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Resumo 

 O setor varejista destaca-se no cenário socioeconômico brasileiro, pois gera riqueza e 

desenvolvimento para as cidades. Esse setor é constituído, em sua maioria, por empresas de 

médio e pequeno porte, sendo que, o ramo de produtos alimentícios possui grande 

representatividade. Todavia, atualmente, os supermercados varejistas de menor porte passam 

por um momento de recessão e encaram a necessidade da utilização de técnicas e métodos que 

os tornem mais competitivos frente à concorrência das grandes redes de autosserviço. Diante 

disso, o objetivo central desse trabalho é compreender os fundamentos do marketing no setor 

varejista de supermercado de pequeno e médio porte de Vitória da Conquista - Ba. O estudo 

possui abordagem qualitativa com caráter exploratório, e contou com a colaboração dos 

gestores de marketing de seis supermercados locais. Além disso, a pesquisa é subsidiada por 

autores, como: Kotler (2010), Parente (2002), Urdan e Urdan (2006),Pereira (2013) e Boava 

(2012).Assim, os resultados obtidos apontam que, a maior parte dos gestores de marketing não 

possui curso superior ou formação na área, bem como, demostram que as ferramentas são 

utilizadas, porém sem conhecimento técnico aprofundado por parte dos gestores. Mediante a 

esses resultados, pode-se concluir que a especialização em marketing mostra ser a melhor 

alternativa para o uso e implementação das técnicas e ferramentas mercadológicas. 
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Apresentação 

  

O setor varejista destaca-se no cenário socioeconômico brasileiro, pois gera riqueza e 

desenvolvimento para as cidades. Uma vez que, é responsável por uma parcela significante dos 

postos de trabalho do país, o que contribui consideravelmente para expansão da economia. Para 

melhor dimensionar essa afirmação, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE, 2017) apontam que, no ano de 2014, haviam 1,6 milhões de empresas atuantes na área 

do comércio, sendo que 78% dessas empresas eram do segmento de comércio varejista e 

empregavam cerca de 7,8 milhões de pessoas. 

 

O varejo está em constante renovação, sendo possível verificar que a sobrevivência em um 

mercado altamente competitivo é baseada no conhecimento de estratégias, para agregar valor 

ao negócio e fidelizar os consumidores. Nesse contexto, surge o marketing de varejo com a 

finalidade de melhorar a forma de se comunicar com o cliente, através de um mix, que vai da 

apresentação da loja até a promoção de venda, visando a implementação uma série de ações 

que geram inovação e faz com que a empresa se lance frente à concorrência. Esse segmento é 

subdivido em diversas áreas, sendo que o supermercado é o formato que mais se destaca no 

sistema de autosserviço, principalmente, por ser de maior visibilidade e frequência de visitas. 

 

Apesar de toda a representatividade do varejo para a economia brasileira, o momento é de 

recessão, tanto no contexto nacional quanto no contexto regional. E as empresas de médio e 

pequeno porte são as que mais sentem o efeito da crise. No que tange o âmbito regional, o 

varejo em Vitória da Conquista, apesar da recessão, se apresenta fundamental para fomento da 

economia urbana, que vem se desenvolvendo mais a cada ano e despertando o interesse de 

empreendedores.  

 

Na cidade, o bairro Alto Maron se destaca pela quantidade de estabelecimentos 

supermercadistas, são cerca de 35 empresas de médio e pequeno porte no setor varejista de 

alimentos. Diante do exposto e pela representatividade dessas lojas para geração emprego e 

movimentação da economia conquistense, surge o questionamento:  Como os fundamentos do 

marketing se manifestam no setor varejista de supermercado de pequeno e médio porte de 

Vitória da Conquista - Ba? Desse modo, é necessário conhecer como o composto 

mercadológico influência na realidade vivenciada pelos supermercados varejistas cidade, 

devido à importância dos mesmos para geração de emprego e estimulo da economia. 

 

Metodologia 

A abordagem que abrange esse estudo é a qualitativa, por ser um método que permite melhor 

analisar as relações sociais. De acordo com Godoy (1995, p. 21), “um fenômeno pode ser 

melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte”. Além disso, buscou-se 
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conciliar a literatura acerca da temática abordada com a coleta de dados em campo. 

Caracterizando-se, assim, quanto à sua natureza, como empírico.  

Na pesquisa foi utilizada uma amostragem não-probabilística e optou-se pelo critério de 

acessibilidade. A amostra não-probabilística é aquela em que o pesquisador escolhe os 

participantes.De acordo com Gil (2002, p. 84), no critério de acessibilidade “o pesquisador 

seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, 

representar o universo”. 

 

Desse modo, o estudo ocorreu no bairro Alto Maronem Vitória da Conquista, que conta com 

cerca de 35 empresas de pequeno e médio porte do setor varejista de alimentos (CNC, 2017). 

Para realização do estudo foram selecionadas 6 empresas atuantes nesse nicho de mercado. 

Tratam-se de supermercados de médio e pequeno porte, classificados de acordo com a definição 

da Abras, que indica que o caracteriza o supermercado é o autosserviço e o volume de compra 

condicionado ao cliente, bem como, o tamanho da área de vendas, número de checkouts, entre 

outros. Assim, a população analisada é formada por empresas do comércio varejista de 

supermercado. 

 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas, questionários, observação e análise 

documental. Primeiramente, foram realizadas entrevistas orais gravadas com os gerentes de 

marketing, cujo roteiro foi semiestruturado, por ser um método que permite a adequação, 

conforme identificada a necessidade por parte do pesquisador. Posteriormente, foi empregado 

questionário misto (perguntas abertas e fechadas) aos mesmos respondentes da entrevista, no 

intuito de complementar as informações obtidas acerca do objeto de estudo. A coleta 

documental foi feita através de registros estatísticos, fotos, entre outros. Para Gil (2002, p. 147), 

“essas fontes documentais são capazes de proporcionar ao pesquisador dados em quantidade e 

qualidade suficiente para evitar a perda de tempo e o constrangimento”. Já a observação se deu 

no intuito de coletar dados percebidos quanto a apresentação dos estabelecimentos que 

compõem a amostragem. E para tabulação desses dados, foram utilizadas as ferramentas Word 

e Excel. Assim, por meio do embasamento teórico, foi possível julgar os dados de forma mais 

adequada, afim de chegar ao alcance dos objetivos propostos.  

 

Resultados 
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Aqui são interpretados e discutidos os dados obtidos por meio de técnicas de observação e 

análise documental, bem como, por entrevistas e questionários aplicados à amostragem 

selecionada. Os respondentes foram denominados por numeração de 1 a 6, no intuito de 

preservar suas identidades e dos supermercados estudados.  

 

Contextualização do cenário de pesquisa 

 

O setor de varejo, é uma das principais bases da economia da cidade de Vitória da Conquista. 

De acordo com a PMVC (2017), o comércio varejista, juntamente com as áreas de educação, 

saúde e construção civil, são os principais estimuladores da economia urbana. Assim, o setor 

varejista apresenta fundamental importância para o desenvolvimento da cidade. Pereira (2013) 

aponta que no final dos anos 80, início dos anos 90, o comércio varejista da cidade passa por 

uma mudança, ocorrendo uma descentralização varejista, que passa a utilizar vários outros 

pontos da cidade como área comercial também. Esse desenvolvimento se deu, principalmente, 

pela localização geográfica da cidade, que inclui a BR 116 e as rodovias estaduais BA 415 e 

BA 262. Assim, a cidade pôde se conectar com outras regiões da Bahia e de outros estados 

brasileiros, tornando-a um centro comercial regional (PEREIRA, 2013). 

 

Nesse contexto de descentralização, aparece o bairro Alto Maron. Com o seu alto potencial no 

comércio varejista de supermercado, utilizando várias forças centrípetas, se coloca como uma 

das principais áreas de comércio de varejo da cidade. O bairro está localizado no lado leste da 

cidade de Vitória da Conquista e faz “divisa” com o Centro, Petrópolis, Panorama, Flamengo e 

Recreio. Dispõe de uma feira livre, vários supermercados e minimercados, padarias, farmácias, 

lojas de materiais para construção, granjas, casas lotéricas dentre outros serviços dos mais 

variados segmentos. 

 

Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 

2017), o bairro possui 53 empresas do mercado varejista de supermercado dentre elas 6% de 

pequeno porte, Micro 34% e Médio 60% e não apresenta empresa do segmento de grande porte. 

Essas empresas possuem uma idade média de 10 anos e taxa de mortalidade de 7 anos. 

 

Perfil dos entrevistados 
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No que diz respeito ao perfil dos entrevistados, é possível verificar, por meio da Tabela 3, as 

características inerentes aos gestores de marketing do bairro Alto Maron de Vitória da 

Conquista - Ba. Foram levadas as seguintes características para analises dos entrevistados: sexo, 

idade, estado civil escolaridade, função tempo médio como gestor e tempo médio de atuação 

no mercado. 

Tabela 3 – Perfil dos entrevistados 

Gestor Sexo Faixa etária 
Estado 

civil 
Escolaridade Função 

Tempo médio 
como gestor 

Tempo médio 
que atua no 

mercado 

1 Masculino 41 a 50 anos Solteiro  Ensino Médio Gerente Mais que 20 anos Mais que 20 anos 

2 Feminino 21 a 30 anos Solteiro  Ensino Médio Gerente De 1 a 4 anos De 1 a 4 anos 

3 Masculino 41 a 50 anos Casado  Ensino Médio Gerente De 16 a 20 anos De 16 a 20 anos 

4 Masculino  Acima de 51 anos Casado  Ensino Fundamental Gerente Mais que 20 anos Mais que 20 anos 

5 Masculino 31 a 40 anos Casado  Ensino Superior Gerente De 11 a 15 anos De 16 a 20 anos 

6 Masculino 21 a 30 anos Solteiro  Ensino Superior Gerente De 5 a 10 anos De 11 a 15 anos 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Percebe-se, a predominância do sexo masculino na população analisada, dos 6 gestores 

entrevistados, 1 é representante do sexo feminino, e os outros 5 são representantes do sexo 

masculino. No que tange a faixa etária, diferente do que ocorre no mercado de trabalho, as 

empresas supermercadistas preferem gestores com um certo grau de experiência, onde pôde ser 

observado na tabela acima. Uma vez que, a grande maioria dos gestores entrevistados tem uma 

idade acima de 31 anos, isso se deve ao fato de a função ser direcionada ou passada por 

gerações. 

 

Com relação ao grau de instrução, uma minoria dos entrevistados cursou o ensino superior. 

Esses entrevistados conseguem aplicar, de fato, as técnicas mercadológicas de varejo e, assim, 

acompanham mais de perto a evolução do varejo e a inserção tecnológica no ramo de atuação. 
 

Eu percebi que se atrelasse um conhecimento técnico a experiência do meu pai 

conseguiríamos fazer uma melhor gestão (Gestor 6). 

 

Deixei o estudo para os meus filhos, eles que vão tocar esse negócio, logo logo  

(Gestor4). 

 

 

O tempo médio como gestor e o tempo de atuação no mercado nos indicam que a iniciação 

nessa função começou muito jovem, já que a média de atuação nesse mercado é de 16 anos. 

Ficou perceptível, através da análise, que a experiência é um ponto importante para quem 

assume a função de gestor de marketing. 

 

Conhecimento do composto varejista e utilização dos conceitos pelos gestores de Marketing 
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O setor varejista de supermercado é de fundamental importância para o PIB brasileiro e 

sustentação do comércio de Vitória da Conquista.Porém, como já apontado, o setor vem 

passando por dificuldades, tendo um encolhimento de 6% no último ano e enfrentando uma 

forte recessão, devido à crise econômica que atinge o país. O RADAR SEBRAE (2017) aponta 

uma taxa de mortalidade no setor de 7% no bairro Alto Maron. Assim, é necessário conhecer 

as ferramentas mercadológicas para fidelização de clientes, alavancagem de resultados e 

sobrevivência frente à concorrência. 

 

A tabela a seguir nos ajuda a identificar e discutir sobre o conhecimento e utilização das 

técnicas. 

 

Tabela 4 – Utilização e conhecimento das ferramentas 

Gestor 
Atualização em 

marketing 
Conhecimento do 

composto marketing 

Conhecimento do 
composto de 

varejo 
Conhecimento das ferramentas 

1 Não Já ouvi falar Já ouvi falar Ponto 

2 Não Já ouvi falar Sim Mix de produtos 

3 Não Não Não - 

4 Não Não Não - 

5 Não Sim Sim Mix de produtos 

6 Não Sim Sim Mix de produtos 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
 

Em relação ao composto varejista, conforme a pesquisa de campo, percebe-se que nenhum dos 

gestores entrevistados possuem atualização em marketing, 3 gestores conhecem o composto 

varejista, 2 não conhecem e 1 já ouviu falar, um número baixo, mediante a importância das 

ferramentas varejistas na influência da decisão de compra do cliente. Sabe-se que, o composto 

de varejo é a combinação de mercadorias, preços, publicidade, localização, atendimento ao 

cliente, vendas, distribuição física e projeto do prédio, conforme Quadro 4. 

 

Quadro 4 – 6P’s composto varejista 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Parente (2000) 

 

Assim, foi possível averiguar que, o mix de produtos foi a ferramenta varejista mais lembrada 

pelos entrevistados que afirmaram conhece-las, sendo perceptível o cuidado em oferecer uma 
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variedade de produtos onde o cliente pode optar por uma melhor qualidade ou um produto 

similar com menor valor agregado, fazendo com que a decisão de compra do consumidor não 

saia de dentro do estabelecimento. Já, os entrevistados que não possuem um conhecimento 

dessa ferramenta afirmam que com a crise a redução de variedade e mix favorece a sobrevida 

do negócio. 

 

Ainda falando sobre mix de produtos, verificou-se que as 6 empresas utilizam da variedade de 

produtos, possuem uma grande gama de produtos, em média de 10.000 a 15.000, pouco se 

emprega garantia de produtos, fazem o uso de marcas advindas de várias localidades, inclusive 

marcas internacionais, não possui marca própria e, em sua maioria, utiliza das limpezas das 

gôndolas semanais, garantindo a qualidade dos produtos e mantendo uniformidade nas suas 

embalagens de origens, como pode ser observado na figura 10. 

 

Figura 10- Mosaico de mix de produtos das empresas 

        Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Visualizando o mosaico de imagens, e ao observar a fala do Gestor 1, percebe-se que a falta de 

conhecimento técnico faz com que as suas gôndolas fiquem vazias, podendo fazer com que o 

consumidor procure um concorrente, para comprar o produto que não encontrou no 

estabelecimento. Isso não foi observado nas outras 5 empresas, que mesmo após a crise, 

mantém um variado mix de produtos como disposto no mosaico. 

 

A crise me fez perceber que o consumidor quer um produto mais barato, porém não 

deixa de lado a qualidade. As compras dos estoques olho de perto para não faltar nada 

para o meu cliente e não haver ruptura de produtos no supermercado (Gestor 4). 
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Quando se fala em preço, a grande maioria dos gestores que colaboraram com o estudo, entende 

que essa é uma tática importante, porém não considera uma ferramenta do composto de varejo. 

De acordo com eles, para se ter uma loja no mercado varejista de supermercados é crucial ter 

preço e acompanhar a concorrência em determinados produtos. 

 

Se você não acompanhar o preço da concorrência você fica sem vender, as vezes é 

necessário reduz muito o lucro para conseguir essa competitividade (Gestor 3). 

 

 

Na análise da Tabela 6, que utiliza os exemplos de decisões, como: posicionamento de preços, 

estratégia de preços, preços psicológicos e margem de lucratividade, foi verificado que o 

desconto a vista é a estratégia mais utilizada para atrair e fidelizar os clientes, o desconto a vista 

funciona somente para pagamentos em dinheiro onde não tem inserção de impostos e é possível 

arcar com esse desconto sem mexer na margem de lucratividade das empresas, uma vez que a 

utilização do cartão de crédito mesmo que somente em uma parcela tem altas taxas de 

utilização. A maioria dos supermercados utiliza em média 25% de lucratividade, margem de 

segurança para os supermercados, onde é possível abater impostos, custos operacionais e ter 

uma lucratividade viável para manter o negócio aberto e o mais importante, conseguir manter 

o preço competitivo com a concorrência. 

 

Uma informação que chamou atenção foi o fato da empresa 2, utilizar como estratégia de preço, 

a nota promissória para os seus clientes. Enquanto, a empresa 3 possui cartão próprio, onde 

realiza descontos como preço de a vista e possui um maior prazo para pagamento. 

 

Parente (2000) reforça essa concepção e diz que, para o varejista o preço constitui a variável de 

marketing que afeta diretamente a competitividade, o volume de vendas, as margens e a 

lucratividade das empresas varejistas. 
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Tabela 6– Variáveis de preço 

Empresa 
Posicionamento de preço Estratégia de preço 

Utiliza estratégia de 

Preço Psicológico? 
Margem de lucratividade 

1 Preço baseado no custo do 

produto 
Desconto Preço Unitário 25% 

2 Preço baseado no custo do 

produto, Preço baseado no 

concorrente, Preço baseado na 

qualidade do produto 

Desconto, Forma de 

pagamento, Outras 
Preço Pacote 20% 

3 Preço baseado no custo do 

produto, Preço baseado no 

concorrente, Preço baseado na 

qualidade do produto 

Desconto, Prazo, Forma de 

pagamento 
Preço Pacote 25% 

4 Preço baseado no custo do 

produto, Preço baseado no 

concorrente, Preço baseado na 

qualidade do produto 

Desconto, Prazo, Forma de 

pagamento 
Preço Pacote 25% 

5 Preço baseado no custo do 

produto, Preço baseado no 

concorrente, Preço baseado na 

qualidade do produto 

Desconto, Prazo, Forma de 

pagamento 
Nenhuma Depende do produto 

6 Preço baseado no custo do 

produto, Preço baseado no 

concorrente, Preço baseado na 

qualidade do produto 

Desconto, Prazo, Forma de 

pagamento 
Preço Unitário 25% 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Parente (2000) reforça essa concepção e diz que, para o varejista o preço constitui a variável de 

marketing que afeta diretamente a competitividade, o volume de vendas, as margens e a 

lucratividade das empresas varejistas. 

 

A promoção, foi uns dos pontos mais apontados pelos respondentes (mais de 70%), quando 

tratamos de ferramentas do marketing. Nosdados obtidos, foi possível verificar que os gestores 

utilizam essa ferramenta de forma correta. Os supermercados, afim de atrair os clientes e 

fidelizá-los, utilizam de parcerias com os fornecedores, angariando recursos e descontos para 

investir em promoções e divulgações. 

 

Além das datas comemorativas (dia dos pais, mães, namorados), a cadeia varejista do Alto 

Maron, utiliza: carro de som, outdoors, encarte promocional, comunicação de promoção, 

através de ponta de gôndolas alugadas por fornecedores, donos de marcas conhecidas do grande 

público.  

Eu utilizo  o tablóide digital e físico através das minhas redes sociais, essa é uma 

poderosa ferramenta para atrair clientes para o meu supermercado (Gestor 5). 
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O mosaico de imagens, a seguir, evidência a comunicação das ofertas promocionais da cadeia 

varejista de supermercados do Alto Maron de Vitória da Conquista, que foi estudada. 

                                        Figura 12 – Mosaico sinalização de ofertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: Pesquisa de campo(2017) 

 

Fazendo uma análise do mosaico apresentado, é perceptível a utilização de encartes, pontas de 

gôndolas e ilhas, no momento do estudo também foi observado a utilização de outdoor pela 

empresa 5 e carro de som pela empresa 4. Desse modo, fica evidenciado é que as empresas 

conseguem fazer uma boa comunicação e utilização das variáveis de promoção, porém uma 

importante ferramenta para a divulgação das promoções são as redes sociais.  

 

A apresentação da loja é discutida por Levy e Weitz (2000), sinalizando a relevância da 

apresentação da loja, dizendo que nenhuma outra variável do mix varejista provoca tanto 

impacto inicial no cliente, como a loja em si, pois constitui o primeiro contato com o 

consumidor. Para Parente (2000) a apresentação de loja surge como um ponto-chave para o 

relacionamento entre a empresa e o cliente. 

 

As lojas estudadas, em sua maioria, apresentam indicadores, levados em consideração pelos 

clientes no primeiro contato com a loja.No que diz respeito a limpeza, todas as lojas possuem 

funcionários disponíveis para a limpeza do estabelecimento. Quanto a iluminação, é adequada 

(nenhuma com iluminação diferenciada para os setores), e gôndolas bem organizadas. Contudo, 

o que ficou evidenciado foi o espaço de circulação das lojas, apenas 2 lojas possuem um bom 

espaço de circulação para os carrinhos (essas lojas foram reformadas recentemente). 

 

Antes de reformar a minha loja contratei uma equipe de engenheiros e arquitetos para 

montar o projeto e uma equipe de marketing para pensar de que forma o meu cliente 
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ficaria satisfeito no meu supermercado, cliente satisfeito e mais tempo no 

supermercado é uma maior possibilidade de gasto (Gestor 5). 

 

O mosaico a seguir demonstra a simulação de layout de 3 lojas estudadas, como também 

imagens do planejamento para circulação dos carrinhos. 

 

Figura 13 – Simulação do planograma e espaço de circulação das lojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                   Fonte: Pesquisa de campo (2017 

 

Analisando as imagens do mosaico e com base nas observações dos supermercados, foi 

perceptível que as empresas 1 e 2 não possuem um plano de layout, o que dificulta a circulação 

dos carrinhos, o espaçamento de uma gôndola para a outra é disponível apenas para um 

carrinho. Já a empresa 6, possui um bom espaço para circulação, disposição das adequada,sendo 

possível a circulação de até 2 carrinhos ao mesmo tempo. As empresas precisam se preocupar 

com essa variável, uma vez que os clientes podem deixar de ir à loja por falta de comodidade 

na circulação.  

 

Quanto à variável pessoal, os serviços fazem parte do marketing como uma maneira de agregar 

valor ao produto(COBRA,1997). Dessa forma, foi percebido no nicho estudado, um grande 

esforço em atender bem o cliente, para que o mesmo volte a realizar novas compras no 

estabelecimento,todas as lojas estudadas utilizam fardamentos adequados para o atendimento 

ao cliente.Na empresa 5, por exemplo, os funcionários da panificação e açougue utilizam de 

roupas brancas trocadas diariamente, luvas, botas e touca no cabelo, fazendo com que os 

consumidores tenhamconfiabilidade quanto à manipulação dos alimentos dessa seção. 

 

Após a reforma e a nova estruturação de marketing da loja o novo visual dos 

funcionários cria credibilidade, vários consumidores já me parabenizaram e 

agradecem pelo serviço prestado (Gestor 5). 
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Contudo, o mesmo serviço não percebido na empresa 1, onde os colaboradores não possuem 

funções especificas e detalhadas. Por se tratar de uma empresa familiar e os colaboradores 

serem parentes, o proprietário e gestor não acha interessante o desgaste com essa variável do 

marketing. 

 

Aqui todos os meus clientes são amigos, o cliente vem até aqui por que gosta dessa 

informalidade (Gestor 1). 

 

Outro ponto que se deve levar em consideração são os treinamentos que as empresas 5 e 6 

fazem mensalmente com os seus funcionários, qualificando a mão de obra, afim de sobressair 

de qualquer situação embaraçosa que possa colocar em cheque a credibilidade dos serviços 

prestados. As empresas 5 e6 possuem mais de 5 checkouts e funcionários treinados nas funções 

de caixa e empacotador, para evitar filas e prestar de fato um serviço diferenciado aos clientes. 

 

Por fim, o último P das variáveis do composto varejista, o ponto, onde de acordo com Kotler 

(2010), os varejistas costumam afirmar que a chave para o sucesso de uma empresa de varejo 

está na localização. Portanto, a localização como também o produto, preço, promoção, 

apresentação e pessoal, entendem-se como um conjunto de variáveis com função de auxiliar o 

varejista na tomada de decisão, objetivando melhor satisfazer o cliente. 

 

De acordo com a análise, foi identificado que dos 6 gestores entrevistados, 2 tem o seu 

empreendimento em importantes avenidas da cidade de Vitória da Conquista e 4 possuem os 

estabelecimentos em importantes ruas do bairro Alto Maron. Assim, as 6 lojas varejistas estão 

instaladas em pontos estratégicos de esquina, facilitando a visualização pelo cliente e 

melhorando a facilidade de acesso às lojas. 

 

Esses terrenos eram baratos na época a área era desvalorizada, meus tios e meu pai 

tinham barraca de cereais na feira, e resolveram montar o primeiro supermercado, o 

Alto Maron foi escolhido por estar próximo ao centro e o baixo valor dos terrenos 

(Gestor 1). 

 

A nossa localização facilita o estacionamento dos nossos clientes, além de não 

estarmos no fluxo do grande centro podemos utilizar as duas ruas como 

estacionamento para os clientes (Gestor 5). 

 

Os empreendimentos não possuem grandes estacionamentos, no máximo 6 vagas e os 

cruzamentos das ruas em que as lojas estão localizadas ajudam para o embarque e o 

desembarque de clientes.O mosaico a seguir apresenta a localização e o posicionamento de 5 
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das lojas varejista do bairro Alto Maron de vitória da conquista que foram utilizadas para 

estudo. 

 

Figura 14 – Localização das lojas 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                      Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Como ilustra a Figura 14 e utilizando das observações feitas em campo, a empresa 1 encontra-

se em local privilegiado, no cruzamento de 2 ruas importante do bairro Alto Maron, porém essa 

localização não está bem aproveitada, a loja que já teve a abertura das portas nas duas vias, hoje 

se mantém somente com a porta principal aberta na rua vicinal que dá acesso a AV. João Pessoa, 

a lateral da porta tomou uma outra utilidade para alocar os carros dos clientes virando espaço 

para estacionamento. 

 

Ainda analisando a Figura 14,verifica-se que todas as lojas possuem fachadas visíveis com boa 

aparência e pinturas sem desgaste. 

 

O sentido mercadológico utilizado pelo setor varejista de supermercados do Alto Maron 

 

O sentido mercadológico, diz respeito ao entendimento ou à razão mercadológica adotada pelas 

empresas estudadas. Um ponto levantado durante a pesquisa sobre esse sentido técnico do 

marketing, se dar mediante a evolução tecnológica dessas ferramentas, o envolvimento na era 

digital, as aplicações móveis (app´s) para reforçar e experiência digital, o CRM social para 

dialogar e a Gamificação para orientar os comportamentos dos clientes. Tratam de três técnicas 

que não são mutuamente exclusivas. 

 

Já no seu lado profissional percebe-se o esforço dos gestores para se fazer a fidelização dos 

consumidores existentes, onde é preciso manter o nível de atendimento que lhe foi apresentado 
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desde a primeira vez em que o mesmo chegou ao estabelecimento. Nas entrevistas,pode ser 

verificada que há a preocupação em manter o cliente, segundo os gestores conquistar um novo 

cliente custa muito para a organização. Fidelizar, é a maior preocupação dos gestores de 

marketing várias estratégias de manter o cliente bem relacionado e com uma boa impressão da 

loja são desenvolvidas, não se pode apenas conquistar os consumidores é necessário fidelizá-

los. 

 

Tabela 11 - Conceito e visão do marketing dos gestores 
Gestor Conceito de marketing Inserção do marketing Visão do marketing 

1 

 

É a comunicação das promoções 

Desde o estacionamento da 

loja até a gôndola de 

preços 

Atrair clientes 

2 

 

É o jeito de comunicar ofertas para 

obter bons resultados 

Patrocínio de um time de 

futebol 
Atrair clientes 

3 

 

É a forma de comunicar e atrair o 

cliente para a loja 
Na loja Atrair clientes 

4 

 

É a maneira de dar visibilidade aos 

produtos 
Na loja Atrair clientes 

5 

 

 

São as ferramentas básicas para se 

gerar necessidades e atender 

expectativas dos clientes em potencial 

Desde o estacionamento da 

loja até a gôndola de 

preços 

Ferramentas e estratégias para buscar 

um maior volume de vendas baseado 

nas necessidades dos clientes 

6 

 

 

É um conjunto de atividades 

orientado a entender e atender as 

necessidades do cliente 

Trabalhos diferenciados 

com as famílias dos 

funcionários 

Apoio na busca e fidelização de 

clientes  

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Quando se fala do social, os gestores utilizam-se da responsabilidade social para estar bem 

relacionado com os clientes e fazer uma boa divulgação da sua marca, todos os gestores tem 

em sua consciência o dever de poluir o mínimo possível. Na empresa 05 e 03, faz-se o uso de 

lixeiras seletivas para a coleta de resíduos e realizar o descarte de maneira correta 

 

Com a análise da Tabela 11, é possível perceber que para a maioria dos gestores de marketing 

(4 dos 6 entrevistados), o conceito do marketing se dá apenas para a publicidade, onde as 

informações de promoção ao consumidor é o principal objetivo do marketing. Percebe-se, por 

tanto, a falta de conhecimento técnico mercadológico desses gestores. 

 

Outro ponto apontado na Tabela 11, é a visão dos gestores sobre a funcionalidade do marketing, 

dos 6 entrevistados, 5 responderam a visão do marketing como sendo a maneira de atrair 

clientes, porém essa forma de atrair e fidelizar clientes precisam de um melhor estudo nas 

ferramentas do composto mercadológica, os clientes precisam entender que essa é uma via de 

mão dupla como aponta Kotler (1998), essa troca de valor não foi verificada na observação. 
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Os gestores que possuem formação acadêmica, conseguem entender e traçar estratégias para 

alavancagem de vendas, baseando-se nas noções e estudos adquiridos no âmbito acadêmico. 2 

gestores da população entrevistada, fazem um bom uso das ferramentas e arrancam bons 

resultados com essas ações, exemplo disso são os projetos sociais apoiados pela empresa 5 e os 

campeonatos de futebol apoiados pela empresa 3. 

 

O marketing não é visto como ferramenta de alavancagem, a utilização das técnicas se faz por 

experiências vividas e modelos aprendidos com antepassados. Muitos gestores utilizam as 

técnicas porque quando assumiram o cargo já era feito dessa forma. A não realização de cursos 

específicos de marketing contribuem para que as técnicas sejam usadas apenas como plataforma 

de comunicação de marcas. 

 

Considerações Finais: 

 

Diante da competitividade no setor varejista, cada vez mais, os grandes players desse segmento 

realizam altos investimentos em informação, para que possam orientar seus planos de expansão 

para áreas denominadas potenciais. Os supermercados de pequeno e médio porte precisam 

acompanhar esse ritmo, uma vez que o setor varejista passa por problemas tanto na parte 

econômica, como o não uso das ferramentas tecnológicas afim de ajudar no processo de 

alavancagem do volume de vendas. 

 

Entre os fatores que contribuem para a falta de aplicação e conhecimento das técnicas 

metodológicas do composto varejista, se dá pela falta de curso especifico na área do marketing 

(nenhum dos gestores possuíam curso em área de marketing), como também a baixa 

escolaridade,onde foi verificado que apenas 2 gestores possuem curso superior completo. Outro 

fator que também deve ser levado em consideração é o tem em que os gestores deixando as 

salas de aula sem passar por uma reciclagem de marketing. 

 

 Os entrevistados afirmaram que por se tratar de empresas pequenas e em sua grande maioria 

familiar, a falta de tempo influencia nessa não retomada dos estudos e aperfeiçoamento de 

técnicas coerentes e atualizadas para enfrentar a crise e a concorrência varejista. Outra 

dificuldade relatada por alguns entrevistados é o auto custo para manter um gestor qualificado 
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de marketing e encontrar cursos específicos que se enquadre na realidade das médias e pequenas 

lojas de autosserviço. Ao analisar a realidade verifica se que as lojas passadas de geração para 

geração onde o proprietário é responsável por boa parte das decisões causando uma 

dependência da loja, atrelado a falta de tempo que a rotina ocupa desemboque na falta de 

qualificação e ausência em alguns casos dos gestores específicos de marketing.  

 

Para os entrevistados o não conhecimento das técnicas aplicadas se deve ao tempo em que 

saíram das salas de aula e a ausência de cursos de marketing com mais rapidez direcionado para 

esse público das pequenas e médias empresas do setor varejista de supermercado. Porém é 

visível a falta de visão estratégica das empresas para qualificar e treinar os gestores, alguns 

entrevistaram apontaram o custo para os treinamentos. 

 

Diante do crescimento e agravamento da crise varejista principalmente de pequeno e médio 

porte e da representatividade do setor de autosserviço é preciso que haja aprofundamento dos 

estudos inerentes a esse setor, afim de capacitar e acompanhar o avanço da tecnologia no que 

tange a esse setor. Além disso, faz-se necessário que esforços sejam direcionados no intuito de 

conscientizar os gestores quanto a importância, implantação e visibilidade do plano de 

marketing, principalmente no que diz respeito as ferramentas e variáveis do composto varejista 

(6 P’s).   
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