado o período de 

medição de dezembro de 2013 a agosto de 2014 contra dezembro de 2012 a agosto de 

2013. 

 

 
Gráfico 1: Crescimento da venda de tecnologia móvel no período - Mobile x EletroMais 
Shopping (Fonte: Pesquisa do Autor) 

 

Outro indicador que demonstra a relevância dos resultados obtidos no projeto é 

que a participação dos produtos de tecnologia móvel nas vendas das Lojas Mobile 

saltou de 21,6% para 36,7% na média do período avaliado; enquanto que nas Lojas 
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EletroMais de shoppings, esse número saiu de 13,5% para 17,3%. A diferença de 

incremento de participação entre os dois modelos foi mais de 10 pontos percentuais, 

conforme observado no Gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2: Participação de tecnologia nas vendas totais no período - Mobile x 
EletroMais Shopping (Fonte: Pesquisa do Autor) 

 

Na soma das vendas totais, incluindo as outras categorias de produtos como 

eletrodomésticos e móveis, as Lojas que receberam o conceito da Mobile também 

apresentaram evolução melhor, no período, do que as Lojas EletroMais. Nesse ponto, as 

vendas totais nas Lojas Mobile cresceram 2,6%, enquanto que as Lojas EletroMais de 

shopping caíram 2,7% conforme Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Evolução das vendas totais no período - Mobile x EletroMais Shopping 
(Fonte: Pesquisa do Autor) 

 

Ao analisarmos o desempenho de cada um dos quatro modelos de loja, houve 

crescimento da linha de tecnologia móvel em percentuais que variaram de 51,9% para o 

Quiosque, onde a intervenção no layout da loja foi menor, até 332,1% para a Loja 

Dedicada, a qual vende apenas produtos de tecnologia, conforme pode ser observado no 

Gráfico 4.  

 

 
Gráfico 4: Crescimento da venda de tecnologia móvel por modelo de Loja Mobile 
(Fonte: Pesquisa do Autor) 

 

A participação da linha de tecnologia no total de faturamento das Lojas Mobile 
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modelo de Loja em Loja, a 100% na Loja Dedicada, devido ao fato desta unidade não 

comercializar outras linhas de produto. Esses resultados podem ser observados no 

Gráfico 5. É interessante observar que o modelo de lojas que adotou a marca Mobile de 

modo mais explícito em suas fachadas (Compartilhada e Dedicada) apresentou evolução 

maior do que aquelas que mantiveram a fachada como EletroMais, com a marca Mobile 

apenas compondo o ambiente interno (Loja em Loja e Quiosque). 

 

 
Gráfico 5: Participação de tecnologia nas vendas totais no período por modelo de Loja 
Mobile (Fonte: Pesquisa do Autor) 
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Gráfico 6: Evolução das vendas totais no período por modelo de Loja Mobile (Fonte: 
Pesquisa do Autor) 
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Mobile, e o foco do gerente comercial da Mobile estaria voltado para o abastecimento 

das lojas com produtos disponíveis no centro de distribuição. 

A responsabilidade do gerente de estruturação de canais também se revelou 

menor do que previsto inicialmente no projeto, com atuação secundária em atividades 

importantes como o desenho e concepção do mobiliário que seria implementado nas 

futuras lojas da Mobile para modernização do ambiente de venda de telefonia. 

Após a abertura das lojas, a falta de clareza dos limites dos papéis e 

responsabilidades entre a equipe do projeto e os gestores da operação da EletroMais 

causou, muitas vezes, duplo comando na operação e estabelecimento de diretrizes 

diferentes: de um lado, a equipe do projeto com foco na venda de aparelhos e acessórios 

de telefonia; de outro, a operação vigente com preocupação na comercialização de 

serviços e no modelo de atuação em vigor na EletroMais, e menos nos parâmetros 

estabelecidos para o projeto. 

O modelo de atuação especialista da equipe do projeto tinha por foco a 

comercialização de produtos de maior valor agregado pela força de vendas, acima do 

ticket médio normalmente comercializado pela organização. O modelo de atuação 

generalista da equipe de vendas tradicional tinha por foco a comercialização de 

aparelhos de ticket médio mais baixo, agregado a serviços como garantias e títulos de 

capitalização, o que acabava por gerar descompasso de orientações em campo e 

conflitos nas lojas. A falta de uma melhor integração entre a equipe do projeto e a 

equipe de gestão das lojas gerava, por consequência, dificuldades no estabelecimento de 

metas comuns a serem perseguidas em conjunto. 

Ao longo dos primeiros dois meses de lojas abertas, a discussão sobre o 

desempenho em andamento era realizado em reuniões eventuais entre os gerentes de 

loja, o gerente regional de operações da EletroMais, os gerentes da equipe do projeto e 

os principais consultores das lojas. Adicionalmente, informações eram trocadas entre as 

equipes de loja e a sede administrativa por meio de grupo de discussão criado no 

Whatsapp. Tal grupo foi criado por iniciativa de uma consultora, que incluiu os gerentes 

e consultores, em ação independente da orientação organizacional e sem moderação 

institucional.  

Conforme análise do log deste grupo no Whatsapp, a equipe de vendas 

sinalizava problemas em loja, como divergências de preço, necessidade de uniforme, 

ações da concorrência, e, por outro lado, a equipe do projeto sinalizava informações 

importantes para a rotina da loja. Essa prática de reuniões presenciais periódicas e troca 
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de informações via redes sociais foi se perdendo ao longo do tempo, à medida em que a 

equipe do projeto encontrava mais dificuldades em se relacionar com a equipe de gestão 

de vendas da EletroMais. 

No período entre fevereiro e abril de 2014, quando eventuais problemas de 

abastecimento e falta de produtos afetaram o faturamento das lojas, foram gerados 

questionamentos mais incisivos acerca do projeto feitos pelas equipes de loja via 

Whatsapp. Como consequência das limitações da comunicação via rede social para 

tratamento de questões de maior complexidade e seus conflitos, as equipes de gestão do 

projeto e de operações passaram a evitar a ferramenta, preferindo tratar tais assuntos via 

áudio ou pessoalmente. Nesse sentido, a comunicação via Whatsapp para um público 

amplo foi se perdendo ao longo do tempo, e, de acordo com as afinidades, subgrupos 

reduzidos de pessoas foram sendo estabelecidos, nos quais percepções e informações 

eram trocadas acerca do projeto. 

Após uma fase inicial de grande autonomia da equipe do projeto, o cenário 

mudou e essa equipe passou a encontrar maiores dificuldades para o desempenho das 

suas atividades. O gerente de vendas do projeto reportou dificuldades de relacionamento 

com os gerentes de loja, causadas pelo conflito de papéis com o gerente regional das 

lojas da EletroMais. Uma consultora mencionou explicitamente: fui orientada a evitar 

passar informações para o gerente de vendas do projeto. Com a chegada do novo 

diretor líder do projeto, os processos comerciais também foram alterados, e o gerente 

comercial do projeto relatou: tive minha caneta para assinar cheques esvaziada, 

reduzindo a autonomia na gestão da verba de compra, e tendo minha atuação 

direcionada ao abastecimento e à sugestão de mix de produtos e volume de compras. 

 Ao serem analisados os pilares que nortearam o projeto, outras nuances podem 

ser observadas além do indicador de crescimento de vendas e participação da linha de 

produtos no total de faturamento da loja. No que se refere ao mix de produtos 

diferenciados, a linha de acessórios não teve o resultado esperado de 5% de participação 

no faturamento total das lojas, e o seu volume vendido não superou 1% do faturamento 

total das lojas, conforme Gráfico 7. 
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Gráfico 7: Participação de acessórios nas vendas de tecnologia por modelo de Loja 
Mobile (Fonte: Pesquisa do Autor) 
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aparelhos, acessórios ou garantia, 100% dos vendedores afirmavam que a garantia era 

o mais importante. Essa visão era disseminada pelas equipes de loja, como afirmou uma 

vendedora da Loja Compartilhada: o que dá dinheiro para a empresa é a venda com 

serviços, a venda agregada de aparelho mais garantia.  

Mesmo sem a ênfase dada pela equipe de projeto, o percentual de venda de 

serviços conseguiu se sustentar nos mesmos patamares de antes da abertura das Lojas 

Mobile. Conforme pode ser percebido pelo Gráfico 8, a venda de serviços, que era de 

6,59% do faturamento se manteve relativamente estável em 6,04% nas Lojas Mobile. 

Ademais, não foram identificadas variações significativas por tipo de serviço, à exceção 

dos cursos online, serviço de menor representatividade no total. 
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Gráfico 8: Percentual de venda de serviços sobre faturamento na Loja Mobile (Fonte: 
Pesquisa do Autor) 

 

O crescimento do ticket médio na venda de aparelhos em relação ao período 

anterior foi significativo. Quando medimos o percentual sobre o faturamento das vendas 

de aparelhos acima de R$ 900, o patamar saiu de 3,6% para 13,8% ao longo do período 

avaliado, conforme Gráfico 9. Esse resultado foi bastante influenciado pelo período 

inicial do acompanhamento, quando a equipe estava mais preparada para vender  

aqueles aparelhos mais caros e que supostamente exigem maior nível de conhecimento e 

melhor atendimento ao cliente. 

 

 
Gráfico 9: Participação de aparelhos acima de R$ 900 nas vendas de tecnologia por 
modelo de Loja Mobile (Fonte: Pesquisa do Autor) 
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No entanto, ao analisarmos o Gráfico 10, e observarmos a evolução do 

indicador, podemos observar que houve dificuldade na sustentação do patamar de venda 

de aparelhos de preços superiores a R$ 900 ao longo do tempo. Ainda que o percentual 

no total do faturamento tenha subido de 3,6% para 13,8%, tal indicador não se mostrou 

uniforme ao longo período, tendo sido de 22,9% no mês de dezembro de 2013, 

reduzindo-se ao longo dos meses até o patamar de 5,7% obtido no mês de agosto de 

2014. 

Tal situação foi provocada pelas mudanças que aconteceram ao longo do 

projeto, as quais aproximaram a gestão das Lojas Mobile do padrão usualmente 

praticado nas Lojas EletroMais. Segundo a gerente da Loja Dedicada: não temos um 

bom desempenho na venda de produtos mais caros, pois não temos preço ou não damos 

brinde como outras lojas. No início do projeto, por exemplo, vendemos bem o G2, 

lançamento da LG, pois ele apresentava um bom desconto para o cliente. À medida em 

que o tempo passou, perdemos competitividade em preço. O consultor da Loja Dedicada 

ainda complementa essa visão, tendo a seguinte opinião: o vendedor não sabe desviar o 

cliente para os produtos mais caros que tenham estoque em loja. Mesmo com o 

interesse do cliente por um aparelho mais caro, ele indica o mais barato que vende 

mais.  

 

 
Gráfico 10: Evolução da participação de aparelhos acima de R$ 900 nas vendas de 
tecnologia por modelo de Loja Mobile (Fonte: Pesquisa do Autor) 
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Com a decisão de suspensão da linha de crédito à parte para compras para as 

lojas Mobile, as unidades passaram a ser abastecidas com os mesmos produtos 

comprados para a EletroMais, o que afetou a concepção inicial de que a Mobile seria 

uma loja atualizada com produtos de todas as marcas e os principais lançamentos do 

mercado. A linha da Apple, por exemplo, deixou de ser abastecida, bem como novas 

compras de acessórios não foram realizadas no período avaliado. 

A venda por meio do plano de pagamento à vista se mostrou um sucesso em 

termos de faturamento, com crescimento da participação dessa modalidade em mais de 

10 pontos percentuais em relação aos patamares anteriores, mas um fracasso em termos 

de margem, já que os vendedores praticavam o maior desconto possível permitido pelo 

sistema ou aproveitavam os preços mais baixos para estimular a venda de serviços de 

garantia estendida, o que afetou a rentabilidade da linha de produtos. 

Apesar da venda nas Lojas Mobile ser superior às vendas nas Lojas EletroMais, 

as margens auferidas pela operação eram menores, em função dos descontos mais 

agressivos. O interessante é que a despeito da remuneração do vendedor ser um 

percentual do seu faturamento total, sua tendência era de praticar descontos máximos 

sobre o preço inicial de venda. Isso levou à rápida descontinuidade da política de 

desconto à vista após três meses de aplicação, retornando ao modelo usualmente 

praticado pela EletroMais, com foco na venda em parcelas sem juros, o que garantia 

maior rentabilidade para a organização. 

O pilar de atendimento consultivo também não foi realizado de acordo com o 

planejamento. A função de consultor, inicialmente desenhada para supervisionar a 

equipe de vendedores e apoiar o gerente da loja em demandas técnicas e operacionais de 

maior complexidade, não teve continuidade, e vagas que surgiram pela movimentação 

de pessoal não foram repostas, conforme Gráfico 11. O total de consultores em loja que 

chegou a 17 no início do projeto foi reduzido a 5 consultores no final do período 

avaliado. 
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Gráfico 11: Manutenção da equipe de consultores ao longo do tempo por modelo de 
Loja Mobile (Fonte: Pesquisa do Autor) 
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Gráfico 12: Manutenção da equipe de vendedores ao longo do tempo por modelo de 
Loja Mobile (Fonte: Pesquisa do Autor) 
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produtos implicavam na redução do número de atendentes em loja, o que poderia afetar 

as vendas. 

Ao se observar o comportamento da equipe em loja, era incomum identificar 

iniciativas dos próprios vendedores na busca por conteúdos que os ajudassem na sua 

atuação profissional. Geralmente, as características e funcionalidades dos aparelhos 

eram obtidas por meio dos promotores dos fabricantes ou pela passagem de 

conhecimento dos consultores para os vendedores. Devido a existência de internet no 

salão de vendas, os consultores costumavam acessar a página dos fabricantes para 

dirimir dúvidas. A dificuldade na formação técnica dos vendedores ainda era 

evidenciada de acordo com um consultor da Loja em Loja, pois: os vendedores sempre 

perguntam aos consultores sobre os aparelhos, mesmo que perguntem a mesma coisa 

duas ou três vezes, e solicitem a intervenção de um consultor num atendimento de 

produto mais complexo.  

A dificuldade na formação inicial dos vendedores via manutenção de uma grade 

mais robusta de treinamento era agravada pela rotina em loja, onde o novo vendedor 

recebia pouca supervisão do seu gerente. De acordo com um analista de recursos 

humanos: a principal responsabilidade pelo treinamento da equipe deveria ser do 

gerente. No entanto, ele tem uma série de responsabilidades que o impedem de exercer 

esse papel, a exemplo de preparar cartazes de preços, cuidar da limpeza, realizar 

depósitos bancários, participar de audiências trabalhistas etc.. 

A falta de maior conhecimento técnico acerca dos aparelhos afetava diretamente 

o processo de vendas, na medida em que segundo uma vendedora da Loja Dedicada: 

aquilo que eu conheço, eu vendo, o que não conheço, tenho receio de vender e desvio o 

cliente para outros produtos. Por outro lado, o conhecimento adquirido por meio da 

experiência nas Lojas EletroMais era valorizado, pois uma outra vendedora da Loja 

Dedicada comentava que: trabalhar antes na Loja EletroMais foi bom, pois aprendi os 

macetes para vender garantia, e cheguei escolada na Mobile. 

A distribuição de metas de vendas pela equipe de vendedores e consultores 

também se mostrou inconsistente, ainda que os gerentes conseguissem responder essa 

pergunta claramente, já que a sua remuneração era atrelada ao cumprimento de metas.  

Na Loja Quiosque, num determinado mês, o consultor informou que até o meio do mês, 

a distribuição de meta não havia ocorrido. Por outro lado, uma vendedora dessa mesma 

loja informou em outro período que a minha meta é R$ 100.000 de faturamento de 

aparelho, com R$ 5.000 de garantia. 
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A influência que os colegas exercem no ambiente de loja e na definição da 

atitude da equipe de vendas perante o seu trabalho parece ser grande. Uma vendedora da 

Loja Compartilhada informou que: a venda melhorou pois três vendedores que 

contaminavam negativamente o ambiente saíram da loja. Eu mesma estava 

desmotivada, pois a minha melhor amiga queria sair, mas aí colei com a melhor 

vendedora de garantia da loja, e o meu resultado melhorou. 

A equipe de vendas demonstrou estar muito preocupada com o binômio “preço-

produto”. A discussão sobre o ambiente externo limitava-se aos temas de preços e 

abastecimento de produtos frente às práticas da concorrência. No que tange a preço, 

uma das principais preocupações da equipe de vendas era o preço que a concorrência 

praticava. Usualmente eram realizadas visitas às lojas dos concorrentes para 

monitoramento. O gerente comercial era questionado a desenvolver ações para aqueles 

produtos em que a loja praticava preços superiores à concorrência. A transmissão das 

evidências das lojas de concorrentes se dava por meio de fotos retiradas por celular e 

transmitidas por meio de Whatsapp. Encartes, notas fiscais e cartazes de preço são 

exemplos de elementos usados pelas equipes de venda para questionar a prática de 

determinado preço ou política de pagamento pela organização. Um vendedor da Loja 

em Loja expressava sua indignação quando a Mobile não acompanhava os preços mais 

agressivos de concorrentes menores: não consigo entender como a Mobile não 

consegue igualar o preço dos aparelhos vendidos por concorrentes de menor porte. 

No que se refere ao abastecimento de produtos, as indefinições acerca da 

liderança do projeto e do modelo de política comercial a ser adotado afetou, em alguns 

períodos, o abastecimento das lojas. Se ao longo da maioria dos nove meses avaliados, o 

patamar de crescimento se situou acima de 100% de incremento de vendas, no período 

de fevereiro/14 a abril/14 a evolução das vendas, ainda que expressiva, se situou bem 

abaixo desse patamar, fenômeno causado principalmente pela dificuldade no 

abastecimento das lojas. No período crítico, as lojas chegavam a apresentar mais de 20 

produtos esgotados de um total de 80 aparelhos no seu mix de produtos, seja porque não 

houvesse reposição do item no estoque, seja porque o referido item foi descontinuado 

do mix, mas não foi comprado novo aparelho para substituí-lo na exposição. A 

regularização do abastecimento se deu a partir de maio/2014, ressaltando-se que o mês 

de julho/2014 também apresentou patamar inferior de crescimento, por motivos 

relacionados à Copa do Mundo ocorrida no período no país. Esse retrato pode ser 

percebido por meio do Gráfico 13.  
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Gráfico 13: Evolução do crescimento da categoria de tecnologia ao longo do tempo nas 
Lojas Mobile (Fonte: Pesquisa do Autor) 

 

A percepção dos problemas em loja estarem localizados, principalmente, no 

preço e abastecimento de produtos parecia ser unânime no grupo de consultores, 

evidenciado pelo pensamento de um consultor da Loja em Loja que acreditava:  o que 

precisamos é preço e produto, pois atendimento a gente tem. Uma vendedora da Loja 

Compartilhada expressou que: sempre quando tem aparelho, a gente bate cota. 

Enquanto isso, outra vendedora da Loja Quiosque apontava: a venda é de fases, a 

diferença é a existência ou não de produto em loja. Se os produtos pudessem ser 

repostos com mais frequência, a venda seria melhor.  

Tal visão, entretanto, não era compartilhada pela equipe do projeto, que sentia 

falta de discussões relativas aos processos em loja e à qualidade do atendimento 

praticado. Mesmo sendo uma organização cuja rotina envolve o relacionamento diário 

com milhares de consumidores, a palavra “cliente” não era frequentemente evocada 

pelas equipes de loja nas discussões sobre os rumos do projeto e necessidades de 

melhoria. Na visão do gerente de vendas do projeto:  o varejo está calcado em três 

vetores: estoque, margem e faturamento, com pouco espaço para discussões acerca da 

necessidade e bom atendimento ao cliente. Eventualmente, havia o reconhecimento da 

importância da abordagem do vendedor junto ao cliente, como afirmou o gerente da 

Loja Compartilhada: se a gente não colar no cliente, não vende. 

O desenvolvimento de uma nova marca se revelou tímido ao longo da análise do 

caso. Apesar da nova marca se mostrar presente nos quatro modelos de loja, os 

investimentos em publicidade se resumiram a ações pontuais de panfletagem e 

sinalização nos shoppings onde as lojas estavam instaladas, à produção de folhetos em 

datas promocionais para divulgação junto aos clientes que visitavam os pontos de 
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vendas, e a anúncios esporádicos em rádio e jornal. A própria Loja Compartilhada, 

localizada em ambiente com frequência de público de menor poder aquisitivo teve sua 

fachada alterada após oito meses de abertura, de modo que voltasse a se destacar a 

marca da EletroMais. 

A mudança de ambiente testada no projeto foi o pilar mais eficientemente 

implementado. Os clientes que visitavam a Mobile podiam interagir com os aparelhos, 

manuseá-los e testá-los, uma vez que os smartphones e tablets eram expostos com 

equipamentos de segurança que os alimentavam com energia, sendo as lojas dotadas de 

sinal de wi-fi para acesso à internet. A existência de cartazes de preço com as 

especificações técnicas dos produtos também ajudou no estabelecimento de ambiente de 

vendas mais propício à experimentação e decisão pelo próprio cliente. 

No momento de lançamento do projeto, a produção dos cartazes de preços com 

as especificações dos aparelhos era manual, produzida pela própria equipe de projeto, o 

que garantia a padronização do modelo de preços no ponto de venda, mas apresentava 

fragilidade de replicação do modelo em larga escala, dado que o processo não estava 

integrado aos sistemas da organização. Ao longo do período avaliado, foi desenvolvido 

módulo de especificação de produtos no sistema de emissão de cartaz alocado na 

intranet corporativa da organização, de modo que a loja poderia emitir cartazes com 

preços extraídos do sistema automaticamente, independentemente da intervenção da 

equipe central. Essa foi a primeira iniciativa na organização institucionalizando 

características técnicas de produtos em ferramentas de trabalho informatizadas da 

equipe de vendas. 

Uma dificuldade apresentada pelas lojas era sua manutenção. Em todos os 

quatro modelos, era possível perceber, com alguma frequência, a existência de cartazes 

de preços sujos ou riscados, que demoravam a ser substituídos. A situação era mais 

crítica na Loja em Loja, pois em dado momento, foi possível perceber muita poeira 

sobre os móveis de exposição, assim como papéis de bala e até suportes de metal 

jogados atrás dos móveis que ficavam posicionados a uma certa distância da parede. Na 

Loja Compartilhada, em determinado momento, também foi possível verificar a 

substituição na TV que se situava em espaço premium da loja do vídeo do fabricante 

patrocinador do espaço pela playlist de músicas populares trazida por uma consultora. 

Esse quadro de dificuldade na manutenção de padrão de loja era menos percebido na 

Loja Dedicada, que apresentava o melhor padrão de conservação e cuidado das quatro 

unidades. 
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Ainda assim, mesmo com o sucesso do novo ambiente de loja, ele sofreu críticas 

do Gerente da Mobile Quiosque, segundo o qual: o acionista seria louco em segregar 

um espaço específico para celular em minha loja, subindo paredes que separassem a 

área de tecnologia dos outros espaços, como foi feito na Loja Compartilhada. As 

críticas também vieram do Gerente da Loja Compartilhada, quando teve a fachada da 

sua loja modificada oito meses após a inauguração da Mobile, desta vez, com maior 

ênfase para a marca EletroMais: Eu sempre acreditei que a força da marca EletroMais 

era grande e merecia maior destaque do que aquele que foi dado neste piso desse 

shopping. Agora que a passagem entre as lojas foi permitida, e o nome da EletroMais 

voltou a brilhar, sinto que a minha máquina voltou.     

As primeiras quatro lojas conceito serviram de experimento e aprendizado para 

as próximas lojas. As melhorias identificadas nos primeiros modelos foram 

devidamente discutidas internamente e junto a fornecedores, servindo de insumo para 

mudanças nos cinco pilares do novo conceito de loja. A preferência da organização pela 

expansão do conceito para novas lojas se deu por meio do modelo de Quiosque, o que 

permitiria a modernização dos ambientes de tecnologia das lojas, sem a necessidade de 

maiores investimentos em reforma e obras em loja. Para o processo de expansão, foram 

desenvolvidos mobiliários e equipamentos de segurança de menor custo a partir do 

conhecimento desenvolvido nos primeiros quiosques. Adicionalmente, para apoiar os 

gerentes das novas lojas no processo de montagem, foi criado manual com instruções 

sobre exposição dos aparelhos e equipamentos de segurança.  

Quanto à equipe do projeto, a mudança do escopo previsto originalmente para a 

Mobile e a ausência de definição de papéis e responsabilidades mais claros para a 

equipe do projeto levou ao pedido de demissão dos gerentes de vendas e operações e do 

gerente comercial no mês de julho/2014. O diretor de novos negócios deixou a 

organização em agosto/2014, e na data de corte do período avaliado, da equipe inicial, 

apenas o gerente de estruturação de canais continuava na organização. 
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6   DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 
 
6.1 Impactos Gerais do Novo Conceito de Loja na Organização 
  

Nesta seção 6, as informações obtidas ao longo do processo de coleta de dados 

serão analisadas sob o prisma dos impactos promovidos pelo novo conceito de loja, a 

Mobile, na própria organização e em sua força de vendas à luz do framework 

desenvolvido na seção 3.4. 

Uma vez que foi identificada a necessidade de investimentos na modernização 

do seu processo de comercialização de produtos de tecnologia móvel, a organização 

estudada desenvolveu quatro modelos de loja, expressos na Figura 14 e no Quadro 5, 

para estabelecer qual trilha de modernização seria mais aderente às características da 

EletroMais. Cada um desses modelos apresenta um grau de inovação à luz dos estudos 

desenvolvidos por Betz (2003). Segundo Betz (2003), inovação se constitui em qualquer 

processo, produto ou tecnologia sustentável lucrativamente que altere a sociedade e o 

modo como as pessoas convivem no mundo. 

Betz (2003) propõe três modelos de inovação: inovação incremental, inovação 

de próxima geração e inovação radical. A incremental é baseada sobre os padrões 

tecnológicos existentes atualmente, e enfatiza melhorias nos custos ou funcionalidades 

de produtos, serviços ou processos existentes. A radical cria mudanças incisivas na 

tecnologia, processos, produtos ou serviços transformando os mercados existentes ou 

mesmo criando novos. Por fim, a inovação de próxima geração se situa no meio do 

caminho dos modelos de inovação anteriores, realizando substanciais mudanças pela 

integração ou combinação de uma nova tecnologia num modelo já existente.  

O modelo de Loja Dedicada da Mobile é o que apresenta o maior grau de 

intervenção nas práticas correntes da EletroMais por estabelecer uma unidade 

independente apenas para venda de tecnologia móvel, e pode ser qualificada como uma 

inovação radical. Os modelos de Loja Compartilhada e Loja em Loja trouxeram 

alterações significativas à estrutura ambiental das unidades onde foram implementadas, 

mas mantiveram tanto a gestão das lojas, quanto a convivência da venda com outras 

linhas de produto. Nesse sentido, a inovação experimentada por esses dois modelos 

poderia ser qualificada como de próxima geração. Por fim, o Quiosque envolveu pouca 

alteração na rotina da loja onde foi instalado, afetando basicamente a exposição dos 
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produtos, ainda que também com aumento relevante do volume de vendas. Tal modelo 

poderia ser caracterizado como uma inovação incremental. 

Vale a pena destacar que após implementar os quatro modelos de loja e aprender 

com os resultados obtidos, o caminho escolhido pela organização foi o de minimizar os 

riscos, optando pela expansão via quiosque, alternativa que envolvia menor nível de 

investimento, ao mesmo tempo que apresentava maior aderência à modernização das 

dezenas de lojas já existentes.  

Ainda do ponto de vista da organização, podemos confrontar os cinco pilares do 

novo conceito, expostos anteriormente na Figura 13, com as três arenas estratégicas de 

uso da informação pela força de vendas, conforme Quadro 6. Neste quadro, cada um 

dos cinco pilares (ambiente moderno, mix de produtos e serviços diferenciados, meios 

de pagamento diversos, atendimento consultivo e nova marca) são avaliados quanto aos 

impactos que eles provocam nas arenas de sensemaking, construção de conhecimento e 

tomada de decisão. 

 

Quadro 6: Pilares do novo conceito de loja x arenas estratégicas do uso da informação 

Pilares do novo 
conceito de loja Sensemaking Construção de 

conhecimento Tomada de decisão 

Ambiente 
moderno Alto impacto Médio impacto Baixo impacto 

Mix de produtos 
e serviços 

diferenciados 
Alto impacto Alto impacto Médio impacto 

Meios de 
pagamento 

diversos 
Médio impacto Médio impacto Baixo impacto 

Atendimento 
consultivo Alto impacto Alto impacto Médio impacto 

Nova marca Alto impacto Médio impacto Baixo impacto 

 Fonte: Próprio Autor 

 

De modo geral, a arena de sensemaking é aquela em que podemos observar os 

maiores impactos em relação ao dia-a-dia da organização, decorrente da necessidade de 

grande mudança de entendimento e comportamento a ser incorporada ao longo dos 

diversos departamentos da EletroMais. Em relação à arena de construção de 
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conhecimento, também entendemos que os impactos são significativos, principalmente 

aqueles relativos à mudança de mix, conhecimento dos novos e mais sofisticados 

produtos, e da proposta conceitual de atendimento mais qualificado aderente à maior 

exigência dos consumidores. Por fim, a arena de tomada de decisão é aquela em que os 

impactos são menores, em virtude das poucas mudanças nos processos já estabelecidos 

na empresa e das rotinas que devem ser seguidas pelas equipes de loja. Ao longo das 

próximas seções, continuaremos a análise dos resultados obtidos à luz das três arenas 

estratégicas, principalmente, sob o prisma da força de vendas. 
 

6.2 Impactos dos Ambientes Externo e Interno 
  

Podemos afirmar que o impacto do ambiente interno e externo na força de 

vendas do caso estudado foi relevante. Inicialmente, podemos observar a influência do 

ambiente externo como um grande motivador para as Lojas EletroMais decidirem 

enfrentar a concorrência e criar um novo conceito de loja para atendimento a seu cliente 

de produtos de tecnologia móvel. 

Conforme salientado anteriormente, de acordo com Brown et al. (2005), 

mudanças nos ambientes externo e interno elevam as exigências quanto ao desempenho 

dos profissionais de vendas. Em muitas delas, o profissional é requerido a processar, 

internalizar e gerir camadas crescentes de informação. As influências externas do 

ambiente que mais afetam as atividades dos profissionais de vendas são derivadas da 

maior exigência dos consumidores, da pressão exercida por competidores, das 

mudanças tecnológicas e das questões éticas e legais. Desses fatores, neste estudo de 

caso, pudemos observar que o número de clientes de telefonia celular continua 

crescendo no país, tendo atingido mais de 271 milhões no final de 2013. 

Adicionalmente, a tecnologia evoluiu e smartphones com cada vez mais 

funcionalidades são objeto de desejo dos consumidores, o que torna o mercado de 

tecnologia móvel propício para investimento em pontos de venda mais sofisticados e 

adequados à elevada exigência do consumidor dessa linha de produtos que, muitas 

vezes, parece saber mais do que os próprios vendedores do segmento. 

Em paralelo, os fabricantes responsáveis pela evolução tecnológica dos seus 

produtos decidiram avançar na cadeia de distribuição, se tornando competidores dos 

varejistas, ao oferecer lojas próprias para venda. Tais lojas são caracterizadas por 

ambiente moderno, propício à experimentação pelos clientes e equipe de vendas mais 
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qualificada, que oferece atendimento especializado na venda dos produtos mais 

sofisticados. Em mercado com margens de contribuição cada vez mais reduzidas, o 

lançamento de lojas pelos fabricantes com padrão superior em relação às lojas 

tradicionais de eletro-eletrônicos afeta as receitas dos varejistas e sua sustentabilidade a 

longo prazo.   

Não bastasse a abertura de lojas pelos próprios fabricantes, outros varejistas 

tradicionais, como empresas especializadas na venda de utilidades domésticas, 

vestuários e computadores, começaram a incluir, também, aparelhos celulares no seu 

mix de produtos, aumentando ainda mais a concorrência no segmento.  

Os fatores do ambiente externo elencados por Brown et al. (2005) parecem 

corresponder àqueles fatores existentes no segmento varejista brasileiro de eletro-

eletrônicos que levaram as Lojas EletroMais a projetar um novo conceito de ponto de 

venda. Para tanto, ela recorreu à contratação de uma consultoria e de executivos com 

experiência no mercado de telefonia para desenho do modelo de negócio. Tal desenho 

também precisou respeitar outros fatores do ambiente externo, a exemplo das questões 

legais relativas à remuneração da equipe de vendas, bem como pôde se aproveitar dos 

incentivos fiscais trazidos pela Lei do Bem (IDC, 2014). 

Ainda de acordo com Brown et al. (2005), os fatores do ambiente interno que 

trazem impactos à atuação da força de vendas são novos produtos e serviços, fusões e 

aquisições, entrada em novos canais ou novos mercados, e a necessidade de maior 

produtividade. Neste estudo de caso, pudemos observar diversos desses fatores afetando 

a força de vendas da EletroMais como, por exemplo, a mudança do mix de celulares e 

smartphones presente em loja, bem como a introdução da linha de acessórios. 

Adicionalmente, o lançamento da Mobile inicialmente representou uma mudança no 

ambiente de loja e a proposta de um novo posicionamento e modelo de atendimento 

para a rede varejista. A presença da equipe do projeto e de consultores contratados de 

outras empresas, em detrimento da escolha interna de líderes do projeto e de vendedores 

de telefonia da própria EletroMais, influenciou o modo como muitos dos funcionários, 

sejam eles executivos ou não, perceberam o projeto. 

Validando a premissa do framework de que os ambientes interno e externo 

afetam a atuação da força de vendas, passaremos a analisar de forma mais aprofundada 

cada uma das dimensões de uso da informação, de modo a testar o modelo teórico 

proposto. 
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6.3 Sensemaking  

 

Na seção de referencial teórico, explicitamos que o sensemaking ou criação de 

significado busca dar sentido às mudanças do ambiente externo num mundo dinâmico e 

incerto. Uma vez que o ambiente externo influencia as atividades de uma organização, a 

administração deve capturar as mudanças existentes, distinguir aquelas que são mais 

significativas e dar respostas organizacionais adequadas para elas (Weick, 1995). Os 

objetivos do sensemaking para os membros da organização são construir consenso sobre 

o papel e propósitos desta e servir de estímulo para adaptação e perpetuidade da 

organização (Choo, 2003). A criação de significado também pode ser traduzida pela 

seguinte pergunta (Choo, 1999): o que os sinais externos do ambiente significam? No 

caso da Mobile, para responder essa pergunta sob a perspectiva da força de vendas, nos 

utilizaremos das variáveis adaptadas de Carvalho et al. (2007) e evidências encontradas 

na coleta de dados, conforme exposto no Quadro 7 a seguir. 

Das três arenas estratégicas de uso da informação pela força de vendas 

apresentadas por Choo (2003), acreditamos que a criação de significado seja a mais 

evidente nesse estudo de caso. A organização tem uma abordagem sistemática para 

comunicar sua missão, valores, significados compartilhados e crenças comuns. Desde o 

momento em que chegam na empresa, os vendedores são apresentados à história da 

empresa, sua missão e valores no treinamento inicial. Elementos decorativos do 

ambiente como banners, painéis televisivos, capas de revistas e troféus de premiação 

reforçam a imagem de uma rede familiar que cresceu em número de lojas e faturamento 

a partir do esforço individual, foco em resultados e intenso controle de custos. 

O poderio de vendas da organização também passa pela força da marca, presente 

há mais de 50 anos no mercado e reforçada pela publicidade diária em distintos meios 

de comunicação: TV, rádio, jornal, outdoor etc. A força da organização é ressaltada 

pelos funcionários mais antigos, que sentem saudade do tempo em que o mercado de 

eletro-eletrônicos apresentava menos concorrentes, e o domínio da EletroMais era 

avassalador. A criação de uma nova marca como a Mobile, ao mesmo tempo em que 

atraiu muitos profissionais de fora da organização, causou estranhamento àqueles que lá 

atuavam há algum tempo, evidenciada pela comemoração do gerente da Loja 

Compartilhada quando se decidiu retomar mais espaço para a marca EletroMais em sua 

loja. 
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Quadro 7: Evidências de sensemaking identificadas no caso Mobile 

Arena Estratégica 
(Construto ajustado) 

Descrição ajustada Evidências identificadas 

Comunicação do 
desempenho da 
organização (sm1) 

A organização desenvolve 
e torna acessíveis 
informações internas sobre 
desempenho de negócios, 
características de produtos 
e perfis de clientes 
 

. Acessibilidade a ferramentas de 
desempenho de vendas 
. Ausência de discussões sobre 
perfil de clientes 
. Distância entre departamentos 
comercial e de vendas 
 

Desenvolvimento de 
alianças e recursos 
dedicados à coleta de 
informações (sm2) 

A organização dedica 
recursos e desenvolve 
alianças para detectar e 
obter informações externas 
dos concorrentes, clientes, 
universidades, governo, 
fornecedores e associações 
industriais e comerciais 
 

. Presença dos promotores dos 
fabricantes nas lojas 
. Visitas a lojas próximas dos 
concorrentes 

Oportunidades de 
discussão do ambiente 
externo (sm3) 

A organização cria 
oportunidades para discutir 
mudanças no ambiente 
externo com suas equipes. 
 

. Grupo no Whatsapp 

. Binômio preço-produto 

Comunicação de 
missão e valores 
(sm4) 

A organização tem uma 
abordagem sistemática 
para comunicar sua 
missão, valores, 
significados 
compartilhados e crenças 
comuns 
 

. Treinamento inicial 

. Elementos decorativos do 
ambiente 
. Propaganda maciça 

Fonte: Próprio autor 

 

A comunicação do desempenho da organização é acessível por meio de 

diferentes ferramentas. Em loja, um vendedor pode saber, a qualquer momento, qual o 

seu volume de vendas no dia ou no mês, e compará-lo com resultados obtidos em outros 

períodos, principalmente, em relação ao mesmo período do ano anterior, indicador que 

se positivo parece evidenciar a evolução da rede. Se os indicadores de vendas, margens 

e estoque na organização são facilmente acessíveis e alvo de discussões diárias, há 

oportunidades para mais discussões acerca do perfil dos clientes e sobre como prestar 

bom atendimento. 
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A organização não desenvolve alianças e processos estruturados para a coleta de 

informações do mercado, mas a presença de promotores dos fabricantes nas lojas e a 

proximidade física das lojas dos concorrentes ajuda a própria força de vendas a 

desenvolver ações tácitas de inteligência competitiva. Nesse processo, a equipe coleta 

informações, estabelece comparações sobre competitividade e define a “temperatura” de 

como andam as vendas no varejo, e se ela está “fria” ou “quente” para as lojas da rede. 

Essa medição da “temperatura” do ambiente pela força de vendas leva a 

discussões do ambiente externo calcadas, basicamente, em preço e produto. No quesito 

preço, se discute se um determinado item está mais caro ou mais barato, bem como a 

atratividade dos planos de pagamento em relação à concorrência. No quesito produto, a 

discussão gira em torno de se o abastecimento da loja é adequado ou não, se ele tem a 

profundidade correta ou não, e se esse abastecimento pode ser o causador de resultados 

mais fracos ou mais fortes durante um período. É por isso que, quando vendedores e 

consultores não entendem a falta de um produto ou porque um concorrente de menor 

porte consegue praticar um preço menor do que as Lojas Mobile, a força de vendas 

questiona sua crença de que faz parte de um dos maiores grupos varejistas do país. 

A discussão baseada no binômio “preço – produto” parece ser básica frente à 

complexidade das relações humanas e de tudo o que pode envolver o processo de 

atendimento no ponto de venda. E é. Se tudo se resume, a preço e produto, para que 

existe um vendedor? Sob essa perspectiva, a internet e as vendas on-line darão conta de 

toda necessidade de informação e atendimento por parte do consumidor? 

A equipe de vendas não pode ser responsabilizada sozinha por esse debate 

simplista, pois parece haver uma distância entre as áreas comercial, responsável pela 

compra e definição de preços dos produtos, e a área de vendas, responsável pela 

operação nas lojas e atendimento ao cliente, o que dificulta a elevação do nível do 

debate organizacional. A introdução de produtos novos e diferentes no mix, sem a 

devida explicação para gerentes de loja e vendedores, pode dificultar o entendimento da 

estratégia e dos rumos que a organização escolhe seguir. 

O que os sinais externos do ambiente significaram para a força de vendas no 

projeto da Mobile? Para alguns, um esforço para atendimento diferenciado ao cliente da 

EletroMais; para outros, um desvio excessivo em relação ao status quo, às práticas 

correntes na EletroMais. De todo modo, ainda que sem consenso dentro da própria 

equipe, as evidências obtidas pelo caso da Mobile apontam para o uso da informação 
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como criadora de significado, tal como defende o framework desta pesquisa, baseado 

em Choo (2003). 

 

6.4 Construção de Conhecimento  

 

Ao longo desta dissertação, explicitamos que a construção de conhecimento é 

precipitada pela identificação de gaps existentes no arcabouço de conhecimento de uma 

organização ou grupo de trabalho. Os gaps podem aparecer na resolução de uma tarefa 

ou problema técnico, no desenho de um novo produto ou serviço, ou no aproveitamento 

de uma oportunidade. A construção de conhecimento visa estabelecer pontes entre o 

estado atual e o desejado, podendo ser traduzida na seguinte pergunta (Choo, 1999): que 

conhecimento precisamos e como desenvolvê-lo? No caso da Mobile, para responder a 

essa pergunta, sob a perspectiva da força de vendas, utilizaremos as variáveis adaptadas 

de Carvalho et al. (2007) e evidências encontradas na coleta de dados, conforme 

exposto no Quadro 8. 

A construção de conhecimento ao longo do estudo de caso da Mobile talvez 

tenha sido a arena estratégica mais problemática em relação ao papel que tal iniciativa 

pode desempenhar na organização. Foi perceptível o esforço da empresa em criar um 

novo modelo de loja que visava preencher um gap existente junto aos seus clientes da 

linha de produtos de tecnologia móvel, inicialmente em processo de geração de 

conhecimento por meio de consultoria externa (Davenport, 1998). É interessante 

notarmos também que, posteriormente, ela contratou outros profissionais experientes de 

mercado e deu completa autonomia a eles para o desenho e implementação do modelo, 

oferecendo suporte à inovação, experimentando e criando algo não existente no setor 

varejista brasileiro. 

Adicionalmente, percebemos o esforço da organização em desenvolver 

programas de aprendizado, capacitando cada vendedor que integra seu time de loja com 

um treinamento inicial de uma semana, bem como menores aprendizes em funções 

administrativas. A iniciativa recorrente de oferecer treinamentos de liderança para os 

melhores vendedores como forma de progressão na carreira também merece ser citada, 

evidenciando processos de internalização desenvolvidos pela organização, ou seja 

transformação de conhecimento explícito em tácito, tal qual descrito por Nonaka et al. 

(1997) e exposto na Figura 5. 
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Quadro 8: Evidências de construção de conhecimento identificadas no caso Mobile 

Arena Estratégica 
(Construto ajustado) 

Variável ajustada Evidências identificadas 

Cultura de suporte à 
inovação (cc1) 

A cultura organizacional 
incentiva a experimentação, 
criatividade, inovação, 
compartilhamento de 
conhecimento e colaboração 
entre os departamentos 

. Novo conceito de loja para 
venda de tecnologia móvel 
. Contratação de executivos 
do mercado 
. Dificuldade na venda de 
acessórios e aparelhos mais 
sofisticados 

Colaboração entre 
times (cc2) 

A organização facilita o 
trabalho colaborativo de 
equipes de projetos que estão 
fisicamente separadas 

. Dificuldades de interação 
entre equipe de operações e 
do projeto 

Comunidades de 
prática (cc3) 

A organização promove a 
criação de comunidades de 
prática voltadas para temas 
distintos como vendas e 
atendimento ao cliente 

. Troca de informações não 
institucionalizada no 
Whatsapp 
. Vivência e experiência 
como limites para venda 
. Presença de promotores 
nas lojas 

Troca de 
experiências entre 
funcionários (cc4) 

A organização incentiva os 
trabalhadores experientes a 
transferir seus conhecimentos 
para os trabalhadores novos ou 
menos experientes 

. Boas vindas em loja por 
funcionários mais 
experientes 
. Elevado turnover e perda 
de conhecimento tácito 

Programas de 
aprendizado (cc5) 

A organização tem mentoring 
formal e/ou programas de 
estágios 

. Programas de liderança 

. Programas de estágio e de 
menor aprendiz 
. Treinamento de boas 
vindas 
. Descontinuidade dos 
treinamentos de produtos 

Documentação de 
projetos e práticas 
(cc6) 

A organização documenta seus 
projetos, rotinas e 
procedimentos, e torna esta 
informação facilmente 
acessível, mantendo um 
repositório atualizado de 
informações organizadas e de 
boas práticas de trabalho e 
lições aprendidas 

. Dificuldade de explicitar 
conhecimento que circula 
no ponto de venda 
. Ausência de repositório de 
informações sobre produtos 
. Ausência de documentação 
retrospectiva de projetos 
anteriores 
. Rotinas administrativas na 
intranet 

Melhorias de 
processos (cc7) 

A organização desenvolve 
novos produtos ou serviços, ou 
cria novos processos ou rotinas 
a partir das ideias dos seus 
funcionários 

. Novo sistema de cartaz de 
preço 

Fonte: Próprio autor 
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Por outro lado, se a organização apresenta iniciativas estruturadas relativas à 

construção e difusão de conhecimento perante seus funcionários, cumpre notarmos a 

dificuldade que ela apresenta na transformação do conhecimento tácito existente em loja 

em conhecimento explícito, por meio de processos de externalização, ou mesmo pelo 

desenvolvimento de mais processos de combinação ou transformação de conhecimento 

explícito em mais conhecimento explícito (Nonaka et al., 1997). 

Inicialmente, isso pode ser percebido na ausência de repositórios de informação 

acerca dos produtos comercializados na rede varejista. A força de vendas aprende na 

prática sobre os produtos com os quais atua, seja por ser usuária desses produtos, seja 

pela presença de promotores em loja que lhes repassam conhecimento, seja pela ajuda e 

monitoria dos funcionários mais antigos. No caso Mobile, é percebido um intenso 

processo de socialização, na medida em que identificamos que a troca de experiências 

entre os funcionários em loja é fundamental para a passagem do conhecimento tácito 

acerca da venda de produtos e serviços e para o estabelecimento da motivação ou 

desmotivação da equipe de vendas. 

Além disso, na medida em que percebemos elevadas taxas de turnover na 

Mobile, podemos imaginar o volume de conhecimento tácito sobre produtos que é 

desperdiçado a cada demissão de um funcionário da rede varejista. Nesse cenário, os 

promotores dos fabricantes assumem posição relevante no giro dos seus produtos, 

especialmente pela capacidade de oferecer explicações para produtos mais sofisticados. 

Como não há promotores dos fabricantes em todas as lojas, em todo o tempo, 

oportunidades de vendas são perdidas pela falta de compilação e estruturação desse 

conhecimento. 

No caso da Mobile, é interessante observarmos que a organização se esforçou, 

no início, em prover treinamentos intensivos com os fabricantes antes da abertura das 

lojas, mas não encontrou a fórmula de manutenção do conhecimento desenvolvido com 

o passar do tempo, voltando a atuar conforme as práticas correntes da EletroMais. 

Nessas práticas correntes, o limite da capacidade de vendas do profissional parece ser 

muito influenciado pela sua experiência e vivência com os produtos que comercializa.  

Essa lacuna poderia ser preenchida se a organização investisse em mais 

processos de combinação (Nonaka et al., 1997), como foi feito no desenvolvimento 

tecnológico do módulo de especificações de produtos no sistema, que permite a 

confecção de cartazes de preço mais explicativos para vendedores e clientes, e foi 

rapidamente implementado pelas áreas de suporte e incorporado, como apoio, ao 
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vendedor em loja. É possível imaginar que um banco de dados estruturado com 

informações dos fabricantes acerca dos produtos vendidos também poderia ser uma 

iniciativa bem-sucedida. 

Ainda que não apresente comunidades de prática formais, o uso de ferramentas 

sociais para troca de informações como o Whatsapp é realidade entre gerentes de 

vendas e suas respectivas equipes de loja, mesmo que as relações existentes no mundo 

virtual não sejam reguladas ou institucionalizadas em processos da companhia. Tal 

ferramenta também foi utilizada para intercâmbio de informações entre as equipes de 

loja e a equipe de projeto, mas a manutenção de tal meio de comunicação e a 

configuração dos grupos originais foi se perdendo ao longo do tempo. 

O conhecimento cultural usado pelos membros da organização para construir a 

realidade (Choo, 2003) também se mostrou relevante, quando analisamos os indicadores 

de vendas de serviços, de acessórios e de aparelhos acima de R$ 900. Mesmo com um 

novo projeto e a presença de diversos membros novos na equipe de vendas, o patamar 

de serviços nas Lojas Mobile se manteve praticamente inalterado antes e depois da 

abertura das lojas. Por outro lado, dada a falta de cultura na venda de acessórios, a 

participação desta categoria de produtos se mostrou irrelevante ao longo do período 

analisado, com menos de 1% de participação no faturamento de tecnologia. 

Adicionalmente, à medida que o tempo passou, percebemos a queda significativa na 

venda de aparelhos mais sofisticados, com o indicador caindo de 23% para cerca de 6%. 

Assim, de algum modo, a influência do sensemaking pode ser sentida aqui na 

construção de conhecimento. Se o binômio “preço-produto” é o principal tópico de 

configuração da realidade da força de vendas, e o papel do próprio vendedor parece ser 

minimizado, o esforço que a equipe despenderá para construir conhecimento acerca da 

venda de acessórios e de aparelhos de maior valor agregado não faz muito sentido, 

mesmo este vendedor auferindo sua remuneração como percentual das vendas que 

realiza. 

Por fim, se do ponto de vista comercial, a organização parece ter dificuldades em 

explicitar o conhecimento existente e que flui pela equipe de vendas, os procedimentos 

administrativos de recursos humanos e relativos às operações de loja apresentam farta 

documentação e conteúdo por meio da intranet corporativa, em evidente iniciativa de 

externalização do conhecimento (Nonaka et al., 1997).  

Que conhecimento a força de vendas da Mobile precisa e como desenvolvê-lo? 

As experiências pessoais vividas pelos membros da equipe de vendas associadas ao 
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conhecimento obtido em treinamentos, pela transmissão de funcionários mais antigos, e 

pelo próprio exercício da sua atividade ao longo dos dias formam manancial rico de 

conhecimento, principalmente tácito e cultural, que sustenta a atuação do vendedor no 

ponto de venda. Para alguns, tal conhecimento seria o necessário para prestar um nível 

de atendimento suficiente para satisfazer os seus clientes. No entanto, a ausência de 

processos que explicitem o conhecimento dos produtos comercializados tornam a 

organização mais dependente das ações promocionais desenvolvidas pelos fabricantes. 

Adicionalmente, muito conhecimento tácito é desperdiçado todos os dias à cada 

demissão de um vendedor, seja ela motivada pela organização ou pelo próprio 

indivíduo. 

De todo modo, com maior ou menor intensidade para alavancar resultados 

individuais de cada membro da equipe de vendas, as evidências coletadas pelo caso da 

Mobile apontam para o uso da informação como construtora de conhecimento, tal como 

defende o framework baseado em Choo (2003).  

 

6.5 Tomada de Decisão  

 

A tomada de decisão é precipitada por uma situação de escolha, uma situação em 

que a organização é estimulada a selecionar um curso de ação; podendo ser traduzida 

pela seguinte pergunta (Choo, 1999): que curso de ação é o melhor para a organização? 

No caso da Mobile, para responder essa pergunta sob a perspectiva da força de vendas, 

recorremos, mais uma vez, às variáveis adaptadas de Carvalho et al. (2007) e evidências 

encontradas na coleta de dados, conforme exposto no Quadro 9. 

A possibilidade de tomada de decisão no âmbito da atividade de vendas parece 

ser restringido pela inflexibilidade dos processos comerciais estabelecidos pela 

organização. Um vendedor pode até decidir se vai atender ou não um cliente que entra 

na loja, sendo pró-ativo em sua abordagem, ou passivo, esperando o cliente demandar 

sua atenção. Contudo, ele parece ter pouca margem de manobra para ajustar o preço de 

determinado produto às condições do mercado, ou mesmo à característica de cada 

cliente. 

Quando a Mobile estabeleceu a possibilidade do vendedor tomar decisões 

autônomas no desempenho de suas atividades, entregando a este vendedor alguma 

flexibilidade no que se refere à determinação do preço mais adequado a cada cliente, o 

que se percebeu é que o vendedor oferecia o menor preço possível, de forma aderente ao 
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paradigma “preço-produto” explicitado anteriormente, mesmo que isso implicasse em 

menores margens para a organização. Nesse sentido, a busca de uma alternativa 

satisfatória para resolução do problema se orienta para antigas ou habituais soluções 

desenvolvidas anteriormente, refletindo o treinamento, a experiência e os objetivos dos 

decisores, traduzindo-se no oferecimento do menor preço possível ou da inclusão de 

serviços na negociação (Simon et al., 1993). 

 

Quadro 9: Evidências de tomada de decisão identificadas no caso Mobile 

Arena Estratégica 
(Construto ajustado) 

Variável ajustada Evidências identificadas 

Empowerment para 
tomada de decisão (tm1) 

A organização estabelece 
processos flexíveis nos 
quais os profissionais têm 
a possibilidade de tomar 
decisões autônomas no 
desempenho de suas 
atividades rotineiras 

. Inflexibilidade dos 
processos de venda 
. Dificuldade na garantia 
de padrões de loja 

Rotinas e processos para 
tomada de decisão (tm2) 

A organização estabelece 
rotinas de decisão e regras 
para direcionar as 
atividades operacionais, 
táticas e estratégicas dos 
seus funcionários 

. Preços e descontos 
determinados em áreas 
centrais 
. Manutenção do quadro 
de loja de acordo com 
desempenho de vendas 

Visão retrospectiva (tm3) Informações sobre boas 
práticas de trabalho, falhas 
e/ou erros de projeto, 
documentação e lições 
aprendidas são levadas em 
conta quando as decisões 
são tomadas 

. Ausência de 
documentação relativa a 
projetos anteriores 
. Minimização de riscos 
pela adoção de práticas 
trabalhistas bem sucedidas 
no passado 

Tomada de decisão 
colaborativa (tm4) 

A organização estimula o 
processo decisório 
colaborativo, permitindo 
que os indivíduos e grupos 
expressem abertamente 
suas opiniões 

. Decisão da equipe de 
vendas focada no produto 
a oferecer e cliente a 
atender 
. Fim natural do grupo do 
Whatsapp como espaço 
para discussões 

 
Fonte: Próprio autor 

 

É por isso que a organização varejista direciona as decisões de seus funcionários, 

por meio do desenvolvimento de rotinas, regras e valores que os ajudam a reduzir a 

incerteza e complexidade, diminuindo tanto a necessidade cognitiva dos funcionários, 

quanto os requerimentos de informações necessários para a tomada de decisão.  No caso 
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da Mobile, o procedimento operacional padrão estabelece o cadastro de preços sem 

desconto no sistema, e o eventual uso da central de desconto para negociações mais 

agressivas. A intervenção da central de desconto no processo de atendimento ao cliente 

evidencia que a tomada de decisão pela força de vendas é limitada, sendo tomada por 

equipe diferente de outra área.  

Outro momento em que a força de vendas pode tomar uma decisão ocorre 

quando do pedido de aconselhamento de um cliente, isto é o vendedor é chamado a 

oferecer um conselho ou indicação de produto. Qual aparelho será oferecido a que 

cliente é uma decisão influenciada pela construção de conhecimento desenvolvida pelo 

vendedor até aquele instante. É comum o vendedor demonstrar aqueles produtos com os 

quais tem mais familiaridade, ou aqueles que se encontram em condições especiais de 

preço, em promoção. Vale adicionar que o desenvolvimento do novo modelo de loja em 

que os aparelhos são acessíveis à experimentação pelo consumidor, dá autonomia a este 

último para conhecer os produtos, transferindo parte do processo decisório de 

recomendação de qual aparelho é mais adequado às suas necessidades, para o próprio 

cliente, na medida em que ele pode testar exaustivamente os produtos antes de comprá-

los.  

Eventuais rotinas de decisão e regras controladas por áreas centrais também 

afetam a atuação do gerente das lojas, a exemplo da impossibilidade de demissão de 

vendedores desmotivados ou com desempenho inferior em determinados períodos, para 

controle dos custos trabalhistas. O processo de manutenção da equipe de vendedores 

também passa pela definição de critérios simples de desempenho. Aqueles que, a 

despeito das dificuldades, atingem resultado acima do mínimo garantido, continuam na 

empresa. Aqueles que apresentam resultados seguidos, em geral três meses, abaixo do 

mínimo acabam sendo questionados e eventualmente desligados da empresa. 

Outras decisões relativas à política de pessoal do projeto seguiram práticas 

conservadoras realizadas no passado, as quais minimizaram riscos trabalhistas, com 

sucesso, anteriormente. A diretriz da alta organização era clara no sentido de minimizar 

riscos, mesmo que isso implicasse em menores receitas. Tal visão retrospectiva 

referente a ações do presente por meio de aprendizados passados é baseada no 

conhecimento tácito daqueles que estão na organização há algum tempo, já que não se 

observou a existência de documentação histórica que retratasse boas práticas realizadas 

ou erros cometidos. 
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Se podemos perceber que a complexidade das decisões a serem tomadas pela 

força de vendas nas lojas é baixa, e a amplitude de possibilidades é restrita, também 

podemos ressaltar a importância da execução adequada dos procedimentos operacionais 

em loja. Eventuais problemas relativos à limpeza e conservação da loja, como 

encontrados especialmente no modelo estudado de Loja em Loja, podem afetar a 

percepção que os clientes têm do ponto de venda, especialmente em compras de maior 

valor agregado. A garantia dos padrões parece ser influenciada pela dimensão da 

criação de significado, uma vez que atividades como a limpeza de uma loja não 

demandam conhecimento especializado e podem ser realizadas por qualquer funcionário 

da equipe, bastando para isso atitude colaborativa ou melhor gestão da loja por parte do 

gerente. Tal contexto pode nos remeter à discussão sobre que perfil de profissional seria 

mais adequado a atuar num ponto de venda, e nos levar à hipótese de que profissionais 

mais disciplinados, detalhistas e menos questionadores apresentam um perfil mais 

ajustado para esse trabalho. 

Um elemento adicional que nos leva a crer que profissionais menos críticos 

parecem mais adequados às funções de vendas ocorreu quando os questionamentos 

operacionais realizados pela equipe no Whatsapp aumentaram com os problemas de 

abastecimento, e não foram tratados via rede social, o que gerou o desestímulo ao uso 

do grupo como ambiente de discussões do projeto e ao seu fim ao longo do tempo. Isso 

parece evidenciar um baixo nível de estímulo ao processo decisório colaborativo, e a 

dificuldade da organização em lidar com indivíduos e grupos que expressem 

abertamente suas opiniões. 

Que curso de ação é o melhor para a Mobile? As regras e rotinas praticadas até 

então parecem indicar um caminho onde a equipe de vendas seja confrontada com 

rotinas pré-definidas e baixa complexidade nas decisões. Com isso, para que a 

organização consiga prestar um bom atendimento a seu cliente cresce a importância do 

adequado desenho e suporte de processos pelas áreas centrais. De todo modo, com 

maior ou menor intensidade para alavancar resultados individuais de cada membro da 

equipe de vendas, as evidências apontadas pelo caso da Mobile também indicam para o 

uso da informação como insumo para tomada de decisão, tal como defende o framework 

de Choo (2003).  
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7   CONCLUSÕES 
 
7.1 Implicações Acadêmicas 

 

Nesta dissertação, pretendemos responder à seguinte pergunta: como a força de 

vendas do varejo brasileiro de grande porte usa a informação para atingir seus 

objetivos? Nosso objetivo principal foi identificar como e por quê os profissionais de 

vendas usam a informação em sua rotina profissional, atentando para as limitações que 

cercam esses profissionais no desempenho de suas atividades. Para tanto, o referencial 

teórico teve o seu principal alicerce no modelo de uso da informação de Choo (2003), 

que busca integrar três arenas estratégicas diferentes do uso da informação nas 

organizações. 

No caso estudado, em que analisamos o lançamento do novo conceito de loja da 

Mobile, podemos aferir que a força de vendas usa a informação para criar significado, 

construir conhecimento e tomar decisões. Podemos perceber também que existe uma 

integração entre as três arenas estratégicas, na medida em que o que ocorre numa 

dimensão influencia o comportamento desenvolvido em outra (Choo, 2003). Assim, 

quando a força de vendas entende que o binômio “preço-produto” é a variável mais 

relevante no seu contexto de atuação, ela se desestimula a construir conhecimentos 

novos acerca dos produtos que comercializa, ou toma decisão de oferecer os maiores 

descontos possíveis aos clientes, quando isso lhe é permitido. 

Acreditamos que a principal contribuição que esta pesquisa pode oferecer à 

academia se concentra na identificação de que se as três arenas estratégicas descritas por 

Choo (2003) são fins para o uso da informação pela força de vendas do varejo, a 

intensidade com que isso ocorre para cada arena varia. 

Assim, verificamos que o uso da informação para sensemaking é intenso. A 

partir do contexto em que se situa a EletroMais, do ambiente externo que apresenta 

aumento da competição no segmento de tecnologia móvel, e do ambiente interno, que 

levou à decisão de criação de novo modelo de loja, a força de vendas da Mobile 

desenvolveu parâmetros próprios para o desempenho do seu papel profissional. Esses 

parâmetros foram influenciados pelas condições situacionais, cognitivas e emocionais 

que envolvem a equipe da Mobile e, principalmente, pela percepção da variável “preço-

produto” relatada anteriormente. Independentemente de julgamentos de valor acerca de 
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se os parâmetros desenvolvidos são adequados ou não, é fato que a força de vendas usa 

a informação para se posicionar frente às demandas do ambiente (Weick, 1995). 

Por outro lado, quando analisamos a construção de conhecimento, percebemos a 

dificuldade que a força de vendas da Mobile tem em construir insights ou novos 

aprendizados quando são estimulados a tal pelo ambiente. Os padrões atuais vigentes na 

EletroMais são repetidos: o conhecimento cultural e tácito existente na organização 

garante a manutenção dos patamares de vendas de serviços, mas sufoca o volume de 

vendas de acessórios e de aparelhos de maior valor agregado. Há dificuldade para 

transposição do conhecimento tácito em explícito, e o domínio sobre o conhecimento 

estruturado dos produtos comercializados na Mobile encontra-se sob poder dos 

fabricantes. A tentativa de desenvolvimento de novos processos de treinamento não se 

sustentou a longo prazo e, à medida em que o turnover da equipe é elevado, parte do 

conhecimento tácito é levado embora pelos funcionários. Assim, verificamos que o uso 

da informação para construção de conhecimento é menos intenso que na arena de 

criação de significado (Nonaka et al., 1997). 

Por fim, quando pensamos sobre a arena de tomada de decisão retratada no caso, 

percebemos que as regras e processos comerciais estabelecidos na rede varejista não 

oferecem condições para que a equipe de vendas desenvolva ações decisórias 

autônomas. O campo de ação para autonomia é limitado à atitude do próprio vendedor 

em loja e à recomendação de produtos a clientes que demandam assistência. Os 

processos desenvolvidos pela organização estimulam que a equipe de vendas atue no 

cumprimento de rotinas e regras operacionais estabelecidas pelas áreas centrais (Simon, 

et al., 1993). Assim, percebemos que o uso da informação para tomada de decisões é o 

menos intenso em relação às três arenas estratégicas de Choo (2003). 

Desse modo, devemos adaptar o framework desenvolvido na seção de referencial 

teórico para considerar o uso da informação nas diferentes arenas, conforme proposto na 

Figura 16, indicando também os elementos que compõem o ambiente externo e interno 

que envolvem a força de vendas no seu dia-a-dia. 
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7.2 Implicações Gerenciais 

 

Os varejistas tradicionais estão sob o fogo cerrado das inovações tecnológicas 

que facilitam o processo de compra pelo consumidor. Pesquisar as ofertas disponíveis e 

comprar pela Internet por preços mais baixos do que nas lojas físicas, obter informações 

sobre características e funcionalidades dos produtos, lidar com clientes exigentes que 

sabem tanto ou mais sobre os produtos comercializados pelas redes do que a própria 

equipe de vendas, todos esses elementos compõem o cenário cotidiano das grandes 

cadeias varejistas (Levy et al., 2012). 

Do ponto de vista da equipe de vendas, esse estudo de caso identificou que o 

binômio “preço-produto” é o elemento mais citado no discurso construído a respeito das 

razões do sucesso ou insucesso do seu próprio desempenho. Sem perceber, a equipe 

minimiza sua própria importância nas tarefas de servir e atender bem, de identificar as 

necessidades e desejos do cliente, e de prestar auxílio em decisões de compra mais 

complexas. Ao basear o seu discurso em “preço-produto”, a força de vendas atribui 

basicamente a fatores extrínsecos a si a responsabilidade pelo seu desempenho, 

dificultando a construção de uma consciência holística acerca da sua atividade 

profissional e do que é preciso fazer para evoluir em sua carreira no varejo. A pouca 

preocupação demonstrada com assuntos relacionados à própria capacitação profissional 

e ao atendimento ao cliente parecem ir de encontro à crescente exigência dos 

consumidores, tão debatida em pesquisas acadêmicas e revistas de negócio (Levy et al., 

2012). 

Do ponto de vista das grandes redes varejistas, percebemos que se estabelece um 

grande desafio entre conciliar a necessidade de operações enxutas, eficientes e de baixo 

custo, com a capacidade de prestar bons serviços a seus clientes. Ainda que os preços 

dos produtos que comercializam precisem estar compatíveis aos praticados pelos seus 

concorrentes, resumir a sua atuação à dimensão do menor preço ou preço mais baixo 

parece encaminhar o futuro das atuais médias e grandes redes do varejo a um 

estreitamento das margens comerciais, fabricantes que administram suas próprias lojas 

para oferecer serviços mais complexos e sofisticados aos seus clientes e o aumento do 

ataque de alternativas advindas do comércio eletrônico. Barki et al. (2013) relembram 

que o “consumidor (da base da pirâmide de mercados emergentes) pode ser menos 

sensível ao preço do que se imagina, pois também buscam valor... Nessa lógica, tornam-

se essenciais serviços básicos como empacotadores em supermercados, funcionários 
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atenciosos e bem-treinados e ambiente de loja agradável, que podem passar a ser vistos 

como diferenciais competitivos (Barki et. al, 2013, p.536)”.  

Uma outra implicação que podemos concluir a partir deste estudo de caso é que 

o grande varejista tem dificuldade em se apropriar e institucionalizar o conhecimento 

dos produtos que comercializa pela sua equipe de vendas. Um exemplo disso foi a 

ausência de sustentação de uma agenda de treinamentos voltada para as características e 

funcionalidades dos produtos, especialmente dos lançamentos de maior valor agregado 

do mercado, que vêm com mais conhecimento embarcado nos aparelhos. Ademais, a 

presença de promotores dos fabricantes que, muitas vezes, assumem o atendimento dos 

clientes e a falta de externalização do conhecimento tácito criado no ponto de venda nas 

interações entre vendedores da rede, promotores dos fabricantes e clientes são outros 

exemplos da dificuldade que o varejista generalista tem em criar equipes especializadas 

naquilo que vende (Nonaka et al., 1997). 

Atentar para a referida implicação é uma oportunidade para o varejista, na 

medida em que, Pettijohn et al. (2009) sustentam que ao oferecer treinamentos com 

carga horária e ênfase adequadas aos seus funcionários, as empresas varejistas obtém 

maior satisfação no trabalho de seus funcionários, aumentam o comprometimento 

organizacional, o nível de orientação para o consumidor, e reduzem o turnover. Vale 

adicionar que a expansão de ferramentas tecnológicas de ensino e comunicação à 

distância, junto com o fornecimento de roteiros de venda bem estruturados para a equipe 

de vendas, podem ser elementos que contribuam para a criação de redes colaborativas 

de conhecimento sob administração do varejista.  

Uma implicação adicional desse estudo demonstra que a capacidade de tomada 

de decisão independente pela equipe de vendas é limitada pelos processos e regras 

existentes nas empresas. Ao se reduzir essa autonomia no ponto de venda, onde 

acontecem as interações com os clientes, cresce a importância da disciplina na execução 

dos processos e padrões estabelecidos pelas áreas centrais das redes varejistas. Isso pode 

se traduzir em determinado perfil de pessoas como o mais adequado para atuação em 

lojas, provavelmente mais disciplinado e atento a detalhes e menos criativo e 

questionador, o que carece de maiores estudos científicos para comprovação. 

 Por outro lado, a ausência de autonomia em loja demanda que os processos 

internos da organização estejam estruturados para suportar a rotina do dia a dia em loja. 

Um mau atendimento nem sempre deve ser percebido como resultado da má postura ou 

desinteresse do profissional que atua no ponto de venda, mas fruto de processos internos 
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mal desenhados ou de estruturas de back office que não respondem adequadamente à 

dinâmica da loja e ao grau de exigência do cliente. Parente et al. (2006) destacam que a 

utilização de tecnologia para melhoria de processos intra e interorganizacionais no 

varejo está restrita aos agentes de grande de porte e ainda assim de modo limitado. 

Em artigo que trata sobre a relação entre fabricantes e varejistas, Parente et al. 

(2006) advogam a criação de agenda cooperativa entre esses dois agentes do canal de 

marketing, de modo que sejam gerados investimentos na melhoria dos processos 

internos das organizações varejistas. Essa agenda cooperativa incluiria “a revisão de 

estruturas internas de informação, buscando maior qualidade e padronização; 

aprimoramento dos processos internos de sortimento, compra, negociação e reposição; 

melhoria nos processos logísticos interorganizacionais, com a troca eletrônica de 

informações, e de experiências entre os diversos agentes, eliminando gargalos e 

melhorando o nível de serviço a clientes e consumidores (Parente et al., 2006, p.51)”. 

 

7.3 Limitações do Trabalho 

 

Este estudo de caso foi selecionado por ser único no sentido em que retrata a 

criação, desenvolvimento e implementação de projeto inovador numa grande rede 

varejista. Outro fator que corroborou para a escolha do caso foi a maior facilidade de 

acesso do pesquisador ao ambiente da organização, em particular ao desenrolar diário 

do projeto. Por outro lado, como todo trabalho dessa natureza, este também apresenta 

suas limitações que devem ser consideradas ao se analisar os resultados finais. 

Por se tratar de um momento único e particular na história da organização, bem 

como pela ligação próxima que este autor teve com o projeto, as conclusões derivadas 

deste estudo apresentam limitações quanto à sua validade externa, e posterior 

capacidade de generalização para outras cadeias varejistas. 

Adicionalmente, é fundamental relembrar que a pesquisa está sujeita ao viés 

cognitivo e emocional do seu autor, uma vez que a organização estudada é a mesma 

onde ele trabalha. Tal contexto pode dificultar a adoção de uma posição de neutralidade 

pelo pesquisador, já que certo distanciamento em relação ao objeto de estudo é 

interessante para não contaminá-lo com impressões unicamente pessoais acerca da 

organização estudada (Yin, 2009). 

Ademais, também é necessário destacar a limitação da acuidade da percepção 

dos entrevistados com relação ao seus papéis e responsabilidades nos processos 
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organizacionais da companhia sob exame. Essa limitação, segundo Scandura e Williams 

(2000) e Bertucci (2005), refere-se à possibilidade de ocorrência das mais variadas 

interpretações da realidade pelo respondente, à sua tentativa – não necessariamente 

consciente – de passar uma boa imagem sua ou da organização, às limitações de 

informações disponíveis no ato da resposta e ao seu próprio modelo epistemológico. 

O método de estudo de caso único ainda apresenta outras limitações. Em geral, 

as evidências de casos múltiplos são consideradas mais robustas e convincentes que as 

de caso único. De acordo com Yin (2009), os projetos de caso único são mais 

vulneráveis a críticas e os benefícios analíticos são de menor potencial, pela 

peculiaridade ou condições especiais que podem envolver o objeto de estudo. Neste 

caso, o pesquisador possui amplo acesso às informações necessárias para o 

desenvolvimento do seu estudo, mas o mesmo não pode ser dito de outro pesquisador de 

fora da organização. Com isso, a possibilidade de replicação da pesquisa por outros 

pesquisadores é menor, o que pode afetar a confiabilidade da pesquisa. 

De acordo com Mariotto et al. (2014), críticas ainda são realizadas quanto à 

dificuldade do método em assegurar as validades interna e do construto na pesquisa, em 

virtude da impossibilidade da realização de observações controladas, seja em 

laboratório, seja por meio de análises estatísticas. Para reduzir esse desconforto, ao 

longo do processo de investigação desta pesquisa, o pesquisador utilizou-se de um 

framework e não de hipóteses para o seu teste. 

Outra limitação refere-se à escolha do referencial teórico relativo ao uso da 

informação. A aplicação deste referencial a um caso do comércio varejista corrobora 

sua aplicabilidade ao setor, mas não esgota a totalidade de modelos relativos ao tema 

existentes na literatura acadêmica mundial. Ainda vale citar como limitação desta 

pesquisa, que ela teve foco em apenas uma das etapas do processo informacional, qual 

seja o uso da informação. As etapas de necessidade e busca da informação não são alvo 

de maior análise, ainda que possam influenciar o uso, visto que o processo 

informacional é dinâmico e prevê interação entre os seus diferentes blocos (Choo, 

2003).  

Por fim, vale destacar que o estudo levou em conta um grupo específico de 

profissionais de vendas, cuja missão é a comercialização de produtos de tecnologia 

móvel numa rede varejista de perfil popular. A característica específica da organização 

em questão não foi plenamente considerada e pode ter exercido influência nos 

resultados obtidos, já que as condições contextuais encontradas aqui podem não se 



123 
 

repetir em redes que comercializam outras linhas de produto, bem como atendam outro 

segmento sócio-econômico da população. 

 

7.4 Estudos Futuros 

 

Este estudo enseja a oportunidade de aprofundamento do tema uso da 

informação por profissionais de venda do segmento varejista por meio de outras 

pesquisas, abordando os seguintes aspectos que foram percebidos ao longo do trabalho: 

 

- Como as novas tecnologias, em especial aquelas que transmitem informações 

em tempo real, a exemplo do Whatsapp, afetam as relações trabalhistas, hierárquicas e o 

fluxo de demandas e processos entre funcionários e gestores, e entre lojas e escritório 

central no segmento varejista? 

- Como as organizações varejistas não fabricantes dos produtos que 

comercializam podem se apropriar das informações que circulam em seus pontos de 

venda e institucionalizar em conhecimento explícito as informações obtidas ao longo da 

sua cadeia de processos, de modo a prestar um melhor atendimento ao seu cliente? 

- Qual o perfil pessoal do profissional de vendas que apresenta maior aderência 

à intensidade diferente do uso da informação nas três arenas estratégicas: criação de 

significado, construção de conhecimento e tomada de decisão? Será o profissional mais 

disciplinado e menos questionador o melhor vendedor? 

 

Nesta pesquisa, esperamos ter contribuído com o tema da gestão de informação 

no varejo, e oferecido um pouco da nossa experiência, conhecimento e esforço ao 

desenvolvimento da pesquisa científica em setor tão presente no dia-a-dia de milhões de 

brasileiros. Acreditamos que a continuidade de estudos nessa linha pode contribuir com 

o fortalecimento e aumento da produtividade no setor, seja pelo aperfeiçoamento dos 

seus processos organizacionais, seja pela melhoria da prestação de serviços ao seu 

cliente final. Adicionalmente, do ponto de vista acadêmico, acreditamos que abrimos 

uma trilha para o desenvolvimento de modelos teóricos que abordem o ciclo de gestão 

de conhecimento do varejo, e que possa atrair a atenção e dedicação de outros 

pesquisadores ao assunto.  
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