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1. INTRODUÇÃO 

A população de baixa renda representa uma parcela 

importante do mercado de bens de consumo, em especial de 

alimentos. Estudos realizados pela InterScience, baseados 

em dados do IBGE, indicam que a população de baixa renda no 

Brasil (definida como os indivíduos que ganham até três 

saláfios mínimos por mês), tem em mãos, aproximadamente, 

US$ 4 b i 1 hões todo o mês, sendo que 67% dest a renda se 

dest i na ao consumo e 16% espec i f i cament e ao consumo de 

alimentos1• 

Este segmento da população tem, além de sua importância 

econômica, uma grande relevância social, pois corresponde 

a 80% da população brasileira. 

A relevância econômica e social desta parcela da população 

deveria estar refletindo um conhecimento, em mesmo grau, da 

oferta de varejo alimentar dirigido a ela. No entanto, o 

que foi observado é uma escassez de informações e estudos 

mercadológicos, publicados a este respeito. 

A essência da atividade mercadológica, que é o ajuste da, 

empresa ao mercado, fica severamente prejudicada, quando 

nos focalizamos no segmento de baixa renda no Brasil. As 

decisões estratégicas das empresas que atuam nesta parcela 

1 REVISTA ENSAIOS - "O Mercado de Baixa Renda - Sua Real Importância para o Mercado de 
Consumo" - número O - Junho 1990 



do mercado, acabam ou esquecendo as suas peculiaridades ou 

baseando-se em premissas intuitivas e informais, sem 

comprovação científica, a não ser que disponham de 

informações de pesquisas internas. 

Contrariamente ao observado no Brasil, em outros países, 

mais acentuadamente nos Estados Unidos, onde o segmento de 

ba i xa renda co r responde a apenas 16% da popu 1 açã02, o 

conhecimento mercadológico profundo das peculiaridades 

deste grupo social é tema de estudos científicos 

freqüentes. 

Espec i a 1 ment e, no f i na 1 de década de 60 e nos anos 70, o 

varejo alimentar destinado às classes menos favorecidas foi 

bastante discutido nos Estados Unidos com enfoque social, 

político e científico. Existem contudo, poucas 

publicações mais recentes. 

Vários autores, como Kun reut he r3 , Goodman4, e 

abordam di ve rsos aspect os do abast ec i ment o a 1 i ment a r da 

população de baixa renda, enfocando tanto a oferta quanto 

a demanda. A questão central da maioria destes trabalhos é 

a t ent at i va de respost a à quest ão: "Os pob res pagam ma i s 

2HAWKINS, DEL I., ROGER J. BEST e KENNETH A. CONEV - "Consumer Behavior Implications for 
Marketing Strategy" - BPI Irwin - 4a edição - 1989 

3 KUNREUTHER, HOWARO - "Why the Poor pay More for the Food: Theoret i ca 1 and Empi ri ca 1 
Evidence" - Journal of Business - número 46 - Julho 1973 

4 GOOOMAN, CHARLER S. - "00 the Poor Pay More?" - Journal of Marketing - número 32 - Janeiro 
1968 

5 MOVER, REEO e MICHAEL O. HUTT - "Macro Marketi ng" - John Wi 1 ey & Sons - 2a edi ção - 1978 
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caro pelos alimentos?". Diferentes aspectos são analisados: 

local de compra, tipos de lojas, tamanhos de embalagens, 

mobilidade do consumidor, preferências por marcas, crédito 

e outros. A conclusão, contudo, não é definitiva, mas todos 

coincidem em que o morador das áreas de baixa renda tem uma 

definida desvantagem n a com p r a d e a 1 i me n tos, d e v i d o às 

diferenças na oferta e seus hábitos de compra. 

o trabalho de Kaufman6, mais recente, analisa em detalhe as 

peculiaridades da oferta e demanda alimentar de um bairro 

portoriquenho na Filadélfia. O trabalho conclui que as 

"bodegas" parecem complementar, em vez de competir com os 

supermercados, atendendo a necessidades específicas da 

população. O conhecimento das características deste tipo de 

varejo ("bodegas") mostrou-se muito importante para a 

exploração adeqüada do segmento de mercado que ele atende. 

O present e t raba 1 ho pret ende preencher part e da grande 

lacuna na 1 iteratura brasi lei ra, a respeito do varejo 

alimentar destinado a atender à população de baixa renda. 

Os objetivos deste trabalho são: 

a) descrever o varejo alimentar destinado à baixa 

renda através da: 

6 KAUFMAN, C.J. E HERNANDEZ, S.A. - "The Role of the Bodega in a U.S. Puerto Rican 
Community" - Journal of Retailing - Volume 67 - número 4 - Winter 1991 
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descrição dos tipos de lojas existentes no 

segment o a 1 i ment ar, em reg i ões de res i dênc i a da 

baixa renda; 

compararação das características dos tipos de 

lojas alimentares destinadas à população de baixa 

r e n d a c om as sim i 1 a r e s, e x i s t e n t e s nas á r e a s de 

renda média/alta; 

descrição dos aspectos das variáveis do 

"marketing mix" varejista, de forma comparativa, 

tendo como ênfase a oferta para a baixa renda e 

como contraponto a oferta para a renda 

méd i a/ a lt a. 

b) mostrar as causas que determinam a realidade do 

varejo alimentar em regiões de baixa renda; 

c) con f i rmar a rea 1 idade encont rada com t raba 1 hos 

anteriores e fragmentos teóricos sobre varejo. 

o trabalho será útil como subsídio no desenvolvimento de 

est rat ég i as compet i ti vas ma i s ef i cazes, para empresas de 

varejo que tenham, como "target market", o segmento de 

baixa renda da população. 

Outra possível utilidade é a adequação diferenciada das 

estratégias mercadológicas, notadamente as estratégias de 

distribuição e de portfólio de produtos, das empresas de 

4 



consumo que possuam, no segmento de baixa renda, uma 

parcela relevante de seu negócio. 

\ 

o trabalho, contudo, não terá uma abordagem exaustiva. 

Estaremos nos concentrando na análise da oferta do varejo 

a 1 i ment a r e em aspect os do compo rt ament o dos ope rado res 

dest as un i dades vare j i st as. Est e t raba 1 ho 

diretamente aspectos do comportamento de 

consumidores. 

não pesqu i sou 

compra dos 

o levantamento de campo será realizado em três regiões da 

cidade de São Paulo, selecionadas de modo a representar 

populações de nível sócio-econômico diferenciado. Uma 

dest as reg i ões rep resent a uma amost ra da popu 1 ação de 

classe social média alta e as outras duas referem-se às 

classes sociais mais baixas. 

A escolha de amostras que representassem realidades 

diferentes, foi necessária para podermos verificar as 

variações existentes nos tipos de lojas de varejo alimentar 

e no "marketing mix". 

Em cada uma destas regiões analisamos, exaustivamente, as 

características do varejo nela existente. Foi aplicado um 

questionário junto ao proprietário/administrador de todas 

as lojas alimentares encontradas. Foram colocadas questões 

5 



que permitissem, ao final da entrevista, retratarmos o 

estabelecimento qualitativa e quantitativamente. 

o trabalho está dividido em seis capítulos. O capítulo dois 

faz uma revisão bibliográfica de três temas: 

as características peculiares ao consumidor de 

baixa renda, que justifiquem a existência de modelos 

de varejo diferenciados para atendê-lo; 

as sistemáticas de classificação do varejo de 

di ve rsos aut ores. Duas dest as si st emát i cas t em como 

refe rênc i a a rea 1 i dade da c i dade de São Pau 1 o. Est a 

parte da teori a forma a base para a descri ção dos 

tipos de lojas observados na pesquisa de campo; 

. as características das variáveis do "marketing mix" 

varejista (localizaçao, preço, sortimento, mix de 

serviços, comunicação e atmosfera), tendo como fonte 

as idéias de diversos autores. Ao final desta parte, 

comentamos sobre o processo de ajuste do mix 

mercadológico da empresa varejista às exigências do 

mercado e à disponibilidade interna de recursos. 

No capítulo três, colocamos informações sobre o varejo 

al imentar no Brasi 1, seu estado atual e a sua evolução. O 

ponto central da história do varejo alimentar no país é a 

revolução, que o surgimento do auto-serviço ocasionou, há 

algumas décadas. 
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Esta foi a parte do trabalho onde encontramos a maior 

escassez de dados, principalmente, no que se refere ao 

pequeno varejo. Isto acontece porque, no Brasil, apesar de 

termos duas pUblicações regulares sobre varejo, elas tem 

ênfase nas redes e nas grandes lojas. Desta forma o pequeno 

estabelecimento varejista, praticamente, não tem memória. 

o capítulo quatro descreve a metodologia da pesquisa, bem 

como a metodologia do tratamento estatístico conferido aos 

dados coletados no campo. Além disto, apresentamos alguns 

dados demográficos e econômicos das três áreas pesquisadas. 

Os resultados da pesquisa são expostos no capítulo cinco, 

tendo basicamente duas partes. A primeira faz uma descrição 

dos tipos de lo j as encont rados na pesqu i sa, comparando 

baixa renda com renda média/alta. A parte seguinte 

apresenta as característ i cas das vari ávei s do "market i ng 

mix das três regiões pesquisadas, sempre traçando 

comparat i vos ent re e 1 as. São c i t ados, ao longo do t ext o 

deste quinto capítulo, os resultados dos testes 

est at í st i cos. 

No sexto capítulo, são apresentadas as conclusões do nosso 

t raba 1 ho, com foco ma i s em re 1 ações ex i st ent es ent re a 

teoria, os resultados de trabalhos anteriores e os nossos 

achados. 
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As tabelas, contendo os resultados dos testes estatisticos, 

encontram-se em anexo, ao final do trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo· apresentaremos uma revisão de temas que 

darão suporte conceitual à análise da oferta de varejo, que 

pretendemos fazer. Inicialmente abordaremos alguns aspectos 

do comportamento do consumidor de baixa renda na escolha de 

uua loja. No tópico seguinte, descreveremos várias 

sistemáticas disponíveis de classificação do varejo e, em 

seguida, dissertaremos sobre os componentes de "marketing 

mix" varejista. 

2.1 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA 

Neste ítem, analisaremos os vários aspectos do 

comportamento do consumidor afetados pela situação social 

e de renda, tendo como foco o comportamento de compra do 

consumidor de baixa renda. Inicialmente, abordaremos a 

segmentação dos consumidores em classes sociais, em seguida 

as características gerais do consumidor de classe social 

mais baixa e, finalmente, o comportamento de compra de 

alimentos deste consumidor, vis a vis a oferta de varejo 

normalmente disponível a ele. 

A preocupação com o consumidor de baixa renda foi um tema 

f requent e nas pub 1 i cações es pec i a 1 i z adas em me rcado 1 og i a 

nos Estados Unidos na década de 70. 
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Na metade da década de 60, uma série de manifestações 

públicas violentas eclodiram em várias cidades dos Estados 

Unidos. Neste momento, a afluente sociedade americana vivia 

uma época de crescimento continuado desde o pós-guerra, e 

a existência de setores da população em situação de 

pobreza, era algo inadmissível de perpetuar-se. 

Artigos de cunho político e social como o de Frederick 

Sturdivant 7 e vários estudos feitos por órgãos do Governo, 

Senado e Congresso americanos se seguiram. Os pesquisadores 

passaram a interessar-se pelo tema sempre envolvendo o 

aspecto social como pano de fundo. 

Após o final da década de 70 pouco foi publicado a 

respeito, sendo o artigo de Kaufman8 sobre as "bodegas" 

portorriquenhas, quase uma exceção. Isto se relaciona com 

a evolução da própria economia norte-americana que 

experimenta uma fase caracterizada por Krugman9 como a "Era 

do Conformismo". Este período tem sido marcado, até os dias 

de hoje, por uma estagnação da renda média por família, por 

uma crescente concentração de renda e por um 

reposicionamento geral dos objetivos individuais e 

nac i ona i s. O prob 1 ema da pobreza é algo que não se pode 

7 STURDIVANT, Frederick D. - "Better Deal for Ghetto Shoppers" - Harvard Business Review -
Março / Abril 1968 

8 KAUFMAN, C. J. e S.A.H. "The Role of ... p. 3 

9 KRUGMAN, Paul - "The Age of Diminished Expectations" - Massachusetts - MIT Press - 1990 -
traduzido no Brasil como "A Era do Conformismo", Editora Campus, 1992 

10 



reso 1 ve r rap i dament e e pe 1 a ação gove rnament a 1, como se 

pensava nas décadas de 60 e 70. 

2.1.1 AS CLASSES SOCIAIS 

A desigualdade é um fenômeno humano. Existe e sempre 

existiu em todos os grupos sociais no mundo, mesmo naqueles 

que pretendiam a ausênci a de cl asses soci ai s, conforme 

Engel, Blackwell e Miniard lO • Nas sociedades modernas esta 

desigualdade se manifesta, principalmente, através das 

classes sociais. 

Engel define classes sociais, como divisões relativamente 

permanentes e homogêneas da sociedade nas quais indivíduos 

ou famílias, que tenham valores, estilos de vida, 

interesses e comportamento semelhantes, possam ser 

agrupados. As classes sociais são estruturas hierárquicas, 

multidimensionais (não dependem apenas de um fator como a 

renda) e dinâmicas. 

As diferentes classes sociais não se definem apenas por 

diferentes níveis de renda. Martineau 11 caracterizou a 

classe social como segue: 

"The friends we choose, the neighborhoods we 1 ive in, the 

way we spend and save our money, the educational plans we 

10 ENGEL, James F.; Roger D. Blaekwell e Paul 'W. Miniard - "Consume r Behavior" - New Vork -
The Dryden Press - 5a ediçlo - 1986 

11 MARTINEAU, Pierre - "Motivation in Advertising" - New Vork - Me Graw Hill - 1957 

1 1 



have for our chi 7dren are determined in 7arge degree a 70ng 

socia7 c7ass 7 ines. A rich man is not just a poor man with 

more money. He probab 7y has di fferent idea 7s, di fferent 

persona7ity forces, different church membership, and many 

di fferent notions of right and wrong, a 1 1 large ly stemming 

from social c 1 ass di fferences. Wi th i ts di sci p li nary 

pressures of approva 1 and disaprova " be longing versus 

ostracism: social class is a major factor shaping the 

individua7 's style of 7ife." 

Levy12 enfatizou que as classes sociais formam, na verdade, 

uma estrutura contínua e não discreta: 

"Social class variations are variations in life style. 

Although social class groups are not sharply distinguished 

by their behavior in most studies, they do show behaviors 

that can be viewed as ranging a long a continuum or as 

different patternings using common elements drawn from the 

core of the American Culture . .. 

Outra característica importante das classes sociais é a 

mobil idade. Duncan 13 encont rou que os consumi dores que 

estão abaixo do nível de pobreza, normalmente não 

permanecem lá. Em um estudo, que cobriu um período de 10 

anos (década de 70), com níveis médios de pobreza de 12%, 

12 LEVY, Sidnay J. - "Social Class and Consumar Bahavior" am "On Knowing tha Consumar", 
organizado por Joseph W. Newman - Naw York - John Wiley & Sons - 1966 

13DUNCAN., Grag J. et alo - "Years of Poverty, Years of Plenty" - Ann Arbor: Institute for 
Social Research - 1984 
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cerca de 25% dos americanos estiveram abaixo da linha de 

pobreza por pelo menos um ano. Contudo, somente 2.6% 

permaneceram no estado de pobreza. 

As classes sociais e a distribuição de renda no Brasil 

A distribuição de renda e a distribuição de classes sociais 

são, como já falamos anteriormente, dados complementares. 

No Brasil, a tabela a seguir ilustra a distribuição de 

renda com base em i nformações do IBGE 14 : 

CLASSES DE RENDA NÚMERO DE CONSUMO FAMILIAR 
(Salários Mínimos) FAMílIAS 

mais de 100 0.2% 4.4% 

de 40 a 100 1 .7% 13.4% 

de 10 a 40 16.3% 40.4% 

de 1 a 10 81.8% 41 .7% 

TOTAIS 29.2 MILHÕES US$ 182 BILHÕES 

A distribuição de classes sociais tem sido um tema de 

polêmica recente no Brasil. O critério de classificação 

mais aceito é critério ABA/ABIPEME. O mesmo, apesar de ter 

servido todos os institutos de pesquisa do país por muitos 

anos, está sendo questionado como mostra recente reportagem 

da rev i st a Exame 15. 

14 Oados Publicados no "O Estado de S:lo Paulo" de 24 de julho de 1990 - Suplemento de 
Economia 

15 Revista Exame - "Riqueza se POe na Mesa" - No 498 - 5 de Fevereiro de 1992 - p.84,85 
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A ANEP (Associação Nacional de Empresas de Pesquisa) 

divulgou aos seus associados uma revisão de uma análise de 

uma amostra de 19.045 domicílios, selecionada por um 

processo probabilístico no ano de 1988. A cobertura 

geográfica era bastante ampla para representar não só as 

grandes áreas metropolitanas mas também as populações 

residentes nos pequenos e médios municípios. O critério 

usado fo i o ABA/ AB I PEME . 16 

CLASSE 
(Pontos) 

A (35 ou +) 

B (21 a 34) 

C (10 a 20) 

D (5 a 9) 

E (O a 4) 

DISTRIBUIÇÃO DE CLASSES SOCIAIS NO BRASIL 

CRIT~RIO ABA/ABIPEME 

TOTAL NINE LESTE GDE RIO GDE S.P. INT S.P. SUL 

" " " " " " " 
4.9 3.5 4.2 5.0 7.3 5.0 3.9 

13.6 7.7 10.3 15.5 17 .B 15.5 14.2 

27.8 19.3 26.6 28.2 30.7 31.7 31.2 

38.9 39.9 43.0 41.3 34.8 38.8 37.8 

14.8 29.6 15.9 10.0 9.4 9.0 12.9 

C.OESTE 

" 
5.2 

13.2 

27.4 

40.2 

14.0 

Os dados acima demonstram que, seja pelo aspecto renda ou 

pelo aspecto classe social, a importância dos grupos 

sociais menos favorecidos é enorme no Brasil. Mais de 80% 

das famíl ias brasi lei ras têm uma renda inferior a 10 

salários mínimos e, novamente mais de 80% pertencem as 

classes C,D e E. A Grande São Paulo, mesmo mostrando uma 

distribuição de classes sociais algo evoluída em relação à 

média do país, não é uma exceção. 

16 Carta da ANEP à ABA de 3 de Fevereiro de 1993 
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2.1.2 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DAS CLASSES DE RENDA 

MAIS BAIXAS 

O consumidor das classes sociais mais baixas é, sem dúvida, 

diferente daquele pertencente às classes mais altas. Não 

apenas a sua capacidade de 

consumo, pela menor renda, 

é inferior, mas também sua 

forma de pensar é distinta. 

O quadro ao lado, extraído 

de uma publicação de 

Mart i neau 17 ilustra as 

diferenças psicológicas 

entre consumidores da 

c 1 asse méd i a e da c 1 asse 

baixa nos Estados Unidos. 

Moyer e Hut t 18 também 

indicam características 

gerais de comportamento do 

consumidor da classe mais baixa, bastante coincidentes com 

as citadas por Martineau. Nestes consumidores predomina a 

atitude de fatalismo; a orientação para o presente e a 

menor planificação do futuro; a menor mobilidade física e 

social e a preferência pelo material em vez do intelectual. 

17 MARTINEAU, Pierre - "Social Classes and Spending Behavior" - The Journal of' Marketins -
Outubro 1958 

18 MOVER, R. e M.D.H. - "Macro Marketins ..... p. 2 
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2.1 .3 O COMPORTAMENTO DE COMPRA DO CONSUMIDOR DE BAIXA 

RENDA E SUA RELAÇÃO COM O VAREJO DE ALIMENTOS 

Abordaremos aqui, pri mei ramente, características 

específicas de comportamento ligadas a atividade de compra 

e, em seguida, a relação do consumidor de baixa renda com 

o varejo alimentar, disponível a ele. 

Moye r 19 ap resent a uma amp 1 a desc r i ção do comport ament o de 

compra dos grupos sociais mais pobres baseado no trabalho 

de Louise G. Richards 20 . Estas características envolvem os 

seguintes aspectos: 

1. Comprar as necessidades primei ro, os supérfluos 

depois. Os pobres geralmente fazem isto. Deve-se 

contudo atentar para o problema do simbolismo que 

Caplovitz 21 denominou de "consumo compensatório". Este 

fenômeno consiste no fato dos pobres, às vezes, 

consumirem itens aparentemente de luxo como uma forma 

de compensação simbólica. Como exemplo, as famílias 

negras americanas apresentam o dobro do consumo de 

uísque escocês - uma bebida de alto status - do que as 

famílias brancas. 

2. Conseguir a melhor qualidade pelo menor preço. A 

população mais pobre, em geral, não consegue fazer 

i st o. Eles pesqu i sam menos i nt en sament e preços, são 

menos informados e não estão inclinados a comprar bens 

19 MOVER, R. e M.D.H. - "Macro .,. p. 2 

20 RICHARDS, Louise G. - "Consume r Practices of the Poor", em Sturdivant, Frederick O., "The 
Ghetto Marketplace" - New Vork - The Free Press - 1969 

21 CAPLOVITZ, David - "The Poor Pay More" - New Vork - Free Press - 1967 
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usados. As causas desta situação residem em 

características intrínsecas a estas classes sociais 

como o baixo nível educacional, a intimidação cultural 

e baixa mobilidade. 

3. Planejar as despesas e o orçamento doméstico. 

Novamente a classe mais pobre praticamente não 

planeja, vivendo muito mais o momento. ~ difícil, para 

o indivíduo desta classe, conceber a abstração de uma 

aquisição futura quando a gratificação imediata de um 

compra no momento, parece muito mais compensadora e, 

às vezes, necessária para a sobrevivência. 

4. Utilizar a produção caseira. A população mais 

carente se utiliza menos da produção caseira de 

a 1 i ment os e dos conse rt os domést i cos. As hab i t ações 

pequenas, muitas vezes de propriedade de terceiros, a 

falta de qualificação e de ferramentas adequadas são 

as principais razões para isto. 

5. Tomar 

consumidor. 

part i do dos 

A popu 1 ação 

benefícios 

mais pobre, 

disponíveis 

em ge ra 1 , 

ao 

não 

utiliza, adequadamente, os serviços de órgãos oficiais 

de nat u reza 1 ega 1, méd i ca e out ros, que est ão 

disponíveis para atendê-la. 

Vários autores apresentam a idéia de que as lojas acabam se 

segmentando por classes sociais de seus clientes. Os 

compradores dos vários extratos sociais procuram lojas que 

ref 1 it am sua c 1 asse soc i a 1. Como resu lt ado, o pessoa 1 de 

status inferior está tão ansioso por evitar as lojas de 
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alto status, quanto o pessoal de condição superior de 

evitar as lojas de baixo status. (Bennet)22 

Martineau23 afirma que é fundamentalmente errado imaginar 

que todos gostariam de fazer compras nas lojas mais 

sofisticadas, de maior status. 

As lojas são percebidas pelos consumidores como lojas para 

os ricos, lojas para as pessoas comuns ou lojas para 

aqueles que tem pouco dinheiro. As cadeias têm, portanto, 

um poder de at ração di ferente para cada grupo soci al . 

Enge 124 apresent a as mesmas i dé i as f azendo uma seme 1 hança 

entre lojas e marcas. 

Outro aspecto, onde há quase total coincidência de vários 

autores, é o fato que a classe mais pobre tende a comprar 

em lojas menores, mais próximas a sua residência, 

especialmente no caso de alimentos (Enge1 25 , Sturdivant 26 , 

Levy27, Moyer28 , Bennet 29 ) 

22 BENNET, Peter D. e Harold H. Kassarjian - "O Comportamento do Consumidor" - tradução de 
Vera Nogueira e Danilo Nogueira - São Paulo - ATLAS - 1975 

23 MARTINEAU. P. - "Social Classes ... p. 15 

24 ENGEL. J.F. ;R.D.B. e P.W.M. - "Consume r p.11 

25 ENGEL, J.F.;R.D.B. e P.W.M. - "Consume r p.11 

26 STURDIVANT, F. D. - "Better Deal p. 10 ... 
27 LEVY. S.J. - "Social Class ... p. 12 

28 MOYER.R. e M.H. - "Macro Marketing ... p. 2 

29 BENNET. P.D. E H.H.K. - .. O Comportamento do Consumidor ... p. 18 
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o trabalho de Kunreuther30 é especialmente elucidativo a 

respeito. Os resultados de entrevistas em 159 lares em New 

Haven baseados em amostragem aleatória de regiões de nível 

de renda diferenciado indicaram uma grande diferença nos 

hábitos de compra em função da classe social, como mostra 

a tabela a seguir: 

RESULTADOS DA PESQUISA DE KUNREUTHER 

EFEITOS RENDA MÉDIA RENDA BAIXA 

LOCAL DA OOMPRA 
PRINCIPAL 

LOJAS LOCAIS 14% 64% 

CADEIAS 86% 32% 

MODO DE TRANSPORTE 

CARRO 95% 51% 

A PÉ 5% 42% 

TRANSP. PÚBLICO 0% 7% 

DISTÂNCIA MÉDIA 3.6 1.9 
PERCORRIDA (milhas) 

As causas apontadas para o comportamento acima descrito são 

várias: os aspectos pSicológicos já descritos, a relativa 

imobilidade da população de baixa renda e a menor 

disponibilidade de capital para realizar compras maiores. 

Muito se discutiu na literatura sobre a oferta de varejo 

para a popu 1 ação de ba i xa renda, em espec i a 1 no aspect o 

preço. A grande maioria dos trabalhos realizados indica que 

não há diferenças significativas de preços, para os mesmos 

30 KUNREUTHER, H. - "Why the Poor ... p. 2 
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tipos de lojas, entre regiões de alta e baixa rendas. 

Fu ruhash i 31 c i t a uma série de estudos e pesquisas 

realizadas por órgãos do governo a respeito do tema preço, 

chegando à mesma conclusão. 

Alcaly e Klevorick32 realizaram a mais extensa análise 

quantitativa, com base estatística, para verificar a 

relatividade de preços, entre áreas de nível social 

diferenciado. Chegaram a duas conclusões claras: 

a) o preço de um produto não varia entre regiões de 

nível social diferente para o mesmo tipo de loja; 

b) o preço médio de cada produto é maior nas pequenas 

lojas independentes do que nas cadeias e lojas 

maiores. 

Na medida em que, a população mais carente acaba por se 

abastecer mais nas pequenas lojas locais, ela termina por 

pagar mais caro pelos alimentos. 

2.2 SISTEMÁTICA DE CLASSIFICAÇÃO DO VAREJO 

Podemos classificar as lojas de varejo tendo como base 

diferentes critérios. Este processo de classificação é 

31 FURUHASHI, Y. Hugh e E. Jerome MeCarthy - "Soei al Issues of Marketi ng in the Ameri ean 
Eeonomy" - 1976 

32 ALCALY, R. e A. Klevorie - "Food Priees in Relation to Ineome Levels in New York City" -
Journal of Business - v. 44 - Outubro 1971 
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importante para a descrição ordenada dos tipos de 

estabelecimentos encontrados num mercado. 

Neste parte da revisão bibliográfica estaremos colocando as 

idéias de sistematização de diversos autores, a respeito do 

tema. 

Começaremos com as colocações de Kotler e Armstrong33 . Eles 

propõem cinco critérios para classificação do varejo. Em 

seguida abordaremos os seis critérios propostos por 

Morgenstein e Strongin34 . 

Também est aremos ap resent ando as cont r i bu i ções de st e rn, 

Ansary e Brown 35 . Estes autores colocam alguns critérios de 

classificação de varejo semelhantes aos dos autores 

anteriores e outros dois diferentes, que serão comentados. 

Dent re os t raba 1 hos de aut ores bras i 1 e i ros, cons i de ramos 

interessante citar os critérios de classificação utilizados 

por Desguald036 , na sua análise do varejo alimentar da 

Grande São Paulo. 

33KOTLER, PHILIP E GARY ARMSTRONG - "Principles of Marketing"- 5a Edição - ThelPrentice Hall 
- New Jersey - 1991 

34MORGENSTEIN, MELVIN E HARRIET STRONGIN - "Modern Retailing Management Principles and 
Practices" - 3a Edição - Prentice-Hall - New Jersey - 1992 

35STERN, LOUIS W., ADEL I. EL-ANSARY E JAMES R. BROWN - "Management in Marketing Channels" -
Prentice-Hall - USA - 1989 

36DESGUALDO NETO, DOMINGOS e outros - "Mercado Varejista de Gêneros Alimentfcios na Grande 
São Paulo - Uma Abordagem Estrutural" - São Paulo - Instituto de Economia Agrfcola - 1978 
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Por último, estaremos citando os critérios construídos, 

pelo Instituto de Auditoria de Varejo Nielsen, 

classificar o varejo brasileiro. 

para 

2.2.1 A SISTEMÃTICA DE CLASSIFICAÇÃO DE KOTLER E ARMSTRONG 

Os cinco critérios de classificação propostos por estes 

autores: 

pela quantidade de serviço que a loja oferece; 

pela linha de produtos vendida; 

pela ênfase relativa em preços; 

pelo tipo de controle administrativo da loja; 

pela localização. 

Quantidade de serviço - a adequação do tipo e quantidade de 

serviço oferecidos por uma loja, vai ser função does) 

produto(s) e das preferências do consumidor. Definem-se 

três níveis de serviço: 

o auto-serviço é mais utilizado para venda de bens de 

conveniência ou compra de bens, com os quais o 

consumidor está familiarizado; 

o serviço limitado é adequado para a venda de 

produtos, para os quais o consumidor necessita de 

informações ou ajuda, ou é adotado nos casos em que 

interessa oferecer um diferencial de atendimento; 
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quando se opera com bens de especialidade, que exigem 

mais apoio e suporte na venda e pós-venda, ou quando 

se deseja ser uma loja de primeira categoria, o mais 

apropriado é oferecer serviço completo aos clientes. 

Os custos de uma loja serão tanto maiores quanto maior for 

a gama de serviços oferecidos. Isto resultará, 

necessariamente, em níveis de preços ou margens de lucro 

diferentes. 

L i nha de produto a loja pode ser classificada pela 

amplitude e profundidade de seu sortimento. Os tipos mais 

importantes de loja, considerando as características da sua 

linha de produto, são: 

de especialidade - que vende uma linha estreita de 

produto, mas com amplo sortimento; 

de departamento que oferece uma ampla linha de 

produtos, sendo que cada 1 i nha é operada como um 

departamento; 

de conveniência - que são em geral pequenas e vendem 

uma linha limitada de bens de conveniência, de elevado 

giro de estoque; 
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os supe rme rcados que são re 1 at i vament e grandes, 

vendem uma ampla variedade de produtos com várias 

opções de marcas; 

e as superloias, hipermercados e "combination stores" 

- que são maiores que os supermercados e vendem uma 

grande variedade de alimentos e não- alimentos. 

~nfase no preço - muitos varejos cobram preços médios e 

oferecem produtos e serviços ao cliente, com qualidade 

normal. Outros oferecem produtos e serviços de alta 

qualidade, a preços altos. E existem aquelas lojas que se 

especializaram em 

mercado. 

vender aos preços mais baixos do 

Localização ou agrupamento em que a loja está inserido - os 

principais tipos desta classificação são os "shopping 

centers" planejados e os aglomerados de lojas, em geral em 

áreas centrais da cidade, que constituem os antigos centros 

de comércio das grandes cidades. 

Propriedade da empresa - esta classificação se refere à 

posse da loja às modalidades de sistemas administrativos. 

Os principais tipos decorrentes deste critério são: as 

lojas independentes, as cooperativas de consumo, as cadeias 

de lojas, as cooperativas de varejistas, os sistemas de 

"franchise" e os "merchandising conglomerates". 
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A existência ou não da loja, como meio de contato com o 

consumidor, também é um critério de classificação citado 

por estes autores. No entanto, como não será foco do nosso 

trabalho, estamos apenas citando o critério. 

2.2.2 A SISTEMÃTICA DE CLASSIFICAÇÃO DE MORGENSTEIN E 

STRONGIN 

Na classificação proposta por Morgenstein e Strongin, são 

desenvolvidas seis categorias de varejo, sendo que uma 

delas se refere à venda sem loja, não considerada neste 

trabalho. Os cinco outros critérios são: 

. tipos de mercadorias vendidas; 

tipos de servi ços ofereci dos, que podem ser desde o 

auto-serviço ou "cash-and-carry", até o serviço 

completo; 

. extensão ou grau da departamentalização; 

localização das lojas - "shopping center"; centro de 

compras de rua; loja da vizinhança; 

posse da loja que, por sua vez, divide-se nos 

seguintes subtipos: 

cadeias - múltiplas lojas sob o mesmo controle; 

coorporação - gerenciamento de várias lojas de 

nomes diferentes, por uma entidade "mãe"; 
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varejo da indústria 

própria venda a varejo; 

a indústria opera sua 

loja independente - organização que possui apenas 

um ponto de venda; 

"franchise" - um fabricante ou atacadista, ou, 

ainda, um empresa de serviço dá a outra empresa 

ou indivíduo o di reito de conduzi r um negócio, 

dentro de uma sistemática pré-definida e por um 

tempo determinado; 

cooperativa de consumo quando um grupo de 

consumidores compõem a posse de uma loja e define 

suas linhas estratégicas e administrativas; 

A proposta destes autores diferem da de Kotler e Armstrong, 

a medida que incluem um novo critério grau de 

departamentalização e, ao mesmo tempo, não citam o critério 

de ênfase relativa em preços. 

2.2.3 AS CONTRIBUIÇÕES DE STERN, ANSARY E BROWN 

Estes autores listam algumas formas de classificação de um 

varejo mas, dentre elas, apenas algumas são realmente 

diferentes daquelas propostas pelos dois modelos acima 

descritos. 

Grau de verticalização - As instituições que vendem ao 

consumidor final podem trabalhar apenas como varejo ou 

podem est ar i nt eg radas com at acados ou i ndúst r i as. 
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Esta integração pode ser no sentido de pertencerem a 

uma única empresa, fazerem parte de cooperativas, 

associações ou, ainda, atuarem como representantes. 

Tamanho da loja - A medição pode ser feita por índices 

como área de vendas, número de funcionários, volume 

anual de vendas etc. 

2.2.4 OS CRIT~RIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO VAREJO PROPOSTOS 

POR DESGUALDO 

Desgualdo e sua equipe elaboraram um trabalho de 

tipificação dos equipamentos de varejo alimentar da Grande 

São Paulo. 

A descrição dos tipos de loja, teve como base 

classificações simultâneas dos estabecimentos, segundo os 

seguintes critérios: 

estrutura da organização; 

estrutura jurídica; 

grupo de produtos oferecidos; 

tamanho da loja, medido pelo volume de vendas, área 

do estabelecimento e número de empregados; 

serviço; 

localização; 

mobilidade. 
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Segundo o critério de estrutura da organização, podemos ter 

os seguintes tipos de empresa: 

unidade singular; 

cadeias de lojas; 

cooperativa de consumo. 

Pelo segundo critério 

dividem-se em: 

estrutura jurídica, as lojas 

firma individual; 

sociedade limitada; 

sociedade anônima; 

sociedade cooperativa. 

A classificação pelo grupo de produtos oferecidos fornece 

os seguintes tipos: 

lojas departamentalizadas; 

secos e molhados; 

utensílios domésticos; 

frios e laticínios; 

carnes; 

peixes; 

horti granjeiros. 

Dois tipos são encontrados quando considera-se o serviço 

prestado: 

. venda balcão; 

auto-serviço. 
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Considerando o critério da localização, temos três tipos de 

estabelecimentos: 

urbanos centrais; 

urbanos periféricos; 

rurais. 

Uma loja pelo critério de mobilidade pode ser: 

. f i xa; 

móve 1 . 

2.2.5 A CLASSIFICAÇÃO DO VAREJO ALIMENTAR SEGUNDO O 

INSTITUTO NIELSEN 

O Instituto de Auditoria de Varejo Nielsen classifica o 

varejo al imentar brasi lei ro, 

critérios: tipo de serviço 

basicamente, por dois 

aut o-se rv i ço ou ba 1 cão e 

tamanho da loja, considerando o número de "check-outs" que 

possui. 

A classificação fica, então, assim constituída: 

venda auto-serviço: 

de a 4 "check-outs"; 

. de 5 a 9 "check-outs"; 

10 e mais "check-outs". 

venda balcão, que são 

tradicionais. 
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As sistemáticas de classificação analisadas possuem muitos 

pontos em comum. No entanto, podemos colocá-las como 

complementares entre si, pois além dos critérios não serem 

exatamente os mesmos, a interpretação ou a ênfase às 

questões assume graus diferentes. 

Na nossa pesqu i sa de campo só est aremos obse rvando os 

equipamentos fixos. Estes serão, posteriormente, 

classificados simultaneamente por alguns dos critérios 

apresentados nesta parte da revisão bibliográfica. 

Esta classificação simultânea resultará na descrição dos 

tipos de lojas de varejo alimentar encontrados. 

2.2 O "MARKETING MIX" DO VAREJO 

Esta parte da revisão bibliográfica abordará um dos temas 

mais importantes para o varejista e que os livros sobre 

varejo costumam dar ênfase acentuadao, o "marketing mix" 

varejista. 

o "marketing mix", segundo Kotler37 , consiste em tudo que 

o varejista possa fazer para influenciar a escolha de sua 

loja, pelo consumidor As variáveis utilizadas nesta 

atuação são controláveis pela empresa e organizadas em 

grupos. 

37KOTLER, P. e G.A. - "Principles of ... " - p. 21 
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No nosso trabalho estaremos dedicando as próximas páginas 

para dissertarmos sobre as variáve.is do "marketing mix e, 

em segu i da, f a 1 aremos, b revement e, sob re o processo de 

determinação do "marketing mix" varejista. 

2.2.1 AS VARIÁVEIS DO "MARKETING MIX" 

Na aplicação do conceito de "marketing mix ao caso do 

varejo, os autores se diferenciam quanto ao número de 

grupos nos quais concentram as diferentes variáveis. 

Apresentamos a seguir as propostas de agrupamento de 

diversos autores. 

Kotler e Armstrong38 propôs a classificação em preço, 

promoção, localização da loja, sortimento de mercadorias, 

mix de serviços e atmosfera da loja. 

Keyes 39 , diferentemente, agrupou as variáveis do mix 

varejista em bens e serviços, comunicação e distribuição 

física. 

Bolen40 organizou as variáveis em produto, localização da 

loja, promoção, preço e personalidade. 

38KOTLER, P. e G.A. - "Principles of ... " - p. 21 

39KEVES, RUTH A. e RONALD A. CUSHMAN - "Essentials of Retailing" - Fairchild Publications -
New York - 1977 

40BOLEN, WILLIAM H. - "contemporary Retailing" - Prentice Hall - New Jersey - 1988 
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A proposta que Stern41 fez para agrupar as variáveis do mix 

varejista resultou em localização e "layout" da loja, 

sortimento de mercadorias, margem de lucro e metas de 

inventário, promoção, serviços ao cliente e relações de 

venda. 

Morgenstein42 fala em cinco grupos de variáveis, que são 

localização, imagem da loja, preço, mercadorias e 

comunicação. 

~ importante comentar que, além de diferirem na sistemática 

de agrupamento, os referidos autores também tratam o 

assunto com profundidade diferente. No entanto, o ponto 

comum está na influência que o "marketing mix" adequado 

pode exercer no processo de escolha de uma lOja, pelo 

consumidor. 

Vamos, a seguir, abordar' as variáveis do "marketing mix". 

Como os autores abordam o tema diferentemente, procuramos 

desenvolver a classificação abaixo, conciliando as idéias 

dos autores acima citados e outros, que serão referidos ao 

longo do texto. 

Localização - ~, normalmente, o primeiro e mais importante 

aspect o abo rdado. ~ uma dec i são pe rmanent e para a lo j a, 

41STERN. L. w. e outros - "Management in ... " - p. 29 

42MORGENSTEIN. M. e H.S. - "Modern ... " - p. 25 
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enquanto que as outras variáveis podem ser ajustadas, ao 

longo do ciclo de vida da loja segundo Parente43 . 

A localização geográfica da loja é indicada como um fator 

crucial para o sucesso da loja, por ser o principal 

elemento de atração do consumidor e por significar 

diferentes níveis de investimento44 . Este último aspecto 

afeta, também, a estratégia de preço e/ou margem de lucro 

do negócio. 

A avaliação de localização de uma nova loja passa por duas 

fases. A primeira se refere à escolha de uma região e deve 

levar em conta a atratividade das diferentes regiões, em 

termos da relação entre demanda do mercado e oferta 

varejista, ponderando alguns fatores qualitativos. A 

segunda fase da análise - a localização dentro da região já 

escolhida -, trata de auferir a área de influência de um 

pont o dent ro da área se 1 ec i onada45 . Est e processo ex i ge um 

nível elevado de pesquisa e um conhecimento acumulado nesta 

atividade, chegando quase a ser uma arte. 

A e s c o 1 h a deu m a de t e r m i na da 1 o c a 1 i z a ç ã o s e r á , t am b é m , 

influenciada pelas categorias de produtos que serão 

comercializados. Lojas de bens de conveniência, por 

exemplo, têm uma área de influência menor e exigem menores 

43pARENTE, JURACY G. - "Um Fator Fundamental de Lucratividade" - Superhiper - São Paulo -
maio/a9 

44KOTLER, P. e G.A. - "Principles of ..... - p. 21 

45pARENTE, J. G. - "Um Fator Fundamental ... p. 33 

33 



áreas de comercialização e suporte, do que um supermercado. 

Deve-se, também, levar em conta a acessibilidade da loja e 

não apenas a geog ra f i a do loca 1. Nas grandes c idades, as 

distâncias físicas têm importância relativa, sendo 

preponderante o tempo e facilidade de deslocamento, que são 

definidos pelos meios de transporte disponíveis e sistema 

circulatório de tráfeg046 • 

Preço - A política de preços de uma loja deve exercer um 

apelo ao consumidor. Isto não significa que somente preços 

baixos são esperados mas, sim, que os preços devem estar em 

consonância com a expectativa do público-alvo. 

o consumidor pondera juntamente com o preço, o produto e os 

serviços que estão sendo oferecidos, bem como as ofertas 

da concorrênci a47 • 

A decisão de posicionamento de preços influencia 

diretamente a lucratividade bruta da loja e o giro das 

mercadorias, afetando finalmente o 1 ucro final da 

emp resa48 . 

o poder de barganha, junto aos fornecedores, define o custo 

bruto das mercadorias e, consequentemente, a viabilidade de 

praticar um determinado nível de preços. Os fatores estão 

46 MERTES, JOHN E. - "A Retail Structural Theory for Site Analysis" - Journal of Retailing 
vol.40 número 2 - Summer 1964 

47KOTLER, P. e G.A. - "Principles of ..... - p. 21 

48STERN, L. W. e outros - "Management in ..... - p. 29 
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sempre relacionados: um posicionamento de preços baixos, 

por exemplo, permite elevado giro das mercadorias que, por 

sua vez, facilita o poder de barganha e viabiliza a 

manutenção da política original. 

As lojas podem adotar sistemas mais ou menos sofisticados 

para definir os preços de venda. Existem estabelecimentos 

que uniformizam o percentual de margem, enquanto que outros 

praticam margens não uniformes, com intuito de monitorar 

melhor a sua atratividade, em relação à concorrência49 . 

Alguns autores incluem, na variável preço, o crédito ao 

consumidor, enquanto que outros a colocam junto aos 

serviços. De qualquer maneira, o crédito é um redutor da 

lucratividade bruta da loja. Por outro lado, dependendo da 

forma como é oferecido, pode significar um aumento 

ex p ress i vo da necess i dade de cap it a 1 de giro, ao mesmo 

tempo que gera maior carga de trabalho organizacional e 

financeiro para a empresa. 

Do ponto de vista do consumidor, a percepção para o preço -

preço subjetivo - pode ser mais importante do que o preço 

real. Esta percepção é influenciada em alto grau pela 

natureza do comprador (idade, educação, ocupação, aspectos 

psicológicos etc) e, também, por aspectos tais como: 

49GIMPEL, JOS~ LUIZ - "Administração de Empresas Varejistas no Brasil" - São Paulo - Editora 
Atlas S.A. - 1980 
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conveniência, i magem da loja e marcas50 . A precificação 

deve ser, por esta razão, parte integrante da política de 

longo prazo da empresa. 

Há indicações de que existe uma relação positiva de preço, 

como indicador de qualidade. O julgamento da qualidade da 

loja é afetado pela interação entre preço e sua imagem; 

esta relação positiva parece ser mais provável, quando a 

qualidade é difícil de ser julgada de outra forma 51 • 

Sort imento - Refere-se à vari edade de mercadori as que a 

loja oferece. Do ponto de vista quantitativo, o sortimento 

é definido pelo número de categorias de produto oferecidas 

e a profundidade de cada uma delas ou o número de marcas. 

A qualidade dos produtos disponíveis completa a definição 

do sortimento. 

A estratégia de sortimento influencia a capacidade de 

barganha da organização, sua estrutura de capital de giro, 

sua est rat ég i a de preço e/ou lucratividade e seu 

posicionamento junto aos clientes. 

A falta temporária de um produto ou marca numa loja, afeta 

a decisão de compra do consumidor. Ele pode comprar um 

substituto, postergar a compra do produto, comprar o item 

em outra loja ou fazer toda a compra em estabelecimento 

50ENGEL, J. F., R.D.B. a P.W.M. - "Consumar Bahavior ... p.11 

51ENGEL, J. F. a outros - "Consumar ... " - p. 11 
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diferente. A decisão final dependerá do equilíbrio entre a 

lealdade do consumidor para com a loja e para com o produto 

faltante 52 . 

Serviços - O mix de serviços é uma das ferramentas-chave da 

compet i ção ext ra-preço e se const i t ui, norma 1 ment e, no 

fator diferenciador mais importante entre estabelecimentos 

de nível equivalente de preço53. 

O nível de serviços é influenciado, basicamente, pelo tipo 

de produto comercializado pela loja. Outros aspectos, tais 

como: perfil dos consumidores, concorrência e recursos 

financeiros/lucratividade, também afetam a determinação do 

mix de serviços. 

A história do varejo mostra que não existe regra de qual é 

o nível ideal de serviços a ser oferecido. O que se observa 

é que, ao longo do tempo, as t endênc; as apresent aram um 

comportamente cíclico com o "trade-off" entre preços e 

serviços, ora pendendo para um lado e ora para o outro54 . 

Os serviços mais comumente oferecidos pelo varejo, são: 

horas convenientes de funcionamento; entrega em casa; troca 

de mercadorias; estacionamento; crédito; empacotamento de 

52HAWKINS, 0.1.; R.B. e K.C. - "Consumer ... p.2 

53KOTLER, P. e G. A. - "Principles of ... " - p. 21 

54MORGENSTEIN, M. e H.S. - "Modern ... " - p. 25 
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presentes; restaurantes e lanchonetes. O peso relativo de 

cada um destes serviços depende, no entanto, do tipo da 

loja e das espectativas do consumidor55 . 

A qualidade, rapidez e eficiência dos serviços, estão 

fortemente relacionados com a qualidade da mão-de-obra. 

Para atingir níveis elevados de qualidade, o pessoal da 

loja deve estar ciente dos valores e princípios da 

companhia, além de possuir sólidos valores éticos e alto 

grau de integridade e integração com os objetivos da 

empresa, para que as metas, em termos de atendimento, sejam 

at i ng i das 56 

Os se rv i ços de pós-t ransação são ma i s i mpo rt ant es pa ra 

produtos de maior valor agregado. No entanto, de manei ra 

geral, a comunicação do consumidor com a loja tem sido 

facilitada, com o intuito de incentivar o sentimento de 

continuidade da venda e a minimização de possíveis casos de 

não-sat i s f ação re 1 ac i onados à lo j a57 . 

Comunicação ~ a forma pela qual o varejista comunica 

aspectos do "marketing mix" de sua loja, aos consumidores 

potenciais. Para esta finalidade, os varejistas usam a 

propaganda, a venda pessoal, a promoção de vendas e as 

re 1 ações púb 1 i cas. A ên fase, em cada um dest es e 1 ement os 

55ENGEL, J. F. e outros - "Consumer ... " - p. 11 

56FARBER, BARRV e JOVCE WVCOFF - "Customer Service: Evolution and Revolution" - Sales & 
Market; ng Management - Ma·; 0/1991 

57BENNETT, STEPHEN - "What Shoppers Want" - Progressive Grocer - out/1992 
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promocionais, depende dos objetivos de longo e curto prazos 

da organização. 

A propaganda tem sido crescentemente usada para comunicar, 

especificamente, os preços de venda ou ofertas promocionais 

de preços58. Isto ocorre, porque um número substancial de 

consumidores baseiam-se nas propagandas de varejistas para 

fazer suas escolhas de quando, onde e o que comprar. Eles 

estão, aparentemente, dispostos a modificar suas escolhas, 

na espectativa de incrementar sua satisfação total. Embora 

esta seja a realidade americana, podemos observar no Brasil 

uma tendência equivalente. 

Layout - ~ o arranjo físico dos departamentos ou produtos 

dentro da loja, assim como a decisão do tamanho designado 

para cada um. Est a di spos i ção deve se r tal, que provoque 

uma movimentação ótima do cliente dentro da loja, do ponto 

de vista de maximizar as vendas59 

Variações na disposição de um produto, dentro de uma loja, 

podem afetar o volume de vendas deste produto. Entre 

classes diferentes de produto, este efeito é variável mas, 

entre marcas de uma mesma categoria, o efeito é 

seme 1 hant e60 . 

58HAWKlNS. OEL I.; R. BEST e K. CONEY - "Consumer ... " - p.2 

59STERN. L. W. e outros - "Management ... " - p. 29 

60HAWKlNS. OEL I.; R. BEST e K. CONEY - " Consume r ... p.2 
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Atmosfera da 1 oj a Um conjunto de elementos define o 

ambiente interno de uma loja. A atmosfera é influenciada 

por diversos aspectos tais, como: quantidade e tipo de luz, 

ar condicionado, acesso fáci 1, estado de conservação e 

modernidade dos equipamentos, banheiros visíveis e 

convenientes, arquitetura da loja, cores utilizadas, música 

ambiente, odores, clientela e aparência dos funcionários 61 • 

Estas variáveis afetam a atitude, o humor e a disposição 

dos clientes em relação à loja, no momento da compra, 

podendo afetar suas escolhas e volume de compras. 

2.2.2 A ESTRATÉGIA DE ESCOLHA DE UM DETERMINADO "MARKETING 

MIX" 

A definição 
A DEFINICAO DO MARKETING MIX 

estratégica de 

como cada 
INPUTS OUTPUTS 

variável do 
1. TARGET MARKET 

• IDADE 

"marketing mix" • RENDA 
• EMPREGO 
• PADROES DE CONSUMO 

F'ATORES CONTROLAVEIS 

• CICLO DE VIDA DA F'AMIUA • LOCALIZACAO 
será operada por 

2. AMBIENTE EXTERNO 

• PRECO 
• SORTIMENTO 
• SERVICOS 

uma loja, passa 
• CONCORRENCIA 
• ECONOMIÇO 
• SOCIAL / CULTURAl 
• LEGAL 

• COMUNICACAO 
• LAY OUT 
• ATMOSFERA DA LOJA 

por um processo 
:5. RECURSOS DA EMPRESA 

• F'INANCEIROS 
onde informações • MAO DE OBRA 

• KNOW HOW 

sobre o 

ambiente, 

consumidores e recursos 

61ENGEL, J.F., R.D.B. e P.W.M. - "Consumer Behavior ... p. 11 
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disponíveis pela empresa são os "inputs" e o "marketing 

mix" é o "output,,62. 

A figura anterior é uma representação simplificada do 

modelo apresentado por Keyes. 

o processo deve se iniciar com a definição do "target 

market". Após esta definição, começa um processo iterativo, 

que leva em conta as variáveis internas e externas à 

empresa, como ilustra a figura ao lado. O resultado é a 

eleição de um conjunto de variáveis e seus graus. Deve-se, 

então, verificar se este conjunto atende aos objetivos 

propostos para o "target" e, em caso negativo, revisar todo 

o processo. 

Esta seleção inicial do "marketing mix" é crucial para o 

futuro do negócio. Embora tenhamos comentado que a 

1 oca 1 i zação é a ún i ca var i áve 1 pe rmanent e do "market i ng 

mi x", as dema i s var i áve i s também possuem um component e 

permanente. 

A imagem da loja, que é a forma como o ponto de venda é 

definido na mente dos consumidores - sua "personalidade", 

va i sendo formada ao longo do tempo e é função das 

qualidades funcionais do estabelecimento (localização, 

preço, sortimento, serviço, comunicação e atmosfera), das 

características do próprio comprador (estilo de vida, 

62KEYES, R. A. e R. A. C. - "Essentials ... " - p.31 
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aspectos psicológicos e outros) e da sua satisfação após a 

compra.63 64 

Em nosso trabalho, a pesquisa de campo estará observando 

três regiões bastante distintas entre si em termos de 

perfil do consumidor e ambiente. Presume-se portanto, que 

o "market i ng mi x méd i o encont rado em de cada amost ra 

diferirá das outras duas. 

'63HAWKINS, DEL I.; R. BEST a K. CONEY - "Consumar ••. " - p.2 

64ENGEL, J. F. a outros - "Consumar •.• " - p. 11 
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3. O VAREJO ALIMENTAR NO BRASIL E NA GRANDE SÃO PAULO 

inicialmente, colocando a Neste capítulo estaremos, 

definição de varejo al imentar para o Brasil, segundo o 

Em seguida Instituto de Auditoria de Varejo Nielsen. 

mostraremos a estrutura atual do varejo alimentar na Grande 

São Paulo, em comparação com outras regiões brasileiras. 

Apresentaremos, também, a tipologia do varejo alimentar da 

Grande São Paulo, descrita por Desgualdo. 

Além disto, faremos um breve histórico da evolução do 

varejo alimentar no Brasil, dividido em décadas, desde os 

anos 50. 

o grau de informações disponíveis sobre esta estrutura 

varejista e sua evolução é bastante restrito. O pouco que 

foi publ icado tem grande ênfase no crescimento do varejo 

auto-serviço, mais especificamente nos supermercados. Por 

esta razão, nosso texto também terá mais informações sobre 

este tipo de equipamento. 

3.1 A DEFINIÇÃO DE VAREJO ALIMENTAR 

A literatura a respeito da classificação de varejo, em 

geral, não faz distinção entre varejo alimentar e não

alimentar. Estamos utilizando, como definição de varejo 

alimentar brasileiro, a apresentada nos Censos Nielsen. 
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Uma loja para ser do tipo alimentar, no Brasil, deve 

atender à seguinte condição: 

apresentar, pelo menos, quatro das seguintes classes 

de produto: bebidas achocolatadas em pó; café solúvel; 

caldos; gorduras; leite em pó; margarinas; massas 

alimentícias; óleos e azeites; pudins/gelatinas/flans 

e sopas desidratadas (dependendo da região do país, o 

número de classes de produtos necessários cai para 

três ou dois); 

Além dos itens da lista acima, verifica-se a presença de: 

ba 1 a.s; choco 1 at es; gomas de mascar; en 1 at ados de qua 1 que r 

tipo. 

A loja classificada como varejo alimentar pOde vender, 

também, produtos não alimentares tais como: absorventes 

higiênicos; bronzeadores; canetas esferográficas; ceras de 

assoalho; cigarros; creme dental; detergentes 1 íquidos; 

desodo rant es; des i n f et ant es; i nset i c i das em ae roso 1 ; 

1 âm i nas de b a r b e a r / a p a r e 1 h o s de s c a r t á v e i s ; 1 ã s d e a ç o ; 

pilhas secas; sabões e detergentes em pó; sabões em pedra; 

sabonetes; saponáceos em pó; shampoos; talcos. 

3.2 A ESTRUTURA ATUAL DO VAREJO 

o varejo alimentar no Brasil é hoje uma grande estrutura de 

238.000 lojas segundo a estimativa do instituto Nielsen 
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para 1992. Esta estrutura comercializa bens no valor total 

ap rox i mado de US$ 30 b i 1 hões po r ano. 65 

o mercado, a nível Brasi 1, é hoje dominado pelo auto-

serviço que, com 13.6% das lojas, movimenta 84% do volume 

total de vendas. 

o caso particular da Grande São Paulo, mostra uma situação 

onde o auto-serviço tem uma importância ainda maior, 

totalizando 20% das lojas e 91,5% do total ,de vendas. 

As tabelas, a seguir, dão as distribuições por número de 

lojas e volume de vendas nas demais áreas do país. Pode-se 

observar que a Grande São Paulo apresenta a maior 

concentração de vendas no setor auto-serviço do país, 

seguida da região correspondente ao Grande Rio de Janeiro. 

Esta situação tem, como veremos a seguir, razões históricas 

e está antecipando o que, tendencialmente, está ocorrendo 

nas outras regiões do país. Outro aspecto, é que a Grande 

São Paulo e o Grande Rio de Janeiro apresentam as maiores 

concentrações de volume de vendas nas grandes lojas (10 e 

mais "check-outs"). 

65 Dado estimado a partir de estatfstica da ABRAS e Nielsen sobre as 50 maiores empresas de 
supermercados. A soma dos faturamentos destas 50 empresas cor responde a 1632 lojas e atingiu Cr$ 
4666 bilhOes ou US$ 14.9 bilhOes em 1991. 
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CENSO NIELSEN 91/92 
DISTRIBUIÇÃO (%) POR TIPO DE LOJA E REGIÃO NIELSEN 

NÚMERO DE LOJAS66 

I I! I!I IV V VI VI! 

AUTO-
SERVIÇOS 

10 E + CK 0.4 0.3 1 . 7 1 . 1 0.9 0.7 0.4 

5 A 9 CK 0.8 0.9 1 .6 1 .8 2.5 1 . 7 0.8 

AT~ 4 CK 7.4 12.8 6. 1 1 7 . 1 13.7 12.6 21 .4 

TRADIC. 91 .4 86.0 90.6 80.0 82.9 85.0 77.4 

TOTAL DE 70.2 44.0 10.7 17.6 28.9 52.7 14. 1 
LOJAS 
(1000) 

CENSO NIELSEN 91/92 
DISTRIBUIÇÃO (%) POR TIPO DE LOJA E REGIÃO NIELSEN 

VOLUME DE VENDAS 

I I I lI! IV V VI VI! 

AUTO-
SERVIÇOS 

10 E + CK 36.1 19.9 68.4 61 . O 29.5 34.6 28.5 

5A 9 CK 19.2 15.2 10.2 13.0 24.3 20.4 13.5 

AT~ 4 CK 25.1 39.6 8.2 17.5 31 .2 29.0 40.5 

TRADIC. 19.6 25.3 13.2 8.5 15.0 16. O 17.5 

PART. NO 14.0 14. 1 8.0 20.0 19. 7 18.9 5.2 
VOL.TOTAL 
BRASIL 

TOTAL 

0.6 

1 .3 

1 1 .8 

86.3 

238.2 

TOTAL 

39.4 

17.6 

27.0 

16.0 

100.0 

Mu i t o pouco ex i st e pub 1 i cado ou est udado sob re como a 

oferta de equipamentos de varejo se apresenta dentro das 

diversas regiões da Grande São Paulo e que acabam por 

compor os valores apresentados acima, para a área IV. ~ de 

se supor que as regiões mais centrais da cidade tenham uma 

66 As áreas Nielsen slo as segUintes: I - Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe e Bahia; II - Minas Gerais, Espirito Santo e Estado do Rio de Janeiro 
(excluindo os municipios da área 111); 111 - Grande Rio de Janeiro; IV - Grande Slo Paulo; V -
Estado de Slo Paulo (excluindo os municipios da área IV); VI - Paraná, Sta. Catarina e Rio Grande 
do Sul; VII - Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. 
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concent ração no aut o-se rv iço grandes supe r i o r à méd i a e 

que, à medida que atinge as áreas mais periféricas, cresce 

a importância dos vários tipos de lojas tradicionais e dos 

auto-serviços de menor porte. 

Os dados do quadro a seguir, se bem que referentes a uma 

situação de 1974, confirmam essa tendência. O trabalho do 

qual foram extraídos os dados, divide a cidade em quatro 

áreas geográficas: central, intermediária, periférica e 

envolvente. Estas áreas foram classificadas por critérios 

sócio-econômicos e representam graus decrescentes de 

urbanização e nível de renda. 

Estes dados, talvez, válidos apenas para a época em que foi 

realizado o estudo, demonstram a tendência acima citada e 

a diversidade existente. 

DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VAREJISTAS FIXOS 
DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS, QUANTO AO NÚMERO 
E FATURA~ENTO NAS QUATRO ZONAS GEOGRÁFICAS ~f 
GRANDE SAO PAULO - DADOS PERCENTUAIS - 1974 

ZONA AUTO- SERVo MERC./ EMPÓR. OUTROS 

GEOGRÁFICA NÚMERO FATUR. NÚMERO FATUR. NÚMERO FATUR 

CENTRAL 2.5% 55.2% 20.5% 10.9% 77.0% 33.9% 

INTERMEDIÁRIA 1.8% 49.9% 36.6% 25.1% 61.6% 25.0% 

PERIF~RICA 1.5% 38.3% 42.9% 35.1% 55.6% 18.8% 

ENVOLVENTE 1. 7% 27.7% 46.9% 45.6% 51 .4% 26.7% 

67 DESGUALDO NETO, D. e outros - "Mercado Varejista " - p. 21 
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Outro trabalho realizado por Kirsten 68 aborda o fato de que 

consumidores de classes de renda diferentes têm o seu 

abastecimento alimentar também diferenciado por tipo de 

estabelecimento. 

Kirsten chegou à conclusão de que as classes mais baixas 

têm uma menor pa rt i c i pação do supe rme rcado e ma i o r do 

armazém e similares, em sua composição de tipos de 

estabelecimentos. As feiras livres, padarias e açougues 

têm, contudo, uma participação praticamente constante para 

todas as classes de renda. A tabela a seguir, extraída 

deste trabalho, mostra os dados numéricos. 

COMPOSIÇÃO DE COMPRAS POR CLASSE DE RENDA 
CLASSES DE RENDA FAMILIAR MENSAL EM SALÁRIOS MíNIMOS 

TIPO DE O a 5 6 a 11 12 a 19 20 e + M~DIA 
ESTABELECIMENTO 

FIXOS 

ARMAZ~M E SIM. 29.9% 16.7% 16.0% 13.7% 22.5% 

SUPERMERCADO 16.2% 24.3% 20.4% 29.5% 20.4% 

OUTROS 29.4% 33.1% 31.9% 31.0% 31.0% 

TOTAL FIXOS 75.5% 74.1% 68.3% 74.2% 73.9% 

MÓVEL 

FEIRA LIVRE 24.5% 25.9% 31.7% 25.8% 26.1% 

68 KIRSTEN, JOSé TIACCI - "Metodologia da ConstruçAo de índices de Preços ao Consumidor -
Custo de Vida" - IPE - SAo Paulo - 1975 
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o nosso trabalho, de comparação entre áreas da periferia 

onde predominam classes sociais de menor renda, com áreas 

de renda superior, permitirá avaliar se a oferta de varejo 

alimentar apresenta estas diferenças entre as classes de 

renda. 

3.3 A TIPOLOGIA DO VAREJO ALIMENTAR DA GRANDE SÃO PAULO 

Nesta parte 

básicos de 

anteriores, 

do nosso trabalho, descreveremos os tipos 

varejo alimentar encontrados por estudos 

na região da Grande São Paulo. O nosso 

interesse em conhecer estes tipos, está no fato de termos 

parâmetros de orientação, para a apresentação dos achados 

da nossa pesquisa de campo. 

O trabalho mais completo de descrição dos tipos de lojas 

que compõem a estrutura da Grande São Paulo, é o 

apresent ado por Desgua 1 d069 . 

Segundo este trabalho, utilizando os critérios de tipo de 

produto, propriedade do estabelecimento, tipos de serviços 

prest ados e mobil idade, ex i st em os segu i nt es tipos de 

estabelecimentos de varejo alimentar: 

açougues e casas de carnes - especializados na venda 

de carne "in natura" de grandes e pequenos animais, 

69 DESGUALDO NETO, D. e outros - "Mercado Varejista .. - p. 21 
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bem como seus subprodutos e produtos derivados; são 

firmas individuais ou sociedades limitadas, operam no 

sistema balcão e são estabelecimentos fixos; 

supermercados apresentam . sortimento variado 

i nc 1 ui ndo p rodut os de me rcea r i a; ca rnes e pescados; 

verduras; frutas; legumes; frios e laticínios. Em 

ge ra 1, são soc i edades anón i mas, as vendas são pe 1 o 

sistema auto-serviço e são estabelecimentos fixos com 

ma i s de 300m2. , 

bares - vendem bebidas, lanches, cigarros e confeitos, 

pelo sistema balcão; em geral, são firmas individuais 

ou sociedades limitadas e estabelecimentos fixos; 

empórios vendem secos e molhados, utilidades 

domésticas, material de limpeza e, muitas vezes, 

bebidas para consumo local, pelo sistema balcão. A 

propriedade da empresa é, em geral, individual ou 

sociedade limitada e são estabelecimentos fixos; 

mercearias - predomina a venda de frios, laticínios e 

latarias, com as demais características semelhantes ao 

empório; 

mercados municipais - são um conjunto de vários tipos 

de lOjas, tais como: quitandas, mercearias, empórios, 

açougues com outras lojas de produtos não-
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alimentares. As firmas que compõem um mercado são em 

geral empresas individuais ou sociedades limitadas. As 

vendas são pelo sistema balcão e as lojas são fixas. 

padarias - pães de diversos tipos compõem sua linha 

principal de produto, mas outros gêneros alimentícios 

industrializados são, geralmente, comercializados 

neste tipo de equipamento; nas demais características, 

assemelham-se aos empórios; 

quitandas - distribuem produtos hortigranjeiros e, 

eventualmente, vendem latarias e bebidas; de modo 

geral, são empresas individuais. O sistema de venda é 

misto e as lojas são fixas; 

feiras-livres vendem gêneros alimentícios e 

utilidades de uso pessoal e doméstico. Os feirantes 

são, quase na sua totalidade, empresas individuais que 

vendem pe los i st ema ba 1 cão e são est abe 1 ec i ment os 

móveis. 

3.2 A EVOLUÇÃO HISTÔRICA DO VAREJO ALIMENTAR NO BRASIL 

Faremos aqui um breve relato da evolução do varejo 

al imentar no Brasi 1, desde o surgimento do sistema auto

serviço, até os dias atuais. 
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o estudo desta evolução dará subsídios, para uma melhor 

compreensão das possíveis diferenças entre as regiões 

pesquisadas. 

Para facilitar o entendimento, apresentamos as informações 

por décadas, começando pelos anos 50 e 60. 

A evolução do varejo brasileiro foi sempre baseada nas 

experiências bem sucedidas no exterior, que se adaptaram às 

características do nosso mercado. 

o grande ponto de inflexão na história do varejo alimentar 

do Brasil, é o surgimento dos supermercados, o que 

significou uma mudança sensível no perfil da oferta do 

setor. 

Esta mudança teve seu 

início na década de 50, 

com uma defasagem de 

pelo menos vinte anos, 

com relação aos Estados 

Un i dos 70 , mas o seu 

grande desenvolvimento 

ocorreu durante a década 

de 70, como mostra o 

INDICE NIELSEN ALIMENTAR BRASIL 
VOL. VENDAS NO VAREJO % 
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gráfico ao lado. Nesta fase o perfil do mercado mudou 

radicalmente. O auto-serviço, que em 1970 correspondia a 

70 GIMPEL, JOS~ LUIS - "Administração de Empresas ... p. 35 
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30% do volume total de vendas, atingiu, já em 1977, cerca 

de 70% deste volume. 

Na segunda metade da década de 70, surgiu a primeira 

alternativa de supermercado direcionado basicamente à baixa 

renda. Esta variação de loja, significou para os 

empreendedores do setor, a manut enção da taxa de 

crescimento do negócio. 

Décadas de 50 e 60 - a fase inicial 

Os primeiros supermercados no Brasil apareceram na década 

de 50, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto 

que em São Paulo foram criadas novas empresas, com a 

finalidade de explorar esta nova forma de comércio, no Rio 

de Janeiro isto ocorreu a partir de empresas existentes que 

operavam com cadeias de mercearias. Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul e Bahia seguiram mais de perto a situação do 

Rio de Janeiro. 

Estes primeiros estabelecimentos brasileiros tiveram uma 

d i f e rença bás i ca com re 1 ação aos pr i me i ros supe rme rcados 

ame r i canos. Ao passo que est es ú lt i mos se desenvo 1 ve r am 

durante a Grande Depressão, os irmãos brasi lei ros foram 

criados numa época de crescimento e urbanização aceleradas. 

Isto levou as lojas no Brasil a se localizarem nas áreas 

centrais das cidades com alta densidade demográfica e alto 

53 



poder aquisitivo 71 . Os supermercados americanos, todavia, 

localizaram-se, primeiramente, na periferia das cidades. 

As taxas de crescimento da nova modalidade de varejo foram 

inicialmente modestas em razão da existência de algumas 

barreiras, tais como: de custo, estrutura de impostos e 

culturais. 

P r i m e i r am e n te, o va r e j o t r a d i c i o na 1 c o n s e g u i uma n t e r - s e 

competitivo, pois os novos concorrentes não tinham atingido 

um nível de vendas que possibilitaria um maior poder de 

barganha com os fornecedores, o que resultaria em preços 

mais reduzidos. 

Em segundo lugar, a organização administrativa dos 

supermercados era i ncompat ível com o tipo de sonegação 

praticada pelo varejo tradicional, pois os registros 

mecânicos geravam notas fiscais "automáticas". Nesta fase, 

os estados elevaram muito as taxas do IVC - Imposto Sobre 

Vendas e Consignações, aumentando ainda mais o problema. Em 

1967, o ICV foi substituído pelo ICM Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias. Pela sua base de cálculo 

valor agregado, ele reduzia a carga tributária e 

possibilitava as transferências dentro das empresas (entre 

lojas). Desta maneira, a sonegação passou a distorcer menos 

a competitividade entre os diferentes tipos de empresas. 

71 CYRILLO, DENISE C. - "O Papel dos Supermercados no Varejo de Alimentos" - São Paulo - IPE 
- 1987 
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Finalmente, os supermercados enfentaram a dificuldade 

natural de mudar os hábitos arraigados de compra da 

população nas feiras e pequenos varejos, como um fato 

normal para qualquer novo produto, dentro da fase inicial 

do seu ciclo de vida. 

A década de 70 - a consolidação dos supermercados e o seu 

direcionamento para a baixa renda 

No início da década de 70 o Governo Federal implantou o 

Programa de Modernização e Reorganização da 

Comercialização, que nada mais era do que a concessão de 

linhas de crédito a juros relativamente baixos, com prazos 

de resgat e de at é 10 anos e carênc i a de 2 a 3 anos. As 

exigências impostas para a obtenção de crédito eram por 

demais seletivas, permitindo o acesso de somente algumas 

empresas no país, a este tipo de crédito. 

Este programa fez com que o pequeno varejo perdesse mais 

espaço, pois incentivou a expansão dos hipermercados, que 

ofereciam mais serviços, conforto e conveniência, apelos 

que atraiam o consumidor dos grandes centros urbanos, em 

virtude da economi a de tempo e transporte que a 

concentração das compras proporcionava. 

A possibilidade de crédito, a mudança da legislação fiscal 

em 1967 e a regulamentação do supermercado, que só ocorreu 

em 1968 com a Lei 7208, permitiram o crescimento natural 
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desta modalidade de varejo, até então relativamente contida 

pela existência destas barreiras. Os supermercados deram 

então, o grande salto em participação no volume de vendas 

da cadeia alimentar. Este ganho de participação ocorreu, 

basicamente, em detrimento das mercearias, 

out ros est abe 1 ec i ment os espec i a 1 i z ados 72 . 

armázens e 

Na segunda metade da década, os supermercadistas buscaram 

novos mercados. A população de menor poder aquisitivo, em 

geral localizada na periferia, passou a interessar, pois 

naque 1 e moment o si gn i f i cava a manut enção pot enc i a 1 das 

taxas de crescimento dos negócios. 

O produto oferecido à população de baixa renda 

diferenciava-se do supermercado tradicional: era mantido o 

sistema de auto-serviço, mas com mOdificações no sortimento 

de produtos, na qualidade e quantidade de serviços 

oferecidos. As novas lojas ofereciam sortimento -limitado, 

em geral produtos alimentares não perecíveis, num ambiente 

comp 1 et ament e despo j ad0 73 . 

Em 1979, o Grupo Pão de Açucar iniciou o desenvolvimento de 

um modelo de lojas destinado ao público de baixa renda: as 

lojas da rede Minibox. Estes estabelecimentos têm uma média 

de 435m2 de área de vendas, oito funcionários, 5 "check

outs" e ofereciam, inicialmente, um nível de serviço muito 

72 CYRILLO, DENISE C. - "O Papel dos Supermercados 

73 CYRILLO, DENISE C. - "O Papel dos Supermercados 

56 

- p. 54 

- p. 54 



reduzido. Não aceitavam cheques, não disponibilizavam 

embalagens e só trabalhavam com itens de mercearia74 . 

As vantagens desta nova modalidade de loja eram: uma 

significativa redução do investimento inicial e da 

necess i dade de mão-de-ob ra. Além disso, a redução do 

número de linhas de produto e marcas vendidas, 

possibilitava a concentração em um número menor de 

fornecedores e maior poder de barganha. Assim, chegou-se a 

praticar preços até 10% menores que os concorrentes. 

Com o aumento da crise económica, estas lojas passaram a 

ser instaladas em zonas não periféricas das cidades. Este 

f a t o p r o v o c ou, d e c e r t a f o r ma, o a f as t am e n t o do" t a r g e t 

market" original - a baixa renda. 

Este tipo de loja tinha uma grande dependancia dos itens da 

cesta básica. No caso da rede Minibox, 50% do movimento da 

loja está baseado em arroz, feijão, farinha de trigo, óleo 

de soja, cerveja e refrigerantes. As sucessivas 

intervenções do governo com congelamento de preços e 

tabelamentos acabaram por reduzir, em muito, o potencial 

destas lojas. O nivel de serviço parecia ser também 

inadequado e acabou sendo, por força da competição, 

melhorado ao longo do tempo. Hoje, as lojas Minibox 

oferecem embalagens, aceitam cheques e tickets, instalaram 

74 Estas informaçOes, e as demais que se soguem sobre a rede Minibox, foram fornecidas pelo 
Sr. Ant8nio Andraues, Diretor d& Divisa0 Minibox, em contato pessoal, realizado em fevereiro de 
1993. 
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uma seção de hortifrutigranjeiros e uma modesta área de 

perecíveis. 

Os fatores acima citados fizeram com que este tipo de loja 

perdesse mercado e o interesse das grandes empresas. A rede 

Minibox chegou a ter 350 lojas no Brasil e tem hoje apenas 

80/85 lojas sendo 63 em São Paulo. 

A solução não é simples pois uma loja deste tipo tem um 

movimento de clientes por m2 de área de venda cerca de 80% 

de um supermercado normal e o gasto médio por cliente é 

apenas 20 a 30% do correspondente aos supermercados. 

As décadas de 80 e 90 - a continuidade do crescimento dos 

supermercados 

No início da década de 80, a estratégia dos 

supermercadistas foi de intensificação da abertura de lojas 

de sortimento limitado e de transformação de supermercados 

convencionais em lojas mais simples. As fusões continuaram 

existindo como estratégia de crescimento e, consequente, 

aumento de participação de mercado de algumas empresas. 

Os supermercados da região da Grande São Paulo, no início 

da década de 80, ao contrário do verificado com os 

supe rme rcados do rest o do pa í s , ap resent a ram c resc i ment o 

expressivo de faturamento. 
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Esta evolução de faturamento, não repres~ntou para o varejo 

tradicional expressivas perdas de participação nas vendas 

em São Paulo, pois em 1981 estes estabelecimentos tinham 

14,1% de participação nas vendas e em 198513,4% (Censo 

Nielsen). 

A conclusão que se pode tirar, é que o paulistano passou a 

gastar mais com gêneros alimentares, em detrimento das 

demais classes de produto. Isto pode ter estado associado 

ao fato de que os preços dos alimentos cresceram a taxas 

mais elevadas do que o índice de custo de vida, favorecendo 

as receitas reais destes varejistas. 

o Governo Federal produziu, em vários momentos durante a 

segunda metade da 

Obse rvou-se nest es 

década, 

momentos 

congelamentos de preços. 

um relativo crescimento do 

pequeno varejo. Este fato nos faz inferir que a preferência 

pelas grandes lojas, está fortemente relacionada com a 

questão de preços. 

~ interessante notar que o varejo alimentar tradicional 

representa, atualmente, 80% das lojas de varejo alimentar 

em São Paulo; no entanto, é visto como uma forma 

complementar de comércio. Permaneceu em zonas mais 

populosas e de alto poder aquisitivo, oferecendo um tipo de 

serviço diferenciado e, também, nas regiões de baixa renda, 

como um tipo rudimentar de comércio. Nas suas duas formas, 
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parece at ender às necess i dades de part e da popu 1 ação da 

cidade. 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo estaremos apresentando como foi conduzido o 

processo de elaboração da pesquisa de campo e a sistemática 

de análise informações obtidas na mesma. 

4.1 VISÃO GLOBAL DO PROCESSO 

Foram pesquisadas tres áreas da cidade de São Paulo: duas 

localizadas em zonas de baixa renda e uma de zona não de 

classe média-alta. o objetivo foi ter amostras que 

representem realidades sociais diferentes e permitam 

extrapolar os resultados encontrados, como tendências para 

regiões de nível de renda diferenciado. 

Na grande São Paulo, a população de baixa renda se 

conc'entra nas zonas periféricas. Por esta razão, muitas 

vezes, o termo periferia será empregado para designar estas 

regiões. 

A escolha das áreas foi realizada com a ajuda da MPSI do 

Brasi 1 - Serviços de Estudos de Mercado S/C Ltda, empresa 

americana especializada em localização varejista. 

o processo de escolha considerou os seguintes aspectos: 
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as amostras deveriam ser equivalentes, em termos de 

representatividade populacional; 

os gastos com gêneros alimentares deveriam ser de 

proporções semelhantes em cada subgrupo - periferia e 

não periferia; 

o varejo alimentar de cada região não poderia ser 

considerado, de antemão, atípico do subgrupo. 

Foi aplicado um questionário junto aos proprietários ou 

administradores de todas as lojas das áreas. Foram 

observadas características físicas, o atendimento, o 

sortimento, os preços e outros aspectos das lojas. 

4.2 DELIMITAÇÃO DAS AMOSTRAS PESQUISADAS 

No bairro de Perdizes foi tomada toda a região 

compreendida entre as ruas: 

Av. Pompéia 

R. Turiaçu 

Av. Sumaré 

Av. Prof. Afonso Bovero 

Av. Or. Arnaldo. 

No bairro de Tucuruvi 

compreendida entre as ruas: 
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Av. Luís Dumont Villares 

Av. Leôncio de Magalhães 

Av. Nova Cantareira 

R. Domingos Calheiros 

Av. Tucuruvi. 

No Capão Redondo - a área foi delimitada pelas ruas: 

Estrada de Itapecirica 

Av. Agostinho Rubin 

Av. Cândido José Xavier 

R. Antônio Ramos 

R. Canuto Luís do Nascimento 

R. Simão Santiago 

R. Conrad Faber. 

4.3 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS TRES REGIÕES 

Fo ram pesqu i sadas amost ras de reg i ões de três ba i r ros: 

Perdizes, Tucuruvi e Capão Redondo. Estas amostras tiveram 

uma área média de 1.6 km2. Alguns dados sócio-demográficos, 

comparativos entre estes bairros, são mostrados nas tabelas 

que se seguem. 

Evidentemente, a realidade urbana de São Paulo não é 

discreta, dividida claramente entre centro e periferia ou 

alta e baixa renda. O que ocorre é um conjunto de 
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realidades, com diferentes gradações entre estas 

definições. 

Os dados indicados indicados na tabela mostram esta 

gradação, colocando a região de Capão Redondo como a mais 

pobre e Perdizes no outro extremo. Tucuruvi coloca-se numa 

posição intermediária, mais próxima a Capão Redondo. A 

observação prática, mesmo que não estruturada, corroborou 

t ot a 1 ment e est a co locação. No Capão Redondo encont ram-se 

ruas não ca 1 çadas, favelas, a urbanização é mais 

horizontal, com a ausência absoluta de prédios. O aspecto 

da população é mais pobre, o nível sócio-cultural do 

pessoal entrevistado foi mais baixo, causando até 

dificuldades à compreensão da pesquisa. Estes aspectos, em 

menor grau, também puderam ser observados no Tucuruvi, com 

excessão das favelas. 

COMPARAÇÃO ENTRE BAIRROS PESQUISADOS 

REGIÕES 75GASTOS/HABI HABITANTES DOMICíLIOS 
-TANTE/MES EM POR km2 POR km2 
SUPERMERCADOS (IBGE 1991) (IBGE 1991) 

(US$) 

CAPÃO REDONDO 25 4391 1059 

TUCURUVI 32 5504 1421 

PERDIZES 51 13553 4155 

75 MPSI DO BRASIL - Serviços de Estudos de Mercado S/C Ltda. - utilizando dados de 
faturamento dos supermercados da ABRAS e dados demográficos do IBGE - 1992 
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CENSO 1980 - IBGE 

DADOS SELECIONADOS POR DOMICílIO 

REGIÕES TELE GELA TELE CARRO MEMBROS ALUGUEL 
FONE DEIRA VISÃO (%) DA DE VALOR 
(%) (%) (%) FAMíLIA AT~ 1 

(núm. ) SAl.MIN 
(%) 

CAP.REDONDO 7.3 66.5 81.6 24.7 4.17 82.0 

TUCURUVI 20.0 86.5 94.4 43.5 3.94 58.4 

PERDIZES 72.4 96.4 96.8 71.5 3.39 18.2 

4.4 ESTRATÉGIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

Os questionários foram aplicados em todas as lojas das 

regiões escolhidas, pela própria autora. Foi necessário com 

bastante frequência, uma leitura didática das questões, 

devido ao nível sócio-cultural dos respondentes. 

A aplicação pessoal também foi importante, como forma de 

perceber, mesmo de forma não estruturada, as sutilezas de 

cada 1 ugar. 

O local de contato com os entrevistados foi na própria 

loja, em horário comercial. 

A pesquisa foi realizada no período de 1 a 15 de fevereiro 

de 1993. 
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4.5 ESTRATÉGIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

Foi feita, inicialmente, uma tabulação aberta de todos os 

pontos quest ionados para, em segui da, passar aos 

agrupamentos por características reincidentes. Normalmente 

se fez uma comparação entre bairros e por tipo de 

estabelecimento. Em vários casos, Tucuruvi e Capão Redondo 

foram agrupados e denominados de baixa renda. 

Testes de significância estatística foram aplicados em 

vários casos para comprovar as diferenças nas comparações 

entre as amostra&. Como na seleção das amostras tomou-se um 

critério de amostragem intencional, o resultado desses 

testes apenas comprova diferenças entre as amostras. Para 

avaliar diferenças entre as populações das quais as 

amostras foram extraídas, será necessário um tratamento 

estatístico adicional. Os resultados, contudo, podem ser 

tomados como tendências para esta população total. 

A avaliação de significância estatística 

normalmente, a um nível 

utilizado o nível de 

de 95%. Em 

90%, sendo 

alguns 

então 

foi feita, 

casos foi 

o mesmo, 

explicitamente, citado. Nos testes com graus de liberdade 

inferior a 30, utilizou-se a distribuição "t" para 

variáveis com comportamento esperado, semelhante a uma 

curva normal. 
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Os testes de significância são, basicamente, de dois tipos: 

comparação de duas variáveis de comportamento estatístico 

espe rado no rma 1 e compa ração de duas p ropo rções. 76 77 

Comparação de duas var i ávei s de comport amento esperado 

normal 

Objetivo avaliar se a diferença entre duas médias 

é ou não significativa 

Nomenclatura 

Fórmulas 

Xl - média da amostra 

x2 - méd i a da amost ra 2 

sl - desvio padrão da amostra 

s2 - desvio padrão da amostra 2 

nl - número de elementos da amostra 

n2 - número de elementos da amostra 2 

g - graus de liberdade do teste 

76 COSTA NETO, PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA - "Estatistica" - São Paulo - Edgard B1Ucher - 1977 

77 WALPOLE, RONALD E. e RAVMOND H. MVERS - "Probability and Statistics for Engineers and 
Scientists" - New Vork - Mc Millan Publishing Co. Inc. - 1972 
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Critério as médias são diferentes se T, assim 

calculado, é igualou superior ao valor 

correspondente na tabela da distribuição 

"t", com os graus de 1 i berdade g e o nível 

de significância selecionado. 

Comparação de duas proporções 

Objetivo - avaliar se a diferença entre duas 

proporções é ou não significativa. 

Nomenclatura - Pl - proporção obtida na amostra 

P2 - proporção obtida na amostra 2 

n1 - número de elementos da amostra 

n2 - número de elementos da amostra 2 

p - proporção média entre as duas 

amostras 

q -(1-p) 

Fórmula 

z= Pl-P2 
.jpq[ (1/ n l ) + (1/ n 2 ) ] 

Critério A variável acima tem, como pode demonstrar-

se matematicamente, uma distribuição normal. 

Se as proporções são iguais, o seu valor 
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esperado será zero. Estaremos portanto 

testando a hipótese simples desta média ser 

nula. Se o valor acima calculado for 

superior ao valor zO,05 ou zO,lO podemos 

afirmar que Pl > P2' 
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5. RESULTADOS DA PESQUISA78 

Apresentaremos, neste capítulo, os achados da pesquisa de 

campo divididos, basicamente, em duas partes. Na primeira, 

faremos uma descrição dos tipos de loja de varejo alimentar 

encontradas nas três regiões pesquisadas, de forma 

comparativa. Na segunda parte, descreveremos os aspectos 

das variáveis do "marketing mix" dos diferentes tipos de 

loja. Neste caso, a comparação será entre regiões e, em 

alguns casos, entre tipos de loja. 

5.1 DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE LOJAS 

Nesta parte do capítulo, faremos, inicialmente, uma 

apresentação de alguns resultados gerais sobre os tipos de 

lojas pesquisadas, em seguida, descreveremos cada tipo. 

A descrição considerará, simultaneamente, os seguintes 

critérios: produto vendido; propriedade da empresa; tamanho 

da área de venda; tamanho da compra média por cliente; 

localização e forma de abastecimento. Julgamos que, com 

estes dados, uma idéia geral sobre os tipos de loja estará 

formada. 

A pesquisa atingiu um total de 109 lojas no conjunto das 

tres áreas. Perdizes teve o maior número de lojas com um 

total de 43, Tucuruvi 28 e Capão Redondo 38 lojas. Perdizes 

780s testes estatisticos estão em anexos 
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apresentou quase 6900 m2 de área de vendas, Tucuruvi 4000 m2 

e Capão Redondo 2900 m2• 

A denominação dos tipos de loja que será, a seguir, 

apresentada, teve como base a relevância dos tipos 

encontrados. 

REGIÕES 

C. REDONDO 

TUCURUVI 

PERD IZES 

NdM.LOJAS 

DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS DE LOJAS 
PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DA REGIÃO 

SUPER MERCEARIA MERCEARIA PADARIA AÇOUGUE MERC. 
MERCADO BALCÃO AUTO-SERV MUNIC 

3% 45% 18% 16% 15% 0% 

0% 40% 21% 18% 10% 4% 

5% 38% 9% 16% 23% 0% 

3 45 16 1 B 19 1 

LOJA TOTAL 
ESPEC 

3% 100% 

7% 100% 

9% 100% 

7 109 

Os dados da tabela acima confirmaram uma maior incidência 

de mercearias na composição da oferta nas áreas de classe 

de renda mais baixas. Esta informação confirmou o 

encontrado por Kisrten 79 , que indicou que as classes de 

renda mais baixas utilizam mais os armazéns e similares, 

quando comparada com outras classes. 

Do total de lojas, 81% foram do tipo tradicional. Este 

percentual compara-se com o indicado na tabela da página 

43, onde Nielsen indica que 80% das lojas da região da 

79KIRSTEN, J.T. - "Metodolosia da " p.48 
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Grande São Paulo são do tipo tradicional, ou seja, de 

atendimento balcão. 

5.1.1 DESCRIÇÃO DO TIPO MERCEARIA 

Vendem, sempre, produtos alimentícios industrializados. 

Muitas vezes, produtos para material de higiene e limpeza 

e bebidas em dose para consumo local são comercializados. 

Eventualmente, artigos de utilidade doméstica (vassouras, 

prendedores de roupa, lâmpadas e outros) e material para 

festa (forminhas, velas, bexigas) também são 

comercializados. Artigos que exigem refrigeração tais como 

leite e derivad6s, embutidos, sobremesas lácteas e outros 

são raros, principalmente nas regiões de menor poder 

aquisitivo. 

Como pudemos const at ar, nas áreas de c 1 asse soc i a 1 ma i s 

baixa o sistema auto-serviço é mais utilizado, como mostra 

o quadro da página 71. No Tucuruvi, 21% das lojas foram 

auto-serviço, no Capão Redondo, 18% e, em Perdizes, este 

percentual caiu para 14%. 

o uso do sistema auto-serviço nas mercearias, pode estar 

associado às lojas mais novas. Podemos encarar esta 

possível nova tendência, como uma tentativa dos pequenos 

varejistas, de copiarem os supermercados na esperança de 

aumentarem a competitividade do seu negócio. 
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A mercearia típica possue um ou dois proprietários. São na 

grande maioria microempresas. Na região mais pobre das três 

pesquisadas - Capão Redondo, encontramos algumas lOjas sem 

registro. 

Os estabelecimentos são relativamente pequenos. O tamanho 

médio da loja é menor, quanto mais pobre a região de 

localização. 

REGIÕES ÁREA M~DIA VENDA CONSUMO M~DIO POR 
(m2 ) CLIENTE (Cr$ mi 1) 

CAPÃO REDONDO 44 44 

TUCURUVI 64 47 

PERDIZES 72 62 

O valor da compra média por transação, estimado pelo 

proprietário de cada loja, apresentou diferenças entre os 

bairros. Neste caso, também observamos que, quanto menor a 

renda média dos moradores do bairro, menor foi o gasto por 

compra. 

Estatisticamente, estas comparações entre as regiões 

mostraram uma diferença significativa para o tamanho médio 

da 1 oj a ent re Capão Redondo e as duas out ras áreas. Os 

gastos médios por cliente, foram maiores em Perdizes do que 

nas demais regiões ao nível de 90% de significância. 

As mercearias, na sua grande maioria, localizam-se no meio 

dos ba i r ros, j unt o das res i dênc i as, i ndependent ement e da 

classe de renda. 
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Nas áreas mais pobres, muitas vezes, as lojas são 

i mp rov i sados em ga ragens, sem i 1 um i nação, vent i 1 ação e 

outros itens básicos para uma infraestrutura adequada à 

atividade. 

o proprietário é quem normalmente desempenha o papel de 

atender os clientes, principalmente, nas regiões de baixa 

renda. Apesar disto, foi nas regiões de classe social mais 

ba i xa onde obse rvamos a re 1 ação lo j a-c 1 i ent e com meno r 

intimidade. 

o abastecimento na área de classe mais alta é, basicamente, 

feito no atacado. Nas demais regiões, o atacado continua 

sendo o principal fornecedor das mercearias, mas os grandes 

supermercados de preços baixos, representaram, para mais de 

25% dos entrevistados, a sua principal forma de 

abastecimento. Esta diferença na forma de abastecer a loja 

foi estatisticamente significante ao nível de 95%. 

5.1.2 DESCRIÇÃO DO TIPO AÇOUGUE 

São lojas especializados na venda de carne bovina e afins. 

Eventualmente vendem carne de outros animais, ovos, carvão 

para churrasco, e out ros apet rechos para churrasco. Em 

Perdizes encontramos algumas lojas comercializando produto 

de carne semi-prontos (almôndegas, kibes, carpaccio e 

out ros) . 
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A oferta de carnes bovinas nas áreas de classe mais baixa, 

está mais concentrada nas carnes de primeira e segunda 

qualidades, enquanto em Perdizes predominam os tipos mais 

nobres. 

Todos os açougues pesquisados trabalham no sistema balcão. 

As empresas têm um ou dois proprietários e são, na maioria, 

microempresas. 

Os estabelecimentos são pequenos. Tal qual acontece com as 

mercearias, o tamanho médio da loja é menor, quanto mais 

pobre a região de localização. 

REGIÕES ÁREA M~D~A VENDA CONSUMO M~DIO POR 
(m ) CLIENTE (Cr$ mi 1) 

CAPÃO REDONDO 32 37 

TUCURUVI 38 98 

PERDIZES 78 102 

O valor médio dos gastos por cliente, por transação, 

estimado pelo proprietário de cada loja, apresentou 

diferenças entre os bairros. Neste caso, também observamos 

que quant o menor a renda méd i a dos mo rado res do ba i r ro, 

menor foi o gasto por compra. 

Estatisticamente, estas comparações entre as regiões 

mostraram uma diferença significativa para o tamanho médio 

da loja entre Perdizes e as duas outras áreas. Os gastos 
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médios por cliente foram menores no Capão Redondo do que 

nas demais regiões. Esta constatação, 

significância estatística ao nível de 95%. 

A grande 

longe das 

maioria dos açougues de Perdizes 

ruas de grande fluxo e o opost o 

outras duas áreas pesquisadas. 

apresentou 

localizam-se 

acont ece nas 

o abastecimento é feito diretamente pelos frigoríficos. 

5.1.3 DESCRIÇÃO DO TIPO PADARIA 

São estabelecimentos especializados na fabricação e venda 

de pães. Paralelamente vendem alguns artigos de 

mercearia". Na periferia, a presença de lanchonete é mais 

frequente do que em Perdizes, indicando que a padaria tem 

aí, também, uma função de fornecimento de lanches rápidos. 

Eventualmente, na periferia, são oferecidos produtos de 

higiene e limpeza. 

Todos as padarias pesquisadas trabalham no sistema balcão 

mas, eventualmente, alguns produtos ficam dispostos para 

auto-serviço. 

As empresas têm, na maioria, de dois a três proprietários. 

Em Perdizes todas as lojas são microempresas, enquanto que, 

na periferia, menos de 50% são microempresas. 
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As lojas são amplas e contam com equipamentos modernos. Tal 

qual acontece com as mercearias e açougues, o tamanho médio 

da loja é menor, quanto mais pobre a região de localização. 

REGIÕES ÁREA M~D~A VENDA CONSUMO M~DIO POR 
(m ) CLI ENTE (Cr$ mi 1 ) 

CAPÃO REDONDO 183 30 

TUCURUVI 205 30 

PERDIZES 225 36 

O valor médio dos gastos por cliente, por transação, 

estimado pelo proprietário de cada loja, não apresentou 

grandes diferenças entre os bairros. 

Estatisticamente, estas comparações entre as regiões 

mostraram uma diferença não significativa para o tamanho 

médio da loja. 

A grande maioria das padarias de Perdizes e todas as 

padarias das outras duas áreas localizam-se em ruas de 

grande fluxo. 

O abastecimento é feito de maneira mista. Certos produtos 

como cigarros, bebidas e.insumos para a fabricação de pães 

são fornecidos, normalmente, pela indústria. Os artigos de 

mercearia são adquiridos em atacados ou grandes 

supermercados. 
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5.1.3 DESCRIÇÃO DO TIPO SUPERMERCADOO 

A nossa pesqui sa encont rou apenas t rês supermercados no 

total das três regiões, por isto vamos apenas colocar 

algumas observações, a respeito deste tipo de loja. 

o supermercado da periferia apresenta uma linha de produtos 

bem menos ampla (aproximadamente 60% da média de Perdizes). 

No entanto, quanto ao número médio de marcas por categoria 

não há distinção. 

Os dois supermercados de Perdizes, pertenciam a cadeias de 

lojas, enquanto que a loja da periferia era independente. 

Os dois supermercados de Perdizes tinham uma área média de 

venda de 1375 m2 contra 500 m2 da periferia. 

O montante médio gasto por cliente, estimado nas lojas de 

Perdizes, também superou a estimativa de gasto da periferia 

(Cr$1 .350.000,00 contra Cr$800.000,00). 

O supermercado da periferia estava localizado numa rua de 

grande fluxo, enquanto que, em Perdizes, uma das lojas 

estava na mesma situação e a outra no meio do bairro. 

As três lojas abasteciam-se diretamente da indústria, mas 

também aproveitavam ofertas de grandes atacados ou 

distribuidores. 
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A loja da periferia demonstrou oferecer um nível de 

atendimento inferior ao das lojas de Perdizes. A loja era 

me nos s i na 1 i z a d a i n t e r n am e n t e e sua 1 i m p e z a e e s t a d o de 

conservação eram piores. 

5.1.3 OS DEMAIS TIPOS 

Não faremos descrição dos demais tipos de lojas (quitanda, 

avícola, sacolão, mercado municipal, laticínio), porque foi 

encontrado apenas um estabelecimento de cada tipo no total 

das áreas. 

5.2 ELEMENTOS DO MARKETING MIX 

Estaremos comentando nesta parte do capítulo, os resultados 

da pesquisa referentes às variáveis do "marketing mix". 

Apontaremos as peculiaridades de cada região, ou dos tipos 

de lojas, confirmando a significância estatística das 

diferenças ou igualdades, sempre que possível. 

Começaremos apresentando os resultados da variável 

localização. Em seguida virão preço, sortimento, serviços, 

comunicação e, finalmente, atmosfera da loja. 

5.2.1 LOCALIZAÇÃO 

A distribuição das lojas nas regiões apresentou diferenças 

entre as regiões. Em Perdizes, 67% das lojas se localizam 

em ruas longe das v i as de grande fluxo, enquant o que, no 
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Capão Redondo, somente 42% das lojas estão nesta situação. 

Em Tucuruvi, temos uma situação intermediária com 50% das 

lojas longe das vias de grande fluxo. 

A diferença entre Perdizes e Tucuruvi foi estatisticamente 

significante ao nível de 90%. A comparação entre Perdizes 

e Capão Redondo apresentou nível de significância de 95%. 

Quando olhamos esta situação por tipo de loja, vemos que as 

lojas especializadas como padarias e açougues estão muito 

mais concentradas nas vias de grande fluxo na periferia e 

dispersas na zona central. 

As padarias, na zona de maior renda, estão, em 57% dos 

casos, nas vias de grande fluxo ao passo que, na periferia, 

isto ocorre em 100% dos casos. Esta di ferença teve 

significância estatística ao nível de 95%. 

No caso dos açougues, 70% de 1 es est ão longe das v i as de 

g r a n d e f 1 u x o na z o na de m a i o r r e n da , e n q u a n t o que, nas 

regiões de baixa renda, apenas 30% deles estão nessa 

situação. Esta diferença teve significância estatística ao 

nível de 90%. 

As mercearias estão, predominantemente, longe das vias de 

grande fluxo mas o fenômeno de concentração ainda pode ser 

visto nas regiões de baixa renda: 70% das mercearias estão 
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longe das vias de grande fluxo nas zonas de maior renda e 

61% na periferia. Esta diferença, contudo, não teve 

significância estatística. 

o acesso às lojas é feito, geralmente, a pé. No total das 

lojas, tivemos 79% de citações em Perdizes, 87% no Capão 

Redondo e 100% em Tucuruvi. 

5.2.2 PREÇO 

Dezenove categorias de produtos básicos tiveram seus preços 

comparados nos est abe 1 ec i mentos pesqu i sados. Para a 

comparação estatística, foram tomados os preços das 

mercearias nas diferentes regiões a fim de termos amostras 

com maior número de elementos. 

o resultado da comparação foi que não existem diferenças 

estatisticamente significativas nos níveis de preço, para 

a maioria dos produtos pesquisados entre as mercearias de 

diferentes regiões. Apenas os preços dos ítens: feijão, 

arroz e biscoito cream cracker apresentaram valores menores 

nas amostras da periferia, do que na região de Perdizes. 

Isto pode ser facilmente explicado, porque estamos 

comparando produtos de qual idade bastante di ferente como 

veremos na análise do sortimento. 
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5.2.3 SORTIMENTO 

O número de itens oferecidos pelas lojas mostrou, apenas, 

variações estatisticamente significativas por tipo de loja, 

não sendo as diferenças por região estatisticamente 

significativas. 

Nos açougues, o tipo de corte mais oferecido fo i , 

claramente, diferente entre as zona de classe social mais 

alta e a periferia. Nas zonas centrais predominaram as 

carnes bovinas nobres (filé mignon e picanha) e cortes de 

primeira (contrafilé, alcatra e patinho). Na periferia, 

além dos cortes de primeira, apareceram com frequência as 

carnes bovinas de segunda. 

Dezenove categorias de produtos básicos foram 

espec i f i cament e ana 1 i sadas, quant o à sua presença, ma rcas 

e preços nas mercearias. Cinco destas categorias são de 

higiene e limpeza. Analisaremos primeiro a presença de 

produtos e, em seguida, as marcas. 

5.2.3.1 PRODUTOS 

Cada bairro moutrou uma situação distinta. As lojas do 

Tucuruvi, apresentaram o menor índice de ausência das 

categorias de produto pesquisadas. As únicas exceções foram 

as categorias: shampoo, leite, margarina, f e i j ão e 

maionese, que estavam ausentes em, no máximo, 10% das 

lojas. Esta falta não ocorreu, necessariamente, de maneira 
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simultânea, podendo se constituir em uma simples falta de 

estoque. 

o maior índice de ausência foi constato em Perdizes, pois 

produtos de higiene e limpeza não faziam parte do portfólio 

de 50% das lojas. Isto pode ser explicado pelo fato de 

vários estabelecimentos serem especializados em queijos e 

produtos afins, vendendo alguns itens adicionais de 

mercearia. Os itens de base como: arroz, feijão, óleo e 

farinha de trigo, 

inferior. 

também apresentaram uma frequência 

O Capão Redondo, ficou numa situação intermediária, entre 

Perdizes e Tucuruvi, no que diz respeito ao índice de 

a u s ê n c i a d e c a t e g o r i as de p r o d u tos. c o n t r a r i am e n t e à á r e a 

c e n t r a', as 1 o j a s ve n d i am m a i s f r e q Ü e n tem e n t e o s i t e n s 

básicos incluindo, neste caso, os sabões em pedra e 

sabonetes. Produtos como: leite condensado, achocolatados, 

maionese e shampoo foram encontrados em, no máximo, dois 

terços das lojas. 

Verificamos, também, que algumas lojas do Capão Redondo não 

poderiam ser classificadas como lojas alimentares pelo 

critério Nielsen; mas, como itens da ração básica (critério 

DIEESE) eram comercializados, as mantivemos na amostra. 
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5.2.3.2 MARCAS 

O número de marcas por categoria de produto, também não 

mostrou grandes variações por região. As mercearias tinham, 

em geral, um número de marcas por categoria superior às 

padarias. 

Tucuruvi foi a área onde se observou o maior número médio 

de marcas em todas as categorias. Este fato pode ser 

justificado, talvez, pela maior heterogeneidade de sua 

população, em relação às demais áreas. 

O fato do Tucuruvi ter apresentado o maior número de marcas 

é estatisticamente significante, quando comparamos com a 

si t uação do Capão Redondo. O mesmo não acont ece quando 

fazemos a comparação com Perdizes. 

O menor número médio de marcas ocorreu no Capão Redondo. As 

categori as nas quai s este bai rro apresentou uma médi a 

superior à de Perdizes, foram aquelas onde a marca 

principal tem uma grande notoriedade, como: 61eo Lisa, 

extrato de tomate Cica, maionese He11mann's, biscoito 

Tostines. Estes produtos, pela sua notoriedade, acabam 

tendo um diferencial de preço significativo e abrem espaço 

para marcas substitutas, mais baratas, porém sem substituí

los completamente. 

Verificaram-se peculiaridades dentro de algumas categorias: 

o arroz da periferia foi, mais comumente, o de tipo 2 a 4; 
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o papel higiênico de primeira linha estava, praticamente, 

ausente na periferia mas, na zona central, todos os tipos 

eram oferecidos. ° sabão em pó OMO, muitas vezes apontado 

como um símbolo de "status", foi mais freqüente na 

periferia do que na região central. ° açúcar UNIÃO, em 

Perdizes, parecia ser um sinónimo de açúcar, enquanto que 

na periferia surgiam outras marcas competindo. 

° número de marcas para os itens de "mercearia", existentes 

nas padarias das três regiões apresentou diferenças sem 

significância estatística. 

5.2.4 SERVIÇOS 

O horário de funcionamento dos estabelecimentos teve 

variações importantes, 

est abe 1 ec i ment o. Enquant o 

em 

as 

função do 

mercearias 

tipo de 

e açougues 

permanecem abertas ao pÚblico 11 a 12 horas por dia, as 

padarias possuem um tempo de funcionamento superior a 16 

horas. 

Verificamos que as mercearias da periferia permanecem 

abertas por uma hora a mais do que os estabelecimentos 

equivalentes, das zonas de maior renda com significância 

estatística ao nível de 95%. 

A qualidade do at~ndimento foi julgada pela entrevistadora, 

classificando-o em ruim, regular, bom ou ótimo, com base na 

observação de aspectos como presteza, amabilidade e 
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aparência dos funcionários. A região de Perdizes teve a 

melhor avaliação, 

"bom" e "ót i mo" , 

com 88% das 

cont ra 76% 

lojas classificadas 

no Capão Redondo e 

entre 

58% em 

Tucuruvi. Todas estas diferenças apresentaram significância 

estatística. 

A comparação da qua 1 i dade do at end i ment o para os mesmos 

tipos de loja, entre zona de classe social mais elevada e 

periferia, mostrou diferenças favoráveis à zona central. As 

mercearias atingiram 89% entre "bom" e "ótimo" nas zona de 

classe mais alta e 60% na periferia. Esta diferença foi 

estatisticamente significativa ao nível de 95%. Os açougues 

apresentaram índices de 100% e 67% respectivamente. As 

padarias não apresentaram diferenças. 

A relação de intimidade entre o dono do estabelecimento e 

o freguês, pode ser avaliada pela resposta à pergunta - se 

o proprietário conhecia a maioria dos clientes pelo nome. 

Em Perdizes 35% dos entrevistados afirmaram que sim, contra 

43% em Tucuruvi e apenas 15% no Capão Redondo. A comparação 

do índice de conhecimento do Capão Redondo com as demais 

áreas resultou numa diferença estatisticamente significante 

ao nível de 95%. 

Quando se analisam apenas as mercearias, quanto a esta 

intimidade, o Capão Redondo apresentou um índice 

equ i va 1 ent e aos dema i s ba i r ros. A concent ração das lo j as 

especializadas (Padarias e Açougues) neste bairro nas ruas 
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de grande fluxo, distanciando o proprietário do cliente, 

pode ser uma explicação para o índice geral mais baixo. 

o número de funcionários apresentou grandes variações por 

tipo de loja. As padarias são estabelecimentos que operam 

normalmente 

mercearias 

proprietário 

funcionários. 

com 10 a 25 funcionários, 

e açougues são operadas 

que, eventualmente, tem 

enquanto 

pelo 

um ou 

que as 

próprio 

dois 

A venda fiado é quase uma instituição nas pequenas lojas. 

Em Perdizes, 53% das lojas concedem este crédito informal 

aos c 1 i ent es; em Tucu ruv i 54% e no Capão Redondo, apen as 

31%. 

A comparação da proporção de fiado do Capão Redondo com as 

demais áreas resultou numa diferença estatisticamente 

significante ao nível de 95%. 

Novamente, quando 

equivalentes de 

fazemos 

lojas, esta 

a comparação por 

diferença ocorreu 

tipos 

mais 

fortemente nas lojas especializadas. Nas mercearias da zona 

de classe social mais alta, a venda fiado ocorreu em 55% 

das lojas e, na periferia, em 50%. Nas padarias, os índices 

foram 71% e 45% e, nos açougues, 50% e 22% respectivamente. 

Estas diferenças não foram estatisticamente significantes. 
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A aceitação de tickets como forma de pagamento parece ser 

mais freqüente na periferia do que na área de classe social 

mais elevada. Em Perdizes, apenas 19% das lojas aceitavam 

tickets como forma de pagamento, 46% em Tucuruvi e 38% no 

Capão Redondo. Estas diferenças entre Perdizes e as outras 

regiões foram estatisticamente significativas ao nível de 

95%. 

Examinando a aceitação de tickets por tipo de loja, a 

padaria da periferia apr~sentou a maior aceitação, com 82% 

e as mercearias de Perdizes a menor, com 10%; todos os 

demais casos estiveram na faixa de 30%. A comparação entre 

as mercearias foi estatisticamente significativa ao nível 

de 95%. 

As lojas foram, ainda, avaliadas quanto a sete tipos de 

serviços adicionais: entrega em casa, troca de mercadorias, 

estacionamento, crédito, empacotamento para presentes, 

presença de restaurante ou lanchonete e embalagem. 

o ítem que apresentou maiores diferenças entre bairros, foi 

a entrega em casa: 69% em Perdizes, 29% em Tucuruvi e 26% 

no Capão Redondo. Estas diferenças entre Perdizes e as 

out ras reg i ões foram est at i st i cament e si gn i f i cat i vas ao 

nível de 95%. 

Quando analisamos o serviço de entrega em casa por tipo de 

estabelecimento, a maior variação entre as regiõe ocorreu 
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com os açougues. A segunda maior variação foi a das 

mercearias. As mercearias de Perdizes ofereciam o serviço 

de entrega em casa em 65% dos casos, contra 38% na 

periferia. Nos açougues, os índices foram 90% e 11% 

respectivamente. Estas variações foram estatisticamente 

significantes ao nível de 95%. O fator de localização e a 

presença de telefone nos domicílios podem estar 

contribuindo para esta situação. 

Nos demais itens, apenas as padarias da periferia 

apresentaram diferenças em relação às padarias das zonas 

centrais: 82% das padarias da periferia contavam com 

est ac i onament o, cont ra apenas 28% nas zonas cent ra i se, 

novament e, 82% tinham 1 anchonet e, cont ra 43% nas zonas 

centrais. 

5.2.5 COMUNICAÇÃO 

O uso de propaganda e promoção fo i mu i to 1 i m it ado no 

universo pesquisado. A única promoção conhecida foi, 

basicamente, a oferta de preços promocionais, praticada por 

quase 60% dos est abe 1 ec i ment os, sem di st i nção de tipo ou 

área. Valores levemente mais altos foram encontrados para 

açougues e padarias, em relação às mercearias. 

A propaganda, quando utilizada, era praticada de maneira 

simples, como folhetos, cartazes e foi mais freqüente em 

Pe rd i zes, com 32% cont ra 15% de Tucu ruv i e 8% no Capão 

Redondo. O uso de algum tipo de propaganda est ava, além 
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disso, concentrado nos açougues das zonas centrais com 70% 

dos casos. 

5.2.6 ATMOSFERA DA LOJA 

O ambiente geral das lojas foi observado de manei ra não 

estruturada, mas seguiu a linha dos demais dados já 

apresentados. No Capão Redondo, encontrou-se a maior 

incidência de condições desagradáveis, deficiências de 

sinalização e limpeza, ocorrendo, até, a presença de chão 

de terra em algumas lojas. 

As mercearias, de modo geral, apresentaram 

simples e, mUltas vezes, improvisadas. 

instalações 

Na região de maior renda, a presença de equipamento de 

refrigeração era mais freqüente e, em geral, de tipo mais 

apropriado. Na periferia, ocorreu o uso de geladeiras 

comuns, normalmente destinadas a bebidas para consumo 

loca 1 . 

A falta de maior organização 

pequenas lojas da periferia, 

insuficiência de espaço e, 

método. 

interna, mais frequente nas 

era causada em parte pela 

em parte pela ausência de 

A disposição dos produtos, na região de renda mais alta, 

parecia seguir uma ordenação semelhante à dos supermercados 

maiores enquanto que, nas regiões de menor renda, não 
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parecia haver uma preocupação pelo agrupamento de produtos 

por tipo. 

A 1 impeza, de manei ra geral, foi superior nas lojas da 

região de maior renda. 

A preocupação em manter os preços expostos ao público foi 

maior nas lojas de atendimento tipo balcão da periferia. 

Como a incidência da venda de bebidas alcoólicas, para 

consumo local, cresceu na periferia, o arranjo final destas 

lojas ficou modificado, sendo a ênfase, muitas vezes, dada 

a este tipo de produto. Este fato faz, também, com que o 

nível de ruído das lojas seja diferente. A loja da 

periferia acaba sendo mais barulhenta. 

A iluminação era, em geral, deficiente dando a sensação de 

falta de organização e deficiência de limpeza. 

A mistura de cores sem harmonia foi mais frequente na 

periferia. 

Também, nas regiões de menor renda, era mais comum os 

estabelecimentos não terem qualquer tipo de placa 

anunciando os mesmos. 

o som ambiente era raro, independentemente de região. 
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o atendimento cortês parece estar mais em função do nível 

sócio-cultural do atendente pois, na periferia, percebeu-se 

mais a falta de polidez e não a má-vontade. 

As padarias e açougues parecem ter estabelecido um padrão 

médio de apresentaçã%rganização que é seguido, 

independentemente da classe de renda. 
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6. CONCLUSOES 

Queremos, inicialmente, recapitular os objetivos que 

nortearam a realização deste trabalho: 

a) descrever o varejo alimentar destinado à baixa 

renda através da: 

descrição dos tipos de lojas existentes no 

segment o a li ment ar, em reg i ões de res i dênc i a da 

baixa renda; 

compararação das características dos tipos de 

lojas alimentares destinadas à população de baixa 

renda com as similares existentes nas áreas de 

renda média/alta; 

descrição dos aspectos das variáveis do 

"marketing mix" varejista de forma comparativa, 

tendo como ênfase a oferta para a baixa renda e 

o contraponto na oferta para a renda média/alta. 

b) mostrar as causas que determinam a realidade do 

varejo alimentar em regiões de baixa renda; 

c) confirmar a realidade encontrada com trabalhos 

anteriores e fragmentos teóricos sobre varejo. 

Os resultados relacionados ao item (a) foram expostos no 

capítulo anterior - Resultados da Pesquisa. 
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" 
Neste capítulo final, estaremos apresentando comentários 

relacionados aos ítens (b) e Cc) acima indicados. Além 

disto, colocamos, na última parte deste capítulo, propostas 

de desenvolvimentos futuros. 

6.1 CAUSAS QUE DETERMINAM A REALIDADE DO VAREJO DE BAIXA 

RENDA 

Estaremos, nesta parte do capítulo, apontando as possíveis 

causas para as diferentes realidades da oferta de varejo, 

observadas em nosso trabalho. 

A diferenciação entre as classes sociais faz pressupor que 

tenhamos, também, "marketing mixes distintos. Isto 

corresponde ao ajuste da empresa ao mercado, colocado ao 

final do capítulo de revisão bibliográfica. 

~ triste constatar que a população mais pobre leva 

desvantagem na grande maioria das variáveis do mix 

mercadológico. Normalmente, existe um "trade off" entre as 

diferentes variáveis: paga-se mais caro, mas tem-se uma 

melhor nível de serviço; a distância para atingir-se 

determinado tipo de loja é maior, mas o sortimento é mais 

amplo. 
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No caso da população de baixa renda, o "trade off" não 

existe, quando a comparamos à parcela de renda mais alta. 

O "marketing mix", como um todo, se deteriora. 

Embora tenhamos encontrado uma equivalência no nível de 

preços entre as várias amostras, se tomarmos o verbo 

pagar em seu sentido mais amplo, podemos responder 

afirmativamente à pergunta citada na introdução: "Os pobres 

pagam mais caro pelos alimentos?". 

Est a situação, além 

mercadológicas claras 

de 

de 

representar 

melhoria de 

oportunidades 

desempenho das 

empresas, traz uma preocupação de responsabilidade social, 

que não deve ser esquecida pela iniciativa privada e pelo 

governo. 

Analisaremos, a seguir, algumas variáveis do "marketing 

mix do varejo alimentar e tentaremos apontar as causas 

percebidas para esta desvantagem, do segmento de baixa 

renda. 

Localização 

A população mais pobre tem uma oferta de varejo alimentar 

mais distante de sua residência. O varejo, nestas áreas, 

tende a se concentrar nas principais vias de acesso da 

região. Nas lojas de especialidades, como Padarias e 

Açougues, esta concentração é mais acentuada. 
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~ provável que este fenômeno esteja associado ao menor 

poder aquisitivo, fazendo com que o varejista busque a 

maior área de abrangência possível, para o seu 

estabelecimento. As grandes vias de acesso são a "entrada" 

ou "saída" da região residencial, para os que usam 

transporte público. Outros fatores, como: segurança, 

abastecimento 

importantes. 

e densidade demográfica, podem ser 

Sortimento 

Há indicativos de que existe uma adequação do sortimento às 

características do pÚblico-alvo. O nível de sortimento, em 

amplitude e profundidade, é equivalente, para as regiões de 

alta e baixa renda. 

As diferençàs se situam em ajustes de qualidade. Para a 

população de baixa renda, os itens básicos têm maior 

importância; logo, a sua oferta é mais freqüente. O oposto 

ocorre para os supérfluos. 

Em termos de marcas, a opção de uma marca de menor 

notoriedade é mais freqüente nas 

com apenas algumas exceções. 

regiões de menor renda, 

Este fato ocorre por 

represent ar um menor preço ao consumi dor, dent ro de cada 

categoria, ou por permitir uma compensação na margem de 

lucro do varejista. 
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A utilização dos supermercados como fornecedores das 

mercearias da periferia, pode ser justificado pela 

possibilidade de manter uma boa variedade, sem necessitar 

de grande capital de giro. 

Serviços 

O nível de serviços encontrado, de forma, geral é baixo mas 

é, a i nda ma i s ba i xo, nas áreas de menor renda, 

principalmente no tipo de loja mercearia. 

A qualidade do atendimento oferecido à população da 

p e r i fe r i a , é i n f e r i o r à que 1 e d i s p o n í ve 1 à p opu 1 ação de 

maior renda. Não se pode dizer, contudo, que o consumidor 

de baixa renda está menos satisfeito do que o de renda mais 

alta, pois isto depende de seus hábitos e expectativas. 

Coloca-se, simplesmente, que apenas a mudança de postura do 

comerciante, poderia significar uma elevação do nível de 

atendimento. Isto resultaria em um aumento da satisfação 

deste grupo de consumidores. 

O serviço de entrega em casa, nos moldes aplicados para 

renda mais alta, pOde nem ser eficiente para a população de 

baixa renda, pois pressupõe a posse de telefone por parte 

do consumidor. A necessidade do indivíduo mais pobre parece 

ser o recebimento da compra que ele efetuou, mas que, 

devido ao volume, impossibilitou-o de carregá-la para casa 

no mesmo momento. 
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A maior incidência de compras pagas com tickets, na 

periferia, sinaliza uma maior concessão de crédito aos 

consumidores e acarreta custos financeiros e operacionais 

adicionais. A maior porcentagem de transações pagas com 

tickets, pelo que podemos depreender, está relacionada a 

questões sociais, tais como: 

remuneração dos trabalhadores, 

período de trabalho e outros. 

forma suplementar de 

alimentação durante o 

A institucionalização dos tickets como forma de pagamento 

das compras, num ambiente inflacionário como o do Brasil, 

pode estimular os varejistas a aumentarem os preços, para 

a toda a popu 1 ação, como fo rma de compensa r a pe rda de 

lucratividade ocasionada pelo acréscimo do custo 

financeiro. 

Como a venda fiado, que é outra modalidade de crédito ao 

consumidor, é mais frequente na área central, poderíamos 

pressupor haver uma compensação entre as duas modalidades 

de crédito. No entanto, presumivelmente, o custo do fiado 

é inferior ao custo do trabalho com tickets. O fiado parece 

existir como ",política de boa vizinhança", pois pressupõem 

haver um relacionamento mais íntimo, entre o concedente e 

o cl iente. 

Os tipos, quantidade e qualidade dos serviços parecem estar 

mais em funcao de fatores culturais, do que, propriamente, 

de uma análise de incremento de custos para a loja. 
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Comunicação 

O pequeno varejista típico não utiliza as ferramentas de 

comunicação. Isto deve ocorrer, primeiramente, por 

ignorância do proprietário da loja,no que diz respeito às 

técnicas de comunicação, pois nem ao menos é colocada uma 

placa ou similar na fachada 

segundo lugar, pela falta de 

da loja 

capital 

anunciando-a. 

para i nvest i r 

Em 

em 

comunicação. Finalmente a situação competitiva não exige 

uma atuação mais agressiva pois quase todas as lOjas estão 

em nível equivalente. 

Atmosfera da loja 

Esta variável do "marketing mix" apresenta-se sensivelmente 

diferente para os diferentes grupos sociais. A população de 

baixa renda tem um ambiente muito inferior àquele oferecido 

nas regiões de renda superior. 

Existem, todavia, melhorias que poderiam ser implementadas 

nas lojas da periferia, sem aumento de custos, para o 

comerciante. Elas poderiam, deste modo, significar o 

atingimento de um nível mais razoável de atendimento e de 

apresentação do estabelecimento. A limpeza da área de 

v e n da, o t r atam e n tom a i s c o r d i a 1 dos c 1 i e n t e s , a 

organização dos itens nas prateleiras, uma melhor 

sinalização de preços são exemplos de alterações que, além 

de proporcionar uma melhor qualidade da oferta, 

facilitariam o trabalho do próprio varejista. 
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Outros elementos que, com um pequeno incremento de custo, 

provocariam uma significativa melhora na atmosfera, 

poderiam ser explorados pelo lojista da periferia. Entre 

outros, pode-se citar: a iluminação mais intensa e uma 

melhor conservação da pintura. 

A quest ão cu lt u ra 1 ma i s uma vez apa rece, tendo um peso 

maior do que o fator de custo. 

Tamanho do estabelecimento 

As lojas, de modo geral, apresentam tamanhos menores, 

quant o ma i s pob re a popu 1 ação ao seu redo r. No caso das 

mercearias, a explicação parece residir no aproveitamento 

de espaços, muitas vezes, da própria residência do 

varejista. As lojas são improvisadas, dando a sensação de 

transitoriedade. 

Os açougues da periferia possuem uma oferta de produtos 

menor, o que leva à menor necessidade de espaço. 

As padarias parecem ser mais novas, mais compactas e 

funcionais, com melhor aproveitamento de espaço. 

As relações de causa e efeito, apontadas nesta parte do 

capítulo, só ratificam a necessidade de estudar-se o varejo 

alimentar, de forma compartimentada por classes sociais. 
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6.2 A RELAÇÃO DOS ACHADOS COM A TEORIA E TRABALHOS 

ANTERIORES 

o objetivo deste item do nosso trabalho, é estabelecer uma 

relação entre a teoria colocada no capítulo 2 e os nossos 

achados. 

A deterioração do "marketing mix" do varejo alimentar nas 

regiões de baixa renda 

A rea 1 idade encont rada na reg i ão da Grande São Pau lo, de 

uma deterioração de quase todas as variáveis do marketing 

mix, na oferta de varejo alimentar para a população de 

baixa renda, encontra paralelo bastante forte na situação 

dos "ghettos" norte-americanos. 

Autores como Moyer80 e especialmente Sturdivant 81 relatam, 

até com indignação, a situação "ghettos" em cidades 

americanas. A seguinte citação de Sturdivant ilustra mais 

amplamente a situação: 

"One of the crue7est ironies of our economic system is that 

the disadvantaged are genera 7 7y served by the 7east 

efficient segments of the business community. The spacious, 

we77 stocked, and efficient7y managed stores characteristic 

of America's high7y advanced distribution system are rare7y 

present in the ghetto. The marve7s of mass merchandising 

and its benefits for consumers norma 7 7y are not shared with 

80 MOVER, R. e M.H. - "Macro Marketing ... p.2 

81 STUROIVANT, F. O. - "Better Oeal ... p.10 
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the 70w-income fami 7 ies. Instead, thei r shopping districts 

are dotted wi th sma 77, inefficient, "mom and pop 

estab 7 ishments more c 70se 7y re 7ated to stores in 

underdeve70ped contries than to the sophisticated network 

of retai 7 institutions dominant in most of the V.S. 

economy. 

A questão do preço dos alimentos para a população de baixa 

renda 

O primeiro tópico a ser analisado refere-se à questão 

preço. 

Este tem sido o tema mais freqüente de trabalhos norte

americanos, envolvendo a questão de cunho social: "Os 

pobres pagam mais caro pelos alimentos?". 

Nosso estudo mostrou que não existem diferenças 

significativas de preços, entre as lojas próximas às 

moradias das populações de baixa e alta renda. Essas lojas 

são estabelecimentos de pequeno porte, em geral 

classificados como mercearias. 

Esta conclusão é semelhante a vários trabalhos publicados 

no exterior, segundo Moyer82 e Alcaly83. 

82 MOVER, R. e M.D.H. - "Macro Marketins" ... p. 2 

-83 ALCALV, R. e A.K. - "Food Prices ... p.20 
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A equivalência encontrada desprezou o aspecto qualidade da 

oferta. Esta sistemática é usual, como coloca Kirsten 84 , 

pois comparações entre amostras' ficam dificultadas pela 

não-disponibilidade, 

produto/marca/tamanho, 

em todas 

para cada 

as lojas, 

categoria 

do mesmo 

de produto 

pesquisada. Enfim, mesmo havendo equivalência de preços 

entre regiões, ela não é absoluta. 

A resposta completa à questão colocada anteriormente, só 

pode ser obtida com uma análise, também, da demanda e do 

comportamento do consumidor, que não foi objeto do presente 

trabalho. Esta análise permitiria evidenciar, por exemplo, 

o quanto o consumidor se abastece neste varejo próximo à 

sua residência e de que forma. 

~ claramente conhecido, que as lojas menores tendem a 

apresentar preços superi ores aos prat i cados nos grandes 

supermercados. Logo, a intensidade de compra de alimentos 

nos diferentes tipos de lojas, para os diferentes grupos de 

consumidores, teria que ser avaliada para uma resposta 

completa à questão original. 

A 1 iteratura indica claramente que os indivíduos 

pertencentes às classes mais baixas se abastecem, em maior 

intensidade, nas lojas locais quando comparados à parcela 

ma i s r i ca da popu 1 ação85 86 87 88 

84 KIRSTEN, J.T. - "Metodologia ... p. 48 

85 KUNREUTHER, H. - "Why the Poor ... p.2 
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Os pontos anteriormente citados permitem inferir que a 

população de baixa renda acaba por, realmente, pagar mais 

caro pelos alimentos. 

o papel da pequena loja no abastecimento alimentar e sua 

sobrevivência 

Fazemos um segundo questionamento, quando avaliamos a 

existência das mercearias, como o tipo mais freqüente de 

loja na oferta de varejo alimentar. 

Na periferia, a mercearia parece não ter vínculos ou 

diferenciações maiores, que a sustente num momento de 

competição mais intensa. Atualmente, sobrevivem por serem 

a única opção de abastecimento, para uma parcela da 

população com menor mobilidade física, como apontam MoyerB9 

e Mart i neau 90 • 

A sobrevivência das pequenas lojas está, normalmente, 

associada a algum tipo de diferenciação. Este é o caso das 

"bodegas" portoriquenhas da Filadélfia descrito por 

Kau fman 91 . As "bodegas" mant i ve ram-se compet i t i vas po r 

ocuparem um espaço próprio: oferecem uma linha de 

86 ENGEL,J.F.;R.D.B. e P.W.M. - "Consumer ... p.11 

87 STURDIVANT, F. D. - "Better Deal ... p.10 

88 LEVY, S. J. - "Social Class '" p.12 

89MOYER, R. e M.D.H. - "Macro Marketing "p. 2 

90MARTINEAU, P. - "Social Classes ... " p. 15 

91 KAUFMAN, C.J. e S.A.H. - "The Role of - p. 3 
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produtos voltada à comunidade local e o atendimento é 

feito, em parte, na língua espanhola, como desejam os 

clientes. Este tipo de estabelecimento tornou-se, quase, um 

centro de cultura hispânica no bairro. 

Na própria pesquisa, as mercearias da área de maior renda 

também parecem ter encontrado algum grau de diferenciação. 

Estas lojas oferecem uma maior conveniência para a 

clientela através da compra por telefone, a entrega em 

casa, a venda fiado, etc. 

Baseado em estudos anteriores 9293 poderíamos dizer que 

a mercearia da periferia mantem-se como forma de 

abastecimento da sua vizinhança, porque o consumidor mais 

pobre pesquisa menos intensamente o binômio preço e 

qualidade. 

Além disto, estudos de diversos autores94 95 96 colocam 

que os consumidores procuram as lojas, que reflitam sua 

classe social e estão ansiosos em evitar as lojas dirigidas 

para outra classe .social. 

92MOVER, R. e M.D.H. - "Macro Marketing ... " p. 2 

93RICHARDS, L. G. - "Consume r Practices ... " p. 16 

94MARTINEAU, P. - "Social Classes ..... p. 15 

95BENNET, P. D. e H.H.K. - "O Comportamento ..... p. 18 

96ENGEL, J.F. ;R.D.B. e P.W.M. - "Consumer ... p. 11 
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Mesmo considerando estas informações, acreditamos que o mix 

mercadológico da mercearia da periferia possa ser ajustado, 

para um padrão melhor, sem perder a identificação com a sua 

vizinhança. 

6.3 PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Este trabalho deve ser visto como um primeiro esforço em 

compreender uma realidade tão complexa. Novos estudos serão 

necessários para um conhecimento mais completo da oferta de 

varejo alimentar destinado ao segmento de baixa renda. 

Em primeiro lugar, considera-se importante que novas 

pesquisas sejam feitas para validarem os achados, para a 

totalidade da população de baixa renda, residente em São 

Paulo. Outras áreas, com diferentes gradações do nível 

sócio econômico, poderão ser analisadas. 

Uma segunda etapa será o estudo do perfil 

áreas periféricas de São Paulo. Este 

subdividir-se em quatro tópicos, que são: 

da demanda das 

estudo pode 

os aspectos das fontes de abastecimento do consumidor; 

tamanho e frequência das compras; 

razoes para a escolha do local de compra; 

a satisfação deste consumidor. ... 
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Uma terceira proposta seria também relacionada à demanda, 

abordando as marcas disponíveis para o consumidor de baixa 

renda. O objetivo seria verificar o grau de aceitação, por 

parte deste consumidor e do varejo, a marcas desconhecidas 

ou pouco conhecidas, Que representem preços mais baixos. 

Este estudo poderá servir de base para estratégias 

mercadológicas específicas, para este segmento de mercado 

e para este canal de distribuição. 
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QUESTIONARIO 

Nome da loja: ____________________________________ _ 

Endereço: __________________________________________ __ 

Tipo de atendimento 

auto-serviço 

) balcão 

( especializado 
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Tamanho da loja 

NQ de check-outs: 

m2 da área de venda: 

nQ de itens que a loja comercializa: 

nQ de marcas por categoria de produto: 

nQ de funcionários: ----------------

Localização da loja 

) no meio do região - longe de ruas de grande fluxo 

no meio do região - numa rua de grande fluxo 

( dentro d~ shopping center 

) junto de outras lojas 

outro - especificar ____________________________ _ 

Compra da loja é feita: 

( ) diretamente das indústrias 

( ) em atacados ou distribuidor que entregam na loja 

em atacados ou distribuidor, mas ele vai até a loja 

) misto - indústrias, atacados e distribuidor 

( ) grande supermercado de preços baixos 

o Sr.(a) é o único proprietário da loja? ______________ __ 

A sua empresa é considerada microempresa? 

o Sr.(a) possue outra loja? __________________________ _ 

Onde ela se localiza? -------------------------------------

11 7 



o Sr.(a) acha que seus preços são: 

( ) mais altos que a média da região 

na média da região 

) abaixo da média da região 

Como o Sr.(a) fixa seus preços? 

) um % único para todos os itens 

( % variado para cada item 

o Sr.(a) estimaria que os gastos de seus clientes sejam por 

volta de quantos cruzeiros por compra? ____________________ _ 

Serviços 

horário de funcionamento: ______________ __ 

( entrega em casa 

) troca de mercadorias 

) estacionamento 

( ) crédito 

) emp~cotamento de presentes 

( restaurantes e lanchonetes. 

( embalagem 

( ) outros - especificar 
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Qu a 1 é o principal concorrente de sua 

loja? __________________ _ 

Rotatividade média dos funcionários: 

A sua loja faz algum tipo de promoção? ____________ __ 

A sua loja faz algum tipo de propaganda? __________________ __ 

Os seus clientes em geral vem às compras: 

) de carro 

a pé 

de ônibus 

outros, especifique: ________________________________ __ 

O Sr.(a) conhece seus clientes pelo nome? 

( ) sim 

( não 

( alguns 

A sua loja vende: 

) com cheque 

( ) com caterneta de crédito 

fiado 

com cartão de crédito 

1 1 9 



Coment ár ios 

loja: 

PRODUTO 

CARNE 

LEITE 

FEIJÃO 

ARROZ 

sobre 

PREÇO 

FARINHA DE TRIGO 

ACHOCOLATADO 

MACARRÃO 

CAF~ 

AÇÚCAR 

ÓLEO 

MARGARINA/MANTEIGA 

EXTRATO DE TOMATE 

BISCOITO CREAM CRACKER 

MAIONESE 

LEITE CONDENSADO 

PAPEL HIGIÊNICO 

SABÃO EM PEDRA 

SABÃO EM PÓ 

SABONETE 

SHAMPOO 

os aspectos 

MARCAS VENDIDAS 
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TABELAS DE RESULTADOS 

E 

AVALIAÇAO ESTATíSTICA 

1 21 



GESTÃO DAS LOJAS E COMUNICAÇÃO 
N° MÉDIO MICRO POSSUE USO DE USO DE 

(valores em %) PROPRIET. EMPRESA OUTRA LOJA PROMOÇÃO PROPAGANDA 

AREAS 
TUCURUVI 1.7 81 % 15% 56% 15% 

C.REDONDO 1.5 66% 24% 57% 8% 

PERDIZES 1.6 88% 18% 60% 32% 

-
RENDA M/A 
MERCEARIAS 1.6 95% 6% 50% 0% 

PADARIAS 2.2 100% 33% 67% 20% 

AÇOUGUES 1.5 80% 20% 70% 70% 

B.RENDA 
MERCEARIAS 1.4 87% 18% 50% 5% 

PADARIAS 2.3 30% 10% 73% 0% 

AÇOUGUES 1.7 71 % 55% 56% 11 % 
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ABASTECIMENTO 
DIRETO ATACADO ATACADO SUPER-

(valores em %) INDUSTRIA DISTRIBUIDOR BALCÃO MISTO MERCADOS 

ARE AS 

TUCURUVI 11 % 39% 43% 36% 21 % 

C.REDONDO 23% 11 % 29% 37% 40% 

PERDIZES 28% 23% 12% 37% 2% 

RENDA M/A 

MERCEARIAS 5% 30% 15% 50% 5% 

PADARIAS 14% 43% 0% 43% 0% 

AÇOUGUES 80% 0% 0% 20% 0% 

B.RENDA 
MERCEARIAS 5% 32% 50% 27% 40% 

PADARIAS 0% 9% 18% 73% 36% 

AÇOUGUES 78% 11 % 0% 11 % 
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MERCEARIAS 
"""""""""""":::""",:,:"::,,,:,,,:::, 

TUCURUVI 

C.REDONDO 

PERDIZES 

nÚlnerode 

média desvio padrão respostas 

(x) (S) (n) 

64 50 17 

44 38 25 

72 56 20 

T estes de significância Graus de T tabela T tabela 
.......... .;; .... 

*9Wqª~M~~ .. ···:n»:> T calculado Liberdade 95% 90% 

TUCURUVI X C.REDONDO 

TUCURUVI X PERDIZES 

C.REDONDO X PERDIZES 

1.3975 

(0.4589) 

(1.9115) 

28 
35 

32 

1.701 

1.697 

1.697 

l.313 significante a 90% 

l.310 não significante 

l.310 significante a 95% 



I\) 
(J1 

TUCURUVI 

C.REDONDO 

PERDIZES 

•• :ninÃREA·DEVl0NDAn:·n·· :»·>.·»»1······· ...... ·.· ... ··.·.·.·.:.·.·· ... 
: ..... U .....•.•. Q@) •••••••••• U ... :.>·: número de 

média desvio padrão respostas 

(x) (S) (n) 

205 

183 

225 

133 

116 

124 

5 

6 

7 

Testes de significância Graus de T tabela T tabela 

I~oo~~$I~$·m·.·H T calculado Liberdade 95% 90% 

TUCURUVI X C.REDONDO 

TUCURUVI X PERDIZES 

C.REDONDO X PERDIZES 

0;2894 

(0.2641) 

(0.6304) 

8 

8 

11 

1.860 

1.860 

1.796 

1.397 não significante 

1.397 não significante 

1.363 não significante 



.:.>.:'« <: >' 
.:: ..... : ....... ,.,. < 

.. ' 

AÇOUGUES 

TUCURUVI 

C.REDONDO 

PERDIZES 

Testes de significância 
TÓtãlââ§á:t~~}· ...... . 

TUCURUVI X C.REDONDO 

TUCURUVI X PERDIZES 

C.REDONDO X PERDIZES 

média 

(x) 

38 

32 

78 

I 

/? 

desvio padrão 

(S) 

15 

9 

66 

T calculado 

0.6378 I 
(1.6918)i 

(2.0623)\ 

número de I 
respostas 

(n) 

:1 
9 j 

Graus de 1 T tabela T tabela 

Liberdade I 95% 90% 

3 2.353 

10 1.812 

8 I 1.860 

1.638 não significante 

1.397 significante a 90 % 
1.372 significante a 95% 



TUCURUVI 

C.REDONDO 

PERDIZES 

Testes de significância 

número de 

média desvio padrão respostas 

(x) (S) (n) 

50 

62 

137 

43 

135 

336 

24 

34 

40 

Graus de 

i-~~4.M·.~~$····.·························"·······"····· ......... . T calculado Liberdade 

TUCURUVI X C.REDONDO 

TUCUR UVI X PERDIZES 

C.REDONDO X PERDIZES 

(0.4846) 

(1.6157) 

(1.2942) 

42 

41 

53 

T tabela 

95% 

1.697 

1.697 

1.676 

Ttabela 

90% 

1. 310 não significante 

1.310 significante a 90% 

1.299 não significante 



····cómUMEDíAooR.· ... ••• 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

Testes de significância 

~mN~{ç~$'P®~· número de 

média desvio padrão respostas 

(x) (S) (n) 

62 

36 

102 

32 

30 

91 

19 

6 

9 

número de 

média desvio padrão respostas 

(x) (S) (n) 

45 48 37 

30 12 11 

58 34 9 

Graus de 

Ri~f>~~~~â;~í~»J T calculado Liberdade 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

1.5773 

0.4698 

1.3588 

17 

6 

10 

T tabela 

95% 

1.740 

1.943 

1.812 

Ttabela 

90% 

1.333 significante a 90% 

1 .440 não significante 

1.372 não significante 



TUCURUVI 

C.REDONDO 

PERDIZES 

Testes de significância 

·.~qGÂÇt?A.~Q·L~§~~···. 
~~Â$~&P~~~XW 

número de 

proporção respostas (n) 

50% 

42% 

67% 

28 

38 

43 

Z tabela 

~~~ •• ~~.~I$ •••••••• •• ••• • ••• •••··••••·•········•·•·•··.••••••.• Z calculado 95% 

TUCURUVI X C.REDONDO 

TUCURUVI X PERDIZES 

C.REDONDO X PERDIZES 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

Testes de significância 

0.6452 

(1.4308) 

(2.2583) 

1.6450 

1.6450 

1.6450 

número de 

proporção respostas (n) 

70% 

43% 

70% 

20 

7 

10 

.B~~~~~~·~?~~~·· .. 
• RPAJ$.G~NPJ;.WMJX.P.·.·· 

número de 

proporção respostas (n) 

61 % 

0% 

34% 

44 

11 

9 

Z tabela 

@tSij~Mí~~~~~~I~WÂ. Z calculado 95% 

MERCEARIAS 0.6945 1.6450 

129 

Z tabela 

90% Conclusão 

1.282 não significante 

1.282 significante a 90 % 

1.282 significante a 95 % 

Z tabela 

90% Conclusão 
1.282 não significalúe 



Cr$1000 / uno 
TUCURUVI CAPÃO REDONDO PERDIZES 

média desvio número de média desvio número de média desvio número de 

(x) padrão (S) respostas (n) (x) padrão (S) respostas (n) (x) padrão (S) respostas (n) 

LEITE 

FEIJÃO 11.4 1.7 11.0 10.6 1.6 21.0 11.4 3.3 14.0 
ARROZ 10.1 1.1 15.0 8.7 1.4 21.0 9.8 2.9 15.0 
FARINHA DE TRIGO 11.4 1.3 18.0 10.7 1.7 20.0 10.6 3.2 15.0 
ACHOCOLATADO 11.5 3.0 17.0 13.7 1.9 17.0 11.2 3.4 19.0 
MACARRÃO 12.5 2.1 17.0 11.7 1.8 20.0 11.5 3.3 I 19.0 

w CAFÉ 16.6 1.4 18.0 16.0 1.8 19.0 15.5 4.1 17.0 
O 

AÇUCAR 11.3 1.2 16.0 11.3 1.5 21.0 10.5 2.8 19.0 
OLEO 15.1 2.2 17.0 15.7 1.9 19.0 14.9 4.7 16.0 
MARGARINA 10.0 1.6 15.0 10.6 1.6 18.0 9.4 2.6 16.0 
EXTRATO 8.0 0.9 14.0 7.3 1.6 21.0 5.4 1.6 20.0 
BISCOITO (C.CRACKER) 10.6 1.6 17.0 9.5 1.9 20.0 11.4 3.4 20.0 

MAIONESE 33.5 2.7 17.0 33.9 5.3 18.0 30.7 9.1 19.0 
LEITE CONDENSADO 16.7 1.7 15.0 17.7 1.9 17.0 16.0 4.3 19.0 

PAPEL HIGllNICO 3.9 1.9 17.0 3.3 0.7 21.0 3.7 1.4 13.0 

SABÃO EM PEDRA 4.8 1.0 15.0 5.1 1.4 21.0 4.8 1.5 14.0 
SABÃO EM PO 16.8 2.3 15.0 16.9 3.4 19.0 15.8 5.7 13.0 
SABONETE 5.3 1.6 14.0 5.9 1.3 22.0 5.8 I 2.9 13.0 

SHAMPOO 20.3 2.7 8.0 21.2 2.8 7.0 16.6 7.9 6.0 I 



A 

TESTE DE SIGNIFICANCIA - PREÇOS 

TUCURUVI x C. REDON DO 

Graus de T tabela T tabela 

T calculado Liberdade 95% 90% Conclusão 
LEITE 

FEIJÃO 1.254 19 1.729 1.328 não significante 

ARROZ 3.444 34 1.645 1.282 significante a 95 % 
FARINHA DE TRIGO 1.445 35 1.645 1.282 significante a 90 % 
ACHOCOLATADO (2.530) 27 1.703 1.314 significante a 95 % 
MACARRÃO 1.209 32 1.645 1.282 não significante 

w CAFÉ 1.074 33 1.645 1.282 não significante 

AÇUCAR 0.207 35 1.645 1.282 não significante 

OLEO (0.904) 32 1.645 1.282 não significante 

MARGARINA (1.040) 30 1.645 1.282 não significante 

EXTRATO 1.483 32 1.645 1.282 significante a 90 % 
BISCOITO (C.CRACKER) 1.932 35 1.645 1.282 si gnificante a 95 % 

MAIONESE (0.334) 26 1.706 1.315 não significante 

LEITE CONDENSADO (1.461 ) 30 1.645 1.282 significante a 90 % 

PAPEL HIG:rf:NICO 1.295 19 1.729 1.328 não significante 

SABÃO EM PEDRA (0.580) 34 1.645 1.282 não significante 

SABÃO EM PO (0.014) 31 1.645 1.282 não significante 

SABONETE (1.132) 24 1.711 1.318 não significante 

SHAMPOO (0.666) 13 1.771 1.350 não significante 



"'-

TESTE DE SIGNIFICANCIA - PREÇOS 

TUCURUVI x PERDIZES 

Graus de T tabela T tabela 

T calculado Liberdade 95% 90% Conclusão 
LEITE 

FEIJÃO (0.049) 20 1.725 1.325 não significante 

ARROZ 0.374 18 1.734 1.330 não significante 

FARINHA DE TRIGO 0.876 18 1.734 1.330 não significante 

ACHOCOLATADO 0.316 34 1.645 1.282 não significante 

MACARRÃO 1.174 31 1.645 1.282 não significante 
w CAFÉ 0.994 19 1.729 1.328 não significante 
I\) 

AÇUCAR 1.162 25 1.708 1.316 não significante 

OLEO 0.144 21 1.721 1.323 não significante 

MARGARINA 0.762 25 1.708 1.316 não significante 

EXTRATO 5.996 31 1.645 1.282 significante a 95 % 
BISCOITO (C.CRACKER) (0.871 ) 28 1.701 1.313 não significante 

MAIONESE 1.278 22 1. 717 1.321 não significante 

LEITE CONDENSADO 0.709 25 1.708 1.316 não significante 

PAPEL HIGIÊNICO 0.346 28 1.701 1.313 não significante 

SABÃO EM PEDRA 0.019 22 1.717 1.321 não significante 

SABÃO EM PO 0.586 15 1.753 1.341 não significante 

SABONETE (0.511) 19 1.729 1.328 não significante 

SHAMPOO 1.100 6 1.943 1.440 não significante 



A 

TESTE DE SIGNIFICANCIA - PREÇOS 
C. REDON DO X PERDIZES 

Graus de T tabela T tabela 

T calculado Liberdade 95% 90% Conclusão 
LEITE 

FEUÃO (0.862) 17 1.740 1.333 não significante 

ARROZ (1.412) 19 1.729 1.328 significante a 90 % 

FARINHA DE TRIGO 0.064 20 1.725 1.325 não significante 

ACHOCOLATADO 2.770 29 1.699 1.311 significante a 95 % 

MACARRÃO 0.322 28 1.701 1.313 não significante 
w CAFÉ 0.430 22 1. 717 1.321 não significante w 

AÇUCAR 1.015 27 1.703 1.314 não significante 

OLEO 0.643 19 1.729 1.328 não significante 

MARGARINA 1.562 24 1. 711 1.318 significante a 90 % 
EXTRATO 3.899 39 1.645 1.282 significante a 95 % 
BISCOITO (C.CRACKER) (2.141 ) 30 1.645 1.282 significante a 95 % 
MAIONESE 1.346 29 1.699 1.311 significante a 90% 

LEITE CONDENSADO 1.576 26 1.706 1.315 significante a 90 % 
PAPEL HIGrnNICO (1.007) 16 1.746 1.337 não significante 

SABÃO EM PEDRA 0.467 26 1.706 1.315 não significante 

SABÃO EM PO 0.571 18 1.734 1.330 não significante 

SABONETE 0.138 15 1.753 1.341 não significante 

SHAMPOO 1.372 6 1.943 1.440 não significante 



TUCURUVI 

C.REDONDO 

PERDIZES 

:~º~gºº~IT.~N$·! número de 

média desvio padrão respostas 

(x) (S) (n) 

163 

134 

120 

119 

87 

82 

17 

25 

20 

Testes de significância Graus de T tabela T tabela 

Tõ~ª~it~~niEt/»> T calculado Liberdade 95% 90% 

TUCURUVI X C.REDONDO 

TUCURUVI X PERDIZES 

C.REDONDO X PERDIZES 

0.8605 

1.2575 

0.5538 

27 

28 
42 

1.703 

1.701 

1.697 

1.314 não significante 

1 .313 não significante 

1. 310 não significante 



úJ 
01 

TUCURUVI 

C.REDONDO 

PERDIZES 

, 

-~Q~RºP~~W.$ número de 

média desvio padrão respostas 

(x) (S) (n) 

68 

73 

53 

35 

26 

13 

5 

6 

7 

T estes de significância Graus de T tabela T tabela 

W§W4~~t~~HUn» T calculado Liberdade 95% 90% 

TUCURUVI X C.REDONDO 

TUCURUVI X PERDIZES 

C.REDONDO X PERDIZES 

(0.2644) 

0.9143 

1.7099 

7 

5 

7 

1.895 

2.015 

1.895 

1.415 não significante 

1.476 não significante 

1. 415 significante a 90 % 



NÚMERO DE MARCAS 
TUCURUVI CAPÃO REDONDO PERDIZES 

média desvio número de média desvio número de média desvio número de 

(x) padrão (S) respostas (n) (x) padrão (S) respostas (n) (x) padrão (S) respostas (n) 

LEITE 1.61 0.75 18 1.15 0.36 13 1.46 0.49 13 

FEIJÃO 1.20 0.40 17 1.30 0.70 20 1.15 0.36 13 

ARROZ 3.00 1.33 19 2.09 1.37 22 1.86 0.88 15 

FARINHA DE TRIGO 2.63 0.98 19 1.68 0.86 19 1.62 0.85 16 

ACHOCOLATADO 2.44 0.89 18 1.94 0.93 17 1.90 1.19 21 

MACARRÃO 2.94 1.19 19 2.25 1.21 20 2.55 1.56 20 

CAFÉ 2.84 0.98 19 2.40 1.11 20 2.16 1.38 18 
(.o.) 

m AÇUCAR 1.52 0.67 19 1.31 0.55 22 1.10 0.30 19 

OLEO 2.89 1.11 19 2.14 1.24 21 1.88 1.32 17 

MARGARINA 2.77 1.22 18 2.05 0.99 19 2.33 1.24 18 

EXTRATO 2.15 0.93 19 1.75 0.76 20 1.90 0.88 20 

BISCOITO (C.CRACKER) 3.77 0.97 19 2.65 1.10 20 1.73 0.90 19 

MAIONESE 2.16 0.83 19 1.61 0.82 18 1.30 0.45 20 

LEITE CONDENSADO 1.31 0.46 19 1.16 0.37 18 1.30 0.45 20 

PAPEL HIGIf:NICO 3.84 1.81 19 2.77 1.70 22 3.16 2.30 12 

SABÃO EM PEDRA 4.84 2.00 19 3.31 1. 71 22 4.07 3.12 13 

SABÃO EM PO 3.57 1.22 19 2.80 1.20 20 3.00 1.63 12 

SABONETE 4.57 1.84 19 3.27 1.81 22 5.83 3.28 12 

SHAMPOO 2.70 1.56 17 2.57 1.29 14 3.60 1.95 10 



TESTE DE SIGNIFICÂNCIA - NÚMERO DE MARCAS 
TUCURUVI x C. REDON DO 

Graus de T tabela T tabela 

calculado Liberdade 95% 90% Conclusão 
LEITE 2.266 26 1.706 1.315 significante a 95% 

FEIJÃO (0.543) 31 1.697 1.310 não significante 

ARROZ 2.154 38 1.697 1.310 significante a 95 % 
FARINHA DE TRIGO 3.176 35 1.697 1.310 significante a 95 % 

ACHOCOLATADO 1.623 33 1.697 1.310 significante a 90 % 

MACARRÃO 1.795 37 1.697 1.310 significante a 95% 

CAFÉ 1.314 37 1.697 1.310 significante a 90 % 
w AÇUCAR 1.086 35 1.697 1.310 não significante 
-J 

OLEO 2.018 38 1.697 1.310 significante a 95 % 

MARGARINA 1.965 33 1.697 1.310 significante a 95% 

EXTRATO 1.466 35 1.697 1.310 significante a 90 % 

BISCOITO (C.CRACKER) 3.377 37 1.697 1.310 significante a 95 % 

MAIONESE 2.027 35 1.697 1.310 significante a 95% 

LEITE CONDENSADO 1.096 34 1.697 1.310 não significante 

PAPEL HIGI~NICO 1.941 37 1.697 1.310 significante a 95 % 

SABÃO EM PEDRA 2.611 36 1.697 1.310 significante a 95 % 

SABÃO EM PO 1.986 37 1.697 1.310 significante a 95 % 

SABONETE 2.273 38 1.697 1.310 significante a 95 % 

SHAMPOO 0.254 29 1.699 1.311 não significante 



TESTE DE SIGNIFICÂNCIA - NÚMERO DE MARCAS 
TUCURUVI x PERDIZES 

Graus de T tabela T tabela 

calculado Liberdade 95% 90% Conclusão 
LEITE 0.673 29 1.699 1.311 não significante 

FEUÃO 0.359 27 1.703 1.314 não significante 

ARROZ 2.997 31 1.697 1.310 significante a 95 % 

FARINHA DE TRIGO 3.265 33 1.697 1.310 significante a 95 % 

ACHOCOLATADO 1.618 36 1.697 1.310 significante a 90 % 

MACARRÃO 0.880 35 1.697 1.310 não significante 

CAFÉ 1.720 31 1.697 1.310 significante a 95 % 
w AÇUCAR 2.494 25 1.708 1.316 significante a 95 % 
CO 

OLEO 2.469 31 1.697 1.310 significante a 95 % 

MARGARINA 1.073 34 1.697 1.310 não significante 

EXTRATO 0.861 37 1.697 1.310 não significante 

BISCOITO (C.CRACKER) 6.720 36 1.697 1.310 significante a 95 % 

MAIONESE 3.993 27 1.703 1.314 significante a 95 % 

LEITE CONDENSADO 0.069 37 1.697 1.310 não significante 

PAPEL HIGllNICO 0.868 19 1.729 1.328 não significante 

SABÃO EM PEDRA 0.786 19 1.729 1.328 não significante 

SABÃO EM PO 1.041 19 1.729 1.328 não significante 

SABONETE (1.215) 15 1.753 1.341 não significante 

SHAMPOO (1.244) 16 1.746 1.337 não significante 



---- ~-------~ 

TESTE DE SIGNIFICÂNCIA - NÚMERO DE MARCAS 

C. REDON DO X PERDIZES 

Graus de T tabela T tabela 

calculado Liberdade 95% 90% Conclusão 
LEITE (1.838) 22 1. 717 1.321 si gnificante a 95 % 

FEUÃO 0.808 30 1.697 1.310 não significante 

ARROZ 0.622 35 1.697 1.310 não significante 

FARINHA DE TRIGO 0.207 32 1.697 1.310 não significante 

ACHOCOLATADO 0.116 36 1.697 1.310 não significante 

MACARRÃO (0.680) 36 1.697 1.310 não significante 

CAFÉ 0.587 33 1.697 1.310 não significante 
w AÇUCAR 1.545 33 1.697 1.310 significante a 90 % 
c.o 

OLEO 0.620 33 1.697 1.310 não significante 

MARGARINA (0.756) 33 1.697 1.310 não significarite 

EXTRATO (0.577) 37 1.697 1.310 não significante 

BISCOITO (C.CRACKER) 2.865 36 1.697 1.310 significante a 95% 

MAIONESE 1.423 26 1.706 1.315 significante a 90 % 

LEITE CONDENSADO (1.051) 36 1.697 1.310 não significante 

PAPEL HIGIÊNICO (0.516) 18 1.734 1.330 não significante 

SABÃO EM PEDRA (0.809) 16 1.746 1.337 não significante 

SABÃO EM PO (0.369) 18 1.734 1.330 não significante 

SABONETE (2.504) 15 1.753 1.341 significante a 95 % 
SHAMPOO (1.458) 15 1.753 1.341 significante a 90% 



NÚMERO DE MARCAS 
TUCUR UVI CAPÃO REDONDO PERDIZES 

média desvio número de média desvio número de média desvio número de 

(x) padrão (S) respostas (n) (x) padrão (S) respostas (n) (x) padrão (S) respostas (n) 

LEITE 2.60 0.48 5 2.66 0.94 6 2.83 1.07 6 

FEUÃO 

41 
ARROZ 

FARINHA DE TRIGO 1.60 0.80 5 1.00 0.00 4 1.00 0.00 

ACHOCOLATADO 1.60 0.48 5 1.50 0.50 4 1.80 0.74 si 
MACARRÃO 2.20 1.16 5 1.75 0.82 6 1.40 0.48 

CAFÉ 3.20 0.74 5 2.33 1.24 6 2.83 1.67 :1 .J:>. 
O AÇUCAR 1.20 0.40 5 1.00 0.00 3 1.50 0.50 

OLEO 2.33 1.24 3 1.00 0.00 6 2.00 0.81 3 I 

MARGARINA 2.80 1.16 5 1.66 0.47 6 2.66 0.94 6 1 

EXTRATO 2.00 1.26 5 1.33 0.47 6 2.00 0.63 1 
5( 

BISCOITO (C.CRACKER) 2.40 1.35 5 1.50 0.76 6 2.00 0.57 6/ 

MAIONESE 2.20 0.74 5 1.33 0.47 6 1.60 0.48 5 

LEITE CONDENSADO 1.80 0.74 5 1.16 0.37 6 1.25 0.43 4 

PAPEL HIG~NICO 1.00 0.00 1.00 0.00 
SABÃO EM PEDRA 1.00 0.00 1 
SABÃO EM PO 1.00 0.00 2 
SABONETE 1.30 0.47 3 3.00 0.00 
SHAMPOO 



TESTE DE SIGNIFICÂNCIA - NÚMERO DE MARCAS 
TUCURUVI x C. REDON DO 

Graus de T tabela T tabela 

calculado Liberdade 95% 90% Conclusão 
LEITE (0.136) 8 1.860 1.397 não significante 

FARINHA DE TRIGO 1.677 4 2.132 1.533 significante a 90% 

ACHOCOLATADO 0.303 6 1.943 1.440 não significante 

+>- MACARRÃO 0.729 7 1.895 1.145 não significante 

CAFÉ 1.438 8 1.860 1.397 significante a 90 % 
AÇUCAR 1.118 4 2.132 1.533 não significante 

OLEO 1.858 2 2.920 1.886 significante a 90 % 
MARGARINA 2.061 5 2.015 1.476 significante a 95 % 
EXTRATO 1.126 5 2.015 1.476 não significante 

BISCOITO (C.CRACKER) 1.326 6 1.943 1.440 não significante 

MAIONESE 2.274 7 1.895 1.145 significante a 95 % 
LEITE CONDENSADO 1.759 6 1.943 1.440 significante a 90 % 



TESTE DE SIGNIFICÂNCIA - NÚMERO DE MARCAS 

LEITE 

FARINHA DE lRIGO 

ACHOCOLATADO 

MACARRÃO 

CAFÉ 

AÇUCAR 

OLEO 

MARGARINA 

EXTRATO 

BISCOITO (C.CRACKER) 

MAIONESE 

LEITE CONDENSADO 

TUCURUVI X PERDIZES 

Graus de 

calculado Liberdade 

(0.473) 

1.677 

(0.507) 

1.425 

0.488 

(1.105) 

0.386 

0.217 

0.000 

0.618 

1.521 

1.394 

7 

4 

7 

5 
7 

9 

3 
8 

6 

5 

7 

7 

T tabela 

95% 

1.895 

2.132 

1.895 

2.015 

1.895 

1.833 

2.353 

1.860 

1.943 

2.015 

1.895 

1.895 

T tabela 

90% 

1.145 

1.533 

1.145 

1.476 

1.145 

1.383 

1.638 

1.397 

1.440 

1.476 

1.145 

1.145 

Conclusão 
não significante 

significante a 90 % 
não significante 

não significante 

não significante 

não significante 

não significante 

não significante 

não significante 

não significante 

significante a 90% 

significante a 90% 



TESTE DE SIGNIFICÂNCIA - NÚMERO DE MARCAS 

LEITE 

ACHOCOLATADO 

MACARRÃO 

CAFÉ 

AÇUCAR 

OLEO 

MARGARINA 

EXTRATO 

BISCOITO (C.CRACKER) 

MAIONESE 

LEITE CONDENSADO 

C. R E D O N D O X P E R DIZ E S 

Graus de 

calculado Liberdade 

(0.292) 

(0.723) 

0.880 

(0.589) 

(2.449) 

(2.138) 

(2.331) 

(1. 966) 

(1.289) 

(0.938) 

(0.343) 

10 

7 

8 

9 

5 
2 

7 

7 

9 

9 

6 

T tabela 

95% 

1.812 

1.895 

1.860 

1.833 

2.015 

2.920 

1.895 

1.895 

1.833 

1.833 

1.943 

T tabela 

90% 

1.372 

1.145 

1.397 

1.383 

1.476 

1.886 

1.145 

1.145 

1.383 

1.383 

1.440 

Conclusão 
não significante 

não significante 

não significante 

não significante 

significante a 95 % 
significante a 90 % 
significante a 95 % 
significante a 95 % 

não significante 

não significante 

não significante 



·nu .... uHijÔRASbiE/······················· 
FºN~JÇjNÃM$N1'Q número de 

TUCURUVI 

C.REDONDO 

PERDIZES 

Testes de significância 

média 

(x) 

13.1 
12.8 

12.1 

l'~ml~~$.~~~$nn» 

TUCURUVI X C.REDONDO 

TUCURUVI X PERDIZES 

C.REDONDO X PERDIZES 

desvio padrão 

(S) 

2.02 
2.29 

2.12 

T calculado 

0.5469 
1.9682 

1.3812 

respostas 

(n) 

27 

35 
42 

Graus de 

Liberdade 

59 

58 

70 

T tabela T tabela 

95% 90% 
, 

1.645 1.282 não significante 

1.645 1.282 significante a 95 % 

1.645 1.282 significante a 90% 



MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

·• ..... U.···.UÔRASDÊ}U ... ······>···· 
WºNçip.~*~NTQ· número de 

média desvio padrão respostas 

(x) (S) (n) 

11.3 

16.6 

11.7 

1.21 

0.44 

1.00 

·.·U········.·.·E:ÔRAS.O:EU···/>········· 

20 

10 

10 

.~º~~.º~~~Tº· número de 

média desvio padrão respostas 

(x) (S) (n) 

12.4 1.66 40 

16.7 0.80 7 

11.6 0.81 9 

Testes de significância Graus de 

U~º.~10~~~[~~~~ 
MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

T calculado 

(2.9181) 

(0.3004) 

0.2405 

Liberdade 

14 

9 

17 

T tabela 

95% 

1. 761 

1.833 

1.740 

T tabela 

90% 

1.345 significante a 95% 

1.383 não significante 

1.333 não significante 



TUCURUVI 

C.REDONDO 

PERDIZES 

Testes de significância 

número de 

proporção respostas (n) 

29% 

26% 

69% 

28 

39 

42 

Z tabela 

ttn§~ •• 4#.~ •• ~~I$ •••••• • •• · ••• • ••• •· •• ••••·•••· •• •····•··.•••..•••... Z calculado 95% 

TUCURUVI X C.REDONDO 

TUCURUVI X PERDIZES 

C.REDONDO X PERDIZES 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

Testes de significância 

0.2720 

(3.2849) 

(3.8696) 

1.6450 

1.6450 

1.6450 

número de 

proporção respostas (n) 

65% 

14% 

90% 

20 

7 

10 

número de 

proporção respostas (n) 

38% 

9% 

11 % 

40 

11 

9 

Z tabela 

~~~~~Ml~~~~~~~ij~* Z calculado 95% 

MERCEARIAS 1.9754 1.6450 

146 

Z tabela 

90% Conclusão 

1.282 não significante 

1.282 significante a 95 % 

1.282 significante a 95 % 

Z tabela 

90% Conclusão 
1.282 significantea95% 



número de 

proporção respostas (n) 

TUCURUVI 54% 28 

C.REDONDO 31 % 39 

PERDIZES 53 % 43 

T estes de significância Z tabela 

~~~ .. ~~$~~~$.................................................... Z calculado 95% 

TUCURUVI X C.REDONDO 1.8907 1.6450 

TUCURUVI X PERDIZES 0.0826 1.6450 

C.REDONDO X PERDIZES (2.0124) 1.6450 

...........•• ······•· •••• · •• ·•·•·.· •••• ··•·· •• ··m.· •• ·.W ••••• ·••• ••••• ••• •• ••• •••• • ••. •·•••·•• ••• • •••• ·.~g.·w~~B·.·.· ....... . 
RENDA MÉDIA! ALTA número de 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

Testes de significância 

proporção respostas (n) 

55% 

71 % 

50% 

20 

7 

10 

· .. ····.·.·.~~g.·w~p$· .. ···.··.·· 
número de 

proporção respostas (n) 

50% 

45% 

22% 

40 

11 

9 

Z tabela 

~N.a.~I~~~~t~ÂI~W~ Z calculado 95% 

MERCEARIAS 0.3654 1.6450 

147 

Z tabela 

90% Conclusão 

1.282 significante a 95 % 

1.282 não significante 

1.282 significante a 95 % 

Z tabela 

90% Conclusão 

1 .282 não significante 



TUCURUVI 

C.REDONDO 

PERDIZES 

Testes de significância 

••••••• •• Âq~ITÂ·~~P~T$······ •••• •• •• • 
número de 

proporção respostas Cn) 

46% 28 

38% 39 

19% 43 

Z tabela 

~~~·.ª~~I~~ .•..•••. · •••••.. · .... · .• ····· .. ···.····.···......... Z calculado 95% 

TUCURUVI X C.REDONDO 

TUCUR UVI X PERDIZES 

C.REDONDO X PERDIZES 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

Testes de significância 

0.6558 

2.4345 

1. 9129 

1.6450 

1.6450 

1.6450 

número de 

proporção respostas (n) 

10% 

28% 

40% 

20 

7 

10 

········.~ç~.X~~t~K$T$······.······ .. 
número de 

proporção respostas (n) 

35% 

82% 

33% 

40 

11 

9 

Z tabela 

~~Nij~·I~~ij~~W~~~~ Z calculado 95% 

MERCEARIAS (2.0643) 1.6450 

148 

Z tabela 

90% Conclusão 

1.282 não significante 

1.282 significante a 95 % 

1.282 significante a 95 % 

Z tabela 

90% Conclusão 

1.282 significante a 95 % 



·····.··.CONHEcE.éBtENTE.·.···· 
••• ••• •·• •• • •••••• ·~~Ç~·NQ~· •• ••• •• ••••••••••• 

número de 

proporção respostas (n) 

TUCURUVI 43% 28 

C.REDONDO 15% 39 

PERDIZES 35 % 43 

T estes de significância Z tabela 

~WI •• ~~~.I~$ ••••••• • •• •• •• • •••• ·••·••••··•·······•····•....•••• Z calculado 95% 

TUCURUVI X C.REDONDO 2.5552 1.6450 

TUCURUVI X PERDIZES 0.6782 1.6450 

C.REDONDO X PERDIZES (2.0754) 1.6450 

número de 

proporção respostas (n) 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

40% 

28% 

40% 

20 

7 

10 

número de 

proporção respostas (n) 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

Testes de significância 

40% 

9% 

11 % 

~~~~W~.~~~~~~~~~. Z calculado 

MERCEARIAS 0.0000 

149 

40 

11 

9 

Z tabela 

95% 

1.6450 

Z tabela 

90% Conclusão 

1.282 significante a 95 % 

1.282 não significante 

1.282 si gnificante a 95 % 

Z tabela 

90% Conclusão 
1.282 não significante 



SERVIÇOS 
TROCA DE ESTACIO- . LANCHO-

(valores em %) ~ERCADORIA NAMENTO NETE ~MBALAGEM 

ARE AS 
TUCURUVI 82% 18% 25% 82% 

C.REDONDO 87% 26% 26% 90% 

PERDIZES 86% 21 % 10% 83% 

RENDA M/A 
MERCEARIAS 90% 20% 0% 80% 

PADARIAS 70% 28% 43% 100% 

AÇOUGUES 90% 10% 10% 80% 

B.RENDA 
MERCEARIAS 100% 2% 15% 98% 

PADARIAS 73% 82% 82% 73% 

AÇOUGUES 78% 22% 0% 89% 

150 



proporção número de 

bom + ótimo respostas (n) 

TUCURUVI 58% 27 

C.REDONDO 76 % 35 

PERDIZES 88 % 42 

Testes de significância Z tabela 

~WI!ªM·II$.: Im.. Z calculado 95% 

TUCURUVI X C.REDONDO (1.5085) 1.6450 

TUCURUVI X PERDIZES (2.8584) 1.6450 

C.REDONDO X PERDIZES (1.3813) 1.6450 

proporção número de 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

MERCEARIAS 

PADARIAS 

AÇOUGUES 

Testes de significância 

bom + ótimo respostas (n) 

89% 

86% 

100% 

20 

10 

10 

proporção número de 

bom + ótimo respostas (n) 

60% 

91 % 

67% 

40 

7 

9 

Z tabela 

M~~~·:I.~~:!:~~~..INw.~ Z calculado 95% 

MERCEARIAS 2.3035 1.6450 

1 51 

Z tabela 

90% Conclusão 

1.282 significante a 90% 

1.282 significante a 95 % 

1.282 significante a 90% 

Z tabela 

90% Conclusão 
1.282 significante a 95% 
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