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“A compra é sempre um ator irracional.”

                                                                                                             (Mucchielli, 1977)
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RESUMO

Esta monografia trata das compras por impulso, um tema a cada dia mais discutido na 

sociedade moderna. A pesquisa qualitativa apresenta dados particulares aos consumidores de 

supermercados de Mossoró captando especificamente dados sobre a decisão de compra no 

ponto-de-venda e  que  recursos  são  responsáveis  por  este  fato.  O principal  objetivo  deste 

trabalho foi mensurar  se o consumidor mossoroense é suscetível a ações promocionais de 

ponto-de-venda  e  de  merchandisig7 e  se  essas  ações  estão  satisfazendo  os  consumidores 

locais. Para isto foi realizada uma pesquisa qualitativa com a aplicação de um questionário 

semi-estruturado  que  mostram  dados  sobre  os  consumidores  locais  que  ainda  eram 

desconhecidos. De forma geral, os resultados alcançados mostram que 80% dos consumidores 

reconheceram que são vulneráveis a essas ações e que 60% estão satisfeitos com a forma que 

é realizada as promoções de venda e merchandising. 

Palavras-chave: Ponto de venda, Merchandising, Compra por Impulso.
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ABSTRACT

This monograph deals with the purchases for impulse, a subject to each argued day 

more in the modern society. The qualitative research presents specifically given particular to 

the consumers of given supermarkets of Mossoró catching on the decision of purchase in the 

one point-of-sell and that resources are responsible for this fact. The main objective of this 

work was to measurer until where the mossoroense consumer is susceptible the promotion 

action of point-of-sell and of merchandisig and if these actions are satisfying the consumers 

local, for this a qualitative research with the application of a half-structuralized questionnaire 

was carried through that they show given on the local consumers who still were unknown. Of 

general form, the reached results show that 80% of the consumers had recognized that they 

are  vulnerable  to  these  actions  and that  60% are  satisfied  with  the  form that  are  carried 

through the promotions of sell and merchandising.

Key-Words: Point-of-sell, Merchandising, Buy- by- Impulse
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1- INTRODUÇÃO 

Com a realização deste trabalho nos propomos a investigar um campo muito concreto 

promoção  de  vendas  e  merchandising:  se  o  consumidor  que  efetiva  suas  compras  em 

supermercado  de  Mossoró-RN  é  influenciado  pelas  ações  de  promoção  de  vendas  e 

merchandising.  Para  isso  houve  a  avaliação  das  ações  de  promoção  de  vendas  e  de 

merchandising e a observação da influência destes sobre a decisão de compra do consumidor. 

Para isto se realiza uma pesquisa qualitativa com a aplicação de um questionário semi-

estruturado que mostram dados sobre os consumidores locais que ainda eram desconhecidos. 

De forma geral, os resultados alcançados mostram que 80% dos consumidores reconheceram 

que são vulneráveis a essas ações e que 60% estão satisfeitos com a forma que é realizada as 

promoções de venda e merchandising. 

Mas as compras por impulso se tornaram mais freqüentes no Brasil devido ao aumento 

do consumo que foi possibilitado pela existência das linhas de crédito, uma tendência do setor 

varejista. 

De acordo com o IBGE o consumo no Brasil aumentou consideravelmente a partir da 

década de 90 (IBGE, 2005), devido ao aumento do poder de compra do brasileiro e também a 

estabilização  da  economia  nacional.  Esses  fatores  possibilitaram  aos  empresários  o 

fornecimento de linhas de crédito aos consumidores.

Para alguns consumidores, mais especificamente os pertencentes às classes C, D e E, 

com renda familiar até 10 salários mínimos, a venda financiada é extremamente necessária e 

essas linhas de crédito potencializam a geração de negócios, além de diferenciar o serviço 

prestado.  Mas para a  sua  realização é  preciso  que  a  empresa  esteja  financeiramente  bem 

estruturada,  com  capital  financeiro  suficiente  para  manter  a  empresa  em  caso  de 

inadimplência.

O  financiamento  das  vendas  tem  sido  uma  estratégia  bastante  utilizada  pelos 

comerciantes  com a  finalidade  de  disputar  clientes  por  meio  das  condições  de  compras; 

atualmente pode-se encontrar no mercado brasileiro o financiamento em todos os segmentos 

de varejo, até mesmo no varejo de alimentos. De acordo com Santos e Costa (p.8, 1998) os 

fatores citados acima são os principais responsáveis pelo aumento considerável do consumo 

no Brasil; eles ainda afirmam que o financiamento das vendas têm sido arduamente utilizado 

13



pelas  empresas  para  atrair  clientes,  visto  que  o  consumidor  é  atraído  pelas  condições  de 

compra oferecidas pelas empresas. 

Com base nas informações mencionadas percebe-se que a estabilização da economia 

foi à grande responsável pelo fornecimento de linhas de crédito oferecidas aos consumidores. 

Foi um fator de grande propulsão no aumento do volume de vendas no Brasil, mesmo eles 

apresentando taxas de juros excedentes aos praticados pelo mercado, como taxou a Fundação 

Getúlio Vargas. (FGV, 2008)

De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), a maior parte da 

renda do brasileiro, cerca de 60%, é utilizada na compra de alimentos. Esse trabalho investiga 

a influência das ações promocionais de ponto de venda e de  merchandising7  influenciam o 

consumidor de supermercado em Mossoró. 

Para que a compra por impulso seja realizada é importante ressaltar que essas ações 

devem criar no consumidor uma sensação de necessidade, como Blessa afirma:

...  o individuo percebe a necessidade de algum produto para 
restabelecer  o  equilíbrio  perturbado  pelo  desejo  e  tem 
condições de agir, teremos o inicio da procura (2006, p.61). 

Conseqüentemente  tem-se  a  efetivação  da  compra,  visto  que  a  necessidade  do 

consumidor pelo produto seja ela real ou não, foi despertada no consumidor. 

Portanto,  a  realização  das  vendas  por  impulso  depende  da  eficácia  das  ações 

promocionais  e  merchandising  realizados  em  ponto-de-venda8,  para  isso  estão  sendo 

conferidos a essas ações uma maior porcentagem de investimentos, já que pesquisas apontam 

que 85% das decisões de compra ocorrem dentro do ponto-de-venda, como afirma Blessa 

(2006, p.25). levar para outra parte da introdução.

Com o presente trabalho buscamos mostrar a importância da realização de ações de 

promoção de vendas e de merchandising na realização das compras por impulso, fazendo com 

que haja o desenvolvimento e a valorização dessas ações na cidade. 

Para  isso  foi  realizada  uma  pesquisa  qualitativa  com  50  consumidores  do  Hiper 

Queiroz, escolhidos de forma aleatória, mas que obedeçam a certos critérios.
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2-  JUSTIFICATIVA

Este trabalho é de grande relevância dada à necessidade de conhecer de que maneira o 

consumidor é influenciado pelas  ações de promoção de vendas e merchandising em ponto-

de-venda, e ao mesmo tempo para o estudo de compras por impulso por se tratar de um estudo 

inédito na cidade. O trabalho apresenta dados referentes à forma como os consumidores do 

Hiper Queiroz se comportam, mostrando como as ações promocionais e de  merchandising 

atuam de forma direta ou indireta sobre o comportamento de compra do consumidor. 

Estudos  realizados  por  Blessa  (2006,  p.63)  demonstrou  que  o  consumidor  presta 

atenção no material promocional, tanto que 85% das decisões de compra são determinadas 

dentro do ponto-de-venda e que exatamente por causa dessa conclusão o investimento neste 

tipo de mídia por um supermercado como o que estudamos deve está em constante evolução.

Esse  estudo  apresenta  um  conhecimento  especialmente  importante  para  todos  os 

membros  da sociedade,  para que estes  estejam conscientes  das influencias  que sofrem  e 

possam participar ativamente  do seus atos de conduta, enquanto consumidor e compreender 

as suas atitudes mediante a essas ações. 

Fica evidente que o material promocional pode exercer sobre o consumidor uma forte 

atração física que culmina inevitavelmente nas compras por impulso. Mucchielli confirma 

isso ao citar o seguinte case : 
  Em uma grande loja, um artigo marcado com certo preço era 

pouco  vendido.  Tentaram  uma  experiência:  trocaram  a 

mercadoria  de  lugar,  marcaram  com  um  cartaz  de  oferta 

especial  e  dobraram seu preço.  As vendas aumentaram 30% 

( 1977, p.13 ). 

Pelo  elevado  número  de  consumidores  compulsivos  em nossa  sociedade,  segundo 

destaca Costa apud Goldeson (2000, p.39) o impulso é uma necessidade forte e repentina, às 

vezes irresistível,  de agir  sem deliberação.  Para ele  um indivíduo impulsivo é aquele que 

procura gratificar-se de modo imediato, sem considerar as conseqüências do seu ato; possui 

um senso de espontaneidade e urgência, respondendo aos estímulos com uma ação instantânea 

de forma quase involuntária (2000, p.39).  

Se justifica ainda pela contribuição social, mesmo que paradoxalmente, que possibilita 

ao  mesmo  tempo  que  ajuda  ao  Hiper  Queiroz  a  implementar  e  melhorar  as  suas  ações 

promocionais de ponto-de-venda e  merchandising,  também torna ciente aos seus clientes de 

que eles são vulneráveis a persuasão dessas ações. 
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3- OBJETIVO GERAL

Investigar se o consumidor que efetiva suas compras em supermercado de Mossoró-

RN é influenciado pelas ações de promoção de vendas e merchandising.

3.1- Objetivos Específicos

I – Avaliar as ações de promoção e merchandising do Hipermercado Queiroz.

II – Observar se a decisão de compra do consumidor é influenciada pela ação de promoção e 

merchandising. 
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4 – RFERENCIAL TEÓRICO

4.1- Promoções de vendas e merchandising     

De acordo com Costa e Talarico a promoção de vendas e  merchandising  são duas 

ferramentas de  marketing6 e comunicação de grande efeito no processo de persuasão e de 

estímulo à venda e à compra de produtos (1996, p.65). Os autores atestam que por um longo 

período  a  promoção  de  vendas  e  o  merchandising  foram  vistos  como  estratégias 

mercadológicas para induzir o consumidor a adquirir um produto ou serviço. Atualmente além 

de incitar as vendas, a promoção de vendas e o  merchandising  também são utilizadas para 

mudar a opinião de um consumidor sobre um determinado produto, marca ou serviço. 

Percebendo  a  importância  dessas  ações  nos  dias  atuais,  podem-se  encontrar 

profissionais especializados no planejamento de ações promocionais em ponto - de- venda e 

merchandising.  A formação de profissionais especializados tornou-se necessária devido ao 

grande desenvolvimento do planejamento estratégico e também a necessidade de se conhecer 

mais profundamente as causas dos problemas enfrentados pelos produtos e empresas e dessa 

forma é possível obter soluções mais eficazes para sanar esses problemas, como afirma Costa 

e  Talarico  (1996,  p.65).  Analisando  a  afirmação  acima  nota-se  que  esse  fator  é  um dos 

motivos pelo qual as ações promocionais de ponto -de- venda e as ações de merchandising 

vêm obtendo   uma  série  de  investimentos  volumosos,  fato  este  confirmado  por  Costa  e 

Talarico:

  A  promoção  de  vendas  e  merchandising  vem  adquirindo 
maior  nível  de  importância  do  que  somente  buscar  mais 
vendas, passando a ter maior destaque como estratégia, ocupar 
mais espaço no planejamento de marketing e de comunicação, 
receber mais verba para implementação de seus planos e, ainda, 
ser efetuada com maior seriedade por profissionais e empresas 
(1996, p.66).

Para Costa e Talarico (1996, p. 66) a promoção de vendas e o merchandising podem 

ser  usados em um planejamento  como suporte  para  a  publicidade  e  a  propaganda para  a 

formação e o fortalecimento de imagem de produto ou empresa:
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• na  substituição  da  publicidade  e  da  propaganda,  quando  existir  a  necessidade  de 

atingir o target10 em um período de tempo mais curto;

• quando for necessário diferenciar um produto de outro;    

• aumentar o volume de vendas de um produto com baixa participação no mercado, 

quando não houver verba para investimento em publicidade e propaganda;

• quando houver demanda por menores preços; 

• quando  houver  a  necessidade  de  bloqueio  aos  concorrentes  nos  mercados  mais 

competitivos;

• sempre que for indispensável um estímulo adicional às vendas.

Observando  as  afirmações  acima  fica  claro  que  a  promoção  de  vendas  e  o 

merchandising  deixaram de ser pequenas ferramentas de vendas de pouca importância para 

serem  encaradas  como  um  conjunto  de  ações  e  atividades  mercadológicas  capazes  de 

proporcionar  excelentes  resultados  para a empresa  e produtos,  conforme Costa e Talarico 

(1996, p.66). 

De acordo com a afirmação de Zenone e Buraide de que a promoção de vendas e 

merchandising  apesar  de  apresentarem  funções  bem específicas  devem ser  utilizadas  em 

conjunto  (2006,  p.66):  conclui-se  que  as  atividades  de  promoção  de  vendas  e  de 

merchandising  não devem ser  usadas  isoladamente,  mas  sim executadas  com o apoio  de 

outras  ferramentas  de  comunicação  com  o  fundamento  de  maximizar  a  sua  eficiência. 

Também  é  essencial  que  essas  ações  sejam  realizadas  em  conjunto  com  a  política 

mercadológica, como por exemplo, os canais de distribuição. 

4.1.1- A promoção de vendas

De acordo com Zenone e Buraide (2006, p. 66) muitas pessoas confundem promoção 

de  vendas  com propaganda,  mas  as  duas  possuem diferenças  na  forma  de  influenciar  o 

consumidor final. A promoção de vendas tem como foco principal a venda imediata, enquanto 

que  a  propaganda  tem  como  objetivo  incentivar  o  consumidor  a  consumir  determinado 

produto.
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Tabela 1: Diferenças básicas entre propaganda e promoção de vendas.

Propaganda Promoção de vendas
Leva o consumidor até o produto.

Prepara  a  “venda”  prévia  na  mente  do 

consumidor.

É adequada para atingir diversos objetivos 

na comunicação, como informar, lembrar 

ou persuadir.

Apresenta custo por pessoa relativamente 

baixo, se considerada a abrangência.

Leva o produto até o consumidor.

Estimula  a  compra  imediata,  dando  um 

incentivo adicional.

Tem objetivos ligados ao desenvolvimento 

de uma venda imediata.

Apresenta  custo  por  pessoa  relativamente 

alto.

              

              Fonte: Zenone e Buraide (2006, p.66) 

Ao analisar o quadro percebe-se que a promoção de vendas possibilita o retorno de 

vendas em curto prazo, além de apresentar diferenciais importantes para quem a realiza. Entre 

e os principais diferenciais destacam-se o dinamismo e a interatividade, através deles pode-se 

verificar de forma imediata a reação do target frente à promoção de vendas, isso possibilita a 

rápida alteração de fatores promocionais que não agradaram ao público alvo.

A  principal  característica  da  promoção  de  vendas  é  a  oferta  de  benefícios  ao 

consumidor;  esses  benefícios  são  responsáveis  por  criar  nos  consumidores  estímulos  que 

resultam na aquisição de um produto ou serviço. Como afirma Costa e Talarico: caracteriza-se 

por ações à compra; utiliza a promessa e a oferta de benefícios adicionais, que representam 

uma vantagem para o público visado (1996, p. 58). 

Segundo  Baker  (2005,  p.  324)  as  promoções  de  vendas  são  definidas  por  três 

ferramentas: a não-padronização, a orientação para resposta e a orientação para benefício. O 

primeiro  elemento,  a  não  padronização,  estabelece  que  as  promoções  de  vendas  são 

usualmente temporárias e limitadas a um certo perfil de consumidor e também específica a 

um canal de distribuição. Ao passo que o segundo, a orientação para a resposta, busca uma 

resposta  direta  do consumidor,  essa  resposta  a  ser  obtida  não é  necessariamente  a  venda 

imediata,  mas pode ser o consumo de uma amostra,  por exemplo,  contudo a meta final é 

sempre a venda do produto. O terceiro elemento, a orientação para o benefício, oferece ao seu 
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público-alvo benefícios além dos que já são existentes no produto ou serviço. Para Kotler e 

Armstrong (1998, p. 352 e 353) essas três ferramentas são essenciais para a realização direta 

dos objetivos de uma promoção de vendas. 

Ao analisar a afirmação de Baker é notório que as três ferramentas citadas pelo autor 

se  dirigem  ao  consumidor  de  forma  diferenciada  e  que  a  ferramenta  a  ser  utilizada  na 

promoção de vendas é escolhida de acordo com o objetivo de comunicação estabelecido pela 

empresa, produto ou serviço e através dela espera-se obter do consumidor a resposta desejada. 

Para que a compra por impulso seja realizada é importante ressaltar que essas ações devem 

criar no consumidor uma sensação de necessidade, como Blessa afirma:

...  o individuo percebe a necessidade de algum produto para 
restabelecer  o  equilíbrio  perturbado  pelo  desejo  e  tem 
condições de agir, teremos o inicio da procura (2006, p.61). 

Conseqüentemente  tem-se  a  efetivação  da  compra,  visto  que  a  necessidade  do 

consumidor pelo produto seja ela real ou não, foi despertada no consumidor. 

Portanto,  a  realização  das  vendas  por  impulso  depende  da  eficácia  das  ações 

promocionais  e  merchandising  realizados  em  ponto-de-venda8,  para  isso  estão  sendo 

conferidos  a  essas  ações  uma  maior  porcentagem  de  investimentos,  já  que  pesquisas 

apontam  que  85% das  decisões  de  compra  ocorrem  dentro  do  ponto-de-venda,  como 

afirma Blessa (2006, p.25). 

4.1.2- O planejamento da promoção de vendas

De acordo com Baker  (2005,  p.327)  o  planejamento  da  promoção  de  vendas  tem 

vários pontos similares  ao planejamento de uma campanha de propaganda. Os pontos em 

comum entre os dois planejamentos são as análises ambientais, análise interna, a estratégia de 

marketing, os objetivos de campanha, o orçamento e a estratégia de comunicação. 

Na análise ambiental  ocorre o processo de identificação dos problemas enfrentados 

pelo produto, empresa ou marca e a busca de oportunidades para dizimá-los ou amenizá-los; 

na  análise  interna  o  planejador  definirá  os  recursos  necessários  a  serem  investidos,  a 

capacidade do produto, empresa ou marca e traçará uma série de estratégias corporativas que 

sejam adequadas aos problemas enfrentados. Logo após essa fase acontece a definição dos 
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objetivos a serem alcançados, a verba a ser investida na ação ou propaganda e também a as 

estratégias de comunicação que atendam as necessidades identificadas. 

Para Baker (2005, p.  327) em termos de determinação de objetivos,  as promoções 

apresentam  um  conjunto  mais  complexo  do  que  de  alternativas  possíveis  do  que  a 

propaganda. Já para Kotler e Armstrong (1999, p. 354) na hora do planejamento é necessário 

que o profissional de marketing tome decisões importantes com o intuito de estabelecer todo 

um programa de promoção de vendas. O ponto inicial de um planejamento de promoção de 

vendas é a definição do tamanho do incentivo a ser oferecido, quanto maior ele for maior será 

o volume de vendas; em seguida vêm às condições de participação, os planejadores devem 

decidir se o incentivo deve abranger a todos ou apenas a um grupo específico. Há ainda a 

escolha  das  mídias  mais  adequadas  ao  perfil  do  programa,  esse ponto  tem como meta  a 

promoção e a divulgação da promoção.  Os últimos pontos a ser definidos são os períodos de 

realização que não pode ser muito curto, visto que pode perder um grande número de clientes 

em potencial e se a promoção tiver um período de duração muito longo ela perderá o impacto 

da mensagem que estimula ao cliente consumir o produto de forma imediata e por último a 

definição da verba, a forma mais usual é a utilização de uma porcentagem da verba total, 

contudo  Kotler  e  Armstrong  (1999,  p.354)  afirmam  que  a  melhor  forma  é  considerar  o 

método e o objetivo da promoção e que independentemente do método escolhido cada ação 

deve ter sua eficiência analisada em termos de custos. 

Observando o gráfico elaborado por Baker (2005, p.327) compreende-se o processo de 

planejamento  da  promoção  de  vendas.  O  primeiro  passo  do  planejamento  é  a  análise 

ambiental,  essa  etapa  envolve  a  identificação  do  problema  e  as  suas  oportunidades  de 

resolução, em seguida vem à análise interna, onde os recursos, a capacidade e a estratégia 

corporativa são definidas. Após essas decisões vem à definição das estratégias de marketing,  

em seguida estabelecem-se os objetivos e estratégias de comunicação e ainda o orçamento de 

campanha. Após a realização dos pontos citados anteriormente, começa-se o desenvolvimento 

da promoção de vendas, um plano é montado com o estabelecimento dos conceitos, objetivos, 

alvos, mensagem e meios, depois do plano finalizado inicia-se a fase de implementação da 

promoção  de  vendas.  Pôr  fim  tem-se  uma  avaliação  da  realização  da  promoção  e  dos 

resultados obtidos.  
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Gráfico 1: Processo de planejamento da promoção de vendas

Fonte: Baker (2005, p. 327)

Examinando o processo de planejamento da promoção de vendas estabelecidos por 

Kotler, Armstrong e Baker, percebe-se que eles apresentam posicionamentos diferenciados 

para  o  planejamento  de  uma  promoção  de  vendas.  Enquanto  os  dois  primeiros  autores 

estabelecem  um  processo  de  planejamento  mais  direto,  onde  os  primeiros  pontos 
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estabelecidos  já  são  direcionados  a  realização  da  promoção  de  vendas;  o  segundo  autor 

estabelece um modelo de planejamento bem mais complexo onde uma série de fatores, como 

por exemplo, os ambientais e internos, são estabelecidos antes de chegar-se a definição de 

como será realizada a promoção de vendas. 

4.1.3- Os tipos de promoção de vendas

No momento presente é possível encontrar as mais variadas formas de se realizar uma 

promoção  de  vendas,  contudo  existem  moldes  pré-estabelecidos  que  são  utilizados 

comumente. Regina Blessa (2006, p. 82-87) define as principais delas como:

• relacionamento:  visa a aproximação do produto ou serviço com o consumidor,  seu 

principal objetivo é estabelecer uma empatia entre as duas partes.

• fidelização: aproxima-se dos consumidores através de uma recompensa oferecida a 

eles, esse tipo de promoção tem como objetivo amarrar o consumidor com a promessa 

de vantagens ou prêmios;

• premiação motivadora: remunera o funcionário que atende a padrões atribuídos pelas 

empresas o objetivo dessa promoção é impulsionar as vendas é coletar informações 

sobre o nível de atendimento da empresa;

• incentivo: as promoções de incentivo estabelecem metas de vendas a serem cumpridas 

e para isso oferecem prêmios para estimular o desenvolvimento da promoção;

• culturais:  consistem  basicamente  na  elaboração  de  eventos  exclusivos  feitos  sob 

encomenda ou patrocínio  cultural  que proporciona  a  população o acesso a  shows, 

exposições e outros eventos. Um fato importante a respeito das promoções culturais é 

a  que  nem  sempre  elas  podem  ser  consideradas  institucionais,  visto  que  são 

empregadas para samplin9, panfletagem, entre outros; 

• cuponagem: ação que oferece ao consumidor cupons com descontos ou ofertas que 

podem ser resgatados por ele;

• institucionais: ações que não tem a venda como principal objetivo e sim consolidar ou 

resgatar a imagem de uma empresa obtendo ganhos para uma instituição ou marca. 

Como apoio a essas campanhas é realizado ações, como por exemplo, à distribuição de 

brindes, promoção de eventos e cursos;
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• amostragem (samplin): ação de distribuição de amostras grátis ou pequenas porções 

fiéis  ao  produto  original,  o  principal  objetivo  do  sampling  é  tornar  o  produto 

conhecido em lançamentos ou ampliar o número de conhecedores dele, com o intuito 

de aumentar o seu consumo;

• cross sampling4: essa ação utiliza um produto de grande conhecimento no mercado ara 

divulgar  um  produto  desconhecido,  isso  facilita  a  sua  experimentação,  além  de 

assimilar a credibilidade do outro produto;

• panfletagem: distribuição de panfletos em pontos estratégicos para o produto, visando 

o consumo do bem publicitado;

• degustação: ações que permite ao consumidor experimentar o produto, para isso são 

usados balcões especiais ou bandejas com o auxilio de promotoras que oferecem o 

produto aos interessados. Esse tipo de ação atinge um índice de percepção de 49% e 

dependendo da qualidade do produto e da ação atingi um alto número de vendas;

• demonstração: é uma das ações com maior recall depois da degustação, esse tipo de 

ação consiste basicamente na no conhecimento e avaliação do produto bem de perto. 

Para essa ação é preciso uma demonstradora bem treinada e se o produto for bom o 

recall9 pode chegar a 40%.

Após  avaliar  as  modalidades  de  promoção  de  vendas  nota-se  nitidamente  que  o 

objetivo comum da maioria delas é oferecer algum tipo de benefício ao consumidor,  mas 

todas elas têm como meta final o consumo do produto ou serviço.  

4.2- Merchandising no ponto-de-venda 

Ao contrário do que se pensa o  merchandising  é uma técnica já utilizada na Idade 

Média,  quando  os  comerciantes  escolhiam  as  principais  ruas  das  cidades  para 

comercializarem  os  seus  produtos,  a  formatação  atual  do  merchandising  surgiu  com  o 

marketing e tornou-se mais usual com o advento do auto-serviço1. 

Blessa  define  o  merchandising como  o  conjunto  de  técnicas  responsáveis  pela 

informação e apresentação destacada dos produtos na loja, de maneira tal que acelere sua 

rotatividade  (2006,  p.7).  Dentre  essas  técnicas  podemos  listar  o  preço,  o  material 

promocional, disposição de produtos, vitrinismo, entre outros.  Para Costa e Talarico (1996, 

p.184-185) o merchandising é a forma de comunicação que mais se aproxima do público, 
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devido  a  interação  com  o  consumidor  de  forma  mais  direta.  Segundo  eles  as  ações  de 

merchandising  possuem características dinâmicas e vívidas que fazem com que o produto 

“ofereça-se” ao consumidor. 

Após  analisar  os  conceitos  mencionados  anteriormente  deduz-se  que  as  ações  de 

merchandising atuam de forma a valorizar e enriquecer o produto no ponto-de-venda fazendo 

com que se sobreponha a concorrência e leve o consumidor à decisão de compra.   É esse 

fator que faz com que o merchandising no ponto-de-venda seja a mídia mais rápida e eficaz, 

pois ele conta em única mensagem com os três elementos cruciais para a efetivação de uma 

venda: o consumidor, o produto e o dinheiro.

Através dos  conceitos  demonstrados observa-se que o  merchandising de ponto-de-

venda deve apresentar características e indicar elementos que colaborem com a sua eficácia:

• obviamente, deve ocorrer no ponto-de-venda, estimulando a compra por impulso;

• devem ser planejadas e executadas de  forma minuciosa;

• apresentar e expor o produto da forma adequada, para que haja o estímulo à venda.

Tabela 2: Principais funções do merchandising para anunciantes americanos

Principais funções do 

merchandising

Percentagem 

Aumentar as vendas por impulso

Criar elo de ligação entre a propaganda e 

o produto no PDV 

Atrair a atenção do consumidor

 

Apresentar o produto de forma mais 

atraente

Obter melhor cooperação do revendedor

Realizar melhor a promoção e 

identificação da marca ou produto

Ajudar os funcionários do varejo

Ajudar os funcionários do varejo

58%

33%

32%

22%

20%

19%

13%

12%
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Associar o tipo de loja ao produto

Ajudar os representantes do fabricante e 

do distribuidor

11%

8%

Fonte: Blessa (2006, p.10) 

4.2.1-  O planejamento de merchandising

Um bom planejamento de merchandising não pode ser realizado sem conhecimentos 

adequados, para realizá-lo é necessário empregar uma série de técnicas especificas, que foram 

citadas  por  Regina  Blessa  (2006,  p.  39-56),  a  utilização  desses  processos  conferem  ao 

planejamento uma maior chance alcançar resultados positivos. 

Através  de  Regina  Blessa  (2006,  p.  39-56)  observa-se  que  as  técnicas  de 

merchandising são aplicadas em todas as fases de desenvolvimento da ação merchandising;  

comunicação,  layout  de  loja,  exibitécnica  (área  de  exposição  de  produtos  destinados  à 

aplicação das mais agressivas técnicas do merchandising), disposição de produtos, arrumação 

de gôndolas e vitrinismo. 

Dentre as técnicas mais usuais encontra-se: 

• preço: deve vim devidamente informado e em destaque, pois é ele que na maioria das 

vezes influencia a decisão de compra:

• indicações:  é  necessária  a  existência  de  placas  de  sinalização  que  orientem  o 

consumidor, a inexistência delas pode afastar o consumidor definitivamente;

• material promocional: deve ter cores vibrantes ou contrastantes e ter uma linguagem 

simples e objetiva;

• layout5 de loja: elaboração de um projeto (planta baixa) com a disposição do mobília 

da loja de forma a ter um bom funcionamento e a circulação do público por toda as sua 

extensão;

• exibitécnica: exposição de produtos em áreas de grande circulação para dar-lhe maior 

visibilidade de forma a aumentar o número de vendas;
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• disposição  de produtos: separação de produtos  por  categorias  (sexo,  tamanho,  cor, 

preço ou estilo) de acordo com a procura, os produtos devem estar dispostos de forma 

que seja notado a 3 metros de distância e que facilite o acesso do consumidor até ele;

• arrumação de gôndola: arrumar os produtos de forma a preencher todo o espaço da 

prateleira, que deve ser móvel para se adaptar aos variados formatos dos produtos; 

• vitrinismo:  a  vitrine  fala  diretamente  com  seu  público-alvo;  a  forma  como  esta 

decorada declara abertamente a que público deseja atingir, no entanto a vitrine não 

deve tentar se comunicar com públicos diferenciados, isso faz com que todos possam 

ser afastados.

  

É possível  observar  claramente  que a  promoção de vendas  e o  merchandising  são 

distintos um do outro, enquanto o primeiro caracteriza-se por agregar valor ao produto por um 

curto período e o segundo por ser a junção de ações promocionais e materiais de ponto-de-

venda,  controlando  a  hora  da  compra.  Apesar  das  diferenças  a  promoção  de  vendas  e  o 

merchandising podem e devem ser aplicados conjuntamente. 

4.3- O processo de decisão de compra  

Amaral,  Nogueira,  Biscola  e  Filho  apud  Engel  et  al.  afirmam que  o  processo  de 

decisão de compra é representado por cinco estágios, mas dependendo do tipo de compra 

algumas das etapas podem deixar de ser realizadas: 

Gráfico 2: Os cinco estágios do processo de decisão de compra do consumidor

   Fonte: Amaral, Nogueira, Biscola e Filho apud Engel et al. (2005, p. 4)

A  partir  da  análise  do  gráfico  constata-se  que  a  primeira  etapa  consiste  em  o 

consumidor  identificar  um necessidade  que pode ser  ocasionada por  um fator  interno ou 

externo. A segunda etapa é onde o consumidor busca informações  sobre um determinado 

produto ou serviço antes de realizar a compra, como Amaral et al. (2005) as buscas podem ser 

internas ou externas, na primeira o consumidor consulta seu repertório interno para sanar suas 
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dúvidas  e  na segunda ele  procura informações  em fontes especializadas,  como revista  ou 

publicidade. 

Logo  após  essas  duas  etapas  o  consumidor  irá  avaliar  as  alternativas,  onde  as 

informações são assimiladas e as diferentes marcas são analisadas, diante dessa afirmação 

percebe-se que nesta etapa ocorre uma decisão racional e consciente; como afirma Amaral et 

al.  (2005) essa avaliação é tratada como sendo um processo cognitivamente orientado, ou 

seja, o consumidor forma julgamentos em sua maioria racionais e conscientes. Após passar 

pelas etapas analisadas o consumidor chega a fase da decisão de compra, nela o consumidor 

se decide pela marca e pelo local de compra, essas decisões certamente são influenciadas pela 

credibilidade da marca e do varejista. 

E  por  fim  chega  a  etapa  do  comportamento  pós-compra,  onde  o  consumidor 

experimenta o produto ou serviço adquirido e sente-se satisfeito ou insatisfeito em relação a 

ele.  De acordo com Amaral et al.  apud Engel se a experiência de utilização for superior ou 

igual  ao  esperado,  ele  se  sentirá  satisfeito  e  caso  não  atenda  às  expectativas  ele  estará 

insatisfeito (2005, p. 4)

4.3.1- Comportamento de compra do consumidor

Maria Regina Bronnemann e Emerson Siebert ao citar Solomon (2002, p.23) afirmam 

que ter noção sobre as peculiaridades dos consumidores:

  Desempenha um papel extremamente importante em muitas 
aplicações do marketing tais como a definição de mercado para 
um produto ou opção por técnicas apropriadas para uso com 
um determinado grupo de consumidores (2005, p.4). 

A  partir  desta  citação  conclui-se  que é  de  fundamental  importância  conhecer  as 

características   particulares  dos  consumidores  para  a  elaboração  de  um planejamento  de 

promoção de vendas, merchandising e também da propaganda e publicidade que obtenha o 

máximo  dos  resultados  desejados.  No  entanto  é  necessário  um  estudo  contínuo  sobre  o 

consumidor,  pois  seu  comportamento  muda  de  acordo  com  as  variações  sofridas  pela 

sociedade;  como  afirma  Bronneman  e  Siebet  apud  Kotler  e  Armstrog  (1993):  o 

comportamento do consumidor é um campo em contínuo crescimento e abrangente (2005, p. 

4). Essa afirmação consolida que é preciso a realização de pesquisas a medida que a sociedade 

evolui para conhecer o modo como o consumidor está se portando em determinado momento. 
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4.3.2- Fatores de influência no comportamento de compra do consumidor

Kotler  &  Amstrong  (2003,  p.119)  apontam  que  o  comportamento  de  compra  do 

consumidor é afetado por três fatores, o fator cultural, social, pessoal e psicológico. Para os 

autores o fator social é o que mais influencia a forma de raciocinar do consumidor: a cultura é 

o principal determinante dos desejos de comportamento de compra do consumidor (2003, p. 

120). Esse fato é óbvio visto que um indivíduo cresce adquirindo valores e comportamentos 

oriundos da família e outras instituições sociais. Como atestam Bronnemann e Siebert: 

  Existe a chamada família de orientação que são compostos 
pelos pais. Com eles a pessoas podem influenciar-se através da 
religião, política e comportamento pessoal. Pode haver também 
a  influência  da  família  de  procriação  que  é  a  presença  do 
marido,  mulher  ou  filhos.  Esta  é  a  que  mais  influencia  no 
comportamento diário de compra (2003, p.5). 

Uns  dos  fatores  sociais  que  mais  influencia  o  comportamento  de  compra  do 

consumidor é o status e o papel social, esses fatores fazem com o que o consumidor adquira  

produtos de acordo com o status e o papel que deseja representar na sociedade.

Kotler  e  Armstrong  ainda  citam que  o  comportamento  de  compra  do  consumidor 

também  pode  ser  determinado  por  fatores  pessoais:  as  decisões  do  comprador  são 

influenciadas também por suas características pessoais, como idade e estágio no ciclo de vida, 

ocupação, situação financeira, estilo de vida, personalidade e auto-imagem. (2003, p.125)

Os  fatores  que  influenciam  o  comportamento  de  compra  do  consumidor  também 

exercem influência no processo de decisão de compra a que todo consumidor está suscetível. 

Conforme Kotler, Amstrong (2003, P. 120) o processo de decisão de compra envolve cinco 

estágios: reconhecimento da necessidade, busca por informações, avaliação das alternativas, 

decisão de compra e comportamento pós-compra.  

• Reconhecimento da necessidade: incide no início do processo de compra, quando o 

consumidor  percebe  a  diferença  entre  um estado  desejado  e  um estado  atual.  De 

acordo com Mendes apud Kotler (1994) quanto mais intensa e quanto tempo durar a 

necessidade maior é a probabilidade de o consumidor adquirir o produto desejado;

• Busca por informações: existem dois tipos de buscas, a interna e a externa, a primeira 

ocorre  quando o consumidor  recorre  ao  seu  repertório  para  recuperar  informações 

sobre o produto; já na segunda a busca acontece no ambiente, o consumidor observa 
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amigos,  vendedores  e  a  propaganda  para  obter  informações  sobre  o  produto  em 

questão;

• Avaliação  das  alternativas:  ocorre  quando  o  consumidor  compara  o  produto  com 

outros  existentes  no  mercado,  ao  praticar  a  avaliação  o  consumidor  toma 

conhecimento dos benefícios do produto;

• Decisão de compra: acontece depois da avaliação do produto; esta pode ser feita por 

impulso  ou  através  de  planejamento.  A  compra  por  impulso  acontece  quando  o 

consumidor  e  acometido  por  um  impulso  repentino  que  não  pode  controlar  e  a 

planejada quando o consumidor decide a compra de um determinado produto após 

uma série de análises;

• Avaliação pós-compra: é a avaliação que o consumidor faz do desempenho do produto 

durante o seu consumo.

4.3.3- Tipos de comportamento de compra

Os consumidores  apresentam diferentes  tipos  de comportamento  de compra.  Esses 

comportamentos são definidos de acordo com o grau de envolvimento do consumidor com o 

bem a ser adquirido. Mendes (1998, p.3) define quatro tipos de comportamento de compra:

 

1º  Comportamento de compra complexa: os  consumidores  estão muito  envolvidos  com a 

compra e sabem das diferenças marcantes entre as marcas. Nesse tipo de comportamento a 

mensagem utilizada  na promoção de venda para influenciar  a  compra  deve evidenciar  os 

benefícios da marca. (p.3)

2º  Comportamento de compra com dissonância reduzida:  ocorre quando os consumidores 

estão muito envolvidos em uma compra, mas notam algumas (pequenas) diferenças entre as 

marcas. Neste caso a mensagem deve abastecer-se de crenças e avaliações para dar segurança 

ao consumidor sobre a sua escolha. (p.4)

3º Comportamento de compra habitual: acontece quando o consumidor está pouco envolvido 

ou não está envolvido com a marca, e quando não há diferenças marcantes sobre elas. Não 

existe fidelidade ao produto.  A mensagem ideal para influenciar a compra do consumidor que 

se encaixa neste tipo de comportamento é a mensagem que evidencie os principais atributos 

do produto, para que o consumidor sinta-se convencido a experimentá-lo. (p. 4 – 5)

4º  Comportamento  de compra que busca variedade: o  consumidor  está  envolvido com a 

compra e percebe as grandes e acentuadas diferenças entre as marcas disponíveis. Neste caso 
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especifico o consumidor busca variedade. Para influenciar o consumidor é preciso fazer uso 

de ações  promocionais  no ponto-de-venda e  a  utilização  de mensagens  que incentivem o 

consumidor a consumir algo novo. (p.5)  

Após avaliar  as definições  de Mendes para os tipos de comportamento de compra 

percebe-se a forma como o consumidor age cada comportamento mencionado: no primeiro 

comportamento  o  consumidor  só  vai  adquirir  o  produto  da  marca  que  lhe  oferecer  mais 

vantagens, sejam elas reais ou psicológicas, a exemplo do status, nesse tipo de compra  o 

consumidor  possui  alto  envolvimento  com  o  produto  e  conhece  profundamente  os  seus 

diferenciais.  No  comportamento  de  compra  com dissonância  reduzida  o  consumidor  está 

envolvido com a compra, mas só percebem pequenas diferenças entre as marcas, neste tipo de 

compra o consumidor vai comprar o produto que mais lhe agradar já que ele não percebe 

diferenças  significativas  entre  as  marcas.  No  comportamento  de  compra  habitual  o 

consumidor adquiri o produto que estiver precisando em determinando momento, para ele as 

diferenças entre as marcas não são perceptíveis e no comportamento de compra que busca 

variedade, o consumidor ver todas as diferenças existentes entre as marcas, neste caso ele 

busca variedade de produtos para que possa analisar e decidir a compra. 

4.4  Compras por impulso

Costa apud Goldeson (2000, p.39) descreve o impulso como “uma necessidade forte e 

repentina, às vezes irresistível, de agir sem deliberação. Para ele um indivíduo impulsivo é 

aquele que:

  Procura gratificar-se de modo imediato,  sem considerar  as 

conseqüências do seu ato; possui um senso de espontaneidade e 

urgência, respondendo aos estímulos com uma ação instantânea 

de forma quase involuntária (2000, p.39).  

A compra por impulso acontece quando o desejo irresistível de comprar concorre com 

a força de vontade para adiar a recompensa imediata. Mas a compra por impulso, segundo 

Simões e Guimarães, não ocorre se o indivíduo não receber os estímulos necessários para 
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isso:  percepção,  motivação,  utilidade e persuasão. (1977, p.20-21).   Para os autores  esses 

quatro fatores são as forças propulsoras das compras por impulso. 

Outro fator que estimula às compras por impulso a identificação do consumidor com 

um produto ou serviço que se adapte as necessidades estabelecidas pela pirâmide de Maslow. 

As necessidades são estabelecidas na seguinte ordem:

1º  Necessidade  fisiológica:  referente  ao  consumo  de  produtos  que  supram  todas  as 

necessidades fisiológicas do homem;

2º  Necessidade  de  segurança:  referente  ao  consumo  de  produtos  que  supram  todas  as 

necessidades de proteção física, espiritual ou de estabilidade do homem;

3º Necessidade afetiva: referente ao consumo de produtos que supram todas as necessidades 

de afeição, amor e posicionamento social do homem;

4º  Necessidade  de  estima:  referente  ao  consumo  de  produtos  que  supram  todas  as 

necessidades de prestígio e status do homem;

5º  Necessidade  de  satisfação:  referente  ao  consumo  de  produtos  que  supram  todas  as 

necessidades de auto-satisfação do homem.

Observando as necessidades inerentes a pirâmide de Maslow (1977, p.20) constata-se 

que  o  consumidor  adquire  um  bem  para  satisfazer  a  necessidade  sentida  em  um  certo 

momento, como afirma Simões e Guimarães ao citar a teoria da utilidade que aborda a forma 

de utilização dos objetos.   

Em uma matéria publicada por Okky de Souza e Rosana Zakabi na revista Veja afirma 

que a emoção e as vantagens oferecidas ao consumidor são alguns dos fatores que conduzem 

o ser humano a consumir impulsivamente. (p.70)

Um fator que também determina as compras por impulso é a promoção de vendas. 

Regina Blessa define a promoção de vendas como um “esforço específico com o objetivo de 

promover vendas”. (2006, p.2) O material promocional de ponto-de-venda que engloba todos 

os  tipos  de  sinalização,  displays  ou  materiais  impressos  tem como  uma  de  suas  funções 

básicas  persuadirem o  consumidor  durante  a  sua  permanência  no  ponto-de-venda.  (2006, 

p.97) 

Estudos  realizados  demonstram  que  o  consumidor  presta  atenção  no  material 

promocional, tanto que Regina Blessa (2006, p.63) afirma que 85% das decisões de compra 

32



são determinadas dentro do ponto-de-venda e que exatamente por causa dessa conclusão o 

investimento neste tipo de mídia está em constante evolução.

O material promocional pode exercer sobre o consumidor uma forte atração física que 

culmina  inevitavelmente  nas  compras  por  impulso.  Mucchielli  confirma  isso  ao  citar  o 

seguinte case2: 
  Em uma grande loja, um artigo marcado com certo preço era 

pouco  vendido.  Tentaram  uma  experiência:  trocaram  a 

mercadoria  de  lugar,  marcaram  com  um  cartaz  de  oferta 

especial  e  dobraram seu preço.  As vendas aumentaram 30% 

( 1977, p.13 ). 

De acordo com Modesto Farina as cores na promoção de venda devem ser usadas para 

transmitir  ao  consumidor  a  sensação  de  prazer  motivando  assim,  a  compra  por  impulso. 

(1990, p.171) Farina afirma ainda que a cor quase sempre fator decisivo das compras por 

impulso. (1990, p.176) O autor ainda cita o case de catálogos coloridos que vendem 3 vezes 

mais  que  os  catálogos  que  não utilizam cor,  mas  Farina  deixa  bem claro  que  para  cada 

segmento e seu público correspondente deve-se utilizar cores adequadas para cada um (1990, 

p. 197-198). 

4.5- O ponto-de-venda supermercado

De  acordo  com  Regina  Blessa,  o  ponto-de-venda  é  qualquer  estabelecimento 

comercial  que  exponha  serviços  ou  produtos  para  venda  ao  consumidor.  (2006,p.05) 

Considerando a informação citada anteriormente pode-se entender o ponto-de-venda como 

uma combinação de propulsões que leva o produto ao consumidor final.

Observa-se nos pontos-de-venda que uma nova tendência tem se firmado no mercado 

consumidor: a abordagem do consumidor na hora da decisão de compra, o que de acordo com 

Blessa faz com que as empresas aumentem substancialmente o investimento financeiro em 

mídias especificas para o ponto-de-venda, ao passo que os investimentos nos demais tipos de 

mídia vêm sofrendo reduções consideráveis.

Uma modalidade de ponto-de-venda que vem sofrendo desenvolvimento constante e 

que se tornou um fator significativo para a economia brasileira é o supermercado. Segundo 

Maria Regina Bronnemann e Emerson Siebet apud Rojo os supermercados são lojas de varejo 

especificas para o ramo da alimentação e divididas em segmentos diferenciados.
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Blessa afirma que esse sistema de auto-serviço foi iniciado em New York, EUA no decênio de 

30 por Michael Cullen, o King Cullen,o primeiro supermercado registrado na história do auto-

serviço.  Os  auto-serviços  obtiveram  um  sucesso  impressionante  nos  Estados  Unidos,  o 

resultado desse êxito foi a implementação de duzentos supermercados em um período mínimo 

de dois anos.

De acordo com Bronnemann e Siebet (2005) os supermercados surgiram no Brasil no 

final na década dos anos 40 através de uma empresa americana, chamada Frigorífico Wilson. 

Apesar da disparidade de tempo entre o surgimento dos supermercados nos Estados Unidos e 

no Brasil, o princípio das atividades no país foi muito conflitante:

....  no  início  houve  muitos  obstáculos,  como  a  falta  de 

equipamentos  para  o  armazenamento  dos  produtos, 

inadequação de embalagens e um outro fator muito importante, 

o brasileiro estava acostumado ao velho armazém e mercearia, 

onde era atendido no balcão por um empregado ou até mesmo 

pelo dono do armazém, que buscava os produtos (2005, p.7).

Apesar  de  ainda  existirem  estabelecimento  no  Brasil  que  utilizam  o  sistema 

tradicional, onde o serviço ainda depende do intermédio de um balconista ou vendedor, a 

principal característica atual dos supermercados é o auto-serviço, onde os produtos estão 

dispostos em gôndolas e o consumidor pode servir-se da forma que lhe for conveniente. 

Outro fator determinante no auto-serviço é a presença do  check-out  (caixas ou máquinas 

registradoras,  ou  qualquer  outro  tipo  de  máquina  utilizada  para  calcular  o  valor  das 

compras que o consumidor adquiriu) na saída das lojas. 

Com o advento da internet surgiu uma nova forma de comércio, o comércio virtual. 

Logo esse tipo de comércio chegou ao varejo alimentício, de acordo com Rossoni, Estela 

P. (p. 85, 2002) o primeiro supermercado virtual brasileiro foi implementado pela rede Pão 

de Açúcar em 1995.

Uma  tendência  das  pequenas  redes  de  supermercado  para  enfrentar  a  acirrada 

concorrência das grandes redes (nacionais ou multinacionais)  é a formação de redes ou 

cooperativas com o objetivo de aumentar ou pelo menos manter os lucros. De acordo com 

Bronneman  e  Siebert  estas  filiações  permitem um maior  poder  de  barganha  devido  à 

compra de produtos em grande quantidade. 
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Embora  não  existam  registros  históricos  sobre  o  surgimento  do  auto-serviço  em 

Mossoró  é  de  conhecimento  notório  que  o  auto-serviço  nesta  cidade  começou  a  ser 

praticado em feiras livres. Na década de 80 e 90 o comércio de alimentos era dominado 

pela rede de supermercados Pague Menos, que veio a falência entre meados e o final da 

década  de  90;  ainda  na década  de  90  surgiu  o  Supermercado  Queiroz  que  atualmente 

domina o segmento de auto-serviço na cidade. A Rede Queiroz é composta por 11 lojas e 1 

hipermercado.

4.6 - O Hipermercado Queiroz

Os hipermercados são definidos pela Associação Brasileira de Supermercados como 

estabelecimentos comerciais com área de venda superior a cinco mil metros quadrados, mais 

de quarenta check-outs3 e faturamento bruto mínimo de 12 bilhões de dólares por ano.  

Apesar  dos  hipermercados  existirem no  Rio  Grande  do Norte  por  um período  de 

tempo superior a dez anos; o primeiro hipermercado de Mossoró, o Hiper Queiroz, só foi 

inaugurado em 28 de abril de 2005. 

O Hiper Queiroz é atualmente a marca de auto-serviço de alimentos mais lembrada da 

cidade,  no  princípio  houve  uma  resistência  da  população  ao  hipermercado.  Em  uma 

pesquisa encomendada pela  agência  publicitária  do Hiper demonstrou  que a população 

achava  que  ele  era  voltado  para  as  camadas  sociais  mais  altas,  pois  apresenta  certas 

características,  como o  sistema de  ar  condicionado  central,  que  inibiam a  maioria  dos 

consumidores. 

A partir dessa informação a agência aproveitou-se do fato de Mossoró ser uma cidade 

que valoriza suas origens, ou seja uma cidade extremamente bairrista para elaborar uma 

campanha  publicitária  que  atraísse  os  consumidores;  depois  dessa  campanha  o  Hiper 

Queiroz passou a receber consumidores de todas as classes sociais que dispõem de poder 

de compra. 
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5-PROCEDIMENTOS E ANALISES 

Com o objetivo de verificar  os objetivos definidos para pesquisa. Foi realizado no 

primeiro momento uma revisão de literatura acerca do tema, e no segundo momento uma 

pesquisa de campo de caráter  qualitativa  e  quantitativa.  É qualitativa  uma vez que busca 

verificar  que  característica  possui  os  consumidores  envolvidos  na  amostra  e  quantitativa 

porque definem índices e percentuais sobre o comportamento desses consumidores. Também 

é uma pesquisa que se caracteriza por um estudo de caso, uma vez que o estudo se dá em uma 

única loja da cidade ou apenas no Hipermercado Queiroz - Mossoró.  Tendo em vista avaliar 

se as ações promocionais de ponto de venda e merchandising, estimulam o consumidor a agir 

de forma impulsiva.  

5.1 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

5.1.1- Amostra

Tendo em vista os objetivos do estudo foi definido como população-meta um total de 

50 consumidores selecionados aleatoriamente. 

O tamanho da amostra foi determinado de maneira a garantir a representatividade e 

confiabilidade  dos  dados,  respeitando  as  devidas  proporções.  Participaram,  da  pesquisa, 

consumidores  que  freqüentaram  o  Hiper  Queiroz  no  período  de  Dezembro  de  2007  a 

Fevereiro de 2008.

Foram consideradas elegíveis para este estudo as pessoas que cumpriram os seguintes 

critérios de inclusão: 

• Idade entre 22 a 65 anos

• Que concordaram em responder o instrumento de dados

• Adultos do sexo masculino e feminino.

Assim  sendo,  a  população  consiste  de  50  consumidores  que  concordaram  em 

participar do estudo. Esta população é de ambos os sexos com idade entre 22 a 65 anos e 

independente de escolaridade.
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5.1.2- Os Instrumentos de Coleta de Dados

Os dados foram coletados através de um estudo de caso com o auxilio da observação 

direta do pesquisador no Hipermercado Queiroz e também da realização de uma pesquisa 

qualitativa,  onde foi aplicado um questionário semi-estruturado (questionário elaborado de 

acordo com os resultados a serem obtidos).

5.2- Procedimentos de analises dos dados

A análise dos dados para verificação dos objetivos foi levado a efeito mediante o uso 

de cálculos matemáticos realizados através da regra de três simples e a utilização do soflware 

statistic.  

5.2.1- Resultados

Os resultados obtidos se descrevem os diversos perfis pesquisados, que correspondem 

com os objetivos específicos formulados no item correspondente.

De acordo com pesquisa de campo realizada no Hiper Queiroz com a aplicação de 

questionários semi-estruturados obteve-se os resultados apresentados a seguir:

5.2.2 - Perfil dos consumidores que sofrem influência do material promocional de ponto-

de-venda:

Os  dados  apontados  nas  analises  percentual  realizadas  para  conhecer  o  perfil  do 

consumidor que sofrem influência do material promocional de ponto-de-venda, mostram que 

os consumidores sofrem influencia significativas do material promocional.

Neste gráfico abaixo observou-se que as pessoas são influenciadas de forma direta 

pelo  material  promocional  de  ponto-de-venda.  Um  total  de  80%  dos  entrevistados 

responderam que sofrem as influências desses fatores externos e 20% afirmaram não sofrer 

nenhuma influência. 

        Como mostra o gráfico 4 as mulheres apresentaram um maior nível de vulnerabilidade 

aos materiais promocionais, 89,28% delas afirmaram ser suscetíveis ao material promocional, 

á medida que 68,18% dos homens citaram que sofrem a mesma influência.
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S im: 80%

Não: 20%

Gráfico 3: perfil dos consumidores influenciados pelo material promocional de ponto-de-venda

S im: 89,28%

Não: 10,72%

Gráfico 4: perfil dos consumidores femininos influenciados pelo material promocional de ponto-de-venda

S im: 68,18%

Não: 31,82%

Gráfico 5: perfil dos consumidores masculinos influenciados pelo material promocional de ponto-de-venda
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Fator de maior influência nas compras por impulso nos consumidores do Hipermercado 

Queiroz:

         Um percentual  de  46% dos  consumidores  entrevistados  citou  que  são  mais 

influenciados  pela  marca  dos  produtos.  Dentre  os  materiais  promocionais,  o  que  mais 

influencia o consumidor é o cartaz promocional,  36% dos entrevistados afirmaram que 

levam  para  casa  produtos  que  é  indicado  pelos  cartazes  de  promoção,  o  encarte  foi 

mencionado  por  22%  dos  consumidores  mossoroense,  para  22%  dos  consumidores  a 

embalagem  é  um  grande  fator  estimulante,  16%  são  influenciados  pelas  ações  de 

merchandising  de ponto-de-venda, 8% citaram o preço como fator de maior influência e 

apenas 2% afirmaram que são influenciados por displays,  14% citaram que não sofrem 

influência por esses fatores e 2% dos entrevistados não sabiam opinar ou não quiseram 

responder.

         Conforme o gráfico 7 observa-se que o público feminino é mais influenciado pela  

marca e pelo cartaz promocional, 46,43% cada.  35,71% das mulheres citaram o encarte 

como um dos principais fatores de estímulo às compras por impulso, a embalagem também 

foi  citada  por  35,71% das  mulheres,  as  ações  de  merchandising são  responsáveis  por 

incitar a compra em 17,85% do público feminino, o preço foi citado por 3,57% do público 

em questão, assim como o display (3,57%) e 7,14% atestaram que não são influenciadas 

por nenhum destes fatores.

C artaz : 36%

Marca: 46%

Dis play: 2%

E ncarte: 22%

Ação de
merchandis ing: 16%
E mbalagem: 24%

P reço: 8%

Nenhum: 14%

Não s abe ou não quis
res ponder: 2%

Gráfico 6: fatores de influência nas compras por impulso 

39



C artaz : 46,43%

Marca: 46,43%

Dis play: 3,57%

E ncarte: 35,71%

Ação de
merchandis ing: 17,85%
E mbalagem: 35,71%

P reço: 3,57%

Nenhum: 7,14%

Não s abe ou não quis
res ponder: 0%

Gráfico 7: fatores de influência nas compras por impulso dos consumidores femininos

           Para os homens o fator de maior influência nas compras por impulso é a marca, esse 

fator foi citado por 45,45% deles, o cartaz foi relatado por 2,73% do público masculino, as 

ações de  merchandising e o preço foram fixadas por 13,64%, cada um. 9,09% citaram a 

embalagem como fator determinante para a compra não planejada de um produto, o encarte 

foi  citado  por  4,55%  dos  homens;  22,72%  afirmaram  que  não  são  influenciados  por 

nenhum fator e 4,54% não souberam ou não quiseram responder a questão.

C artaz : 22,73%

Marca: 45,45%

Dis play: 0%

E ncarte: 4,55%

Ação de
merchandis ing: 13,64%
E mbalagem: 9,09%

P reço: 13,64%

Nenhum: 22,72%

Não s abe ou não quis
res ponder: 4,54%

Gráfico 8: fatores de influência nas compras por impulso dos consumidores masculinos
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 Nível de influência das ações promocionais nas compras por impulso:

           Observando o gráfico 9 percebe-se que 48% dos consumidores pesquisados 

afirmaram que são altamente influenciados pelas ações promocionais no ponto-de-venda, 

30% sofrem uma influência média das ações na hora de adquirir um produto, 4% taxaram 

que a influência sofrida é de baixo nível, 14% não sofrem nenhuma influência e 4% não 

souberam precisar o nível de influência das ações promocionais. 

Alto: 48%

Médio: 30%  

B aixo: 4%

Nenhum: 14%

Não s abe ou não
quis  res ponder: 4%

Gráfico 9: nível de influência das ações promocionais nas compras por impulso

           As mulheres apresentaram um índice de alta influência de 57,14%, ao passo que 

28,57% mencionaram ter uma influência de nível médio das ações promocionais na hora 

da compra não planejada, a baixa influência apresentou um baixo índice, apenas 3,57%; 

7,15% do público  feminino  estabeleceu  que  não sofre  nenhuma  influência  dos  fatores 

citados nos 3 gráficos anteriores e 3,57% não soube ou não quis opinar sobre o assunto.

41



Alto: 57,14%

Médio: 28,57%

B aixo: 3,57%

Nenhum: 7,15%

Não s abe ou não
quis  res ponder:
3,57%

Gráfico 10: nível de influência das ações promocionais nas compras por impulso nos consumidores 

femininos

Alto: 36,36%

Médio: 31,82%

B aixo: 4,55%

Nenhum: 22,72%

Não s abe ou não
quis  res ponder:
4,55%

Gráfico 11: nível de influência das ações promocionais nas compras por impulso nos consumidores 

masculinos

       No público masculino encontrou-se um alto  nível de influência em 36,36% dos 

homens pesquisados, a média influência foi apresentada em 31,82% dos homens, 4,55% 

citaram que são influenciados muito pouco pelas ações promocionais de ponto-de-venda, 

22,72% declaram que não sofrem nenhuma influência do material promocional e 4,55% 

não soube ou não quis opinar sobre o assunto.
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Nível de satisfação do consumidor com as ações promocionais realizadas na cidade:

       Apesar das ações promocionais serem realizadas de forma bastante incipiente na 

cidade  60%  dos  consumidores  demonstraram-se  satisfeitos  com  elas  e  40%  estão 

insatisfeitos e acham que podem ser melhoradas.

S atis fatória: 60%

Ins atis fatória: 40%

Gráfico 12: nível de satisfação do consumidor com ações promocionais em Mossoró

       Considerando os dois gráficos a seguir nota-se que dentre os consumidores do sexo 

feminino 64,28% estão satisfeitos com as ações promocionais e 35,72% estão insatisfeitos. 

Já no público masculino 24,54% se demonstraram satisfeitos com as ações realizadas em 

Mossoró e 45,46% não estão satisfeitos com ela.

S atis fatória: 64,28%

Ins atis fatória: 35,72%

Gráfico 13: nível de satisfação do consumidor feminino com ações promocionais em Mossoró
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S atis fatória: 24,54%

Ins atis fatória: 45,46%  

Gráfico 14: nível de satisfação do consumidor masculino com ações promocionais em Mossoró

Nos  gráficos  seguintes  apresentamos  os  resultados  obtidos  para  comprovação  do 

segundo  objetivo  especifico  estabelecido.  Como  podemos  observar  o  gênero  influi 

significativamente sobre o comportamento de consumidor, na maioria dos perfis estudados.

 Perfil do consumidor por sexo

Através da análise dos resultados obtidos com a amostragem pesquisada observa-se 

que entre o público freqüentador do hipermercado 56% é feminino e 44% é composto por 

pessoas do sexo masculino,  apesar  da maioria  do público-consumidor  ser  formado por 

mulheres, observa-se certa equidade entre o sexo dos consumidores. 
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F eminino 56%

Mas culino 44%

Gráfico 15: perfil do consumidor por sexo

 Perfil do consumidor por idade

A pesquisa evidenciou que 36% do público freqüentador do Hiper Queiroz é de até 30 

anos; todavia encontra-se entre os consumidores do Queiroz pessoas com poder de compra 

pertencente a todos os níveis de faixa etária: 32% do público-consumidor são de até 40 anos, 

18% é de até 50 anos e 14% é de acima de 50 anos.

Até 30 anos  36%

Até 40 anos  32%

Até 50 anos  18%

Acima de 50 anos
14%

Gráfico 16: perfil do consumidor por idade 
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        Conforme o gráfico 17 observa-se que entre o público feminino 46,42% tem até 30  

anos, 25% até 40 anos, 17,88% até 50 anos e 10,72% acima de 50. Através do gráfico 

percebe-se que o percentual de mulheres até 30 anos que são responsáveis pelas compras 

de alimentos é bem superior ao número de mulheres das demais faixas etárias.

        Já o gráfico 18 demonstra que 40,9%, a maior parte do público masculino tem idade 

até 40 anos; enquanto que os consumidores com idade de até 30 anos formam 22,72% do 

público e de até 50 e acima de 50 formam 18,19% cada.

Até 30 anos: 46,42%

Até 40 anos: 25%

Até 50 anos: 17,86%

Acima de 50 anos: 10,72

Gráfico 17: perfil do público feminino por idade

Até 30 anos : 22,72%

Até 40 anos : 40,9%

Até 50 anos : 18,19%

Acima de 50 anos :
18,19%

Gráfico 18: perfil do público masculino por idade 
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Perfil dos consumidores por bairro

       De acordo com o gráfico abaixo, a grande maioria dos consumidores (20%) residem 

no bairro Costa e Silva, ao passo que 14% são oriundos da Nova Betânea; 6% do Alto de 

São Manoel;  4% do Costa e Silva;  16% dos bairros Abolição I,  II,  III  e  IV; 15% do 

Centro; 8% do Planalto 13 de Maio; 4% dos Paredões; 4% do Bom Jardim; 2% da Boa 

Vista; 2% da Ilha de Santa Luzia; 2% do Dom Jaime Câmara e 4% provêem das cidades 

adjacentes. 

        Com a análise dos dados é percebido que 34% dos consumidores residem em bairros 

de classe alta, enquanto que todo o restante (66%) reside em bairros de classe média e 

classe média baixa. 

Nova B etânea: 14%

Alto de S ão Manoel: 6%

Alto da C onceição: 4%

Abolição I, II, III e IV :
16%
C entro: 12%

C os ta e S ilva: 20%

P lanalto 13 de Maio: 8%

P aredões : 4%

B om J ardim: 4%

B oa V is ta: 2%

Ilha de S anta L uz ia: 2%

S anto Antônio: 2%

Dom J aime C âmara: 2%

C idades  Adjacentes : 4%

Gráfico 19: perfil dos consumidores por bairro

       Dos 20% dos consumidores do Costa e Silva, 32,15% são mulheres e 4,54% são  

homens.  60,71%  das  mulheres  citaram  os  demais  bairros  na  pesquisa  e  95,46% dos 

homens citaram os mesmos.
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Nova B etânea: 7,14%

Alto de S ão Manoel: 3,57%

Alto da C onceição: 7,14%

Abolições  I, II, III e IV: 7,14%

C entro: 14,30%

C os ta e S ilva: 32,15%

P lanalto 13 de Maio: 7,14%

P aredões : 3,57%

B om J ardim: 0%

B oa V is ta: 3,57%

Ilha de S anta Luz ia: 0%

Dom J aime C âmara: 3,57%

S anto Antônio: 3,57%

. C idades  adjacentes : 7,14%

Gráfico 20: perfil feminino por bairro

Nova B etânea: 22,73%

Alto de S ão Manoel: 9,09%

Alto da C onceição: 0%

Abolições  I, II, III e IV:
27,29%
C entro: 9,09%

C os ta e S ilva: 4,54%

P lanalto 13 de Maio: 9,09%

P aredões : 4,54%

B om J ardim: 9,09%

B oa Vis ta: 0%

Ilha de S anta Luz ia: 4,54%

Dom J aime C âmara: 0%

S anto Antônio: 0%

C idades  Adjacentes : 0%
Gráfico 21: perfil masculino por bairro

Freqüência do consumidor no hipermercado:

        De acordo com o gráfico 22 verifica-se que os consumidores têm o hábito de 

freqüentar o hipermercado semanalmente (48%), enquanto que 30% vão ao supermercado 
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a cada quinzena, 12% mensalmente e 10% vão ao supermercado com freqüência diária ou 

esporadicamente.

S emanal: 48%

Quinz enal: 30%

Mens al: 12%

Outros  (freqüênc ia diária
ou por mais  de 2
mes es ): 10%

Gráfico 22: Freqüência do consumidor no hipermercado

S emanal: 67,87%

Quinz enal: 17,86%

Mens al: 10,71%

Outros  (freqüênc ia diária
ou por mais  de 2
mes es ): 3,57%

Gráfico 23: freqüência do público feminino no hipermercado

O público feminino vai com mais freqüência ao hipermercado, 67,87% freqüenta-o 

semanalmente,  17,88%  das  mulheres  fazem  compras  quinzenalmente,  10,71%  vão  ao 

Hiper mensalmente e 3,57% vão diariamente ou esporadicamente. Enquanto que 22,73% 

dos  homens  freqüentam  o  Hiper  semanalmente,  45,45%  a  cada  quinzena,  13,64% 

mensalmente e 18,187% vão diariamente ou esporadicamente.
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S emanal: 22,73%

Quinz enal: 45,45%

Mens al: 13,64%

Outros  (freqüênc ia diária
ou por mais  de 2
mes es ): 18,18%

Gráfico 24: freqüência do público masculino no supermercado

        De acordo com o gráfico 25 se verifica que 80% dos consumidores costumam levar  

para casa produtos que não estão na lista de compras e 20% responderam que são fiéis aos 

produtos que estão na lista.

S im: 80%

Não: 20%

Gráfico 25: consumidores que compram produtos que estão fora da lista de compras

     

De acordo com os gráficos 26 e 27 afirma-se que o número de mulheres que comprar 

produtos que não estão na lista é superior ao masculino, 89,20% das mulheres responderam 

que  compram produtos  que  não  estão  na  sua  lista  de  compras,  ao  passo  que  68,19% 
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afirmam comprar produtos extras, enquanto 10,71% do público-feminino asseguram que 

não compram produtos que não estão na sua lista de compras, 31,81% dos homens, um 

número bem superior ao feminino, fez à mesma afirmação.

S im: 89,29%

Não: 10,71%

Gráfico 26: consumidores femininos que compram produtos que estão fora da lista de compra

S im: 68,19%

Não: 31,81%

Gráfico 27: consumidores masculinos que compram produtos que estão fora da lista de compras

51



6 - ESTRATÉGIAS DE PONTO-DE-VENDA

Para que a promoção de vendas obtenha bons resultados é necessário que ela apresente 

as três ferramentas citadas por Baker (2005, p.324): a não-padronização, a orientação para 

resposta e a orientação para benefício. Para o autor a forma como essas três ferramentas se 

dirigem de forma diferenciada ao público é a utilização delas em uma ação de promoção 

depende do objetivo de comunicação do cliente. 

É possível encontrar promoções de vendas que utilizem as estratégias mencionadas, 

por  exemplo,  na  primeira  categoria  enquadra-se:  as  promoções  realizadas  em  um  curto 

período de tempo, tipo: as promoções relâmpagos, na segunda classificação podem encontrar 

promoções  tipo:  ações  de  degustação  e  na  terceira  categoria  usualmente  encontraram 

promoções do tipo: leve 2 e pague 1.  

Ao observar as ações de promoção e  merchandising  realizadas pelo Hiper Queiroz, 

sugerimos  uma  estratégia  básica  para  o  hipermercado  obter  melhores  resultados  com  a 

utilização desses recursos: 

• utilização de gôndolas com tamanho de acordo com o padrão de altura da população 

local, dessa forma todos os produtos ficam na visão do consumidor. 

• expor os produtos considerados supérfluos nas primeiras gôndolas do hipermercado e 

os de necessidade básicas nas últimas gôndolas, assim o consumidor percorre todo o 

supermercado para fazer suas compras.

• colocar os produtos em promoção nas pontas de gôndolas e sinalizá-los com cartazes 

promocionais.

• inserir os produtos das marcas mais conhecidas, geralmente os mais caros, no centro 

da gôndola, assim o produto fica no principal ângulo de visão do consumidor.

•  criar ilhas temáticas para que o consumidor sinta-se envolvido pelo produto. 

• fazer  uso de um cartão de fidelidade  que ofereça benefícios  ao consumidor,  dessa 

forma o consumidor sente-se estimulado a fazer compras no local.

• utilizar  displays  promocionais   na ponta dos  check-outs para que o consumidor se 

decida pela compra na hora em que estiver esperando para pagar pelas suas compras.
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•  valer-se  de  ações  de  ações  de  degustação  para  que  o  consumidor  experimente  o 

produto e seja estimulado a comprá-lo.

• manter os displays e ilhas sempre abastecidos e com a presença de uma promotora 

para que essa possa incentivar o consumidor a comprar o produto. 

• inserir todo o material promocional de forma que o consumidor possa percebê-lo. 

• aumentar o número de veiculação dos encartes promocionais. 

A utilização dessas simples estratégias pode ter um efeito considerável no número de 

vendas do Hiper Queiroz, visto que a eficácia de sua utilização foi comprovada por diversos 

autores, entre eles Regina Blessa (2006 39-56). 
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7- CONCLUSÃO 

As ações  promocionais  e  de  merchandising realizadas  no Hiper  Queiroz  cumprem 

com o propósito  de estimular  às vendas,  pois a pesquisa realizada  mostrou  que 60% dos 

consumidores  entrevistados declaram-se influenciados por essas ações; apesar delas serem 

realizadas de forma bastante incipiente, como mostram as fotografias em anexo o material 

promocional de ponto-de-venda é distribuído pelo Hiper Queiroz sem nenhum planejamento 

estratégico e sem a manutenção adequada.

A grande presença do público-masculino (44%) no Hiper Queiroz pode ser explicada 

pela  grande existência  do  grande número  de  homens  solteiros  que  residem na  cidade  na 

cidade para trabalharem nas empresas de fruticultura e nas indústrias petrolíferas. A maior 

parte dos homens que freqüentam o hipermercado possui idade entre 30 e 40 anos. O restante 

do público (56%) é formado por mulheres, e sua maior parcela é formada por mulheres com 

faixa etária entre 20 e 30 anos.   

Através  dos  dados  coletados  percebe-se  também  que  o  público  do  hipermercado 

possui um hábito de compra semanal, isso é devido ao grande número de ofertas semanais, 

como mostra o encarte em anexo.

Apesar  das  ações  promocionais  e  de  merchandising  serem  realizadas  de  forma 

bastante  incipiente,  80%  dos  consumidores  declararam-se  influenciados  pelo  material 

promocional de ponto-de-venda. O índice das mulheres que se demonstraram suscetíveis a 

essas  ações  foi  superior  ao  índice  masculino,  visto  que  as  mulheres  freqüentam  o 

supermercado em maior número e com uma freqüência maior que a masculina.  Este fator 

deixa às mulheres mais expostas a persuasão dessas ações fazendo com que elas sejam mais 

influenciadas por elas. 

Blessa (2003, p.63) afirma que 85% das decisões de compra são estabelecidas dentro 

do  ponto-de-venda.  Essa  afirmação  se  concretiza  através  dos  resultados  obtidos  pela 

realização  da  pesquisa  qualitativa  executada  entre  consumidores  do  Hiper  Queiroz.  As 

conclusões  citadas  anteriormente  são  um  dos  principais  motivos  para  os  empresários 

ampliarem a aplicação da verba em ponto-de-venda e ações promocionais e  merchandising,  

pois é no ponto-de-venda que o consumidor está diante dos três fatores que impulsionam a 

compra (o estímulo, o produto e o dinheiro). 
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8- GLOSSÁRIO 

1.  Auto-serviço: ponto-de-venda  onde  os  produtos  estão  a  disposição  para  os 

consumidores se servirem.

2. Case: caso 

3.  Check-outs:  balcão  na  saída  da  loja  com  caixa  registradora  ou  qualquer  outro 

equipamento que permita a soma e a conferência das compras. 

4. Cross samplin: utilização de um produto já conhecido no mercado para divulgação de 

um novo produto. 

5. Layout: modelo; projeto. 

6. Marketing: processo de planejamento, execução, preço, comunicação e distribuição de 

idéias, bens e serviços, de modo a criar trocas (comércio) que satisfaçam aos objetivos 

individuais e organizacionais.

7. Merchandising: é qualquer técnica, ação ou material promocional usado no ponto-de-

venda que proporcione informação e melhor visibilidade a produtos, marcas ou serviços, 

com o propósito de motivar e influenciar as decisões dos compradores.

8. Ponto-de-venda: qualquer estabelecimento comercial que exponha serviços ou produtos 

para a venda aos consumidores. 

9. Recall: lembrança.

10.  Samplin: ação  de  distribuição  de  amostras  grátis  ou  pequenas  porções  fiéis  ao 

consumidor. 

11. Target: público-alvo. 
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ANEXOS
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FOTO

Display da L’ORÉAL Paris 
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Cartaz Promocional

Ilha Promocional 
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QUESTIONÁRIO

1- Sexo
(  ) F
(  ) M

2- Idade: ____________________________

3- Bairro: ___________________________

4- Com que freqüência vem ao supermercado?

(  ) 1 vez por semana
(  ) 1 vez por quinzena
(  ) 1 vez por mês
(  ) Outro

5- Costuma levar pra casa produtos que não estão na lista de compras?
(  ) Sim
(  ) Não

6- O material promocional de ponto-de-venda influencia no processo de decisão de compras?
(  ) Sim
(  ) Não

7- Qual o fator de maior influencia para a adesão desse produto?
(  ) cartaz
(  ) marca
(  ) display
(  ) encarte
(  ) ação de merchandising no PDV
(  ) embalagem
(  ) outro
(  ) nenhum
(  ) não sabe ou não quis responder

8- Qual o nível de influencia desse fator?
(  ) alto
(  ) médio
(  ) baixo
(  ) nenhum
(  ) não sabe ou não quis responder

9- Qual a sua opinião sobre as ações promocionais realizadas pelos supermercados da cidade?
(  ) satisfatória
(  ) insatisfatória

10- Você acha que as grandes redes de supermercado e hipermercados como: RedeMais, Extra, Carrefour e  
Hiper Bompreço, têm preços mais baixos que os supermercados da cidade?
(  ) sim
(  ) não

11- Por que?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________
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