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1 RESUMO EXECUTIVO  
 

Vitória da Conquista, cidade baiana, possui a 6ª maior economia da Bahia (PMVC, 

2010) e um PIB de R$3.469 bilhões (IBGE, 2010). Dos 346.069 habitantes (estimativa para 

2016), apenas 76.319 estão ocupados e estima-se que 10.268 trabalhem na informalidade 

(IBGE, 2010). Alguns destes optaram por trabalhar como camelôs (mercador que apregoa e 

vende na rua objetos de baixo valor agregado) no centro da cidade, na Feira do Paraguai e 

Praça da Bandeira. Com o tempo, alguns transtornos e conflitos foram surgindo, como a 

poluição visual, falta de higiene, inconvenientes no trânsito e tumultos das ruas. Para resolver 

estes e outros problemas, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista propôs a criação do 

Centro de Comércio Popular (CCP). O que, inicialmente era uma solução, com o tempo 

passou a causar outros tipos de transtornos aos comerciantes informais. 

Desta maneira, este estudo busca identificar os problemas mercadológicos enfrentados 

pelos permissionários do CCP de Vitória da Conquista – Bahia, a fim de lhes propor 

recomendações que venham a amenizar ou solucionar os impasses. Para tal, será necessário 

comparar o trabalho no novo local com os antigos lugares: Feira do Paraguai e Praça da 

Bandeira. Serão observados os impactos que o ambiente fechado e sua estrutura causam sobre 

as vendas e sucesso dos negócios por meio de uma pesquisa exploratória, em formato de 

estudo de caso.  

Assim, o trabalho será composto pela visão geral do caso, seguido pelo relato deste 

com depoimentos, dados coletados e informações mais precisas, identificação dos problemas 

mercadológicos; em sequência os objetivos e considerações finais. 

 

2 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 
 

O Centro de Comércio Popular (CCP) foi idealizado através de um convênio entre o 

Governo Estadual da Bahia e a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Desenvolvido 

pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) e que atualmente se encontra 

sob a coordenação e supervisão da Secretaria de Serviços Públicos da cidade, destinados à 

inserção dos trabalhadores da antiga Feira do Paraguai e ambulantes da Zona Comercial. 

O edital de licitação foi publicado em 19 de outubro de 2012 no Diário Oficial da 

Bahia, sendo orçado inicialmente em R$ 4,5 milhões, foi construído em um espaço de 3.451 

mil metros quadrados de área com capacidade para 302 boxes, além de áreas de circulação, 
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sanitários, escadarias e rampas de acesso.  

O CCP teve como objetivo promover uma revitalização do centro comercial de Vitória 

da Conquista, proporcionando mais conforto e segurança, tanto para comerciantes quanto para 

os consumidores. 

Para o prefeito em exercício no período da construção do empreendimento, Guilherme 

Menezes, a execução do projeto tem a pretensão de promover dignidade e novas 

oportunidades aos camelôs agora designados microempreendedores: “Vitória da Conquista é 

uma cidade com um forte potencial de comércio e é fundamental que os comerciantes tenham 

um espaço próprio para exercerem suas funções, bem como é importante que esse espaço seja 

mantido de maneira sustentável, com manutenções periódicas, para favorecer o 

permissionário e os clientes”, afirmou o gestor na entrevista realizada. 

Ao longo do processo de construção do CCP em Vitória da Conquista, a qualidade da 

infraestrutura e o conforto dos permissionários são dois dos principais pontos prezados pela 

Administração Municipal. Durante o período de construção, que se iniciou em maio de 2013, 

os comerciantes instalados na Feira do Paraguai e da Praça da Bandeira foram remanejados 

para a Praça Hercílio Lima temporariamente, como mostra a figura 1. 

Figura 1 – Feira do Paraguai na praça Hercílio Lima 

 
Fonte: Blog da Resenha Geral. 

 

A obra foi oficialmente inaugurada pelo então governador Jaques Wagner juntamente 

com Guilherme Menezes e outras autoridades no dia 26 de setembro de 2014. No entanto, as 

chaves dos boxes foram entregues no dia 10 de fevereiro de 2015 aos comerciantes 

permissionários devidamente regularizados com o CNPJ, escolhidos através da realização de 
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um sorteio. O Centro Popular foi aberto à clientela pela primeira vez no dia 23 março de 

2015. A figura 2 ilustra as mudanças geográficas que ocorreram nos espaços antes ocupados 

pelas feiras irregulares. 

 

Figura 2 – Antes e depois da Feira do Paraguai e Praça da Bandeira. 

 
Fonte: CDL de Vitória da Conquista. 

 
 

Ainda no ano de 2015, em 5 de março realizou-se um pregão no intuito de selecionar a 

empresa que iria administrar o CCP, fato esse que se concretizou em 20 de maio sagrando a 

empresa Linserv como vencedora do processo licitatório. Como administradora do CCP, a 

empresa em questão possui incumbências que tramitam desde competências gerenciais até o 

controle da limpeza, organização e segurança do local. A vida útil do contrato corresponde a 

12 meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses. 

A tramitação causou alguns conflitos aos comerciantes que apontaram uma 

problemática nos métodos de escolha dos permissionários para ocupar o CCP quando 

excluíram pessoas com décadas de feira. A mudança de local foi objeto de muitas 

reclamações, causando polêmicas na Câmara de Vereadores. Na época alguns comerciantes 

que não foram contemplados nos sorteios ficaram sem saber o que fazer, já que não possuíam 

outro local para trabalhar. 
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A construção do empreendimento não se consolidou conforme as idealizações 

propostas à população, deixando algumas insuficiências aparentes, como a falta da construção 

de elevadores, escadas rolantes, praça de alimentação além da ausência de estacionamento 

para bicicletas e veículos. As escadas existentes para circulação interna são estreitas (50 cm de 

largura), permitindo a passagem de apenas 1 pessoa de cada vez. Atualmente, o CCP possui 

276 boxes ocupados e 26 boxes permanecem fechados, como demonstrado na figura 3. 

 

Figura 3 – Boxes interditados no Centro de Comércio Popular de Vitória da Conquista. 

 
Fonte: Blog do Anderson. 

 
Os trabalhadores detentores dos boxes reclamavam ainda do custo operacional e de 

taxas cobradas pela Prefeitura através da empresa que opera o espaço comercial. De acordo 

com eles, a taxa mensal estabelecida em R$ 225 para o condomínio era muito alta, chegando a 

comprometer a maior parte do lucro obtido. Reclamavam também da falta de diálogo e do 

tratamento que recebem da Prefeitura. 

Eles queriam saber “como chegaram a esse valor, quais são os gastos, já que o 

shopping foi construído com recurso público?” (PERMISSIONÁRIA, 33 anos). Devido a 

isso, os trabalhadores acionaram a Justiça para reduzir as altas taxas cobradas pela 

administração. A falta de ocupação de alguns boxes no CCP se dá, segundo os comerciantes 

que ainda trabalham no local, pela alta taxa de condomínio. Estipula-se que a Linserv poderia 

arrecadar um valor em torno de R$ 67 mil por mês, o que equivale a R$ 880 mil ao ano. 

Durante os primeiros quatro anos, o recurso administrado pela empresa chegaria a R$ 3,2 

milhões. 
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A nova gestão de Herzem Gusmão, atual prefeito da cidade, propôs isenção da taxa 

aos comerciantes no ano de 2017, a fim de que se estabilizassem financeiramente. Além disso, 

serão debatidas propostas de melhorias na infraestrutura do CCP, ocasião em que serão 

ouvidas as opiniões dos mesmos para que compreendam quais aspectos devem ser 

considerados para a implantação de melhorias.  

 

3 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS 
 

Carvalho (2016, p.25) diz que os passos primordiais para um planejamento estratégico 

de uma empresa consistem na “elaboração e implementação das diretrizes organizacionais”. E 

complementa:  

Os conceitos de planejamento estratégico enfatizam a elaboração das 
diretrizes organizacionais. A missão, como sendo a razão de ser da empresa, 
a visão, concretizada como o direcionamento e os valores, considerados 
como os padrões para o comportamento das pessoas na organização. 

 

 Como a atual administração do CCP não desenvolveu as diretrizes organizacionais, 

neste trabalho é proposto modelo de que se adequa à atual concepção do empreendimento.  

 

3.1 Missão 
 

Promover dignidade ao exercício da função dos camelôs de Vitória da Conquista, bem 

como autonomia financeira, propiciando-lhes a estrutura e as condições necessárias por meio 

do CCP. 

 

 

3.2 Visão 
 

Tornar-se referência em comércio popular no estado da Bahia dentro de 5 anos. 

 

3.3 Princípios e valores 
 

Ser ético, transparente, baseado no respeito, simplicidade e confiabilidade. Estar na 

busca constante da satisfação dos permissionários, parceiros e principalmente dos clientes. 
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4 ANÁLISE DO AMBIENTE MERCADOLÓGICO 
 

Neste ponto, devem analisados os fatores que influenciam direto e indiretamente na 

implantação de uma organização, em sua expansão, continuidade, etc. Para tanto, devem ser 

apresentados fatores do Macroambiente, Ambiente Operacional e Microambiente.  

 

4.1 Macroambiente 
 

Kotler e Armstrong (2004) dividem o macroambiente em seis: ambiente demográfico, 

ambiente econômico, ambiente natural, ambiente tecnológico, ambiente político legal e 

ambiente cultural. Dornelas (2001) defende que o ambiente externo vem passando por 

diferentes mudanças cada vez mais perceptíveis e que interferem diretamente nas 

organizações.  

 

4.1.1 Ambiente demográfico 
 

Trata-se de um ambiente voltado às principais características da população, a exemplo 

do tamanho, grau de escolaridade, concentração, profissão, sexo, composição etária e demais 

aspectos necessários para delimitar o ambiente demográfico (KOTLER, 2000). 

Vitória da Conquista está localizada no sudoeste da Bahia, a 509 km da capital 

Salvador. Seus distritos são: Bate-Pé, Cabeceira da Jiboia, Cercadinho, Dantelândia, Iguá, 

Inhobim, José Gonçalves, Pradoso, São João da Vitória, São Sebastião e Veredinha. As 

principais vias de acesso são: BR-116, BA-262, BA-263 e BA-265. E os municípios 

limítrofes: Cândido Sales, Belo Campo, Anagé, Planalto, Barra do Choça, Itambé, Ribeirão 

do Largo e Encruzilhada (PMVC, 2015). Moreira, Teixera e Cordeiro (2016) afirmam que 

Conquista exerce influência “em todo o sudeste baiano e também no norte de Minas Gerais e, 

por isso, é considerada a capital da micro-região do sudoeste baiano. É uma cidade que nasceu 

no entorno da igreja matriz e que nas duas últimas décadas cresceu mais do que a média 

nacional”. 

De acordo com o Censo do IBGE (2010) a população residente em Vitória da 

Conquista era de 306.866 habitantes, e a população estimada para 2016 foi de 346.069. Seu 

território equivale a 3.704,018 Km². A densidade demográfica é de 91,41 (hab/km²). Em 

2012, a população urbana estimada era de 274.739 e a rural de 32.127. Em relação à 
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distribuição da população por sexo, as mulheres representam o maior percentual com 51,81% 

(158.987) enquanto os homens correspondem a 48,19% (147.879). 

 

Gráfico 1 - População residente por situação do domicílio e sexo. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Quanto à composição etária, conforme o gráfico 2, ainda que a faixa com maior 

percentual foi a de 20 a 24 anos, o corpo da pirâmide é a área mais larga representando a 

população adulta e economicamente ativa. O topo da pirâmide representa a população dita 

idosa. “Segundo o DATASUS quanto à esperança de vida ao nascer, no estado da Bahia, no 

ano 2000 era de 68,7 anos e em 2010 passou para 71,9 anos para ambos os sexos, um 

aumento de 3,2 anos nesse indicador”. Assim, observa-se a tendência do aumento da 

expectativa de vida e, portanto, o “envelhecimento populacional, característico da transição 

demográfica vivida nas últimas décadas (NESP, 2016)”. 

 

Gráfico 2 – Pirâmides etárias: Vitória da Conquista, Bahia e Brasil 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Relativo ao âmbito da educação, o NESP (2016) publicou: 

[...] a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 86,65%, as de 11 
a 13 anos completando o ensino fundamental era de 84,01%, os jovens de 15 
a 17 anos com ensino fundamental completo era de 47,3%, e a proporção de 
jovens com 18 a 20 anos com ensino médio completo era de 33,93%, em 
2010. Além disso a proporção de jovens entre 18 e 24 anos cursando o 
ensino superior era de 14,39%. Houve um crescimento considerável na 
proporção de crianças e jovens na escola ou com ciclos completos, entre os 
anos de 1991 e 2010, para todas as faixas etárias. Ademais, a expectativa de 
anos de estudo na população do município passou de 6,16 anos em 1991 
para 8,75 anos em 2010, ou seja, indica que a população em idade escolar 
passa um maior número de anos estudando, e a taxa de analfabetismo no 
município diminuiu entre todas as faixas etárias, porém a população com 25 
anos ‘carrega uma grande inércia, em virtude de gerações mais antigas com 
menor escolaridade. 

 

Já a maior taxa de analfabetismo se concentra, na população com 25 anos ou mais, em 

consequência de gerações mais antigas, e a menor taxa era a população entre 15 e 17 anos.  A 

seguir, a tabela 1 ilustra o nível de escolaridade dos conquistenses no ano de 2010. 

 

Tabela 1 – Escolaridade da população conquistense. 

           Grau de Escolaridade ____                                                               Quantidade_______ 

Regular do ensino fundamental                                                                    48.656 pessoas 

Regular do ensino médio                                                                              14.206 pessoas   

Alfabetização de jovens e adultos                                                                2.024 pessoas 

Educação de jovens e adultos do ensino fundamental                                 2.505 pessoas 

Educação de jovens e adultos do ensino médio                                           2.764 pessoas 

Superior de graduação                                                                                  11.282 pessoas 

Especialização de nível superior                                                                   871 pessoas 

Mestrado                                                                                                       175 pessoas 

Doutorado                                                                                                     105 pessoas 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

4.1.2 Ambiente econômico 
 

 Em escala nacional, a economia do Brasil está sobre forte instabilidade no período 

entre 2015 e 2016, onde as taxas de desemprego se elevaram exponencialmente chegando ao 

nível de 13,7% em 2017 atingindo mais de 14,2 milhões de brasileiros. Como consequência, o 

setor informal se torna uma válvula de escape para as pessoas garantirem remuneração que 
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viabilize sua subsistência. No entanto, nem todos têm a possibilidade de empreender nessa 

perspectiva, potencializando a gravidade da dimensão negativa. Dentre os fatores 

responsáveis pelo desencadeamento da crise econômica está a falta de confiança que o capital 

estrangeiro verificou na gestão governamental e políticas de restrição orçamentária como a lei 

da previdência. 

Vitória da Conquista, cidade baiana, possui a 6ª maior economia da Bahia (PMVC, 

2010) e um PIB de R$3.469 bilhões (IBGE, 2010). Dos 346.069 habitantes (estimativa para 

2016), apenas 76.319 estão ocupados e estima-se que 10.268 trabalhem na informalidade 

(IBGE, 2010). 

 O cenário econômico de Vitória da Conquista pode ser caracterizado por um 

município com a preponderância da prestação de serviços como protagonista da força motriz 

econômica regional onde, segundo o IBGE (2014), este setor gerou uma receita de 

aproximadamente R$ 3.020.475 empregando em torno de 30.780 pessoas em 2013. Em 

paralelo, o industrial se apresenta valores na ordem de R$ 783.714,00 e o agronegócio 

correspondendo a R$ 90.701,00, evidenciando assim a pujança do varejo no município. Ainda 

em 2014, foram relacionadas cerca de 8.140 empresas cadastradas nos registros da junta 

comercial. A renda por domicilio da zona urbana da cidade corresponde a R$ 2.105,97 e rural 

no valor de R$ 856,00.  

 De acordo com o gráfico 3, interpreta-se que o município está com seus balanços 

positivos equacionando de forma eficaz os recursos disponíveis para a manutenção das 

necessidades básicas como saúde e educação nos quais as receitas, orçadas em R$ 526.244,00, 

estão superavitárias em relação às despesas mensuradas em R$ 471.976,00.   

 

Gráfico 3 – Despesas e receitas orçamentárias de Vitória da Conquista. 

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, 2015.  
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A renda média do município é considerada na ordem de dois salários mínimos, onde o 

PIB interno per capita chegou a valores de R$ 11.342,04 no ano de 2013, representando um 

valor significativamente alto pois sobressai ao estadual que foi estabelecido em R$ 11.012,00. 

Percebe-se assim que os conquistenses possuem um poder de compra relativamente favorável. 

O gráfico 4 ilustra essa situação. 

 

Gráfico 4 – Produto Interno Bruto per capita 2010-2013. 

 
Fonte: IBGE.  

 

4.1.3 Ambiente tecnológico 
 

 Neste ambiente, é possível destacar as tendências de aceleração no ritmo das 

mudanças, ilimitadas oportunidades para inovação. Para Daft (1999), o aspecto mais relevante 

deste ambiente é a rápida difusão da Internet como responsável, dentre outros fatores, por 

permitir que as organizações ingressem no mercado global. 

Segundo o Banco Central (apud FOLHA, 2016), “42% dos pagamentos efetuados em 

2015 foram feitos com cartões de débito e crédito”. A Abecs (2015), entidade que representa 

empresas de meios de pagamento divulgou que estas compras movimentaram no Brasil R$ 

1,05 trilhão em 2015 e cresceram 9% sobre o ano anterior. Ela ainda afirmou que as 

transações com cartões de crédito somaram R$ 648 bilhões (alta de 6,2%), enquanto as com 

cartões de débito foram de R$ 402 bilhões (alta de 13,8%). 

 O Diário do Nordeste (2005) publicou que 70% das compras realizadas em 22 

shoppings de Fortaleza, eram realizadas no cartão. Mas este comportamento pode ser 
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observado em todo o território brasileiro, mesmo que com algumas alterações na 

porcentagem. O uso deste meio de pagamento é cada vez mais recorrente entre os brasileiros, 

pois oferece muito mais segurança e praticidade ao cliente. Deste modo, os comerciantes que 

disponibilizam as máquinas de cartões em seus estabelecimentos, tendem a vender mais, pois 

muitas vezes o cliente não está com o dinheiro em mãos, mas está com algum cartão.  

Sobre a aquisição das máquinas de cartão, a Tecmundo (2016) publicou uma matéria 

com os dizeres:  

Para a sorte daqueles indivíduos que não têm capital suficiente para adquirir 
uma máquina tradicional (daquelas que imprimem a nota fiscal e tudo mais), 
o mercado brasileiro já oferece uma variedade absurda de Mobile Points of 
Sale (mPOS ou Pontos de Venda Móvel, traduzindo para o português). 
Estamos falando daqueles dispositivos portáteis que, para realizar uma venda 
por cartão de crédito ou débito, se conecta ao seu smartphone via Bluetooth 
e usa sua rede de dados móveis para contatar a operadora financeira. 

 

A mesma matéria apresenta duas tabelas comparativas das maquinas, contendo os 

itens: modelo, custo de aquisição, tipos de cartões aceitos, bandeiras aceitas, taxas para 

transação no débito, taxas para transação no crédito, e taxa para parcelamento no crédito. Por 

mais que haja tais custos, a Folha (2016) divulgou a medida provisória, parte do pacote de 

estímulos microeconômicos anunciada pelo presidente Michel Temer, em que foi autorizada a 

“cobrança de preços diferentes dependendo do meio de pagamento ou prazo escolhidos pelo 

consumidor”. Deste modo, o comerciante tem a opção de padronizar os preços, oferecendo 

desconto para os clientes que pagarem em espécie ou manter os preços e cobrar um valor a 

mais quando a venda ocorrer mediante cartão de crédito ou débito. 

Outra força que vem conquistando o mercado é uso da internet, sobretudo o marketing 

nas redes sociais, um ramo proveniente do marketing digital. A Agência Digital Tsuru (2013) 

publicou:  

Segundo a nova edição da pesquisa anual TIC Empresas, 97% dos 
empreendimentos brasileiros têm presença online. Já a pesquisa da Tyntec 
revelou que 77% dos usuários brasileiros usam as redes sociais via celular, o 
que faz de nós os mais conectados ao ambiente social via smartphones em 
todo o mundo. 

 

E Valle (2015), diretor e instrutor do blog Academia do Marketing, defende:  

A tendência de aproximação do consumidor e criação de laços de 
relacionamento no marketing digital moderno encontrou nas redes sociais o 
canal ideal para criação desses pontos de contato e por isso é cada vez maior 
o número de empresas que buscam as mídias sociais para divulgação de seus 
produtos e serviços. 
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No Facebook é possível criar páginas empresariais, anúncios pagos segmentados, 

permite o engajamento com sua audiência e um contato direto com ela”, além de perfis de 

amizade e grupos de vendas. Esta rede social é mais popular entre as mulheres e pessoas entre 

18 e 29 anos. Possui mais de 1.28 bilhão de usuários (DIAS, 2016) e 61,2 milhões no Brasil 

(SPINA, 2015). O tráfego dos anúncios pode tanto ser orgânico, como pago.  

“O Instagram, é uma das redes sociais que mais cresce atualmente, cerca de 23% por 

ano. Há cerca de 300 milhões de usuários ativos” (DIAS, 2016). Esta rede social é fácil de 

usar, basta tirar uma boa foto e postá-la com uma legenda apropriada, com ferramentas como 

as hashtags que correlacionam postagens de acordo seu conteúdo. Seu principal público são 

os jovens de 18 a 35 anos donos de um smartphone. A veiculação das imagens também pode 

ser orgânica ou paga. 

 

4.1.4 Ambiente político legal 
 

A partir do ano de 2012, o Banco Central como prerrogativa de controle inflacionário 

realizou políticas que exponenciaram a elevação da taxa básica de juros praticada no Brasil 

como se percebe no gráfico 5. A elevação progressiva da base de juros ocasiona na economia 

elevação de preços de forma generalizada englobando commodities que compõem o setor 

produtivo.  

 

Gráfico 5 - Evolução da taxa básica de juros (Selic). 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
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Os fornecedores que compõem a cadeia de suprimento do setor informal brasileiro 

consistem nos mercados de países circunvizinhos como o Paraguai e intercontinentais, sendo 

o principal a China, sendo estes praticantes de preços acessíveis que garantem uma margem 

de lucro relativamente consistente sobre compras em escala. Ainda que ocorra a aquisição de 

insumos sem a devida tributação através de nota fiscal, a elevação dos preços no varejo acaba 

sendo inevitável devido à elevação do custo de vida da sociedade. 

Relativo às compras realizadas no exterior como na China, os varejistas incorriam em 

vários percalços, pois a tributação imputada sobre compras acima de US$50,00 inviabilizava 

a comercialização destas mercadorias ao incrementar o custo destas em mais de 40%. Em 16 

de Junho de 2016, o Tribunal Regional Federal da 4ª região uniformizou o limite máximo 

para isenção de tributos, o qual ficou estabelecido em US$ 100,00.  Essa regulamentação 

amplia o escopo de mercadorias que podem ser adquiridas sem impostos de importação e a 

quantidade de produtos que podem ser comprados em uma única negociação, haja vista que o 

setor informal comercializa produtos de baixo valor agregado o qual seu principal diferencial 

é o preço. 

Outro ponto a ser discutido refere-se ao setor informal, o qual sempre esteve presente 

no Brasil. Hoje os trabalhadores informais chegam a 10 milhões, segundo dados da “Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) compilados pelo Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV)”, em 2016. Para conceituar o termo setor 

informal, faz-se uso da definição que foi apresentada na 90ª Conferência Internacional do 

Trabalho (ILO, 2002) que irá apresentar características singulares do setor enfatizando seu 

potencial produtivo, sendo definido como:  

[…] consisting of jobs in enterprises classified to the informal sector as well 
as certain situations elsewhere that were considered to represent informal 
jobs because they were not subject to standard labour legislation, taxation, 
social protection or entitlement to certain employment benefits or represent 
own-account workers producing goods for own final use by their 
households. 

 
 Nessa perspectiva, percebe-se que existe a possibilidade do setor formalmente 

legalizado assimilar padrões informais em seu exercício produtivo agregando mão de obra 

irregular do ponto de vista jurídico em suas atividades. Quanto ao âmbito de economia e 

trabalho informal, Noronha (2003, p. 117) realiza uma abordagem que respeita as 

especificidades de cada região, pois a modalidade de contratação formal pode variar por 

território: 
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Ao considerarmos apenas a “informalidade” do trabalho evitamos a 

complexidade da economia ‘informal’ em geral. As interdependências entre 

economia e trabalho ‘informal’ não justificam tratá-las como um mesmo 
fenômeno. A economia ‘informal’ (não legal, isto é, não registrada como 

atividade econômica) só pode criar empregos ‘informais’, mas a economia 
formal frequentemente abre postos de trabalho ‘informais’ – empresas 
formais (registradas e pagadoras de impostos) frequentemente contratam 
todos ou parcela de seus trabalhadores sem registrá-los em carteira. 

 
 A expansão do mercado informal se acentua em economias emergentes onde o 

desemprego e instabilidade econômica configuram o cenário ideal para a iniciativa do 

empreender no próprio negócio. Segundo Razeto (1993, p. 35, apud FONSECA, 2003), o 

avanço do setor informal se deu pela incapacidade do mercado em absorver toda a mão de 

obra disponível no mercado, induzindo profissionais a empreender no mercado informal, 

podendo a economia desse setor ter seu surgimento conceituado: “Como resultado de 

diferentes atividades, iniciativas e experiências de setores populares, expulsos do mercado de 

trabalho e com o objetivo de assegurar sua subsistência e perseguir a satisfação de suas 

necessidades” (FONSECA, 2003). 

Em última instância, no âmbito municipal, a isenção da taxa de contribuição aos 

permissionários que atuam no CCP estabelecida pelo governo de Herzem Gusmão no período 

de 2017 foi promovida no intuito de garantir autonomia financeira a estes que vinham 

passando por dificuldades financeiras devido ao cenário nacional de retração econômica. Este 

acordo foi pensado para que os lojistas do empreendimento possam regularizar sua vida 

financeira, tendo em vista que alguns tiveram o nome incluso em serviços de proteção ao 

crédito por não conseguirem recursos em tempo hábil para arcar com as despesas. 

 
4.1.5 Ambiente cultural 
 

A sociedade do consumo se caracteriza pelo desejo constante e insaciável, sobretudo 

pela aquisição de bens supérfluos, em que muitas vezes o consumidor prefere satisfazer um 

desejo fútil em detrimento de uma necessidade básica. A Revolução Industrial contribuiu para 

com esta lógica, já que tanto se passou a produzir em massa, como mais pessoas passaram a 

ter uma renda fixa. Aos poucos o consumismo foi se tornando um motor de desenvolvimento 

econômico, atraindo olhares dos empresários e acadêmicos que buscavam entender este 

campo. Muitas ciências se interessaram, a economia, a administração, a sociologia, a 

antropologia, a psicologia, dentre outras. O que era um espaço passivo da atividade 

econômica se constituiu campo ativo de produção de significados e formas simbólicas. 
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Por muito tempo o trabalho foi o centro das atenções dos estudiosos e sociedade, haja 

vista que este ocupa cerca de dois terços da vida das pessoas. Pouco a pouco o trabalho foi se 

descentralizando ao passo que o consumo foi se centralizando. A fim de alimentar esta 

engrenagem econômica, a produção que era em massa, padronizada, foi sendo flexibilizada. O 

mercado estava se segmentando em grupos cada vez menores e mais específicos. Os bens 

foram se tornando cada mais peculiares aos gostos de seus consumidores. O que antes eram 

comercializados por sua utilidade, ganhou valor simbólico. O ato do consumo se tornou 

estrato, essência das relações sociais, marcada pela subjetividade. Os indivíduos se agrupam e 

ocupam lugares na estrutura social de acordo com o que consomem (RETONDAR, 2008) 

Jhon Thompon, sociológo inglês, afirma que tanto a estrutura de significados 

simbólicos quanto as formas simbólicas, fenômenos culturais, devem ser interpretadas como 

textos nos seus respectivos contextos, que por sua vez, abrangem o universo do consumo que 

serve como espaço de produção e expressão de subjetividades e identidades dos indivíduos. O 

que confirma Retondar (2008, p.145) ao dizer: 

 O ato de consumo, definido então como substrato de uma relação social, 
não poderia, sob este aspecto, ser completamente destituído de subjetividade. 
Neste caso, a relação estabelecida entre o conjunto dos consumidores 
pressupõe uma relação intersubjetiva, na qual interesses, gostos e 
preferências, juntamente com as marcas e significados sociais que a 
acompanham, acabam se entrelaçando por intermédio da prática consumista. 

 

Assim, a dinâmica de consumo pode redefinir a própria dinâmica simbólica das 

estruturas sociais. Ou seja, os indivíduos e grupos podem produzir, reproduzir, transformar e 

expressar suas subjetividades e identidades. O consumo e a cultura compõem o contexto 

estruturado, a partir do qual, as identidades e subjetividades são construídas e condicionadas 

pelo consumo de bens. 

Embora a padronização da produção em massa tenha sido um marco para a 

Administração e influenciado sobremaneira o modo de consumo da sociedade, com o passar 

do tempo, foi-se percebendo que nem todos os clientes desejavam o mesmo bem. O mercado 

foi exigindo menos padronização e mais flexibilidade. Aos poucos as empresas foram, então, 

fragmentando o mercado total de um produto ou serviço, formando diversos outros grupos 

menores. Estes pequenos grupos possuem homogeneidade interna e heterogeneidade externa, 

ou seja, com os demais grupos. 

Calixta, Afonso e Locatelli (2011) apresentam a perspectiva antropológica sobre a 

estratificação do consumo, a qual se difere da cultura. A estratificação consiste nas 



21 
 

 
 

 

Plano de Marketing 

características singulares de determinado grupo de pessoas, ou seja, na identidade e 

preservação do estrato. Já a cultura abrange os aspectos e padrões sociais. Ela também 

direciona e/ou determina o consumo de bens. Logo, muitos são os fatores que levam o 

indivíduo a consumir. E os bens que o indivíduo consome, revelam de qual estrato pertence.  

Os bens podem simbolizar a continuidade ou a mudança. Continuidade no sentido de 

preservar algo que tenha um significado subjetivo, um valor histórico, a pátina por exemplo. 

Mudança quando é efêmero, um bem que confira status e faça o indivíduo se encaixar e 

acompanhar determinado grupo, a exemplo dos itens de moda. Neste viés, as pessoas se 

agrupam e os segmentos se formam naturalmente. O consumo similar as une. Como também a 

união as faz consumir. 

Uma das formas simbólicas mais significativas que perpassa pela cultura, é a religião. 

Em Vitória da Conquista, até 2010, a população se distribuída de acordo à tabela 2: 

Tabela 2 – População segundo a religião. 

População segundo a religião     Quantidade      População segundo a religião      Quantidade_ 

Católica Apostólica Romana         183.442          Umbanda e Candomblé                    450 

Católica Apostólica Brasileira         1.191            Judaísmo                                            68 

Católica Ortodoxa                             135             Novas religiões orientais                   199 

Evangélicas                                     75.880           Tradições esotéricas                           67 

Outras religiosidades cristãs            3.917            Outras religiosidades                          13 

Igreja de Jesus Cristo dos Santos      432             Sem religião                                  32.252 

dos Últimos Dias                                                  Não determinada e múltiplo            1.066 

Testemunhas de Jeová                      1.969            pertencimento 

Espiritualista                                       79              Não sabe                                            183 

Espírita                                             5.502            Sem declaração                                   23 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Segundo o IBOPE (2012), a Bahia é o quarto maior estado do Brasil, com 14,1 

milhões de habitantes, representando 7,3% da população nacional. Ocupa o sexto lugar no 

ranking de produção de riquezas. Já a renda média familiar na Bahia está abaixo da média 

nacional: “enquanto no total do país a renda familiar mensal está em torno de R$ 3.100, na 

Bahia o valor médio estimado para 2012 é de R$ 2.100”. Ainda foi constatado que os 

“baianos são ligeiramente mais jovens do que a média do país: 54% têm menos de 30 anos. 

No entanto, apenas 3% da população do estado completaram o ensino superior, enquanto na 
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média nacional esse percentual é o dobro”. O Pyxis Consumo, ferramenta de 

dimensionamento de mercado do IBOPE Inteligência, também publicou os seguintes dados 

presentes no gráfico 6: 

 

Gráfico 6 – Produtos mais consumidos na Bahia 

 
Fonte: IBOPE Inteligência – Pyxis Consumo 2012. 
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comunicação, governo, sindicatos e associações de classe, entre outros. Nessa abordagem é 

necessário fazer o mapeamento dos públicos relevantes externos e seus seguimentos, bem 

como identificar os relacionamentos mantidos entre organização e o público e identificar os 

objetos utilizados nesse processo de envolvimento. 

Os clientes do Comercio Popular de Vitória da Conquista são identificados em geral 

pela classe média baixa no qual possuem menor poder aquisitivo de compra, motivados pelos 

preços baixos da organização. Devido à incapacidade de realizar as compras nos comércios 

mais sofisticados, o usuários dos camelôs se adequam ao consumo nesse tipo de comércio 
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que, geralmente é originado da pirataria, em busca de satisfação dos desejos e necessidade e 

de inserção social como pode ser explicado por Bourdieu (2007) que enfatiza a 

imitação/distinção na busca ou manutenção de status social. 

Diante das entrevistas analisadas verificou-se que a clientela do Centro de Comércio 

Popular são consumidores comuns, da zona urbana e também há predominância dos clientes 

da zona rural, que já eram habituados às compras na antiga feira do Paraguai e preservou o 

consumo no Centro Popular, embora muitos consumidores da zona rural tenham se afastado 

pelas mudanças do ambiente interno. 

A sofisticação do layout do Comercio Popular foi identificado como um fator negativo 

para muitos clientes da zona rural que sentem receio ou medo de aceitação em um ambiente 

diferenciado, resistindo às mudanças do local que se tornou "desconhecido", conforme explica 

Mañas (2001) apud Maravieski e Reis (2008), no qual os hábitos individuais que as pessoas 

possuem são formas de bloqueios à inovação e que se enquadram na falta de conhecimento. 

Os indivíduos adotam hábitos que são incorporados gradativamente à sua maneira de ser. 

O termo "Feira do Paraguai" desfigurado para "Shopping Popular" impactou no olhar 

desses consumidores, por associar que no CCP haveria aumento nos preços e mudanças no 

relacionamento com os comerciantes, como explica uma permissionária "As pessoas 

imaginam que por aqui está melhor, o espaço está mais bem estruturado, mais bonitinho 

talvez imaginam que tá tudo mais caro... falta muito a divulgação daqui". 

Já os clientes que responderam os questionários aplicados, em sua maioria, 

consideram o novo ambiente satisfatório, no qual 75,4% se sentem mais a vontade para 

realizar suas compras e 83,1% acreditam que a organização do local se tornou mais agradável, 

além de acrescentar melhor higiene como caracteriza 43,8% dos consumidores. 

No ambiente operacional os clientes garantem o sucesso da organização quando se 

pode conhecê-los e identificar suas necessidades, dessa maneira a organização deve 

estabelecer as estratégias que podem agregar valor aos produtos, garantindo melhor aceitação. 

No Comercio Popular o preço é maior fator de motivação que atraem os consumidores de 

acordo com 79,2% dos entrevistados. 

Apesar dos baixos preços praticados no CCP, em suas proximidades existem diversos 

comércios que têm crescido e gerado interferência na conquista de clientes. A concorrência é 

definida como o ato de uma empresa concorrer, disputar, competir, com outras empresas do 

mesmo segmento que possuam objetivos similares, ou seja, que se dirijam simultaneamente 

para o mesmo ponto (SACCONI, 1998). Dessa maneira, a concorrência do CCP é percebida 
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través da instalação de lojas do mesmo seguimento dos permissionários, pois os preços, 

qualidade e relacionamentos são similares nesse setor. A avaliação da concorrência pode ser 

identificada através dos pontos fortes e fracos na possibilidade de avaliar as fontes de 

vantagem competitiva, conforme as habilidades e recursos da organização. 

De acordo com Porter (1996), o aspecto central da formulação da estratégia 

competitiva é a análise detalhada da concorrência, com o objetivo de desenvolver um perfil da 

natureza e do sucesso das prováveis mudanças estratégicas que cada concorrente pode vir a 

adotar. Através da pesquisa in loco foi possível perceber que os comerciantes encaram a 

concorrência com indiferença por entenderem que apenas os aspectos internos de estrutura do 

local contribuem para o afastamento dos clientes, impedindo-os de ampliar estratégias 

diferenciadas para trair mais consumidores. 

As melhorias a serem feitas no CCP podem ser impossíveis ou demoradas de se 

concretizar na visão de alguns permissionários, dessa forma fazem sugestões de construir um 

estacionamento amplo, na tentativa de reduzir os danos causados pela má estrutura. A 

acessibilidade das escadas também interfere na conquista de clientes, pois a maioria das 

pessoas não sobem ao 1º andar para conhecer as lojas, dessa maneira a preferência pelas lojas 

concorrentes se prevalece. 

A necessidade de agregar valor aos clientes é um fator despercebido pelos lojistas 

nesse ambiente, estando evidente a necessidade em desenvolver diferentes esforços para 

ampliar a satisfação do consumidor. A possibilidade de chamar atenção dos consumidores 

podem ser inseridas com estratégias de personalização no local com a distribuição de 

panfletos na linha de frente, promoções, divulgação sonora para atrair os clientes, além de 

divulgações em redes sociais, rádios, propagandas e através da diversidade e exposição de 

produtos que fiquem à vista dos clientes lhes proporcionando curiosidade, dessa maneira 

garantindo melhorias nos negócios e diferenciação em relação à concorrência. 

A construção do Comercio Popular garantiu mais comodidade aos permissionários, 

mas implicou na facilidade de relacionar-se com os clientes, influenciando o crescimento da 

concorrência, pois os clientes não têm o interesse de subir as escadas até os boxes da parte 

superior para efetuar uma compra que conseguem adquirir na parte inferior ou até mesmo em 

outras lojas das proximidades, conforme explica um dos comerciantes "Aqui o acesso é 

péssimo, acesso zero... aqui precisava ser aberto pra entrada, tem gente que tem até medo de 

entrar nesse labirinto aqui". 
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O relacionamento entre os permissionários é nitidamente satisfatório e respeitoso, não 

existem divergências entre as partes, visto que esse fator favorece o fortalecimento do grupo 

enquanto comunidade. Apesar do relacionamento contribuir no reconhecimento do grupo, os 

comerciantes não se organizam enquanto associações ou sindicatos para buscar melhorias e 

mudanças no Comercio Popular. De acordo com Russomano, Mozart Victor (2000, p.2), “o 

vigor da associação, sua força reivindicatória, sua capacidade de impulso, suas perspectivas 

de sobrevivência sempre hão de depender da solidariedade entre seus componentes, tanto 

mais firme, quanto mais fortes os laços dos interesses que formam a comunidade.” 

A iniciativa de se organizarem em busca de melhorias para o Comercio Popular ainda 

são invisíveis, uma vez que os permissionários acabam aceitando o cenário exposto pelo 

órgão regulador sem se contrapor, caracterizado pela dependência do seu local de trabalho na 

falta de outro meio de sobrevivência, como é colocado pelos próprios comerciantes em que 

80% dos entrevistados acreditam que vale a pena continuar suas atividades no CCP com a 

esperança de melhorias para suas vendas. 

A inserção de Políticas Públicas no mercado informal no Brasil ainda é debilitada em 

decorrência do progresso econômico estrutural não favorável à autonomia e sustentabilidade 

econômica do país e, também pela permanência de um ambiente desestruturado do trabalho e 

suas formas de organização, o que só limita possibilidades de maior igualdade social 

(BARBOSA, 2007). 

Os estados nacionais bem como diversos organismos internacionais, passaram a 

integrar esforços no sentido da elaboração de políticas e programas de apoio ao informal. As 

ações do Estado direcionadas ao setor informal tornam-se ações de apoio, e o apoio ao 

informal, parte integrante das prioridades sociais do governo. De outra forma, os programas 

direcionados ao informal não serão mais vistos como políticas de emprego, mas como ações 

no âmbito do social como política social (TEODORO, 2000). 

Diante do exposto, a instalação do Comercio Popular através da Prefeitura Municipal 

teve o objetivo inicial de revitalizar o centro de Vitória da Conquista, na intenção de 

acomodar melhor os permissionários, conforme informações da Prefeitura. Apesar da 

intenção de promover uma ação de apoio aos antigos camelôs, a Prefeitura da cidade 

estabeleceu o pagamento pelos boxes do novo CCP, no qual provocou grande desestabilidade 

aos comerciantes. 
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4.3 Ambiente interno  
 

Dos 50 permissionários entrevistados do CCP, 46% eram homens e 54% mulheres, 

mostrando que não há necessariamente uma predominância de gênero. Quanto à idade, 50% 

têm entre 20 e 39 anos; 36% têm entre 40 e 59 anos. Tratando da renda que o box no CCP lhe 

gera, 48% obtém lucro de até um salário mínimo e 32%, entre 1 e 2 salário mínimos. Os que 

conseguem de R$1.875,00 a R$2.811,00 são 16% e, além desse valor, apenas 4%. Esses 

dados são preocupantes, tendo em vista que muitos são pais e mães que trabalham no local a 

fim de conseguir sustento para sua família. Inclusive, alguns dos entrevistados se 

posicionaram de forma indignada com a construção do CCP, classificando-a como desastrosa, 

preferindo o período precedente à nova estrutura. 

No modelo que antecedeu o CCP, embora trabalhassem de forma desorganizada e em 

condições precárias, recebiam vários clientes, efetuando mais vendas e elevando a 

rentabilidade do negócio garantindo o sustento familiar sem preocupações financeiras. Depois 

que os comerciantes foram transferidos para o CCP, o volume de vendas reduziu. Um dos 

comerciantes mencionou: “Nas barracas, eu acho assim, o retorno financeiro era melhor. 

Agora em termos de conforto aqui com certeza é melhor, agora lá – eu falo em remuneração 

né – lá a questão de vendas”. E outro lojista afirmou: 

O outro (lugar) aqui pra nós era melhor em questão de verbas. A estrutura 
era muito ruim, tinha riscos de incêndios, né? Porque tinha muito fio 
exposto, essas coisas. Mas naquela época agente vendia bem mais do que 
hoje. O movimento era melhor, muito melhor. 
 

 O CCP oferece mais conforto para os clientes, já que as feiras de antes eram 

tumultuadas, as mercadorias amontoadas com corredores estreitos que dificultavam a 

locomoção. A falta de higiene também era evidente, pois geralmente havia lixo espalhado 

pelo chão. O fato de não haver sanitários públicos próximos gerava sérios inconvenientes 

tanto para clientes como para os comerciantes. Todos os dias era necessário arrumar e 

desarrumar as barracas. Nos dias chuvosos, os camelôs guardavam as mercadorias às pressas, 

sendo as intempéries climáticas sinônimo de encerramento do expediente.  

 A metodologia empregada consistiu em: Pesquisa documental - seleção de notícias em 

blogs da cidade sobre o assunto; revisão bibliográfica de artigos e teses relacionadas aos 

Shoppings Populares de outras localidades, comércio informal, como também sobre o 

conceito de camelô e comerciante; consultas a documentos; levantamento de dados 

econômicos sobre Vitória da Conquista e o comércio informal em sites especializados. Visita 
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de observação: conhecimento do local, estrutura física, organização interna e administração. 

Conversas informais com alguns comerciantes e com o funcionário administrativo do CCP. 

Registro de fotos. Coleta de dados primários: entrevistas semiestruturadas, gravadas e 

transcritas, realizadas com 8 comerciantes. Aplicação de 70 questionários estruturados, de 

caráter quantitativo, aos comerciantes. Aplicação de 130 questionários estruturados aos 

clientes por meio de formulários físicos e online.  Levantamento de dados secundários e 

elaboração da análise macroeconômica. Apuração de dados primários para elaboração da 

análise microeconômica. Aplicação da análise SWOT e Forças de Porter para a discussão dos 

resultados e formulação dos objetivos e metas. 

Por conseguinte, atualmente 44% dos comerciantes gostam da organização do 

ambiente do CCP, em comparação com as barracas de antes. 28%, da higiene do local e 14%, 

o fato de ter um ponto fixo e fechado.  Dos 130 clientes entrevistados, 83,1% apreciam a 

organização do ambiente e 75,4% se sentem mais à vontade para comprar agora do que antes. 

Contudo, embora enxerguem os pontos positivos deste novo local, 44% dos 

comerciantes ficavam mais à vontade para trabalhar na Feira do Paraguai e Praça da Bandeira. 

Eles sentem falta das formas de atração dos clientes (34%), do fácil acesso que os clientes 

tinham às barracas (22%), da maior visibilidade das barracas (22%) e do horário flexível de 

trabalho (14%). Quando perguntados do que sentiam falta nas barracas, responderam: 

“Vendas, clientes. Aqui entram poucas pessoas. Aqui não tá assim bem divulgado, é um 

Shopping Popular que nem todo mundo vem até aqui procurar”, “eu acho que era mais aberto 

assim... Aqui é muito fechado, não entra ninguém...”. E sobre os horários:  

[...] modificou por que ás vezes você pode entrar aqui às 8 e lá, as vezes, nós 
trabalhava às 7 e no sábado, aqui mesmo, quando como agora esse ano teve 
um movimento mesmo, foi e o pessoal chegou pra comprar e eles abaixaram 
a porta e não deixou. E olha que tava um movimento, muita gente mesmo 
querendo entrar, e eles simplesmente abaixaram e falou que não podiam 
mais, que foi num sábado de junho duas horas eles chegou e abaixou as 
portas. 

 

Agora os lojistas precisam buscar outras fontes de recursos além do comércio efetuado 

nos boxes, pois não conseguem o bastante para se sustentar. Criando, até mesmo, dívidas, 

haja vista que até dezembro de 2016 eram cobradas taxas mensais de condomínio. Quando 

indagados a respeito do valor pago pelo box e se isso influenciou no valor das mercadorias, 

alguns entrevistados disseram que as vendas já estavam baixas e caso aumentasse os preços para 

cobrir esta despesa, perderiam ainda mais clientes.  
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 Segundo os blogs noticiários do município conquistense, os permissionários que 

estivessem com parcelas da taxa mensal em atraso teriam seus CPF incluídos no Sistema de 

Proteção ao Crédito (SPC). Grande parte dos que se omitiram no pagamento alegam que 

priorizavam sua subsistência à quitação dos débitos pendentes, como o relato desse lojista: 

 
[...] tem muita gente aqui que não conseguiu pagar, não conseguiu honrar o 
compromisso por muito tempo ou por tempo nenhum ou perderam o boxe 
porque não conseguiram honrar ou... né sofreram dificuldades por isso. No 
meu caso, teve uma época de escolher/optar entre a minha despesa particular 
como por exemplo aluguel essas coisas ou as despesas aqui do shopping. 
Tive que optar pra minha sobrevivência, né? 

 

Os conflitos surgiram desde o processo de mudança das barracas para os boxes do 

CCP. Alguns camelôs não puderam fazer parte do processo de seleção ou ocupar os boxes por 

falta da documentação exigida pela prefeitura. Outros passaram por conflitos como o relato 

transcrito abaixo: 

 
Eu tive problemas assim né, porque no meu caso eles não queriam me dar o 
meu ponto porque eles alegavam que eu era casada com uma pessoa que já 
tinha. Tipo assim, escolheram meu ex-marido, deram uma pra ele e a que era 
minha eles não queriam me dar porque diziam que eu era casada com ele, 
então levamos o papel de separação tudo e eles não concordavam. A única 
dificuldade que eu tive foi essa. 
 

Um fator que eles criticam bastante é relacionado à estrutura do CCP. Relataram que 

lhes foi apresentada uma maquete de um projeto bem diferente do que foi construído. 46% 

deles consideram a estrutura regular e 28% ruim. Eles consideram que os impactos negativos 

foram gerados devido à falta de planejamento para a construção do projeto, o qual não 

considerou questões como estacionamento e acessibilidade em sua estrutura, mesmo com a 

ótima localização. Vale ressaltar que, dos 50 lojistas, 48 afirmaram que a falta do 

estacionamento interfere nas vendas. E 66,2% dos clientes disseram que afeta sim suas 

compras. 

Apesar das melhorias na ambientação, os clientes do CCP geralmente não têm 

interesse em subir as escadas até os boxes da parte superior, optando por efetuar uma compra 

parte inferior ou até mesmo em concorrentes externos. Os comerciantes adjetivam a estrutura 

do CCP como: “Péssimo. Acesso zero. Você olha daqui, tem acesso pra onde? Pra fazer o que, 

né? Não é uma coisa aberta que você pode ter acesso não”; “O acesso para o cliente ás vezes 

fica meio difícil porque assim, o pessoal saia lá, passava na Praça da Bandeira já fazia a 

compra. Então hoje nem todo mundo vem até a gente pra fazer a compra que fazia antes lá”.  
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Além disso, o espaço dos boxes para alguns permissionários é insatisfatório para 

alocação das mercadorias. Uns declararam que “é suficiente”, “É mais espaçoso que os outros 

né de antes. Dá pra...se organizar.” E outros, ao serem indagados se o box possui espaço 

suficiente para armazenar as mercadorias, respondiam: “Não. Pra confecções não. Só pra 

quem trabalha com coisa pequena que é o pessoal do Paraguai. Que a barraca lá era menor, 

mas só que você tinha espaço pra pôr a mercadoria em amostra e aqui você não tem”.  

 

4.4 Levantamento do problema 
 

Em entrevista direta com os comerciantes do CCP, foram levadas em pauta questões 

que poderiam estar interferindo no processo mercadológico do ambiente. Os parâmetros 

discutidos transcorriam desde aspectos físicos da obra, envolvendo infraestrutura do local até 

fatores de marketing. Através da análise dos resultados dos questionários, percebeu-se a 

convergência das opiniões que elencaram os principais condicionantes na queda das vendas: a 

arquitetura na qual o CCP foi concebido e a visibilidade dos produtos.  Já instalados na 

nova estrutura, os comerciantes verificaram diversas falhas de acessibilidade na concepção do 

empreendimento, como as escadas que dão acesso ao primeiro andar. Estão mal posicionadas, 

dificultando sua visibilidade além de possuírem diâmetro estreito comprometendo o fluxo de 

clientes no local, conforme a figura 4. Há um elevador no CCP para deficientes físicos, 

porém, estava inoperante até o momento da visita.  

Além disso, a ausência de um estacionamento nas redondezas do CCP é um problema 

que remanesce desde a época da informalidade e acaba inviabilizando o acesso ao ambiente 

daqueles que passam de automóvel pelo local, sendo esse aspecto bastante enfatizado pelos 

lojistas do empreendimento correspondendo a 96% os que acreditam ser este um 

condicionante na queda das vendas. 

Figura 4: Escadas do CCP 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 
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Outra queixa relatada pelos comerciantes realocados foi a visibilidade de seus 

produtos ter declinado. Na época em que estavam instalados nas estruturas informais, a 

proximidade das rotas nas quais os clientes transitam permitiam mais possibilidades de 

promover o produto, seja chamando a atenção através de sons e gritos ou por exposição em 

arranjos improvisados que proporcionavam uma percepção mais abrangente do que estava 

sendo comercializado. Estando alocados no CCP, essa ação foi prejudicada, pois a própria 

ambientação interna da estrutura potencializa esse efeito colateral, sendo constatada através 

da perspectiva dos próprios comerciantes, onde 34% afirmam que as possibilidades de 

promoção foram comprometidas. 

 Mesmo estando sobre influência do cenário macroeconômico de recessão (EXAME, 

2017) e elevadas taxas de desemprego (IPEA, 2016), os fatores elencados acima contribuíram 

de forma direta na queda nas vendas, fazendo com que 82% dos comerciantes avaliem o 

período que antecedeu o CCP como mais favorável às vendas.  

Por fim, um comerciante resumiu estes problemas em um depoimento: 

 
[...] o acesso deveria ser mais aberto, não tem estacionamento, não tem praça 
de alimentação, não tem posto de atendimento de pagamento, não tem nada 
que atrai o cliente. Não tem nada de atrativo que atrai o cliente. (...) Não tem 
uma abertura assim que você possa um cliente chegar já de cara. As vezes 
você entra aqui, você fica perguntando onde que é a saída. Comercio é desse 
jeito? A gente tá aqui e não tá sabendo o que tá acontecendo lá. Onde é 
diferente da praça da bandeira era isso: que o pessoal entrava aqui e saia lá. 
Ou as vezes a pessoa de carro fazia o... Dava uma volta na praça da bandeira 
e via alguma coisa que chamava a atenção e parava e comprava, aqui pra 
você saber que tem, primeiro você tem que entrar e achar a entrada. É 
divulgação, é tanta coisa que precisa. 

 

5 FERRAMENTAS DE ANÁLISE MERCADOLÓGICA 

5.1. Matriz SWOT 
 

Os autores utilizaram a Matriz FOFA (GONÇALVES, 2002) para analisar e identificar 

qual a melhor estratégia a ser implementada pela organização em questão. Nela, existem 

quatro campos: dois designados a interpretar as perspectivas internas da organização, 

denominados forças e fraqueza; e, os outros dois, à componentes externos à organização 

sendo designados como oportunidades e ameaças, estando fora do controle da administração. 

Conforme Kotler (2000, p. 98) “a avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças é denominada análise SWOT (dos termos em inglês strengths, weaknesses, 

opportunities, threats)”. 
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Após designar cada característica em seu respectivo ponto de atuação, direciona-se 

para a estratégia que, a depender da disposição dos fatores, podem oscilar entre estratégia de 

sobrevivência, de manutenção, crescimento ou desenvolvimento. A análise SWOT (Quadro 1) 

permite listar os pontos fortes e oportunidades, as fraquezas e ameaças do CCP.  

Quadro 1 – Matriz SWOT do Centro de Comércio Popular de Vitória da Conquista. 
Fraquezas Forças 

 Acessibilidade difícil 
 Estrutura mal projetada 
 Comunicação visual falha 
 Falta praça de alimentação 
 Pouca visibilidade dos produtos 
 Baixo fluxo de clientes 
 Falta de estacionamento 

 Ponto Fixo 
 Higiene no Local 
 Organização do ambiente 
 Preço dos produtos 
 Localização no centro da cidade 

Ameaças Oportunidades 

 Novos entrantes concorrentes  
 Vendas online. 
 Recessão econômica desde 2015 
 Aumento progressivo de impostos e tributos 

desde 2012 
 

 Localização em Vitória da Conquista, polo 
comercial do sudoeste baiano e norte de Minas 

 Aumento da faixa de população economicamente 
ativa 

 Poder de compra conquistense relativamente 
favorável 

 Uso de maquinas de cartão de crédito em alta 
 Marketing nas redes sociais  
 Isenção taxa de condomínio do CCP 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

5.1.1 Forças 
 

- Ponto fixo de cada permissionário, já que antes do CCP, era necessário montar e 

desmontar as barracas e mercadorias diariamente.  

- Higiene no local, corredores, boxes e escadas limpos. Banheiros para cada sexo e em 

cada andar. 

- Organização do ambiente, cada comerciante tem seu espaço, não há mercadorias 

espalhadas, o corredores são largos e o ambiente mais agradável por isso. 

- Preço dos produtos baixo, competitivo para o mercado e atrativo para os clientes. 

- Localização do CCP no centro da cidade, numa região de comércio, com entradas 

diante de uma movimentada avenida. 

 

5.1.2 Fraquezas 
 

- Acessibilidade difícil, as escadas externas dificultam a entrada, assustando clientes. 

As escadas internas são estreitas. As rampas para cadeirantes ocupam muito espaço e 
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dificultam o tráfego, das pessoas, que por vezes desistem de passar para o outro pavimento do 

empreendimento. 

- Estrutura mal projetada, com muitos espaços desperdiçados entre um bloco e outro.  

- Falta de praça de alimentação ou qualquer Box destinado a este fim, de modo que se 

o comerciante ou cliente desejar comprar qualquer tipo de alimento ou bebida, não encontra 

no CCP, precisando sair do local. Por muitas vezes o cliente que sai, não retorna. 

- Pouca visibilidade dos produtos. Os boxes que estão perto das entradas, são 

privilegiados em detrimentos dos boxes que estão no fundo dos corredores. Os clientes não 

vão até estes locais, já que encontram o que precisam no começo do corredor. Os produtos 

destes comerciantes não são vistos pela maioria dos clientes. 

- Falta de estacionamento: antes os clientes paravam rapidamente próximo a Feira do 

Paraguai ou Praça da Bandeira, ou até mesmo do automóvel solicitavam o que queriam. Hoje, 

não podem fazer isso, pois são multados. Como não há estacionamento amplo nas redondezas 

do CCP, muitos destes consumidores preferem comprar em outro concorrente que 

disponibilize uma vaga para seu automóvel ou possua estacionamento próximo. 

- Baixo fluxo dos clientes: o empreendimento poderia ter um trânsito interno de 

clientes maior se fosse projetado considerando as rotas dos mesmos. 

- Comunicação visual falha. A fachada do CCP é pouco chamativa.  

- Falta de publicidade. Não há investimento por parte da Prefeitura ou dos 

comerciantes no que tange a publicidade do negócio.  

 

5.1.3 Oportunidades 
 

- Localização em Vitória da Conquista, polo comercial que exerce influência em todo 

o sudoeste baiano e norte de Minas Gerais. 

- Aumento da expectativa de vida e da faixa de população adulta e economicamente 

ativa. 

- Poder de compra do conquistense relativamente favorável. 

- Uso de maquinas de cartões de crédito. Este meio de pagamento é cada vez mais 

recorrente entre os brasileiros, pois oferece muito mais segurança e praticidade ao cliente. Os 

comerciantes que disponibilizam as máquinas de cartões em seus estabelecimentos, tendem a 

vender mais, pois muitas vezes o cliente não está com o dinheiro em mãos, mas está com 

algum cartão. 
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- Marketing nas redes sociais, ramo proveniente do marketing digital, tendência que 

aproxima o consumidor da organização onde quer que ele esteja. 

- Isenção da taxa de contribuição aos permissionários que atuam no CCP estabelecida 

pelo governo de Herzem Gusmão no período de 2017 

 

5.1.4 Ameaças 
 

- Novos entrantes concorrentes incluindo as lojas varejistas que comercializam 

produtos de diversas categorias em um único ponto a um preço acessível.  

- Vendas online de produtos similares aos que são vendidos do CCP.  

- Recessão econômica desde 2015. 

- Aumento progressivo de impostos e tributos desde 2012 o que eleva o custo do 

produtos. 

5.2 Forças competitivas de Porter 
 

As forças de competitivas descritas por Porter - poder de barganha dos compradores e 

fornecedores, ameaça de novos entrantes e dos produtos substitutos e a rivalidade entre os 

concorrentes já estabelecidos - busca identificar as estratégias competitivas e, além disso, 

encontrar um posicionamento da organização a fim de se proteger das forças ou adequá-las a 

suas estratégias de mercado. Porter (1999) assinala que: 

Após avaliar as forças que influenciam a competição no setor e as 
respectivas causas subjacentes, o estrategista empresarial tem condições de 
identificar os pontos fontes e fracos da empresa. Os pontos fortes e fracos 
cruciais, visto sob o ângulo estratégico, são a posturas da empresa com 
relação às causas subjacentes de cada força. 
 

Perante a estes conceitos, para enfrentar essas forças competitivas determinantes no 

num cenário competitivo e obter vantagem competitiva Porter estabelece três abordagens 

estratégicas: liderança no custo total, diferenciação e enfoque. De acordo, Porter (1986, apud 

MEDEIROS, 2007, p. 35-36) assinala que: 

[...] existem três abordagens estratégicas genéricas potencialmente bem 
sucedidas no confronto com as cinco forças competitivas e potencial 
superação dos concorrentes da indústria. Estas estratégias genéricas são: A) 
Liderança no custo total: é a perseguição do custo inferior em relação aos 
concorrentes, normalmente exige altas parcelas de participação de mercado 
ou outras posições vantajosas como o acesso favorável às matérias-primas; 
B) Diferenciação: é a busca por oferecer um produto ou serviço que seja 
percebido pelos consumidores como único no âmbito da indústria, 
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garantindo elevados retornos mesmo com parcelas baixas de participação de 
mercado; C) Enfoque: baseia-se na premissa de que a empresa é capaz de 
atender de forma mais efetiva seu alvo do que os outros competidores que 
disputam o mercado em geral, mesmo não atingindo diferenciação ou baixo 
custo no âmbito geral da indústria. Em relação ao alvo, a empresa possuirá 
uma das duas ou ambas as posições estratégicas anteriores.” 

 

Figura 5 – Relação entre as 5 forças de Porter. 

 

Fonte: Porter (1986) 

 

Quanto ao CCP ao identificar as forças competitivas permitiu-se analise do mercado 

de tal maneira que observe a sua atuação em relação a concorrentes, fornecedores e clientes, 

além disso, suas estratégias de atuação e posicionamento. Do mesmo modo, Holanda e 

Cândido (2006, p. 03) complementam: 

A intensidade de cada força é que vai determinar as habilidades das 
empresas em obter ganhos sobre o investimento do custo do capital, já a 
estrutura da indústria é que vai influenciar na intensidade de cada uma das 
cinco forças, ou seja, algumas estruturas industriais geram a competição por 
preços, com margens mais baixas ou mais altas.  

 

5.2.1 Concorrentes 
 

Analisar a concorrência requer a avaliação de diversos fatores como: quando os 

concorrentes são numerosos, a ausência de diferenciação de custos de mudança, barreiras de 

saída elevadas e custos fixos ou de armazenamentos altos e o crescimento lento. Estes, por sua 

vez, interferem na competitividade entre os concorrentes e por este motivo a necessidade de 

saber lidar com um cenário de rivalidade e como também saber agregar táticas para ter um 

posicionamento em relação aos seus concorrentes, identificando assim os pontos de vantagem 
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competitiva. Em outras palavras, Assumpção (et al. 2014, p. 104) aponta que “a avaliação da 

concorrência está apoiada na identificação de seus pontos fortes e fracos, cuja essência 

consiste em identificar as fontes de vantagem competitiva, refletidas nas habilidades e 

recursos da empresa”. 

Em relação ao CCP, pode-se perceber que a concorrência existente referente ao 

mesmo mercado principalmente com ao acesso aos produtos com a mesma ou até com maior 

qualidade no varejo, atacados, os comerciantes informais, que competem diretamente com os 

comerciantes do Comércio Popular. 

 

5.2.2 Entrantes potenciais 
 

A entrada de novos concorrentes no mercado modifica absolutamente as condições de 

competitividade da organização como também a forma que seus concorrentes atuam no 

mercado. Segundo, Perdigão (2015, p. 07) “percebe-se que as barreiras a novos entrantes 

existem e dificultam o processo de entrada de novas empresas, mas não são determinantes 

para o não ingresso das mesmas no mercado, o que faz desta ameaça de grande intensidade na 

análise da vantagem competitiva”. 

 Assim, o surgimento de novos concorrentes no mercado com varejistas, ambulantes, 

atacadistas, entre outros, principalmente diante de um cenário de crise política e 

socioeconômica, é um aspecto que influência na concorrência com as vendas dos 

permissionários mesmo com as barreiras de entrada: a economia de escala; a diferenciação do 

produto; as exigências de capital; desvantagens de custos independentes do tamanho; o acesso 

aos canais de distribuição e a política governamental. As empresas geralmente buscam 

investir ou maior participação de mercado em determinado seguimento, entretanto, quanto 

maior a ameaça de novos entrantes configurará ao Comercio Popular menor atratividade. 

 

5.2.3 Produtos substitutos 
 

A Ameaça de produtos substitutos é outra força que refere-se ao surgimento de 

produtos ou serviços substitutos restringe o potencial de um setor. Ou seja, a manifestação de 

outros produtos ou serviços que tem potencial em substitui em outro o que comprometerá a 

empresa sendo necessária a busca de um diferencial que melhore seu produto no mercado 

torna algo essencial para driblar as tendências no mercado. No CCP de Vitória da Conquista, 
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há diversificado Mix de produtos, porém estes são produtos são facilmente encontrados em 

outros comércios da região com melhor qualidade e preço o que dificulta a ampliação do 

setor. Diante disso, assim afirma Porter (1999) “por imporem um teto aos preços, os produtos 

ou serviços são substitutos limitam o potencial de um setor. A não ser que consiga melhorar a 

qualidade do produto, ou alguma forma (através do marketing) estabelecer uma diferenciação, 

o setor sofrerá as consequências nos lucros e, possivelmente, no crescimento”.  

 

5.2.4 A força dos fornecedores 
 

Fornecedores são aqueles que possuem habilidades influenciarem mediante suas 

decisões e seu poder de negociação sobre os participantes através das políticas de aumento de 

preços, e consequentemente, ocasionaram impactos nos custos, qualidade, serviços, entre 

outros. Portanto, as organizações devem atribui estratégias na escolha de seus fornecedores 

para que não possam afetá-las futuramente. O poder de negociação dos fornecedores se 

evidencia na capacidade destes de elevar os preços ou reduzir a qualidade dos produtos ou 

serviço fornecidos. Podem exercer poder de barganha sobre os participantes do mercado, por 

meio do aumento dos preços ou redução da qualidade das mercadorias e serviços adquiridos e 

tais condições, e também exercer sua função em mercados com pouca concentração tornam 

estes fornecedores poderosos.  

 

5.2.5 A força dos clientes 
 

Os clientes influenciam assim como os fornecedores a redução dos preços, na 

qualidade e também nos serviços. Pois são cada vez mais exigentes, buscam por produtos de 

qualidade, baixos preços afetando assim a competitividade da organização. Por isso, quanto 

maior o poder de barganha do cliente, menos atrativo é mercado da empresa. 

Na pesquisa realizada para o cliente do CCP de Vitória da Conquista, foi utilizada uma 

metodologia não probabilística com uma amostra de 130 questionários para traçar o perfil do 

cliente, notou-se 43, 8% que dos entrevistados possuía uma faixa de 17 a 26 anos e que 

possuía uma renda de R$ 938,00 até R$ 1.874,0com uma média de 31, 5% frequenta o CCP. 

Diante dessas informações notou-se que grande parte dos consumidores do empreendimento é 

do público jovem com renda de até dois salários mínimos, de acordo Porter (1999, p. 34), “O 

poder de cada grupo de compradores ou fornecedores importantes depende de inúmeras 
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características de situação do mercado e da importância relativa das respectivas vendas ou 

compras para cada setor, comparação com o negócio como um todo.” 

O poder de barganha de clientes influencia na estruturação da empresa no mercado, a 

maioria das fontes de poder do comprador é atribuída aos consumidores do mesmo 

seguimento de mercado. 

  

6 OBJETIVOS E METAS 
 

Os Objetivos referem-se a aspectos que devem serem melhorados, e as metas 

quantificam as melhorias. No entender de Kotler (2000), o estabelecimento de objetivos e 

metas se refere à fase em que o gestor empresarial, após avaliar e se posicionar frente à 

situação de mercado, macroeconomia, concorrentes, potencialidades e deficiências externas, 

define, claramente, suas condições de assumir desafios e conquistas no setor em que participa.  

Ainda, a meta pode ser considerada uma descrição detalhada, possível de ser medida e 

determinada em termos quantitativos e qualitativos, capaz de determinar as prioridades que 

precisam ser alcançadas pela organização e devem ser sempre precisas e tangíveis. Já os 

objetivos são as várias etapas de uma meta e devem apresentar indicadores de modo a 

mensurar o progresso da meta.  

 

6.1 Objetivos 
 

- Fortalecer a marca do Comércio Popular entre a classe D. 

- Fidelizar clientes 

- Aumentar fluxo de clientes no Comércio Popular. 

- Melhorar comunicação visual 

 

6.2 Metas 
 

- Fortalecer a marca do Comércio Popular, tornando conhecida na cidade, distritos e 

municípios limítrofes no prazo de 5 anos. 

- Aumentar fluxo de clientes em 30% no Centro de Comércio Popular, sobretudo no 

segundo pavimento, em até 1 ano a partir da implementação das recomendações deste estudo.  
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- Fidelizar clientes, de modo que estes retornem ao CCP para efetuar suas compras ao 

menos 4 vezes por ano, tanto em datas comemorativas como em baixa temporada. 

- Melhorar comunicação visual no prazo de 2 anos. 

7 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 
 

As características dos consumidores que este plano se predispõe a alcançar estão 

expostas no quadro a seguir: 

Quadro 2:Descrição do público-alvo. 

Bases de Análise Descrição 

Geográfica 
(Países, Regiões, Cidades, Bairros)  

Vitoria da Conquista e distritos circunvizinhos: 
Bate Pé, Cabeceira da Jibóia, Cercadinho, 
Dentilândia, Iguá, Inhobim, José Gonçalves. 
Pradoso São Sebastião e Veredinha. 

Demográfica 
(sexo, idade, renda educação) 

Masculino e Feminino, 27 a 36 anos, renda de 
R$ 938,00 até R$ 1874,00com escolaridade até 
ensino superior completo. 

Psicográfica 
(personalidade, estilo de vida, atitude) 
 

Empregados, com filhos, gostam de acompanhar 
as tendências do mercado de tecnologia e moda. 

Comportamental 
(ocasiões de compra, hábitos de 
consumo, benefícios procurados, 
taxas de uso) 
 

Buscam preço baixo, status social e variedade de 
produtos. Geralmente um dos conjugues trabalha 
em horário comercial, enquanto o outro faz as 
compras para as necessidades básicas do lar. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

 O empreendimento em questão se situa no centro de Vitória da Conquista. Entretanto, 

seu público alvo reside nos bairros periféricos do município, locais onde há uma concentração 

maior da classe média baixa, como Cidade Maravilhosa, Nossa Senhora Aparecida, Guarani, 

Cruzeiro e Campinhos. 

Ainda que não detenham capital para despendidos vultosos, as referências que 

possuem através das interações sociais os fazem estar em constante busca de conforto e 

praticidade, priorizando opções nas quais verifiquem preço e qualidade, simultaneamente.  

Por não possuírem automóvel e se locomoverem na maior parte do tempo a pé, o 

veículo de som se concebe uma estratégia chave para moldar os padrões de consumo deste 

público em questão, e mesmo que não estejam com o foco na mensagem, o subconsciente 

assimila a informação e recorre a esta quando necessita. Um exemplo prático são os jinglesou 
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vinhetas personalizadas que incorporam em sua composição o produto ou serviço oferecido 

juntamente com a forma de aquisição, facilitando uma possível recordação futura. 

Pelo fato de possuírem de até 3 filhos, requisitam de acessórios como brinquedos e 

jogos para o entretenimento das crianças. Em consequência das responsabilidades de ordem 

pessoal e profissional, não possuem o hábito de sair constantemente para shows ou eventos, 

priorizando as necessidades básicas do lar. Em certos casos, as crianças acabam sendo 

determinantes na decisão de aquisição de um bem ou serviço, invertendo a ordem hierárquica 

padrão de autoridade em que se encontra o núcleo familiar. 

Apesar de existir restrição orçamentaria para este público, muitas compras são 

realizadas de forma impulsiva, principalmente por bens que confiram status simbólico 

agregando valor a seu proprietário, como réplicas de roupas com marcas famosas. Para os que 

possuem baixa instrução e formação acadêmica deficiente, a racionalização sobre diferentes 

aspectos do produto fica comprometida, impossibilitando a percepção do seu valor de uso em 

relação ao seu valor de troca. 

 

8 DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS MERCADO  
 

Identificadas as problemáticas mercadológicas do CCP, definidos seus objetivos e 

metas, como também o público alvo, este trabalho ainda propõe sugestões para cada tópico. A 

esse respeito Kotler (2000, p.27) diz:  

 
Gerentes de marketing precisam tomar inúmeras decisões, desde decisões 
fundamentais, como que características projetar em um novo produto, quantos 
profissionais de vendas contratar ou quanto gastar em propaganda, até decisões de 
menor importância, como o texto e a cor de uma nova embalagem. 
 

Por meio da análise SWOT (quadro 1) foi possível listar os pontos fortes e 

oportunidades, as fraquezas e ameaças do CCP. Como prevaleceram os pontos fracos e fortes, 

a estratégia mais apropriada a ser adotada em questão seria a de manutenção.  

Também será empregada a estratégia de liderança de custos. O preço é o diferencial 

para os clientes (79,2%) do CCP. No entanto, “além do custo monetário, o custo total para o 

cliente inclui os custos de tempo, de energia física e psíquicos do comprador, que leva em 

conta esses custos juntamente com o custo monetário para formar um quadro do custo total 

para o cliente.” (KOTLER, 2000, p.57) Deste modo, ainda que os preços dos produtos em si 

sejam baixos, há outros custos que somados a este elevam o seu valor. Dificultando a ida dos 
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clientes até o local. Uma vez que o principal problema identificado foi o baixo fluxo de 

clientes ocasionado por diversos fatores, faz-se necessário aplicar medidas, que se possível, 

combatam cada uma das causas, a fim de reduzir estes custos subjetivos.  

 
9 ESTRATÉGIAS DO PRODUTO 
 

Dentro dos elementos do composto de marketing (produto, preço, praça e promoção) o 

produto é componente de principal relevância nas relações de troca no mercado buscando 

satisfação das necessidades e desejos dos consumidores. Destarte, as decisões e estratégias 

voltadas na concepção do produto compreendem os demais elementos do composto de 

marketing. Nesse sentido, Gonçalves (et. al., 2002, apud MACHADO et. al., 2012, p. 03) 

assinalam que: 

A função de marketing, referente ao Mix de Marketing, engloba as decisões 
do produto, as quais incluem a identificação de oportunidades de lançamento 
de produtos e adequação do mesmo às necessidades dos clientes; as decisões 
de preço, o qual é selecionado visando gerar vantagem competitiva e retorno 
para a empresa; as decisões de promoção, relativas aos investimentos em 
estratégias de comunicação e promoção de vendas; e as decisões de praça ou 
distribuição, que envolvem a escolha de canais de vendas que satisfaça as 
necessidades dos clientes. 
 

De acordo com Heller (2012) “Um produto são conjuntos de atributos tangíveis e 

intangíveis, os quais podem incluir embalagem, rótulo, marca, cor, preço e qualidade. Um 

produto pode ser uma mercadoria, um serviço, um lugar ou uma pessoa”. Em outras palavras, 

a definição de produto é mais abrangente do conceito de tangibilidade. Nesse sentido, pode-se 

atribui que produto será tudo aquilo o qual um determinado mercado oferece em prol do 

consumo cuja finalidade é satisfazer desejo ou necessidade do consumidor. 

Segundo Kotler (2000), produto é qualquer coisa que possa ser oferecida a um 

mercado para atenção, aquisição, uso ou consumo, e que possa satisfazer um desejo ou 

necessidade. O produto é o considerado o primeiro elemento do composto mercadológico: 

todos os demais componentes dependem do estudo e conhecimento do produto. A 

propaganda, o preço e a distribuição só podem ser definidos após um estudo do produto e da 

identificação de seu mercado-alvo.  
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9.1 A história do produto 
 

Relato 

No que se refere ao Centro de Comércio Popular, é um produto que pretende oferecer 
satisfação, conforto, qualidade e segurança aos consumidores através da variedade do mix de 
produtos atendendo nos mercados de eletrônicos, confecções, calçados, acessórios e 
brinquedos. Caracterizado como um produto intangível, abstrato, responsável por despertar 
desejo através das diferentes categorias de bens, além de corresponder aos problemas e 
necessidades dos clientes.    

Os mercados populares possuem um segmento de mercado específico no qual atende 
uma determinada classe social. Segundo Giovinazzo (2003, p. 18), produtos mais populares 
são bens posicionados, predominantemente, para atender as classes de renda C, D e E, no 
qual o efeito-renda será negativo, ou seja, um aumento na renda ocasiona em substituição 
deste tipo de bem ou marca popular, por um bem ou marca não-popular. Uma vez que 
aumentando o valor aquisitivo podem adquirir a mesma quantidade de mercadorias com um 
menor valor monetário, tendo assim, um excedente de renda para compras adicionais.   

O mercado popular supre em muito as necessidades da população local, mesmo que a 
primeira impressão fosse de que esse mercado era marginalizado, com uma série de pessoas 
em condições econômicas desfavoráveis, ou que era um mercado que concorria com o 
comércio vendendo produtos de baixa qualidade a um preço mais acessível. Dessa forma os 
produtos populares são aqueles posicionados para atender aos mercados, principalmente, das 
classes C, D e E, mas não impedem que sejam consumidos por usuários das classes A e B. No 
entanto, é percebível a deficiência de estratégias que ressaltem importância do composto de 
marketing para obtenção de vantagem competitiva dos produtos. 
 

9.2 Dimensões do produto 
 

Quadro 3: Dimensões do produto 
Dimensões  Características 
 
Funcional 
 

O CCP tem como funcionalidade básica um importante papel econômico, social 
e cultural. Sendo um canal de comercialização contribuindo para a melhoria e o 
desenvolvimento do município de Vitória da Conquista. Além disso, suas 
atividades comerciais, variedades de produtos e serviços envolvem produtos de 
baixa qualidade a um preço mais acessível. 

 
Psicológica 
 

As funcionalidades básicas em termos de utilidade visto da perspectiva dos 
consumidores envolvem questões de satisfação que eles podem gerar. No que 
se refere ao CCP, os consumidores envolvem aspectos de relativos à capital 
econômico, ou seja, a status de manutenção social que faz menção ao consumo 
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voltado reconhecimento ou aceitação da própria classe social. Pois, estes 
classificados de modo geral pela classe média baixa possuindo menor poder 
aquisitivo de compra, estimulados pelos preços baixos. 

 
Estética 
 

É notável que o Centro de Comércio Popular impactou visualmente em relação 
à antiga concepção da Feira do Paraguai e a da Praça da Bandeira. A 
sofisticação da estrutura apresenta-se como fator negativo para muitos 
consumidores, estes incorporou a relação das características estéticas e 
simbólica do CCP diante de suas experiências anteriores com as características 
estéticas da Feira do Paraguai, impossibilitando a percepção do consumidor. 
Quanto a estrutura apresenta um conjunto instabilidades apesar de que atual 
estrutura denote um maior conforto em relação a situação anterior dos 
permissionários. Estas instabilidades estão relacionadas à falta de criatividade 
ao projetar estrutura ocasionando a falta de interesse dos consumidores. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

9.3 Níveis do produto 
 

Quadro 4: Níveis do produto. 

Dimensões 

Características 

Calçados/ 
Confecções 

Eletrônicos Acessórios Brinquedos 

Produto 
Básico 

Moda a preço 
justo: roupas e 
caçados 
femininos, 
masculinos e 
infantis. 

Produtos com 
durabilidade, alta 
resolução, adaptável 
e com qualidade. 

Variedade de 
acessórios com 
baixos custos 

Produtos de 
diversão com 
ampla 
diversidade para 
crianças e 
adolescentes 

Produto 
Esperado 

Calças, camisas, 
lingerie, meias, 
shorts, saia, 
vestido, sapatos, 
sandálias, tênis. 

Celular, vídeo game, 
chromecast, fone, 
cabo USB, 
carregador, antena, 
controle, teclado, 
máquina fotográfica, 
adaptador, roteador 
etc. 

Óculos, bijuterias, 
cintos, boné, capa 
de celular, 
chaveiros, 
relógios, etc. 

Boneca, carrinho 
de controle 
remoto, patinete, 
amoeba, bola, 
etc. 
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Produto 
Ampliado 

Artigos sociais, 
de academia, 
casual e artigos 
para festas. 

Produtos originais da 
fábrica, marcas 
conhecidas, preços 
acessíveis. 

Design 
diferenciado 

Material 
resistente, 
divertido e 
lúdico. 

Produto 
Potencial  

Não possui 
Teste do produto no 
momento da compra, 
assistência técnica.  

Não possui Não possui 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

9.4 Análise dos elementos do produto 
 

Em relação à universalidade do Comércio Popular, pode ser caracterizado com baixo 

índice de vantagem em seu arranjo, com muita dificuldade de inferir valores simbólicos que 

possam atingir os consumidores, restringindo suas funções utilitárias, impossibilitando a 

comunicação direta com o público. A comunicação visual do CCP é inconsistente no que 

tange a união de cores, informações e formatos que possam estabelecer proximidade aos 

clientes, tornando-se necessário uma revitalização da embalagem desse produto, pois é através 

desse atributo que o consumidor terá o primeiro contato e irá estabelecer ligações emocionais. 

Embora esteja exposto na sua estrutura o nome do produto como Centro de Comércio 

Popular, ainda existe uma divergência na definição da marca como Comércio Popular ou 

Shopping Popular, dificultando a percepção que o cliente possui do produto, uma vez que 

deixa obscura sua identificação impedindo a assimilação e empatia pelo produto. Assim como 

o design do Comercio Popular que apesar de possuir percepção agradável constatada pelos 

clientes, não agrega valor na sua estrutura, deixando de proporcionar diferenciação no 

mercado. O processo criativo do designer é apenas uma das etapas para transmitir ao 

consumidor todos os valores e atributos pelos quais um produto deseja ser reconhecido. 

Sobral, Assis e Farias (2005), consideram que o conceito de produto popular deve 

estar relacionado prioritariamente a atender aos consumidores das classes de baixa renda. O 

preço baixo e qualidade são requisitos fundamentais para este mercado; portanto o produto 

popular não precisa ser necessariamente o mais barato de sua categoria, deve oferecer 
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condições (crédito, pontos de venda, atendimento às necessidades do consumidor) que 

facilitem e viabilizem a sua aquisição pelo público-alvo. 

O consumidor optará pelo produto que considerar como o de maior valor, e para isso 

levará em consideração aspectos tangíveis e intangíveis que merecem a atenção dos 

profissionais de marketing. A concepção dos produtos encontrados no Comercio Popular pode 

ser verificado por alguns atributos da sua produção nos quais fazem com que esses tipos de 

bens sejam caracterizados como inferiores. Diminuir o peso ou volume unitário, reduzir 

funcionalidades caras ou o composto de produtos, reduzir a qualidade das embalagens são 

modos de limitar o valor agregado e baratear o produto final. 

O comércio Popular pode ser verificado como alvo de produtos falsificados, ou bens 

definidos de segunda linha. As lojas vendem um mix de produtos diversificados e com uma 

carteira grande de mercadorias, como óculos de grau e de sol; guarda-chuvas, cintos, relógios, 

pilhas, gorros e bonés; acessórios para celulares e notebooks; calculadoras portáteis, 

brinquedos, bolsas, roupas, aparelhos eletrônicos e até produtos artesanais. Alguns produtos 

desse tipo de mercado são vendidos, boa parte dos produtos, pirateados ou contrabandeados 

do Paraguai. Ficam concentradas bancas de CDs, acessórios de informática, fitas de vídeo, 

DVDS e cartuchos de jogos, tanto para computadores como para videogames. 

A diversidade de produtos no CCP é um fator relevante aos comerciantes desse 

mercado, uma vez que no comercio formal não são ofertados determinados bens, observando 

a variedade e quantidades extensas, que são mais acessíveis no mercado informal. Esse fator 

torna-se significativo para o desenvolvimento local e para a alavancagem das estratégias 

competitivas do comercio informal.  

No que se refere às dimensões de qualidade, os produtos encontrados no CCP podem 

ser identificados com baixa confiabilidade, pois reflete a probabilidade de mal funcionamento 

do produto, como tempo de falha e possibilidade de defeitos, embora algumas lojas investem 

na melhoria de suas marcas. O público alvo do comercio popular já espera esse tipo de 

característica dos produtos, mas é necessário que alguns comércios se atentem a este ponto de 

vista, pois quanto maior for o índice de confiabilidade de um produto ou serviço, menor a 

possibilidade de frustrar a expectativa do cliente. 

O atendimento também é a mais empírica das dimensões da qualidade implícitas no 

produto, e tem grande poder de afetar a percepção do cliente. Nesse quesito, os comerciários 

possuem grande valor agregado, pois a rapidez no atendimento, cortesia e facilidade de ter um 

problema solucionado encantam seus clientes, visto que eles não se preocupam somente com 
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a possibilidade de terem problemas com um produto ou serviço, mas também com a eficiência 

do de sanar eventuais problemas e garantir a satisfação. 

 

Quadro 5: Síntese do Diagnóstico do Produtos. 
Elementos Pontos Fortes Pontos Fracos 

 
Embalagem 

O Comercio Popular possui 
angularidade, proporção 
satisfatória e praticidade no seu 
acesso.  

Inconsistência no que tange a união de 
cores, informações e formatos que 
possam estabelecer proximidade aos 
clientes e baixo conforto. 

 
Marca 
 

Identificação da marca exposta 
na fachada como “Centro de 

Comércio Popular” 

Dificuldade de identificação, percepção 
e empatia do cliente pelo produto, pois 
o conceito de Shopping não se aplica ao 
Centro de Comércio Popular e o 
conceito da marca exposta não garante 
confiabilidade ao consumidor. 

 
Design 
 

A estrutura subdividida em 
blocos possui rampas na entrada 
para facilitar acessibilidade. 

Falta de criatividade na estrutura e 
diferenciação no mercado capaz de 
despertar interesse dos clientes. 
Inconsistência do layout da fachada, 
cores apagadas da estrutura que possam 
prender atenção do consumidor. 

 
Qualidade 

Oferece condições (crédito, 
pontos de vendas com 
diversidade de produtos, 
atendimento, limpeza e 
organização) que agregam valor 
na qualidade. 

Não possui acessibilidade no interior da 
estrutura, iluminação inadequada, falta 
estacionamento.  

 
Serviços 

Facilidade de pagamento, 
utilização de máquina de cartão 
crédito, cortesia no 
atendimento. 

Baixa rotatividade de serviços de 
assistência técnica, não oferece 
manutenção ou troca dos bens. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 
 

9.5 O ciclo de vida do produto 
 

De acordo com Reis (2007, p. 12): 

[...] o conceito de ciclo de vida do produto (CVP) surge uma vez que o mercado, os 

consumidores e os concorrentes estão em constante mudança, exigindo estratégia de 

posicionamento e diferenciação das empresas para garantir seu sucesso através do 

gerenciamento do volume do investimento em cada etapa do ciclo de vida. 
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Ademais, quando se analisa o P de produto diversas variáveis são consideradas, 

principalmente, as mudanças econômicas e o comportamento do consumidor diante as 

tendências de consumo. Esse dinamismo é um aspecto decisivo que influencia na 

permanência de um produto no mercado.  

Kotler (2006) aponta que um produto, de acordo com o conceito de ciclo de vida do 

produto, detém de vida limitada o qual suas vendas passam por estágios distintos com 

desafios, oportunidades e problemas conforme cada organização e devido a esses diferentes 

estágios afetam diretamente nos lucros do produto necessitando da aplicação de diferentes 

estratégias em cada estágio. O ciclo de vida do produto (CVP) é composto pelas seguintes 

fases: introdução, crescimento, maturidade e declínio estas, por sua vez, possui distintas 

estratégias representada graficamente pela figura 6 na qual percebe-se o comportamento do 

ciclo de vida do produto: 

 

Figura 6: Ciclo de vida do produto. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Dentre as variedades de produtos existentes no CCP caracterizados nas categorias 

calçados, confecções, eletrônicos, acessórios e brinquedos é preciso considerar alguns fatores, 

principalmente, quando se trata do ciclo de vida do produto. Pois, este influenciará nas 

estratégias a serem utilizadas em cada estágio.  

Na fase da Introdução, também chamada desenvolvimento do produto ou lançamento 

do produto, indica um período de baixo crescimento das vendas, pois é o momento de 
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introdução do produto no mercado simbolizando alto custo e geralmente não há lucro. Sendo 

assim, torna-se necessário maiores investimentos garantindo a distribuição e propaganda. 

Nesta etapa, podem-se utilizar as estratégias de desnatamento rápido que ao lançar o produto 

elava-se o preço com finalidade de recuperar os investimentos; desnatamento lento quando o 

produto é introduzido no mercado com alto preço sem muitos investimentos em propaganda, 

pois o produto altamente diferenciado; penetração rápida que corresponde a um produto 

sensível a preço isso em decorrência ao mercado ser grande com forte concorrência; podendo 

ser aplicado aos eletrônicos requer altos investimentos propaganda, e penetração lenta 

utilizada mediante ao mercado grande, produto extremamente sensível ao preço, além disso, o 

produto desconhecido do consumidor o que leva a utilizar o preço baixo como método de 

enfrentar seus concorrentes. 

Na fase de Crescimento considera período pelo qual parte da população tem 

conhecimento do produto no mercado e que há uma melhoria considerável nos lucros, além 

disso, período caracterizado pela volatilidade competitiva. Nesse estágio, para manter a 

atuação no mercado as empresas aderem a estratégias que visam ampliar a distribuição e 

cobertura no mercado melhorando na qualidade do produto e adentrando em novos segmentos 

de mercado. No que diz respeito as categorias de produtos no CCP, podem sem 

implementadas estratégias de aplicadas a fase de crescimento aos eletrônicos, calçados e 

confecções,  que corresponde a redução de preços para atrair novos consumidores, invista em 

diferenciação para não perder a parcela de mercado. 

No estágio de Maturidade o andamento das vendas diminui ou estabilizam do mesmo 

modo a lucratividade do produto devido à intensificação da concorrência. Nessa fase, pode-se 

aderir a estratégias como para amplificar o número de consumidores como estimular os não 

usuários a utilizarem os produtos, atrair consumidores dos possíveis concorrentes e adentrar 

em novos segmentos de mercado. Produtos relacionadas à categoria brinquedos cuja 

participação é restrita no mercado e com comportamento sazonal, estratégias devem ser 

voltadas para ampliação e atraçãodo número de consumidores, principalmente nos períodos 

de baixa demanda. 

E no período de Declínio o produto atinge ao que chamamos de obsolescência onde 

ocorre intensa queda nas vendas e consequentemente, nos lucros. A incorporação de 

estratégias de voltadas para retirada dos produtos do mercado ou até mesmo de 

reposicionamento dos produtos. Segundo Kotler (2006) nesse período as empresas podem 

aplicar cinco estratégias: de aumento de investimentos a fim de eliminar a concorrência, 
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permanecer com os mesmos investimentos perante as incertezas, focalizar nos principais 

consumidores, conter investimentos com finalidade de recuperar e retirada no mercado. Os 

acessórios são produtos que se encaixam nessa fase do ciclo de vida do produto quando se 

trata do comercio popular, pois não há uma capacidade participativa e nem crescimento para 

os comerciantes.  

No que tange as categorias de produtos no CCP, englobam consumidores que buscam 

por produtos populares mais baratos ou que não tenha valor superior a sua marca, que muitas 

vezes abdicam de qualidade para obtê-lo por um preço mais baixo. Essas características 

acabam influenciando no ciclo de vida do produto, principalmente, porque os produtos são 

vulneráveis as mudanças das necessidades e desejos dos consumidores além de serem 

influenciados pela concorrência do comércio do varejo e atacado.   

 

9.6 Matriz BCG 

Quadro 6: Matriz BCG da Organização. 

Fonte: Adaptado de Oliveira (1991) 
 

Não diferente da Matriz de Ansoff, a Matriz BCG também deve ser aplicada na 

organização, de modo a identificar os quatros tipos de negócios os produtos (DIAS, 2006). 

Cumpre lembrar que cada tipo de produtos deve ser analisado e discutido em subtópicos 

separados, conforme se observa o quadro supracitado. 

 

  
Participação Relativa de Mercado  

  
Alta Baixa 

C
re

sc
im

en
to

 d
o 

M
er

ca
do

  

A
lt

o 
 

Estrela 
Eletrônicos: Possui alta demanda e 
crescimento de vendas no mercado, 
necessita de investimento no 
marketing. 

Interrogação 
Brinquedos: Possui participação 
restrita no mercado, só consegue alta 
demanda em determinadas épocas 
comemorativas. 

B
ai

xo
  

Vaca Leiteira 
Calçados e Confecções: Possui alta 
participação no mercado, mas no 
CCP possui baixo crescimento, pois o 
produto possui relevância nas 
receitas, mas necessita de mais 
investimentos para alavancar sua 
participação. 

Abacaxi 
Acessórios: Não possui capacidade 
participativa e nem crescimento, 
baixa rotatividade nas receitas e 
valores insignificantes para o retorno 
das empresas. 
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9.7 Recomendações estratégias 
 

Quadro 7: Sínteses das recomendações estrtégicas. 

Elementos Recomendações Estratégicas 
 

Embalagem 
Modificar a imagem do produto, no layout da fachada, oferecendo mais 
informações e atratividade capaz de prender atenção dos consumidores. 
Mudanças na comunicação visual, instalação de placas informativas, 
mudança nas cores da estrutura para atrair os consumidores. 

 
Marca 

Atribuir o conceito de Comércio Popular para determinar a percepção 
identificada pela população garantindo empatia dos clientes. Estabelecer 
slogan da placa de identificação com símbolos que transmitem confiança 
ao consumidor. 

 
Design 

Modificar o layout na comunicação visual e aplicar sinalização mais clara 
e simbólica da fachada e na estrutura. Proporcionar mais leveza e 
singularidade no formato e mudanças das cores das placas e da a fim de 
garantir atração dos consumidores. 

 
Qualidade 

Programar mais iluminação no interior da estrutura; atribuir estratégias de 
melhorias no atendimento com a utilização sonora, visual e panfletagem; 
instalação de ponto de ônibus em frente do Comércio popular; Planejar 
um estacionamento próximo do local. 

Serviços Elaborar entretenimento e inovação no atendimento ao público, oferecer 
possibilidades de troca ou manutenção do mix de produtos com defeito. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Quanto a fachada do CCP, sugere-se as cores salmon e vermelho por serem 

energizantes, chamativas e estimuladoras. Nas figuras 7 e 8 a seguir há uma sugestão de como 

seria o banner e fachada.  

 

Figura 7 – Sugestão de Banner para o Centro de Comércio Popular de Vitória da Conquista. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
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Figura 8 – Sugestão de fachada para o Centro de Comércio Popular de Vitória da Conquista. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

 

10 ESTRATÉGIA DE PREÇO 
 

10.1 Fatores ambientais na precificação 
 

 O preço é definido por Rocha & Christensen (1999, p.108) como a “compensação 

recebida pelos produtos e serviços que oferece ao mercado”, pela perspectiva da empresa. Já 

do ponto de vista do comprador, “o preço expressa aquilo que ele está disposto a dar para 

obter aquilo que a empresa lhe oferece”. 

 As organizações têm a possibilidade de fixar seus preços de acordo com os fatores que 

influem no preço.  Sendo estes, por exemplo: o custo, a demanda, a concorrência, e o valor 

atribuído pelo consumidor aos produtos. O estudo dos métodos de determinação do preço 

justifica-se pela importância do preço, que é o único elemento gerador de receita no composto 

de marketing, enquanto os demais elementos (produto, promoção e praça) geram custos. 

Kotler (1998, p.435) ainda afirma que “o preço é também um dos elementos mais sensíveis do 

composto de marketing porque pode ser rapidamente modificado, o que não ocorre com as 

características de um produto ou com os compromissos assumidos com o canal de 

distribuição”. O quadro 8 sintetiza os principais fatores ambientais que influem na 

precificação dos produtos do Centro de Comércio Popular de Vitória da Conquista. 
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Quadro 8: Síntese dos fatores ambientais na precificação 
1. Aumento progressivo dos impostos e tributos desde 2012. 

2. Recessão econômica desde 2015.  

3. Poder de compra do público alvo 

4. Concorrência monopolística para a maioria das categorias. 

5. Estrutura de Custos dos concorrentes 

6. Utilidade dos produtos 

7. Diferenciação dos produtos 

8. Facilidade em encontrar produtos similares ou substitutos para algumas categorias 

9. Localização do Centro de Comércio Popular (por bairro e município) 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

10.2 Estrutura de custo 
 

Os custos variáveis estão diretamente ligados com a quantidade de produtos produzidos ou 

vendidos Já os custos fixos são constantes, permanecem os mesmos independente de quanto se 

produza ou venda. Para identificação dos custos fixos e variáveis do CCP, como também análise dos 

preços praticados (em setembro de 2017), foram aplicados 20 questionários semiestruturados com 

permissionários representante de cada categoria (2 de ferramentas, 2 de brinquedos, 3 de confecções, 3 

de calçados, 3 de acessórios,3 de serviços e 4 de eletrônicos). A escolha da amostragem foi 

desenvolvida com base na proporção do número de boxes destinados a cada categoria. Também 

observou-se a localização dos Boxes, entrevistando nos dois andares do Centro de Comércio Popular. 

A média dos valores encontrados estão no quadro 9, a seguir: 

 
 

Quadro 9: Síntese da estrutura de custo. 
Categoria 
dos Custos 

Custo Fixo Custo 
Variável 

Custo 
Unitário 

Fixo 

Custo 
Unitário 
Variável 

Custo Total 

Confecções  R$2.154,00 R$1.000,00 R$43,08 R$20,00 R$63,08 
Calçados R$2.164,00 R$1.530,00 R$43,28 R$30,60 R$73,88 
Acessórios R$1.042,00 R$800,00 R$20,84 R$16,00 R$36,84 
Brinquedos R$1.042,00 R$1.200,00 R$20,84 R$24,00 R$44,84 
Eletrônicos R$2.204,00 R$2.500,00 R$44,08 R$50,00 R$94,08 
Ferramentas R$1.042,00 R$750,00 R$20,84 R$15,00 R$35,84 
Serviços R$1.695,00 R$1.500,00 R$33,90 R$30,00 R$63,90 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
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O Custo Fixo foi composto pelo pagamento do INSS, pela conta de luz com maior 

valor para as categorias de serviços e eletrônicos, produtos de limpeza, taxas da máquinas de 

cartão para confeções, calçados, eletrônicos e serviços. Os permissionários do CCP não fazem 

distinção entre o capital próprio e o do negócio, não estabelecem um salário fixo para si, 

sendo este o lucro obtido da diferença entre as receitas e os custos. No entanto, com base na 

média do que eles obtéem por mês, aqui foi estipulado dois salários mínimos (R$1874,00) 

para as categorias de confeções, calçados e eletrônicos; um salário mínimo e meio 

(R$1405,00) para serviços e um salário mínimo (R$937,00) para acessórios e brinquedos. 

 O Custo Variável compreende o valor gasto em média com as mercadorias, 

equipamentos e instrumentos no caso dos serviços. Os Custos Unitários foram calculados na 

hipótese de 50 vendas por mês. 

 

10.3 O ponto de equilíbrio  
 

Conhecido os custos fixos e variáveis do produto e definido seu preço, o método do 

Ponto de Equilíbrio determina o volume de vendas que equilibra receita e custos. Na pesquisa 

realizada no CCP, encontrou-se um preço médio e venda de cada categoria e, baseado nestes, 

foram efetuados os cálculos relacionados no quadro 10: 

 

Quadro 10: Ponto de Equilíbrio da organização. 

 Categoria CF CVU Preço de 
Venda 

MC=PV-
CVU 

PE=CF/MC 

Confecções  R$2.154,00 R$20,00  R$    74,00   R$     54,00  40 
Calçados R$2.164,00 R$30,60  R$    90,00   R$     59,40  36 
Acessórios R$1.042,00 R$16,00  R$    28,00   R$     12,00  87 
Brinquedos R$1.042,00 R$24,00  R$    75,00   R$     51,00  20 
Eletrônicos R$2.204,00 R$50,00  R$  176,00   R$   126,00  17 
Ferramentas R$1.042,00 R$15,00  R$    25,00   R$     10,00  104 
Serviços R$1.695,00 R$30,00  R$  135,00   R$   105,00  16 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

  

 O preço exercido nas categorias de ferramentas e acessórios requer a venda de pelo 

menos 104 e 87 itens, respectivamente. Isto porque embora seus custos sejam baixos, essas 

categorias possuem pouco valor agregado.  
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10.4 Análise da precificação do concorrente   
 
Como se observa no quadro 11, os preços empregados aos produtos do CCP estão 

abaixo dos preços dos concorrentes, configurando uma liderança e forte atrativo para os 
clientes. 

Quadro 11: Análise da precificação do concorrente. 
Produto Preço do Concorrente Preço da Organização 
Confecções   R$    93,00   R$    74,00  
Calçados  R$   100,00   R$    90,00  
Acessórios  R$    29,00   R$    28,00  
Brinquedos  R$    80,00   R$    75,00  
Eletrônicos  R$  285,00   R$  176,00  
Ferramentas  R$    25,00   R$    25,00  
Serviços  R$  185,00   R$  135,00  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

10.5 Objetivos da precificação  
 

Segundo Diamantopoulos (1991, apud ALVES, VAROTO e GONÇALVES, 2012, p. 

597), os diversos objetivos de preço podem ser classificados em dois grupos: objetivos 

quantitativos e objetivos qualitativos. “Os objetivos quantitativos podem ser facilmente 

medidos, pois incluem objetivos relacionados à lucratividade da empresa, vendas, fatia de 

mercado e cobertura dos custos”. Já os objetivos de preço qualitativos “são aqueles associados 

às metas menos quantificáveis, como relacionamento com os clientes, concorrentes, 

distribuidores, sobrevivência da empresa no longo prazo e atendimento de metas sociais”. Os 

objetivos para os preços dos CCP são: 

 

Quadro 12 – Objetivos das Estratégias de Preço do Centro de Comercio Popular de Vitória da Conquista. 
Estratégia Categorias Porquê Como 
Sobrevivência Acessórios Ampla concorrência com preço similar. Preço baixo afim 

de aumentar a 
demanda. 

Liderança de 
Participação 
de Mercado 

Confecções, 
Calçados, 
Brinquedos, 
Eletrônicos, 
Serviços,  

Atrativo para clientes. Custos mais 
baixos e lucros mais altos a longo prazo.  

Preços mais 
baixos possíveis. 

Cobertura de 
Custos 

Ferramentas O preço atual não cobre os custos.  Preço mínimo 
próximo ao custo 
total unitário. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
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10.6 Estratégia de precificação  
 

 
Quadro 13: Estratégia de precificação. 

Mercado/ 
Produto 

Existente Novo 

Existente Penetração de Mercado 
 

Desenvolvimento de Novos 
Mercado 

Novo Desnatamento/Skimming 
 

Recuperar o caixa o mais 
rápido possível  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

 Como os produtos do CCP são de qualidade baixa a média, serão oferecidos a um 

preço acessível, utilizando da estratégia de Penetração de Mercado². Esta consiste em reduzir 

os custos de fabricação dos produtos, mantendo um nível mínimo de gastos para poder obter o 

preço mais baixo que os concorrentes. (SILVIA; LEITE; FERNANDES, 2012). *(Para mais 

informações, verificar as estratégias do Ciclo de Vida do Produto, p. 44) 

 

10.7. Política de desconto  
 
 O quadro 14 apresenta como sugestão estratégica as políticas que poderiam ser 

incorporadas ás metodologias de vendas atualmente praticadas pelos permissionários do CCP, 

as quais visam reter e garantir a fidelidade do consumidor em potencial: 

 

Quadro 14: Síntese da política de desconto. 
Desconto Descreva da política de desconto 

À Vista  10% de desconto nas compras à vista. 
Por volume 
 

Na compra de 4 produtos, o quarto* sai 
pela metade do preço. (*Item de menor 
valor) 

Sazonal  
 

Remarcação dos produtos das temporadas 
passadas (confecções, calçados, 
acessórios) com desconto de 20%. 

Promocional  
 

Desconto de 20% na quinta compra do 
cliente. (Registro no cartão de 
visita/fidelidade com carimbo ou 
assinatura)  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
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11 ESTRATÉGIA DE PONTO E DISTRIBUIÇÃO  

11.1 Descrição do canal de marketing  
 

Para Cobra (2002), “a função básica de um canal de distribuição é escoar a produção 

de bens em geral, sejam bens de consumo, industriais ou de serviço”. Nos canais de 

distribuição do CCP são os meios pelos quais os produtos e serviços chegam desde dos 

produtores até seus consumidores, um canal de distribuição muito conhecido é o ponto-de-

venda (PDV), alguns dos produtos com demanda primordial, pois ele é comprado por 

necessidade e não pela marca, sendo facilmente substituído. Por outro lado, produtos focados 

na qualidade mesmo sendo de origem estrangeira estejam ao alcance imediato do consumidor, 

dando ênfase a sua base que é os clientes.  

O caminho escolhido pelo vendedores do CCP, para eles seus clientes está em buscam 

dos produtos que ali estão disponíveis aos consumidores no local certos, e no momento exato. 

Ou seja, canal de distribuição é a área do Marketing encarregada de colocar o produto 

adequado no momento e no local em que ele for necessitado pelos consumidores. 

Nesse mercado Popular o mais necessitado para o crescimento é o investimento, para 

que possa ter o controle sobre diversas variáveis do marketing como o preço de venda ao 

consumidor final, a qualidade do serviço associado ou mesmo alguns componentes da 

comunicação própria do vendedores. Os permissionários tem-se por não optam pelas vendas 

diretas através do marketing, e não consegue o total controle sobre as variáveis do marketing 

por ser um comercio barato, por não terem um canal comunicativo surgem a maior 

dificuldade em chegar a um mercado com a maior dimensão. 

 

Quadro 15 – Canais de Marketing do Centro de Comércio Popular de Vitória da Conquista. 
TRANSAÇÃO LOGÍSTICA SERVIÇOS 

1. Compras 1. Concentração 1. Financiamento 

Realizadas pela internet, 
geralmente de países como a 
China e Paraguai por preços 
atrativos. 

 

Os produtos são concentrados no 
exterior como na Paraguai e China, e 
os varejistas são os intermediários 
que ficam localizados nas fronteiras 
para realização de seus negócios.  

O parcelamento de uma compra pode 
ser parcial ou total, a depender da 
negociação estabelecida com o 
fornecedor. 
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2. Vendas  2. Armazenamento 2. Distribuição  

Ocorrem através do contato 
direto com o consumidor. 

Como o espaço do box no CCP é 
restrito, o estoque dos 
permissionários acaba sendo 
armazenado em suas residências. 

Realizada através de agentes 
intermediários, como correios ou até 
mesmo o próprio permissionário ao ir 
de encontro ao distribuidor. 

3. Risco 3. Organização 3. Destino Final 

Possibilidade de 
inocorrência em taxas 
alfandegárias, onerando o 
custo do produto. 
Fiscalização pode apreender 
produtos que não possuem 
nota fiscal. 

 

Os blocos não possuem segmentação 
por setor de produtos, o que torna o 
empreendimento heterogêneo como 
um todo.  

Como as vendas são através do contato 
direto, a entrega ao cliente requisita que 
o mesmo manifeste sua demanda no 
local para adquirir o produto. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

11.2 Níveis de canais de marketing 
 

O organograma do CCP se caracteriza de forma simples, com poucos níveis 

hierárquicos. A existência de sócios que dividem entre os mesmo comerciantes e as 

responsabilidades sobre a competências do gerenciais administrativas no comando da 

prefeitura municipal. O planejamento financeiro e estratégico de cada box, bem como 

responder os compromissos formais e legais é do mesmo proprietário ou sócia que está mais 

próxima do público e tem contato direto com as clientes, o que lhe dar subsídio para 

identificar as necessidades e desejos dos clientes diariamente, e se faz sua atuação gerencial 

na loja implica na participação de processos, como, recrutamento, seleção e treinamento de 

pessoas, as decisões de promoção, desconto e preços adotados pela único.  

O canal de distribuição, basicamente segue numa sequência simples de distribuição, 

em uma ponta o fabricante e no outro o consumidor final. Entre esses dois participantes 

comuns, podem-se estabelecer diversos arranjos possíveis e níveis de distribuição variados. 

Estes níveis se tratam do número de intermediários existentes entre o fabricante e o 

consumidor final. Keller (2006) define como nível zero a venda do fabricante diretamente 

para o consumidor final, o canal de nível três por sua vez conta com três níveis de 

intermediários entre o fabricante e o consumidor final, a saber: atacadista, especializado e 

varejista.  
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Quadro 16 – Canais de Distribuição do Centro de Comércio Popular de Vitória da Conquista. 
Fabricante – consumidor:  Refere-se aos serviços prestados como manutenção e 

suporte técnico a produtos que também são 
comercializados no CCP, agregando valor à marca da 
organização. 

Fabricante-varejista-consumidor: Se mostra o mais rentável para produtos pois elimina as 
margens de lucro que os demais agentes da cadeia de 
suprimento iriam impor sobre este. 

Fabricante- atacadista – varejista- 
consumidor: 

 

O agente distribuidor local promove dinamismo e 
flexibilidade na aquisição de bens, disponibilizando-os 
em momentos de grande necessidade a um Leadtime 
inferior à interação direta com o produtor. 

Fabricante-agente- atacadista – 
varejista- consumidor: 

Facilita o processo de aquisição do produto a medida que 
o intermediário do fabricante apresenta diversas 
oportunidades de compra, elevando o poder de barganha 
do varejista. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

11.3 Análise do ponto de venda  
 

O quadro 17 à seguir apresenta a síntese dos aspectos relativos aos componentes 

estratégicos que envolvem as práticas mercadológicas do CCP: 

 
Quadro 17: Síntese do Diagnóstico do Ponto de Venda do Centro de Comércio Popular de Vitória da 

Conquista. 
COMPONENTES 
ESTRATÉGICOS 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS  

Mix de Produto 
(Conteúdo, 
exposição, validade, 
estoque,  

Grande variedade de produtos 
no interior do CCP. Boxes se 
complementam entre produtos e 
serviços. 

Produtos frágeis. Não possuem garantia. 
Dimensão dos boxes restringe a quantidade 
de estoque disponível e exposição destes ao 
público.  

Exposição do Preço  Não é possível saber o preço do produto ou 
serviço sem prévia consulta ao responsável 
pelo box. O layout do CCP inviabiliza 
divulgação interna em forma de cartazes. A 
estrutura externa não designa espaço para a 
divulgação de preços médios por categorias. 
Mídias não são exploradas para divulgação de 
preço. 

Promoção 
(conteúdo, 
comunicação, 
posicionamento, 
criatividade, etc)  

 O CCP não desenvolve política de relações 
públicas nas mídias. As propagandas são 
realizadas por agências do município sem 
uma prévia consultoria de marketing 
especializada. 

Localização 
(externa e interna) 

O local onde se situa o CCP é 
favorável por ter um fluxo 
elevado de pessoas e fácil 
acesso. Aglomeração na região 

A estrutura complexa desestimula o 
consumidor a ingressar ou transitar no CCP. 
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dos setores similares aos 
existentes no CCP. 

Atmosfera da Loja 
(layout, iluminação, 
sinalização, 
climatização, 
aromatização, 
arquitetura, etc) 

Cores dos blocos auxiliam na 
localização dos consumidores. 
Atual concepção do CCP trouxe 
dignidade para os comerciantes 
em relação a antiga composição 
de feira. Ambiente limpo e 
organizado. 

Iluminação inadequada no térreo. Blocos com 
poucas entradas de ar Layout complexo e 
pouco intuitivo. O elevador para portadores 
de necessidades especiais está inoperante, 
dificultando a acessibilidade no local. Não 
possui música de plano de fundo. Cores dos 
blocos não possuem sinergia e estão em 
tonalidades que não atraem o consumidor. 

Serviços ao cliente 
(antes, durante e 
depois)  

Instruções dos comerciantes 
sobre como utilizar produtos. 
Possibilidade de uma utilização 
prévia de determinados 
produtos, como fones de ouvido. 
Negociação para uma possível 
troca em caso de defeito de 
fábrica. 

Falta de estacionamento para clientes. 

Funcionários 
(densidade, 
abordagem, 
eficiência, 
comunicação, etc)  

Total de boxes permite uma 
quantidade maior de 
funcionários do que na antiga 
concepção de feira. Vendedores 
carismáticos e proativos.  

Alguns funcionários desconhecem o valor de 
determinados produtos, inviabilizando a 
venda.  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

  

Diante o exposto, existem pontos críticos a serem trabalhados como exposição de 

preço e promoção, parâmetros que podem ser aperfeiçoados com as recomendações 

estratégicas sugeridas no tópico de comunicação. Outro fator importante é a atmosfera do 

ambiente interno do CCP, o qual dispõe de poucas saídas de ar e iluminação precária, o que 

distorce a percepção que o cliente pode ter do produto e interfere indiretamente na decisão de 

compra. A seguir, a figura 9 ilustra a iluminação atual do local: 

Figura 9 – Iluminação interna do Centro de Comércio Popular de Vitória da Conquista. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
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11.4 Estratégia de cobertura 
 

Quadro 18: Síntese da estratégia de cobertura do Centro de Comércio Popular de Vitória da 
Conquista. 

Cobertura Descrição 

Intensiva Buscar-se-á atender a demanda de Vitória da Conquista e 

distritos circunvizinhos (Bate Pé, Cabeceira da Jibóia, 

Cercadinho, Dentilândia, Iguá, Inhobim, José Gonçalves, 

Pradoso, São Sebastião e Veredinha) de maneira intensiva 

utilizando da estratégia de divulgação nestas localidades e 

principais bairros onde o público alvo reside. Além disso, 

os preços e descontos dos produtos do CCP serão um forte 

atrativo. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
 

Os produtos intensivos têm baixo custo unitário e alta frequência de compras. Deve ser 

facilmente encontrado nos boxes do CCP. Os permissionários buscam a estratégia de baixo 

custo para faixas de produtos de menor valor no mercado; buscam ganhos via a compra em 

lotes de mercadorias para compensar as baixas margens de lucro características desses 

segmentos. 

11.5 Recomendações estratégias  
 

A parte da frente do térreo do CCP que possui entrada para a Avenida Crescêncio 

Silveira (figura 10) possui maior movimento, já que o fluxo de pessoas na avenida é forte, 

elas veem algumas mercadorias próximas às portas e decidem entrar. Já no fundo do térreo, no 

pavimento superior e, principalmente, no fundo do superior, quase não entram clientes. Sendo 

assim, recomenda-se colocar algo no fundo de cada andar que faça as pessoas passarem pelas 

lojas a fim de utilizarem de outros serviços. Vendo os boxes e mercadorias, será mais fácil 

induzir estas pessoas à compra. Inclusive os comerciantes poderiam colocar placas destacando 

os preços baixos (ponto forte) ou até mesmo chamar esses possíveis clientes, por estarem 

passando no corredor. Dos clientes, 63,8% gostariam que tivessem caixas eletrônicos no CCP, 

sendo a instalação deste uma recomendação. A instalação dos caixas possibilitará ao cliente 

sacar dinheiro e realizar compras a vista para conseguir descontos. Além disso, atrairá clientes 

potenciais, uma vez que circulando pelo CCP podem se interessar pelos produtos expostos. 
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Figura 10 – Frente do Centro de Comércio Popular de Vitória da Conquista. 

 
Fonte: Blog do Anderson. 

 

Há, ainda, outro fator que diminui o fluxo, pois faz com que os clientes não 

permaneçam por muito tempo no CCP: a falta de lanchonete ou praça de alimentação. Se ele 

desejar até mesmo beber uma água, tem que comprar em outro local. Uma vez que ele sai, 

dificilmente retorna. Kotler (2000, p.69), afirma: 

 

Não basta dominar as técnicas para atrair novos clientes; a empresa deve retê-los. 
Muitas empresas possuem um alto índice de rotatividade de clientes – ou seja, 
conquistam novos clientes e perdem muitos deles. É como sistematicamente 
adicionar água a uma panela que possui um pequeno furo. As empresas de hoje 
devem dar mais atenção a seu índice de abandono de clientes. 
 

Desta maneira, recomenda-se a liberação de boxes para o venda de alimentos, proposta 

por 44,6% dos clientes. Inclusive alguns dos comerciantes já trabalharam neste ramo antes do 

CCP, na Feira do Paraguai e Praça da Bandeira. 

Além disso, o atendimento no CCP deixa a desejar, uma vez que é comum os 

permissionários saírem e deixarem alguém “tomando conta”. Esta pessoa não conhece os 

produtos e preços, perdendo vendas com mercadoria em estoque. O mau atendimento mancha 

a imagem do CCP e afasta os clientes. Assim, todos os permissionários e funcionários devem 

ser treinados por meio do curso “Qualidade no atendimento ao cliente” oferecidos pelo 

SEBRAE. 

 



61 
 

 
 

 

Plano de Marketing 

Quadro 19: Recomendações estratégias para o Centro de Comércio Popular de Vitória da 

Conquista. 

Componentes 
Estratégicos 

Recomendações Estratégicas 

Mix de Produto  Participar do curso “Projeto e elaboração de vitrines”, oferecido pelo SEBRAE. 

Os produtos mais procurados devem ser expostos na vitrine, em manequins na 
porta da loja, ou pendurados no teto no box, a depender da categoria.  

Exposição do Preço Etiquetar os produtos expostos em vitrine, dando destaque para preços 
promocionais.  

Localização  Redistribuição dos permissionários nos boxes de acordo com as categorias nas 
quais estão inseridos. No 1º pavimento ficarão os boxes de confecções, calçados e 
acessórios. No 2º pavimento, eletrônicos, ferramentas, serviços e brinquedos. 

Atmosfera da Loja 
(layout, iluminação, 
sinalização, 
climatização, 
aromatização, 
arquitetura, etc) 

Placas de sinalização indicando escadas, sanitários, elevador. Além disso, instalar 
placas de identificação de cada categoria. Nas duas entradas do CCP colocar placa 
com mapa do empreendimento de maneira que o cliente saiba para onde ir.  

Sonorização do ambiente. Instalar caixas de som nos corredores e entradas do 
CCP. Instalar aparelho de som na sala administrativa. Tocar músicas para tornar a 
experiência de compra no CCP mais agradável. Realizar comunicados e anúncios 
de promoções.  

Instalar lâmpadas de tubo led as quais são mais eficientes tanto para iluminação 
quanto para consumo de energia 

 

Serviços ao cliente  A instalação de caixas eletrônicos. Liberar boxes para venda de alimentos prontos 
(salgados, sucos, doces, sorvete, salada de frutas e etc). 

Funcionários  Todos os permissionários e funcionários devem realizar o curso “Qualidade no 

atendimento ao cliente” oferecido pelo SEBRAE. 

O Box nunca poderá ficar vazio. Sempre haverá um permissionário/funcionário 
que conheça os produtos e preços para atender os clientes. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

12 ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO   
 

12.1 Descrição do composto promocional  
 

O quadro 20 evidencia as forças e fraquezas que determinado composto 

mercadológico possui sobre o Centro de Comércio Popular. Para a devida interpretação dos 

termos, entenda-se como propaganda a veiculação de anúncios pagos no intuito de se elevar a 

demanda por produtos ou serviços e publicidade como o ato de comunicar ideias e expor algo 

sem custo adicional. 
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Quadro 20: Síntese do Diagnóstico do Composto Promocional do Centro de Comércio Popular de 

Vitória da Conquista. 
Elementos  Pontos Fortes  Pontos Fracos  

Merchandising Localização favorável. Quantidade e cores dos blocos. 
Placa de fachada. 

Propaganda Baixo custo. Acontece de forma esporádica. 
Sem assessoria especializada.  

Publicidade O site da PMVC possui um 
campo de notícias que viabiliza 
informações sobre o CCP. 

Notícias em blogs podem 
depreciar a imagem do CCP. A 
PMVC não designou uma 
metodologia de publicidade 
dedicada ao empreendimento. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

De acordo com o apresentado, somente as três perspectivas mencionadas no quadro 

são incorporadas pelo CCP, partindo da concepção deste como um produto. A ineficiência do 

Merchandising é notável: nas cores do empreendimento (bege, verde e azul), as quais são 

pouco convidativas; A concepção do projeto em 3 blocos, o que dificulta tanto o acesso como 

medidas promocionais como a do letreiro, que não identifica o local de forma adequada por 

ser pequeno relativo à dimensão do CCP e por se encontrar apenas no bloco central, 

características estas ilustradas na figura 11: 

 

Figura 11: Cores atuais dos blocos e placa da fachada do CCP. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

A publicidade, campo pouco explorado pela PMVC, é feita de forma circunstancial 

por TV e rádio, noticiando apenas fatos decisivos como ações de negociação ou fiscalização 

do local, ficando esta por conta dos blogs municipais que, por vezes, acabam evidenciando 
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falhas e aspectos negativos da organização. As iniciativas relativas à propaganda do CCP 

ocorridas até então foram tomadas pelos próprios permissionários, a qual ocorre sem acessória 

profissional e também de forma ocasional pelo rádio, carros de som e panfletagem no local. 

 De acordo com a pesquisa, não foram detectadas estratégias de comunicação que 

compreendessem promoção de vendas ou relações públicas, as quais são fundamentais, pois 

tratam justamente de problemas emergentes como fluxo de pessoas no interior da organização 

e significação do CCP para a comunidade. Vendas diretas também se encontram fora do 

escopo promocional atualmente, a qual não se adequa ao modelo de negócio proposto pelo 

CCP por se tratar de um empreendimento público composto de diversos vendedores 

independentes. 

 

12.2 Análise de mídia  
 

Dentre as mídias identificadas, apenas a internet é utilizada para a propaganda do CCP 

enquanto que veículos de som, panfletagem e rádio se enquadram nos parâmetros de 

publicidade. A seguir, o diagnóstico realizado em pesquisa: 

 

Quadro 21: Síntese do Diagnóstico de Mídia. 
MÍDIAS PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Rádio  Informação de alta precisão. Utilizada de forma esporádica. 
Internet  Promoção do CCP como um 

instrumento de revitalização do 
centro comercial do município. 

Não há domínio virtual 
dedicado ao CCP como 
unidade integrada. 

Veículo de som Mensagem completa e direta. Utilizada de forma esporádica. 
Panfletagem Alto valor informativo. Utilizada de forma esporádica. 

Polui as redondezas.  
Televisão Mensagem dinâmica e objetiva. Utilizada de forma esporádica. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

 Segundo a pesquisa, grande parte das mídias são utilizadas de maneira inadequada, o 

que compromete o processo de internalização da mensagem a quem se pretende transmitir. 

Ainda que a composição e estrutura do comunicado esteja aceitável, a divulgação sem 

constância acaba incorrendo em diversos problemas, como quantidade ínfima do público 

atingido e baixa fixação da mensagem, resultando em percas de ativo por falta de retorno. 

Dada a proposta do CCP em fornecer produtos para as classes C e D cujo enfoque se 

concentra no preço, estão designadas no quadro 22 as mídias sugeridas para a comunicação, 

juntamente com a metodologia de aplicação: 
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Quadro 22: Mídias recomendadas para comunicação do Centro de Comércio Popular de 

Vitória da Conquista. 

MIDIA INTENSIDADE OBJETIVO 

Internet 2 publicações por semana Tornar a comunidade ciente do valor social que o 
CCP possui para o município.  

Veículos de som 3 horas por dia durante 3 
dias por semana 

Despertar no público alvo o interesse pela 
compra no CCP. 

Rádio 10 vezes em cada dia útil 
da semana 

Despertar no público alvo o interesse pela 
compra no CCP. Tornar ciente a comunidade do 
valor social que o CCP possui para o município. 

Televisão 2 vezes por dia durante 3 
dias antes de datas 
comemorativas 
(Consideradas 5 datas) 

Despertar no público alvo o interesse pela 
compra no CCP. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 As mídias foram selecionadas de acordo sua funcionalidade e aplicabilidade ao 

modelo de negócio. Agindo de forma integrada, todas irão convergir para o propósito de 

destacar o CCP frente as demais lojas no mesmo segmento. O diferencial relativo a atual 

concepção se verifica na persistência e continuidade do composto promocional, haja vista que 

para se construir uma nova imagem é preciso consolidar uma nova perspectiva no ideal do 

público e esse processo se dá de forma ininterrupta.   

A seguir, o quadro 23 indica como será utilizada cada mídia de acordo sua finalidade: 

 

Quadro 23: Metodologia de uso das mídias para o Centro de Comércio Popular de Vitória da 
Conquista. 

MÍDIA COBERTURA AGENTE ESCOPO 

Internet Global Poder Publico Desenvolvimento de uma seção dedicada no 
próprio site da PMVC para o CCP, o qual irá 
conter as diretrizes do empreendimento, matérias 
com os permissionários, buscando evidenciar a 
função social do projeto e informações sobre a 
criação e as pretensões.  

Veículos 
de som 

Local Permissionários Noticiar a comunidade sobre variedade de 
produtos disponíveis e possíveis promoções. 

Rádio Municipal Permissionários 
/ Poder publico 

Noticiar a comunidade sobre variedade de 
produtos disponíveis e possíveis promoções. 
Tornar o CCP notável na região.  

Televisão Municipal – 
Povoados 
circunvizinhos  

Poder publico Noticiar a comunidade sobre variedade de 
produtos disponíveis e possíveis promoções. 
Tornar o CCP notável na região. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
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 O enfoque principal da seleção de mídia é, além de reposicionar a marca do CCP 

como um ambiente agradável e dinâmico, desenvolver no consumidor em potencial a 

preferência em sua compra através da ampliação do composto das relações públicas antes 

ignorado. Porque tão importante quanto elevar o fluxo de clientes no interior do CCP é 

conscientiza-los de que consumir os produtos ou serviços lá oferecidos se verifica a melhor 

escolha.   

 

13 AVALIAÇÃO FINANCEIRA 
 

13.1 Custos relativos à divulgação 
 

O quadro de custos relativos às mídias selecionadas do projeto é apresentado no 

quadro 24 à seguir, considerando o ano com 260 dias úteis: 

 

Quadro 24 – Custos com mídias de divulgação do Centro de Comércio Popular de Vitória da 
Conquista. 

Mídias Custo unitário Custo acessório Custo acessório 
total 

Custo total  
(2 anos) 

Veículos de 
som 

R$ 25 a hora R$ 20 cada 
chamada 

R$ 40,00 R$  23.440,00 

Rádio R$ 10,00 por chamada de 
15 segundos 

R$ 20 cada 
chamada 

R$ 40,00 R$  52.040,00 

Televisão R$ 3.500,00 por cada 
comercial de 30 segundos 

R$ 450,00 por 
vídeo 

R$ 4.500,00 R$ 214.500,00 

Valor Total R$ 289.980,00 
Valor Total / 302 permissionários = R$        960,20 
Valor Total Permissionário / 24 meses = R$          40,00 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

 Assim, cada permissionário desembolsará R$40,00 por mês. Porém, visto o retorno 

deste investimento no fluxo de clientes e aumento de vendas, o valor será coberto. Quanto a 

internet, não foi mencionada no quadro pelo fato deste meio de divulgação estar vinculado ao 

núcleo de comunicação da prefeitura municipal, o que a torna isenta de custos adicionais. 

Pelos valores mencionados, é notável que a televisão compreende o maior custo agregado, 

característica esta que talvez inviabilize sua preferência dentre as demais. Em contrapartida, 

seria a de maior alcance.  

 Embora haja mais itens para aquisição como lâmpadas de led, equipamentos de 

sonorização do ambiente, banners, totens, placas e tintas, por se tratar de uma obra da PMVC, 
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tal material é adquirido por meio de licitação e custeado pela própria Prefeitura, não sendo 

contabilizado aqui. As instalações e serviços destes também são realizados pela Prefeitura. 

 

14 PLANO DE AÇÃO / CRONOGRAMA 
 

Quadro 25 – Plano de Ação de para 2018/2019 

AÇÕES 
ESTRATÉGICAS  

Ja
n 
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ut
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ov

 
D
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n 
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ev

 
M
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t 
O
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N
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D

ez
 

Reunião com 
representantes dos 
Permissionários, Setor 
Administrativo do CCP 
e Prefeitura. 

X X X                      

Elaboração de novo 
Slogan do CCP 

   X X                    

Fabricação de Placas, 
Totens, Banners e 
material gráfico 

     X X X X                

Pintura do CCP, troca 
de lâmpadas, instalação 
de caixas de som 
ambiente. 

    X X X X X X               

Participação curso 
SEBRAE - Qualidade 
no Atendimento ao 
Cliente 

    X                    

Participação curso 
SEBRAE – Projeto e 
Elaboração de Vitrines. 

       X                 

Redistribuição de 
permissionários nos 
boxes por categorias. 

       X                 

Instalação de placas, 
banners e totens. 

      X X                 

Divulgação em Rádios, 
Carros de Som e TV. 

       X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Instalação de Caixas 
Eletrônicos. 

      X X X                

Desenvolvimento de 
seção dedicada ao CCP 
no site da PMVC  

         X X X X            

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
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