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RESUMO 

 

O presente trabalho vem a abordar os diferentes fatores que possam influenciar a decisão de 

compra dos consumidores, além disso, a função que o setor de trade marketing tem dentro das 

empresas para posicionar seus produtos com o intuito de melhor atender os consumidores alvo. 

Assim como no mercado em geral, o mercado de cerveja também oferece aos consumidores 

diversas marcas e embalagens, dando diversas opções, os fabricantes e distribuidores da bebida, 

para chamar mais atenção, investem em mídia televisionada, fazem investimento em refrigeração 

para os pontos de venda, degustação do produto, investem em merchandising para melhor 

exposição nas lojas, dentre outros. Para saber quais os fatores que mais influenciam os 

consumidores de cerveja em lojas de conveniência de postos de combustível foi feito uma 

pesquisa empírica em 5 (cinco) pontos de venda desse tipo, onde 78 (setenta e oito) pessoas 

foram abordadas, de diferentes sexos, classes sociais e idade sendo aplicado um questionário 

onde os entrevistados informavam seus hábitos de consumo, quantidade de visitas a lojas de 

conveniência, quantidade de unidades compradas de cerveja por visita, os motivos pela escolha 

de compra nesse tipo de ponto de venda e o papel do merchandising na determinação da escolha. 

 

 

Palavras-chave: lojas de conveniência, comportamento do consumidor, cerveja, trade 

marketing, merchansing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper addresses the various factors that may influence the purchase decision of consumers, 

and besides that, the role that the trade marketing sector has within companies to place their 

products, in order to better meet the targeted consumers. Just as in the market in general, the beer 

market also offers consumers various brands and packages, giving them different options. 

Brewers and distributor invest in televised media, in refrigeration for retail outlets, in actions to 

taste the product, they also invest in merchandising for better display in stores, in order to draw 

more attention to their product. To learn which factors influence beer consumers in convenience 

stores in gas stations the most, an empirical survey was done on Five (5) points of sale of this 

type, where 78 (seventy-eight) people, of different gender, social classes and age were 

approached, by applying a questionnaire where respondents informed their consumption habits, 

number of visits to convenience stores, quantity of beer units purchased per visit, the reasons for 

choosing this kind of purchase on this point of sale, and the role of merchandising on this choice. 

 

Key-words: convenience stores, consumer’s behavior, beer, trade marketing, merchandising. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O mercado mundial vive um momento de dinamicidade extrema, onde as pessoas 

mudam seus valores e hábitos rapidamente, assumindo novas orientações. Resultando assim 

em uma maior competitividade no mercado brasileiro, adentrando aqui diversas marcas e 

produtos, já que as pessoas estão mais dispostas a conhecerem e comprar novidades. 

No mercado nacional, o setor de bebidas vem se destacando pelo crescimento ano 

pós ano, e a cerveja tem sido alvo de grandes investimentos. As grandes empresas de cervejas 

no Brasil vêm investindo em preço, produto, distribuição e comunicação no mercado e junto 

ao consumidor, estabelecendo, assim, um composto de marketing que agrade a maioria para 

ganhar a preferência. Hoje, com a comercialização em grande escala, a indústria cervejeira 

brasileira cresce e se fortalece, é tanto que grandes marcas estão entrando mais fortemente no 

mercado, como é o caso das cervejarias Heineken, por verem o mercado brasileiro como 

potencial.  

O setor de trade marketing surge nas empresas por causa desse cenário, para 

melhor atender os consumidores, verificando quais produtos melhor se adéquam de acordo 

com os canais de distribuição e tornando os produtos mais vendáveis. O trade marketing, 

atualmente, tem papel fundamental para que qualquer empresa possa desenvolver seu 

portfólio de maneira correta e contínua, para se manter sólida diante desse mercado tão 

mutável.  

Para se manter concisa em um cenário cada vez mais competitivo, que utiliza de 

estratégias de marketing agressivas, o entendimento do consumidor é de extrema importância. 

O comportamento do consumidor deve ser levado em consideração para que se possam servir 

os potenciais compradores da melhor maneira. 

Vários fatores influenciam na hora de escolher a marca de cerveja que irá 

degustar. Nesse contexto, o presente trabalho buscou identificar o comportamento do 

consumidor de cerveja em lojas de conveniência de postos de combustível. 

Dessa forma, o objetivo geral deste estudo é verificar quais fatores influenciam a 

decisão de compra do consumidor de cerveja dentro das lojas de conveniência de postos de 

combustível. 

Os objetivos específicos são: 

 Identificar o perfil dos consumidores de cerveja nas lojas de conveniência de 

postos de combustível. 

 Verificar quais os principais fatores que influenciam os consumidores de 



17 

 

cerveja a optarem por determinada marca nas lojas de conveniência de postos 

de combustível. 

Foi utilizado, para se constatar os fatores, um questionário, estruturado em 15 

questões, aplicado em 5 (cinco) lojas de conveniência de postos de combustível de Fortaleza, 

especificamente na Avenida Bezerra de Menezes. Os consumidores foram convidados a 

responder as questões diretamente ao autor desse trabalho. 

O trabalho foi estruturado da seguinte maneira:  

No capítulo 1, se encontra a introdução, que traz o tema central do estudo, seu 

objetivo geral e específico assim como a estruturação do mesmo.  

No capítulo 2, é apresentado o conceito de trade marketing e sua evolução no 

cenário mundial e brasileiro, enfatizando a sua importância dentro das empresas e gestão dos 

4Ps. 

O capítulo 3 trata do Comportamento do Consumidor, etapas do processo de 

decisão de compra, as influências ambientais sobre o comportamento do consumidor e as 

modalidades de compra.  

A metodologia se encontra no capítulo 4, assim como a pesquisa de campo 

realizada. 

O capítulo 5 é dedicado à análise dos dados de acordo com as informações 

levantadas em campo por meio do questionário e as conclusões. 

Por fim, no capítulo 6 estão as considerações finais do estudo. 
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2 TRADE MARKETING 

 

Para um melhor entendimento sobre o trade marketing, é necessário que se 

entenda o marketing. 

 

2.1 Marketing 

 

O uso do marketing é fundamental para o desenvolvimento de qualquer empresa, 

sendo esse o responsável por achar melhores alternativas de comunicação entre as empresas e 

os consumidores para que haja troca de valor e os dois lados saiam satisfeitos.  

Segundo Kotler e Amstrong (2007, p. 4) “Assim, definimos marketing como o 

processo pelo qual as empresas criam valor para os clientes e constroem fortes 

relacionamentos com eles para capturar seu valor em troca”. 

Hoje, as empresas estão inseridas em um cenário globalizado e que se desenvolve 

rapidamente, onde o consumidor tem mais acesso a informação de variados tipos de produtos 

e serviços do que algumas décadas atrás e um leque vasto de empresas para suprir suas 

necessidades, a concorrência é acirrada. Assim, as companhias utilizam o marketing também 

para conseguir reter esses clientes e ter a preferência de escolha. A utilização do marketing é 

de suma importância para qualquer negocio: 

 
O marketing consiste em ações que levem à construção e manutenção de 

relacionamentos de troca desejados com um público alvo em relação a algum 

produto, serviço, ideia ou outro objeto. O objetivo é mais do que simplesmente atrair 

novos clientes e criar transações; é reter os clientes e expandir os negócios deles 

com a empresa. Os profissionais de marketing querem construir relacionamentos 

fortes ao proporcionar, de forma consistente, valor superior para o cliente. 

(KOTLER e AMSTRONG, 2007, p.6) 

 

O marketing é ferramenta fundamental para gerir relacionamento entre a empresa 

e o consumidor, conseguindo gerar o máximo de lucro possível em detrimento da satisfação 

do consumidor e atendendo às expectativas geradas pelo produto ou serviço. 

Para darmos prosseguimento ao estudo, faz-se necessário citar o conceito de 

marketing passado por Groonros (2001, p.54), “marketing é o processo de planejar e executar 

a concepção (do produto), precificação, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços 

para criar trocas e satisfazer objetivos individuais e organizacionais”. 

 Assim, essa definição evidencia a necessidade da exploração dos conceitos do 

composto de marketing que reúne as variáveis controláveis pelo profissional de marketing que 

consistem nos 4Ps: produto, preço, promoção e praça.  
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2.1.1 Composto de marketing ou mix de marketing 

 

Telles e Strehlau (2000) entendem o composto de marketing como sendo a 

tradução operacional da estratégia do produto, incorporando a visão de negócio, bem como 

seus objetivos e decisões sobre o mercado. Kotler (2002) considera o composto de marketing 

como um conjunto de ferramentas de marketing que a empresa utiliza para perseguir seus 

objetivos de marketing no mercado-alvo. Para McCarthy (1996), o composto de marketing 

compreende decisões que a empresa precisa tomar sobre variáveis controláveis, com o intuito 

de atingir o mercado-alvo.  

As variáveis controláveis, segundo McCarthy (1996), podem ser divididas em 

quatro grandes grupos conhecidos como 4P’s do marketing: Produto, Preço, Promoção e 

Praça (distribuição): 

Figura 1 – Os 4Ps do composto de marketing 

 

Fonte: adaptado de Kotler (2002) 

 

 O bom gerenciamento do composto de marketing, levando em consideração o 

mercado-alvo em que está inserido é fundamental para que as estratégias de marketing sejam 

eficazes e atendam os clientes ou consumidores da melhor maneira. Para Telles e Strehlau 

(2006) diferentes produtos em diferentes mercados devem ser combinados com seus próprios 

compostos promocionais, preços e estratégias de distribuição. 

 

2.1.1.1 Produto 

 

O conceito de produto segundo Telles e Strehlau (2006) é de que o produto pode 

ser qualquer coisa: um bem físico, um serviço, uma ideia, até mesmo uma pessoa ou 
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instituição que potencialmente possui valor de troca. Para Kotler (2006) produto é qualquer 

coisa que possa ser oferecido ao mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo, não se 

limitando a objetos físicos. Qualquer coisa capaz de satisfazer uma necessidade pode ser 

chamada de produto. 

 

2.1.1.2 Preço 

 

Nickels e Wood (1999, p. 222) conceituam preço como sendo “[...] quantidade de 

dinheiro ou algo mais de valor que a empresa pede em troca de um produto.” Kotler e 

Amstrong (2007, p. 258) complementam informando de maneira mais ampla: “preço é a soma 

de todos os valores que os consumidores trocam pelos benefícios de obter ou utilizar um 

produto ou serviço”. 

Dos 4Ps que compõem o composto de marketing, o preço é o único que pode ser 

modificado com uma maior facilidade, este tendo sua estratégia orientada em relação aos 

compradores ou consumidores-alvo levando-se em consideração pontos como segmento de 

mercado, concorrentes, perfil dos consumidores, ambiente micro e macro econômico dentre 

outros e em relação a empresa quando é feito a relação com os objetivos organizacionais, as 

decisões de gestão, os riscos e as incertezas do negocio. 

Segundo Tucker (1999), para formar o preço, há modelos teóricos que se resumem 

em 4 fatores: Objetivos (de venda, de lucro, de concorrência); custos (fixos, variáveis, 

marginal); demanda (unitária, elástica, inelástica) e concorrência. 

Outro aspecto bastante relevante acerca do preço é que é o único elemento do 

composto de marketing que produz receita, as empresas devem estabelecer seus preços 

visando um nicho de mercado e de tal maneira que o consumidor possa identificar a melhor 

relação entre a compra e benefício adquirido. 

Kotler (2006) afirma que preço também informa ao mercado o posicionamento de 

valor pretendido pela empresa para seu produto ou marca. 

 

2.1.1.3 Praça 

 

Praça também pode ser denominada como canais de distribuição ou canais de 

marketing e é a partir dela que o consumidor terá acesso ao produto ofertado. Segundo Telles 

e Strehlau (2006) a distribuição vem a ser o processo, estrutura e gestão da disponibilidade 

dos produtos (bens, serviços etc.) para as trocas. Assim, praça é a ferramenta responsável 
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dentro do composto de marketing pelos canais de distribuição, a quantidade de níveis de 

intermediários até o consumidor final, o nível de serviço para os diversos segmentos de 

consumidores, a localização da organização em relação ao mercado consumidor e os 

concorrentes, assim como o armazenamento e transporte dos produtos. 

Para o estudo que será tratado mais a frente, as lojas de conveniência em postos de 

combustível vão representar nossa praça. 

 

2.1.1.4 Promoção 

 

A promoção é a ferramenta do composto de marketing responsável por se 

comunicar com o mercado-alvo, podendo este ser compradores ou consumidores, procurando 

um meio de promover o produto ou serviço atraindo a atenção dos potenciais compradores até 

a efetivação da compra. 

 
A promoção pode ser entendida como um sistema de gerenciamento e integração dos 

vários elementos da comunicação em marketing, cujo resultado deve ser a 

comunicação de uma mesma mensagem ao consumidor. O esforço de comunicação 

pode apresentar diversos objetivos, como o reconhecimento e a criação de 

consciência de um produto por parte dos compradores-alvo, o fornecimento de 

informações sobre seus atributos, necessidades que o produto potencialmente 

satisfaz e como ele irá atender a estas necessidades. (TELLES; STREHLAU, 2006, 

p.16). 
 

A promoção tem papeis variados de acordo com as circunstancias que a empresa 

enfrenta, segundo Etzel, Walker e Stanton (2001), a promoção desempenha papeis essenciais 

– informar, persuadir e lembrar clientes potenciais sobre uma empresa e seus produtos. 

Como a promoção é fator chave na influencia dos consumidores na sua tomada de 

decisão diante da grande quantidade de produtos e empresas disponíveis no mercado, vamos 

adentrar um pouco mais nessa ferramenta do composto de marketing. 

 

2.1.1.4.1 Composto promocional 

 

O composto promocional é utilizado pela área de marketing e essa é responsável 

por escolher qual forma de promoção é mais efetiva considerando o posicionamento do 

produto, a imagem e o mercado-alvo. Para Telles e Strehlau (2006, p.17) “são utilizadas 

algumas ferramentas de comunicação: propaganda, promoção de vendas, relações públicas, 

marketing direto e venda pessoal.” Essas ferramentas trabalhadas de maneira conjunta são 

denominadas comunicação integrada. Cada uma das ferramentas será descrita para dar um 

maior foco na promoção de venda, por ter uma presença marcante nos pontos de venda desse 
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estudo. 

a) Propaganda 

Segundo Kotler e Amstrong (2007, p. 369), “a propaganda pode atingir massas de 

compradores geograficamente dispersos a um custo baixo por exposição e permite que a 

empresa vendedora repita a mensagem muitas vezes.” Dessa forma, por meio da propaganda 

uma empresa consegue se posicionar perante diferentes mercados com uma única linguagem, 

apresentando novos produtos, divulgando os já existentes, tornando o produto consciente. 

Segundo Etzel, Walker e Stanton (2001, p. 446) “os meios comuns para propagação são 

radiofusão (TV e rádio) e na imprensa (jornais e revistas).” Havendo também outros meios 

como outdoors e internet. 

b) Relações públicas 

Segundo Telles e Strehlau (2006, p. 18), “relações públicas é responsável pelo 

gerenciamento da imagem da empresa através do bom relacionamento com os vários públicos 

da empresa.” A ferramenta de relações públicas e propaganda são bastante semelhantes por 

atingirem a população de um modo geral, mas de acordo com Marketing – as melhores 

práticas (2006) se diferenciam, pois a publicidade gerada por relações públicas recebe espaço 

gratuito na mídia, em comparação com o espaço pago da propaganda. 

c) Marketing direto 

Segundo Kotler e Amstrong (2006, p. 370), “o marketing direto se ajusta muito 

bem aos esforços de marketing altamente direcionados e à criação de relacionamentos 

pessoais com o cliente”.  Há várias formas de marketing direto, como telemarketing, mala 

direta, catálogos, marketing eletrônico, marketing online dentre outros. 

d) Força de vendas 

Segundo Telles e Strehlau (2006), força de vendas é um canal de comunicação 

pessoal entre empresa e cliente. 

Para Kotler e Amstrong (2006, p. 408), “a força de vendas constituem o braço 

interpessoal do mix de promoção”. 

O papel da força de vendas é de suma importância para o contato entre empresa e 

clientes, pois por um lado a equipe de vendas vem a cativar o consumidor para oferecer 

produtos que satisfaçam suas necessidades, representando a empresa, e por outro lado 

representam os clientes agindo como defensores dos interesses deles e repassando para a 

empresa com o intuito de tomar as decisões cabíveis a fim de sanar o que esteja abalando a 

relação vendedor e comprador. 

A força de vendas, também é a responsável por executar no mercado as estratégias 
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desenvolvidas pelo setor de marketing e retornar para a empresa de como essas ações 

estratégicas estão sendo aceitas. 

e) Promoção de vendas 

A promoção de vendas está inteiramente direcionada para influenciar os 

consumidores a optarem pela escolha de um produto, em sua maioria trazem algum benefício 

atrelado a compra, capturando a atenção do consumidor por oferecer algo a mais perante seus 

concorrentes. A decisão sobre a promoção de vendas deve estar relacionada com as estratégias 

do composto de marketing e deve agregar valor para os consumidores. 

Segundo Etzel, Walker e Stanton (2001, p.446) “uma vasta gama de atividades 

estão incluídas na promoção de vendas, como patrocínio de eventos, concursos, show 

comerciais, displays em loja, reduções de preços, amostras, prêmios, descontos e cupons”.  

Todos esses artifícios são utilizados para aproximar os consumidores dos produtos 

e fazê-los serem vendidos de uma maneira mais rápida, construindo um relacionamento entre 

empresa e mercado consumidor. Sendo objetivo da promoção mudar o padrão da demanda de 

um produto. 

Depois de se verificar a importância do marketing e seu composto, como cada um 

dos 4Ps pode influenciar no relacionamento entre a empresa e os consumidores, será 

apresentado os conceitos de trade marketing assim como sua evolução dentro e fora do Brasil, 

suas funções dentro das empresas e o gerenciamento do composto de marketing sob sua ótica. 

 

2.2 Definição e função do trade marketing 

 

Não há uma definição única sobre o trade marketing, mas sim diferentes 

abordagens para alguns aspectos do conceito, uma vez que o assunto ainda é bastante novo 

nas práticas empresariais do Brasil. 

A partir da década de 90, o trade marketing ainda estava se formulando, mas já se 

via a necessidade de fazerem algumas ações de marketing voltadas para os varejistas. Esse 

varejo passou por três grandes revoluções: 

• Crescimento de vários canais de vendas: diversificação do mercado com o 

intuito de atender diferentes públicos visando renda extra. 

• Aumento do poder e surgimento dele como função especializada nas empresas: 

aumento do poder de compra dos consumidores, aumentando assim a possibilidade de 

escolha. 

Por essa maior importância adquirida pelos varejistas, as fábricas começam a 
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tratá-los como clientes, procurando entendê-los e achar soluções diferenciadas de acordo com 

seus perfis. 

O trade marketing então é citado como sendo um processo estratégico, cujo 

objetivo consiste em aperfeiçoar a comercialização entre os varejistas e fornecedores, tratando 

os varejistas e distribuidores como clientes intermediários. 

A partir do inicio deste século, aparecem mais estudos sobre o trade marketing e 

suas funcionalidades, para autores como Castilo (2000), Sponton (2007) e Motta (2007), trade 

marketing consiste na junção da estratégia e execução, procurando a sinergia entre diferentes 

níveis de canal, plano de marketing compartilhado e geração de ações que agreguem valor aos 

consumidores, responsável pelo desenho e implementação das estratégias de marcas por 

canal, região ou cliente com base no conhecimento do shopper
1
 e do varejo. Dentre as 

principais definições de trade marketing estão, conforme tabela: 

 

Quadro 1 – Definições para o trade marketing 

AUTORES CONCEITO 

Motta, Santos e Serralvo (2008). 

 

 

Trade marketing é o marketing industrial ou de empresa para 

empresa, que possui três desafios: Maximizar o valor oferecido aos 

varejistas; garantir que a equação de valor oferecida e todas as 

atividades para desenvolver o negócio de cada cliente sejam feitas 

de forma rentável para a indústria; e a dependência da concentração 

de clientes em mercados industriais.   

Santângelo (2008) Trade marketing é os esforços de marketing realizados pelos 

fabricantes para auxiliar seus canais de distribuição a vender 

produtos, sendo genericamente a otimização da relação fabricante-

distribuidor.  

Hamer (2008) Trade marketing é nada além da aplicação dos conceitos de 

marketing clássico ao consumidor para os canais de venda e 

distribuição, com prioridade para o trabalho em conjunto visando 

ao aumento das vendas. Propõe a mudança de cultura de toda a 

organização para destacar a importância do varejo, o entendimento 

profundo do negócio de cada um dos principais clientes varejistas e 

a formação de uma equipe de vendas treinada para atuar nesse novo 

contexto de relacionamento com o varejo. 

Fonte: Trade marketing: estratégias de distribuição e execução de vendas. / Matheus Alberto Cônsoli, Rafael 

D’Andrea; São Paulo, 2010. 

                                                           
1
 Shopper: indivíduo que exerce papel de compra no ponto de venda, podendo ser ou não consumidor. 
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O trade marketing é o responsável por fazer a interligação e facilitar a 

comunicação entre fabricantes, varejistas e consumidores, trazendo alternativas para que haja 

eficiência entre as ações e os setores de marketing, merchandising e comercial. 

Conforme a figura 2, o trade marketing deve gerar estratégias e políticas 

comerciais para os diversos canais de venda, estar sempre atento na percepção do consumidor 

final e criar ações que estimulem as estratégias em canais e pontos de venda. Fica destacado a 

importância do trade marketing como fator chave para gerenciar as práticas realizadas nos 

canais de distribuição, com intuito de alavancar volume nos pontos de venda satisfazendo e 

gerando valor para os shoppers. Oferecendo mecanismos que gerem mais volume de vendas e 

resultados financeiros para toda cadeia, desde os fabricantes até os pontos de venda: 

 

Figura 2 – Trade marketing como área de integração 

 

Fonte: Trade marketing: estratégias de distribuição e execução de vendas. / Matheus Alberto Cônsoli, Rafael 

D’Andrea; São Paulo, 2010. 
 

O trade marketing se desenvolveu marcado por três fatores principais: 

• O ponto de venda como restrição ao número de marcas, uma vez que os 

fabricantes ampliaram seus portfólios devido aos diversos estímulos; 

• O shopper super estimulado, com as diversas ofertas, e confuso por conta dos 

objetivos antagônicos entre varejistas e fornecedores, como preços mais baixos e códigos e 

referências diferentes entre o catálogo de ofertas da empresa;  

• Necessidade de estratégia dos canais de distribuição para que não houvesse 

choques. 

Assim, a primeira missão do trade marketing, é trabalhar os canais de modo que 

não haja conflito entre eles. 

Conforme Dupuis e Tissier-Desbordes (1996), Castillo (2000), Motta (2007) e 
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Vilhena e Meinberg (2007), mostram que se faz necessário a consonância entre varejistas e 

fornecedores afim de que a estratégia do ganha-ganha se torne real, aumentando a 

rentabilidade dos negócios independente do canal. Esse objetivo acaba por gerar objetivos 

específicos para cada um: fabricantes, intermediários e shoppers. 

Para indústria é de extrema importância o aumento de capilaridade, não ficando 

refém de poucas empresas, garantindo a estratégia de marca nos pontos de venda sempre 

levando em consideração o canal de distribuição. Para os intermediários é necessário 

assegurar a rentabilidade e trabalhar conforme as individualidades dos distribuidores a 

logística e adaptar o composto de marketing para cada. Já para os shoppers é importante 

entender o comportamento dos consumidores para encontrar melhores maneiras para 

influenciá-lo no ponto de venda. 

Como objetivo final do trade marketing D’Andrea, Consoli e Guissoni (2011) 

definem como sendo o estabelecimento de ações que gerem o aumento de volume dentro dos 

PDVs, tendo como ferramentas o gerenciamento do sortimento, preço, espaço e planograma, 

publicidade e promoção. 

 

2.3 Evolução do trade marketing 

 

A evolução dos fabricantes, varejistas e atacadistas, no contexto econômico, 

político e social, foram fundamentais para a origem de conflitos internos e externos que 

culminaram no surgimento do trade marketing como área nas empresas.  

Segundo Consoli e D’Andrea (2010) no começo o varejo tinha como base os 

comerciantes nômades que montavam seus mercados em períodos sazonais tendo como 

principais produtos o artesanato e a agricultura, depois houve a evolução dos mercados 

móveis e o varejo começou a se constituir de pequenas lojas familiares dependentes 

fortemente dos grandes atacadistas que fornecessem produtos para suas regiões, depois devido 

o declínio da renda e a redução do poder de compra, surgiram os supermercados, que se 

estabeleceram como instituições varejistas que traziam ao consumidor os produtos daquelas 

pequenas lojas a preços baixos, mas sem oferecer comodidade, como entrega em domicílio e 

vendas a crédito. 

Segundo KNOKE (1963), houve uma mudança no formato original dos 

supermercados após a segunda guerra mundial, quando o poder aquisitivo da população se 

elevou, não havendo oferecimento somente de produtos de primeira necessidade, mas também 

oferecendo locais confortáveis com estrutura física bonita. 
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Não havendo ainda por parte dos principais fornecedores de produtos uma 

preocupação de uma melhor maneira de atendimento aos consumidores finais. Com o passar 

do tempo e com um aumento de exigência dos pontos de venda e consumidores e uma maior 

gama de marcas a disposição do mercado consumidor e para um melhor posicionamento dos 

produtos, fez-se necessário a criação de um setor que tivesse soluções e fizesse um 

monitoramento do mercado. 

Assim, no fim da década de 80 e início de 90, para Randall (1994) e Portella 

(2008), os primeiros departamentos de trade marketing surgem na Europa, isso por causa da 

crise econômica. Já para Castillo (2000), o trade marketing tem origem nos Estados Unidos, 

sendo um termo utilizado pela Colgate-Palmolive para dar significado a relação entre o 

departamento de marketing e o de vendas  

O trade marketing vem com a missão de ajudar os varejistas a abandonarem a 

estratégia de somente se preocupar com o volume de vendas e passar a se preocupar com a 

eficiência que seus produtos têm nos diversos canais e sua diferenciação competitiva.  

Tornou-se claro que o sucesso de desenvolvimento das empresas produtoras 

dependia do desenvolvimento dos revendedores e assim passa a tratar os intermediários como 

diferencial estratégico do seu negocio. 

Os mais diversos tipos de varejo começam a receber atenção pelo setor de trade 

marketing com o intuito de se conseguir chegar ao consumidor da melhor maneira com seus 

produtos, inclusive as lojas de conveniência de postos de combustível que serão o local de 

estudo. 

 

2.4 Trade marketing nas empresas 

 

O trade marketing nas empresas é de extrema importância para o melhor 

entendimento do mercado e tem ligação direta com o composto de marketing, procurando o 

melhor meio de se destacar perante os concorrentes, buscando seu espaço nos pontos de 

venda. 

Para Motta, Santos e Serralvo (2008) o principal desafio para a área de trade 

marketing dentro das empresas é formular uma estratégia de canais de distribuição da 

indústria, levando em consideração que para essa estratégia ser efetiva, deve estar coerente 

com os objetivos e estratégias de marketing, de maneira que os produtos sejam 

disponibilizados de forma efetiva aos consumidores alvo. 

A estratégia também deve estar preparada para se adequar a esses consumidores 
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alvo, assim, o marketing mix ganha uma conotação mais direcionada às necessidades de cada 

canal para atender da melhor maneira os consumidores e clientes, sendo abordado muitas 

vezes como trade marketing mix.  

O quadro abaixo apresenta as principais preocupações do trade marketing dentro 

das empresas em relação aos canais de distribuição e o trade marketing mix: 

 

Quadro 2 – Preocupações do trade marketing dentro das empresas 

 

Produto Preço Promoção Ponto de venda 

Embalagem primaria e 

secundária adequada ao 

perfil dos consumidores 

atendidos pelo canal de 

distribuição. 

Política de preços por 

canal de distribuição, que 

assegure a coerência 

entre os canais e os 

preços mais competitivos 

ao consumidor. 

Ações táticas; 

merchandising; ações 

cooperadas. 

Quais canais serão 

atendidos; papel dos 

canais; metas de 

distribuição por canal; 

quais grandes clientes 

serão atendidos; nível de 

serviço prestado por 

canal. 

Fonte: Trade marketing: teoria e prática para gerenciar os canais de distribuição. / Rodrigo Motta, Neusa Santos, 

Francisco Serralvo; Rio de Janeiro, 2008. 

 

Para Cônsoli e D’Andrea (2010, p. 50),  

 
Tradicionalmente, são três os pilares de trade marketing: sortimento, preço e 

promoção. Entretanto, as grandes empresas de bens de consumo de alto giro têm 

introduzido um quarto pilar, que agrupa variáveis relacionadas à visibilidade de seus 

produtos no ponto de venda. 

 

Cada um dos pilares possui um grau de importância quando olhamos pela ótica da 

experiência de compra e assim o trade marketing deve ter seus esforços também balizados por 

isso, conforme figura 3: 

Figura 3 – Pilares do trade marketing 

 
Fonte: Trade marketing: estratégias de distribuição e execução de vendas. / Matheus Alberto Cônsoli, Rafael 

D’Andrea; São Paulo, 2010. 
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O departamento do trade marketing é responsável por desenvolver produtos que 

agradem não só seus consumidores, mas também seus clientes varejistas. Segundo Motta, 

Santos e Serralvo (2008) os cuidados com os diferentes tipos de embalagens primárias, 

secundárias e oportunidades táticas de acordo com o canal que atendem é extremamente 

importante.  

Para melhor entendimento, a embalagem primária, é a que o consumidor escolhe 

no ponto de venda e adquire para seu uso. Segundo Motta, Santos e Serralvo (2008), podem 

haver variações de embalagens para um mesmo produto, de acordo com características e 

ocasiões de consumo. 

Levando em consideração a categoria de cerveja, nas lojas de conveniência de 

postos de combustível, se nota o uso de embalagens de vidro (longneck) e lata, por ter uma 

maior facilidade de manuseio e se apresentam com um custo mais elevado por estar em um 

local que disponibiliza os produtos de maneira conveniente, mas cobram por isso. Esses 

produtos nas lojas de conveniência também são caracterizados de acordo com o hábito de 

consumo tanto para consumo futuro como imediato e individual. 

A preocupação com a embalagem secundária, que serve para acondicionar o 

produto também deve estar diretamente ligada aos canais a fim de satisfazer características 

logísticas e de estocagem. 

Segundo D’andrea e Consoli (2010) se deve ter  preocupação com o  sortimento 

dos produtos, tendo o setor de trade marketing, o dever de verificar o mix de produtos por 

lojas, orientando os participantes dos canais sobre as marcas ideais de acordo com as 

características socioeconômicas de seus pontos de venda e preço, já que o shopper tem uma 

expectativa de preço diferente de acordo com cada formato de varejo e canal. 

[...] empresas de ponta tem colocado as decisões de preços como um dos focos das 

ações de trade marketing, de maneira a garantir uma execução de padrões de preços 

(bandas de decisão, nem muito barato, nem muito caro) entre seus produtos e da 

concorrência. Isso tem serias influencias sobre as demais decisões de marketing, 

uma vez que mantém o posicionamento da empresa, garante a manutenção dos 

atributos e valor da marca e possibilita maior captura de valor em termos de margens 

clientes (D’ANDREA E CONSOLI, 2010, p. 52).  

 

Para D’Andrea e Consoli (2010), o trade marketing é o responsável por 

desenvolver as estratégias de distribuição com base nas premissas de marketing levando em 

consideração cada produto na rede dos pontos de vendas. 

Para uma melhor visualização das responsabilidades do trade marketing nos 
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pontos de venda, e para situarmos as lojas de conveniência, objeto de estudo desse trabalho, 

no quadro abaixo estão os diferentes tipos de varejo alimentício: 

 

Quadro 3 – Varejo alimentício – formato de lojas 

Formato Área de vendas (m²) 
Número médio de 

itens 
Seções 

Bares 20-50 300 Mercearia, lanches e bebidas. 

Mercearias 20-50 500 
Mercearia, frios, laticínios, 

lanches. 

Padarias 50-100 1.000 
Mercearia, frios, laticínios, 

lanches. 

Minimercados 50-100 1.000 
Mercearia, frios, laticínios e 

bazar. 

Lojas de 

conveniência 
50-250 1.000 

Mercearia, frios, laticínios, 

bazar, lanches. 

Supermercados 300-5.000 9.000 

Mercearia, hortifruti, carnes, 

aves, frios, laticínios, peixaria, 

padaria, bazar, têxtil, 

eletrônicos. 

Hipermercados 45.000 45.000 

Mercearia, hortifruti, carnes, 

aves, frios, laticínios, peixaria, 

padaria, bazar, têxtil, 

eletrônicos. 

Fonte: Trade marketing: teoria e prática para gerenciar os canais de distribuição. / Rodrigo Motta, Neusa Santos, 

Francisco Serralvo; Rio de Janeiro, 2008. 

 

Segundo Motta, Serralvo e Santos (2008), as lojas de conveniência são 

consideradas autosserviço por suas características físicas e forma de atendimento, estando 

inserida na maioria dos casos em um contexto de consumo futuro, onde geralmente o 

consumidor compra o produto na loja para consumir em outro local diferente da compra, mas 

também pode aparecer como imediato, quando tem espaço para esse fim dentro do ponto de 

venda. 

Para Motta, Serralvo e Santos (2008), os investimentos em promoções de trade 

marketing devem ser divididos em três grupos: ações táticas no ponto de venda, 

merchandising e ações cooperadas com os varejistas.    

Sendo as ações táticas degustações, abordagens, sorteio de prêmios e concursos 

culturais, o merchandising compreende os materiais usados para expor os produtos no ponto 

de venda e as ações cooperadas são as mídias desenvolvidas pelos varejistas, como tabloides, 

televisão e promoções. 

Dentre os concursos culturais, ações cooperadas e merchandising, a utilização dos 
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materiais de merchandising no mercado de bebidas, incluindo cerveja e levando em 

consideração as lojas de conveniência de postos de combustíveis, tem papel fundamental na 

decisão do consumidor, assim será aprofundado dentre os três grupos.  

Blessa (2005, p.1) define merchandising como “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 de 

compras dos consumidores”. 

Para se ter uma maior efetivação, é necessário que o material de merchandising 

esteja em ótimo estado de conservação, com a precificação correta e visível para os clientes, 

assim se tem o conhecimento do produto e pode gerar a pedida. 

O merchandising nos pontos de venda é um tipo específico de promoção, é 

bastante utilizado para comunicar preço, lembrar o consumidor da presença do produto, 

apresentar características do produto aos consumidores do local e marcar espaço dentro dos 

pontos de venda. Os tipos mais comuns de merchandising são os cartazes, displays, faixas, 

bobinas, pontos extras. 

A AMA (American Marketing Association) (apud Dias, 2003) informa que 

merchandising é a “técnica de ajustamento e adequação do produto ao mercado consumidor e 

como verdadeira operação de planejamento, necessária para pôr no mercado o produto ou 

serviço certo, no lugar e tempo certos, em quantidades certas e a preço certo", essa ação 

reforça a comercialização dos produtos nos pontos de venda e influencia diretamente a 

tomada de decisão do consumidor. 

Segundo Blessa (2005) ter o produto presente promovido e exposto de maneira 

efetiva nos varejistas é fundamental, já que segundo pesquisa do Popai, 85% das compras são 

decididas dentro do ponto de venda.  

Abaixo seguem algumas imagens da utilização do merchandising, pontos extras, 

displays nas lojas de conveniência: 
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Figura 4 – Ponto extra Kaiser lata – entrada de loja. 

 
 

Figura 5– Merchandising Skol lata – Ação compre e leve. 

 
 

Figura 6– Ponto extra Devassa lata e Skol longneck  – Entrada de loja e proximidade carvão 
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O setor de trade marketing, como foi visto no segundo capítulo é responsável por 

gerir da melhor maneira os 4Ps, para tanto, é necessário que se tenha conhecimento do 

público alvo e do processo que envolve o consumidor e o produto que está sendo oferecido 

até a efetivação da compra. Assim, no capítulo 3, será feito uma explanação sobre o 

comportamento do consumidor, tendo o setor de trade marketing essas informações, poderão 

ser feitas ações a fim de corrigir as falhas dentro do processo de compras ou validar, assim 

como potencializar, o que já vem sendo feito de maneira correta. 
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3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 

 

O estudo do comportamento do consumidor é essencial para que se tenha maior 

eficiência e eficácia nas ações realizadas pelas empresas, trabalhando de maneira mais 

assertiva quando tem conhecimento do público a qual está atendendo, sendo essencial 

conhecer o comportamento de compra a fim de suprir da melhor maneira os desejos e 

necessidades dos clientes. 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2009, p. 6), “O comportamento do consumidor 

é definido como as atividades com que as pessoas se ocupam quando obtêm, consomem e 

dispõem de produtos e serviços”. 

  Levando em consideração o citado acima, as atividades realizadas pelos 

consumidores podem ser mensuradas como sendo a comparação entre marcas e produtos, a 

pesquisa das características do produto, análise sobre o custo beneficio até a decisão de 

compra por parte do consumidor. Já o consumo mostra em que ocasião o produto vai ser 

utilizado, em quais situações vai fazer o uso e se vai fazer o uso da maneira proposta pela 

empresa vendedora. Acerca da disponibilidade, é investigado como as embalagens e produtos 

chegam até os consumidores. 

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2009), a orientação dos negócios vem se 

modificando desde o início do século XX, onde se tinha como foco a produção, já que tudo 

que era produzido havia demanda para consumi-lo, passando para a venda a partir de 1920, 

quando a produção superou a demanda do mercado consumidor, entrando na era do marketing 

focando no modelo de como uma organização se molda ao consumidor e chegando a 

orientação abrangente ao consumidor, como sendo a adaptação das empresas dentro da cadeia 

de demanda se adaptando a mudanças no estilo de vida e comportamento do consumidor. 

O impulso inicial da pesquisa do consumidor veio de uma perspectiva gerencial: 

gerentes de marketing queriam saber as causas específicas do comportamento do 

consumidor. Eles também queriam saber como as pessoas recebiam, guardavam e 

usavam informações relacionadas ao consumo de tal modo que pudessem planejar 

estratégias de marketing para influenciar as decisões de consumo. Eles 

consideravam a disciplina do comportamento do consumidor uma ciência aplicada 

de marketing. Se pudessem prever o comportamento do consumidor, eles poderiam 

influenciá-lo. Essa abordagem ficou conhecida como positivismo, e pesquisas do 

consumidor basicamente voltado para prever o comportamento do consumidor são 

conhecidas como positivistas (SCHIFFMAN, 1997, p. 6).  
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O estudo sobre o comportamento do consumidor é bastante complexo, dessa 

forma, se faz necessário dividi-lo para um melhor entendimento de suas etapas até a 

efetivação da compra por meio do consumidor e quais influências podem ser relevantes no 

processo como um todo. 

 

3.1 Influências ambientais sobre o comportamento do consumidor 

 

Segundo Kotler e Amstrong (2007, p.112) os consumidores são extremamente 

influenciados por características culturais, sociais, pessoais e psicológicas que devem ser 

levados em consideração no estudo do comportamento do consumidor já que é decisivo na 

tomada de decisão dos consumidores. 

a) Fatores culturais: 

Os fatores culturais exercem uma ampla e profunda influência no comportamento 

do consumidor. As empresas precisam entender o papel desempenhado pela cultura, 

subcultura e classe social do comprador. 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2009, p.326), “A cultura refere-se ao conjunto 

de valores, idéias, artefatos e outros símbolos significativos que ajudam os indivíduos a se 

comunicar, a interpretar e a avaliar como membros de uma sociedade”. 

A cultura é a base de onde os consumidores se norteiam, adquirindo valores 

básicos, percepções, desejos e comportamentos de sua família e de outras instituições 

importantes. 

O papel das empresas é gerar a partir de mudanças culturais, produtos ou serviços 

para preenchimento de novas necessidades. 

As subculturas, por sua vez, nascem a partir do momento em que apresentam 

padrões de comportamento característicos que distinguem de outros, estando ainda inserida 

em uma mesma cultura, podendo ser classificada como grupos. 

Segundo Kotler (2007), é o grupo de pessoas que compartilham os mesmos 

sistemas de valor com base em situações e experiências de vida em comum. Entre as 

subculturas estão às nacionalidades, religiões, os grupos raciais e as regiões geográficas. 

Muitas subculturas constituem segmentos de mercado importantes e as empresas 

freqüentemente desenvolvem produtos e programas de marketing sob medida para suas 

necessidades.  

As Classes sociais também são determinadas por seus membros e para Kotler e 
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Amstrong (2007, p114), “Classes sociais são divisões de uma sociedade relativamente 

permanente e ordenada cujos membros compartilham valores, interesses e comportamentos 

similares”. Sendo a classe social definida não só pela renda e sim por um conjunto de fatores 

como riqueza, ocupação, instrução, dentre outras. 

A classe social divide os consumidores de forma que esses grupos têm interesses 

que refletem a preferência por marcas, comportamentos, produtos específicos da sua classe 

pertencente ou da que almeja pertencer, determinando assim suas preferências. 

b) Fatores psicológicos: 

Segundo Kotler e Amstrong (2007) as escolhas de compra também são 

influenciadas por quatro fatores psicológicos: motivação, percepção, aprendizagem e crenças 

e atitudes. Abaixo, será explanado cada fator. 

Segundo Cobra (1992, p. 221), “a motivação advém das forças propulsoras 

conscientes e inconscientes que levam as pessoas, sob algumas circunstancias, à ação. 

Inclusive à ação de compra”.  

A motivação se molda a partir das necessidades que a pessoa sente, quando essa 

necessidade atinge certo nível de intensidade, essa pessoa tentará satisfazê-la. 

A partir da Teoria da motivação de Maslow, Dias (2010) explica que cada pessoa 

possui um grau de importância para suas necessidades. As pessoas tendem a atender 

primeiramente às necessidades fisiológicas principais, passando pela necessidade de 

segurança, necessidades sociais, necessidade de estima até chegar a autorrealização. 

Uma pessoa estando motivada está pronta para agir. Segundo Kotler (2007, p. 

174) “percepção é o processo pelo qual uma pessoa seleciona, organiza e interpreta as 

informações para criar um quadro significativo do mundo”. 

Essas percepções descritas por Kotler vão variar de pessoa para pessoa, de acordo 

como enxergam o estímulo, assim, as pessoas sujeitas aos mesmos estímulos, poderão reagir 

de modo diferente. 

Todos os dias as pessoas são expostas a diversos estímulos diariamente, dentre 

todos, alguns serão percebidos e outros excluídos. Segundo Dias (2010), mesmo os estímulos 

que chamam atenção, somente alguns serão retidos na mente e seu entendimento pode ser 

percebido diferente da mensagem original por três motivos: a atenção seletiva que significa 

que o cliente percebe primeiramente os estímulos que estão relacionados a suas necessidades 

momentânea, a distorção seletiva que interpreta as informações de acordo com suas 

percepções pessoais e a retenção seletiva que mostra que os clientes tendem a reter 

informações que reforcem suas crenças e valores. 
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Para Cobra (1992, p.227), “quando uma pessoa age, aprende. O aprendizado 

descreve mudanças no comportamento individual, advindo da experiência”. A experiência é 

propulsora da aprendizagem, para Kotler (1998) os profissionais de marketing podem 

desenvolver a demanda por determinado produto associando-o a impulsos fortes, usando 

sugestões motivadoras e fornecendo reforço positivo. 

Por último, são formadas as crenças e atitudes a partir das ações e aprendizados, 

estes influenciando os comportamentos de compra dos consumidores. Para Cobra (1992, 

p.228), “crença é uma idéia descritiva que influencia uma pessoa acerca de alguma coisa”. 

Assim, a crença acaba por forjar uma imagem de marca de produto e as pessoas tendem a agir 

em função dessas imagens. 

Segundo Dias (2010) a atitude é a avaliação positiva ou negativa de um produto, 

marca ou serviço. A atitude faz com que as pessoas acabem por gostar ou não das coisas, as 

aproximando ou fazendo distanciar delas. 

c) Fatores pessoais: 

Os fatores pessoais, segundo Dias (2010), mais influentes no comportamento de 

compra são: idade e ciclo de vida, ocupação, situação econômica e estilo de vida. 

Ao longo da vida, os consumidores acabam mudando seus hábitos, mudam os 

produtos e serviços que compram, isso por conta de expectativas advindas da maturidade, 

outras responsabilidades são adquiridas com o decorrer do tempo. Assim as preferências dos 

consumidores acabam por variar de acordo com o tempo. 

Segundo Cobra (1992), a criança, o adolescente, o adulto e o idoso, têm diferentes 

hábitos e diferentes necessidades. Assim os produtos devem atender esses diferentes estágios. 

A ocupação, por sua vez, também determina o consumo, diferentes ocupações 

profissionais respondem por diferentes hábitos de consumo. 

A situação econômica também afetará sua escolha por diferentes produtos. Para 

Dias (2010, p.67) ”no mercado de consumo, a renda disponível, a economia ou a facilidade de 

financiamento, considerando o crédito e as taxas de juros, ou seja, a situação econômica 

determina não só o que comprar, mas quando comprar”. 

Dessa forma, os produtos devem atender os consumidores levando em 

consideração que a renda pessoal sensibiliza o que e quando comprar. 

Por último, vem o estilo de vida, sendo descrito por Kotler (1998) como o que 

representa o padrão de vida expresso em termos de atividades, interesses e opiniões. 

Mostrando a pessoa em interação com seu ambiente. 

O estilo de vida acaba por refletir o que a pessoa pensa de si mesma e quais os 
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valores que mais as importam. 

d) Fatores sociais: 

O comportamento do ser humano é baseado na interação social entre as pessoas e 

a aprendizagem adquirida dessa relação. Cobra (1998) descreve os fatores sociais que mais 

influenciam o comportamento de consumo das pessoas como sendo os grupos de referencia, a 

família, o papel social e o status. 

De acordo com Kotler e Amstrong (2007), o comportamento de uma pessoa é 

influenciado por diversos pequenos grupos. Os grupos que exercem uma influencia direta 

sobre uma pessoa e dos quais ela faz parte são chamados de grupos de associação. Já os 

grupos de referência agem como pontos de comparação ou referenciam diretos ou indiretos na 

formação do comportamento e das atitudes de uma pessoa. As pessoas muitas vezes são 

influenciadas por grupos de referência aos quais não pertencem. 

A família influencia bastante o comportamento de compra, sendo considerada por 

muitos estudiosos como a principal organização de consumo da sociedade. Como os pais são 

modelos para os filhos, os perfis de consumo acabam por seguir um mesmo padrão de 

escolhas e compras. 

Como uma pessoa está inserida em vários grupos, como família, clubes e 

organizações, sua posição em cada um deles pode se definida em termos tanto de papel 

quanto de status, segundo Dias (2010), o papel das pessoas consiste nas atividades esperadas 

de uma pessoa ou empresas nos grupos que pertencem e o status vem para fazer a associação 

entre o papel e a opinião geral sobre o mesmo. 

 

3.2 Processo de decisão 

 

Constantemente os consumidores devem fazer escolhas, como: quanto gastar, com 

quem comprar, qual produto levar. Para fazer suas compras os consumidores entram no 

processo de decisão, sendo esse processo o meio pelo qual soluciona o seu problema, sanando 

seus desejos e/ou necessidades. Esse processo de compra está representado na figura 4 abaixo: 
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Figura 7 – Processo de tomada de decisão pelo consumidor. 

 
Fonte: Marketing as melhores práticas. / Czinkota; Porto Alegre, 2001. 

 

a) Reconhecimento do problema: 

Segundo Etzel, Walker e Stanton (2001, p. 114), o reconhecimento do problema 

nasce: “[...] quando uma necessidade, que pode ser satisfeita por meio do consumo, se torna 

forte o bastante para motivar alguém”. 

Podendo essa motivação, segundo Kotler e Amstrong (2007) ser acionada por 

estímulos internos, como fome, sede ou acionada por estímulos externos, como anúncios de 

propaganda, abordagem de vendedores, conversa com amigos. Caso o estímulo seja forte e o 

produto que satisfaça sua necessidade esteja ao alcance, provavelmente fará a compra. 

Como nem sempre os produtos estão disponíveis na hora necessária, o 

consumidor passa para o próximo estágio, o da busca de informações. 

b) Busca de informações: 

Logo após haver o reconhecimento do problema, passamos para o próximo 

estágio onde o consumidor colhe informações sobre o que pode suprir seus desejos ou 

necessidades. 

A busca começa internamente, caso o consumidor já tenha sido exposto a alguma 

comunicação relacionada, tenha tido alguma experiência positiva anterior com algum produto 

ou serviço, irá contribuir para a tomada de decisão do consumidor. 

O consumidor pode também receber informações de diversas outras fontes, 

recebendo em maior quantidade de fontes comerciais, como propaganda, vitrine, anúncios em 

revistas e embalagens, sendo estas de responsabilidade dos profissionais de marketing, 

tentando fixar na memória seus produtos, para quando surja o problema, o produto que foi 

divulgado seja o primeiro a ser lembrado. 

A informação passada por outros consumidores que tiveram a experiência do uso 
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do produto tendem a ser as mais eficientes, segundo Kotler e Amstrong (2007, p.127) “as 

fontes comerciais normalmente informam o comprador, enquanto as pessoais legitimam ou 

avaliam os produtos para ele”. 

c) Avaliação das alternativas: 

Quando o consumidor já está fornecido de informações que acha suficiente, 

começa o processo de comparação entre os diversos produtos ou serviços. Segundo 

Blackwell, Miniard e Engel (2009), os consumidores geralmente fazem comparação entre 

quantidade, tamanho, qualidade e preço, verificando também o custo-benefício e valor de 

marca. 

d) Compra: 

O próximo estágio de decisão do consumidor é a compra, onde já se tem a 

intenção da compra, mas podendo haver fatores entre a intenção de compra e sua efetivação 

que mude as escolhas pretendidas. 

Para Etzel, Walker e Stanton (2001, p.11) “[...] a decisão de efetuar a compra é, na 

verdade, o inicio de uma nova serie de decisões completa que pode ser tão demorada e 

complexa quanto à decisão inicial”. 

Segundo Kotler e Amstrong (2007), existem dois fatores principais para que haja 

mudanças nos planos de compra, o primeiro fator é a atitude dos outros, que consiste na 

opinião de alguém que o consumidor considere relevante sobre determinado produto. O 

segundo fator envolve situações inesperadas, como economia em crise, preço do produto 

concorrente em promoção, forma de pagamento não condiz com o disponibilizado pelo 

consumidor, etc. 

Complementando, Blackwell, Miniard e Engel (2009) informam que o bom 

vendedor tem participação fundamental na decisão de compra do consumidor, usando cupons 

de desconto para barganhar a venda, mostrando vitrines expositoras do produto, gerindo da 

melhor forma a experiência de compra e utilizando artifícios que tem a seu alcance para 

influenciar a compra. 

e) Experiência pós-Compra: 

A experiência do pós-compra é o que irá fundamentar as futuras compras e a volta 

do cliente ao local em busca do produto ou outros de mesma marca caso a experiência tenha 

sido positiva. 

O pós-compra irá mostrar se a compra do produto deixou o cliente satisfeito ou 

não, se a expectativa que o produto dizia gerar, atendeu, não atendeu ou superou o 

desempenho percebido. Segundo Kotler e Amstrong (2010, p.128), “Se o produto não atende 
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às expectativas, o consumidor fica desapontado; se atende às expectativas, fica satisfeito, e, se 

ultrapassa as expectativas, ele fica encantado”. 

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2009) após a compra de um produto o 

consumidor busca confirmar se a escolha que fez foi a melhor, essa dúvida gerada é chamada 

de dissonância cognitiva, onde há esse desconforto por um conflito pós-compra. O 

consumidor faz relação entre os benefícios e desvantagens dos produtos que estavam a sua 

escolha e assume um posicionamento se o produto comprado foi a escolha certa ou não. 

A dissonância cognitiva segundo Etzel, Walker e Stanton (2001) é crescente 

quanto maior for a decisão de compra e quanto maior for a semelhança entre o produto 

escolhido e os rejeitados. 

Dessa forma, os produtos devem no mínimo cumprir sua expectativa gerada 

levando em consideração seu mercado alvo, para poder gerar em uma maior quantidade de 

consumidores satisfação e aumentar a lealdade dos compradores. 

 

3.3 Modalidades de compra 

 

A classificação das modalidades de compra segundo Dias (2010) são 

diferenciadas pela percepção de risco, que envolve o valor da compra e as experiências 

anteriores, utilizando o conhecimento sobre o produto, serviço ou marca. 

Engel, Blackwell e Miniard (1995), dividem em três as modalidades de compras: 

a) Totalmente planejada: quando tanto a marca quanto o produto são escolhidos 

com antecedência ao ato da compra no ponto de venda; 

b) Parcialmente planejada: quando a escolha da marca é tomada no ponto de 

venda; 

c) Não planejada: quando a escolha do produto e da marca é realizada no ponto de 

venda. 

Segundo Dias (2010) as compras totalmente planejadas são enquadradas como 

sendo de baixo envolvimento emocional e repetidas por parte do consumidor e a preferencia 

por uma marca especifica já existe. 

Ao conceituar compras planejadas, Sheth e Sobel (2001) afirmam que são as que 

o cliente tinha planejado efetuar antes mesmo de entrar na loja. Assim, verifica-se, nesse caso, 

que o consumidor já sabe o que vai consumir antes mesmo de sair de casa. 

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (1995), a compra parcialmente planejada 

pressupõe que apenas parte da compra é planejada, restando a escolha da marca dentro ponto 
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de venda. A decisão final, portanto, fica a critério de fatores situacionais no momento 

específico da compra, como promoções, displays, posição, disponibilidade ou embalagens 

especiais. 

Por outro lado, as compras não planejadas, também conhecidas como por impulso, 

conforme Sheth e Sobel (2001) ocorrem quando o cliente não pretendia fazer antes de entrar 

na loja. O cliente não precisa ter especificamente decidido não comprar o produto, ele pode 

simplesmente não ter pensado nele.  

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005) existem algumas características que 

definem a compra por impulso, onde há a compra por desejo repentino acompanhado por 

urgência, o consumidor se encontra com o psicológico desequilibrado e pode ficar 

temporariamente fora de controle, o conflito existente é resolvido por uma ação imediata e 

não havendo avaliação previa e despreocupação com consequências. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O estudo foi feito com o intuito de se identificar quais os fatores que influenciam 

a decisão de compra dos consumidores de cerveja nas lojas de conveniência dos postos de 

combustível. 

 

4.1 Metodologia de pesquisa a ser utilizada 

 

Segundo Schein (2007), para que se consiga entender a cultura de uma 

organização, se faz necessário um processo de observação sistemática e conversar com seus 

membros. Ainda conforme o autor, os questionários e os estudos previamente detalhados 

podem revelar apenas alguns artefatos e uma ou duas das certezas mais marcantes, não 

alcançando em sua plenitude as certezas tácitas compartilhadas, fazendo-se necessário uma 

pesquisa para alcançar seus níveis mais profundos.  

Inicialmente, foi feito o levantamento bibliográfico para a construção da 

metodologia. Além disso, foram utilizados outros estudos já realizados (dados secundários) 

sobre o assunto, artigos, além de revistas e de sites conceituados específicos da área. Portanto, 

enfatiza-se no trabalho a pesquisa exploratória, para entender os fatores que influenciam a 

decisão de compra do consumidor de cerveja nas lojas de conveniência de postos de 

combustível. 

A partir desse entendimento, foram propostas hipóteses para serem confirmadas, 

ou não, posteriormente, em um estudo descritivo, conclusivo. 

Kotler e Armstrong (2007) afirmam que, além das informações sobre os 

concorrentes e os acontecimentos no ambiente de mercado, os profissionais de marketing 

frequentemente necessitam de estudos formais sobre situações específicas.  

Surge então a necessidade da pesquisa de marketing. Para Mattar (2007), a 

pesquisa de marketing tem como objetivo coletar dados que possam ser transformados em 

informações e deem suporte para os executivos tomarem decisões acerca dos problemas de 

maneira mais assertiva. 

A pesquisa exploratória, para Mattar (2007), visa prover o pesquisador de maior 

conhecimento sobre o tema ou problema em perspectiva. Para Samara e Barros (2007), nos 

estudos exploratórios procura-se obter um primeiro contato com a situação a ser pesquisada 

ou um melhor conhecimento do objeto em estudo e das hipóteses a serem confirmadas. Os 

autores afirmam que eles têm como principais características a informalidade, a flexibilidade 
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e a criatividade. 

Utilizou-se de um questionário (Apêndice A), contento 15 questões, como 

instrumento de pesquisa a fim de analisar quantitativamente quais ferramentas de marketing 

exerce maior influência no processo de decisão de compra. 

O formulário está dividido em dois blocos contendo 14 (catorze) questões 

unicamente objetivas, e 1 (uma) questão subjetiva.  O primeiro bloco objetiva a coleta de 

informações sobre os dados pessoais dos consumidores, como idade, sexo e renda familiar. O 

segundo bloco compreende um conjunto de 12 questões propositivas com o objetivo de 

identificar quais fatores influenciam os consumidores de cerveja a comprar determinada 

marca quando a compra ocorre em lojas de conveniência.  

Aplicou-se o formulário com 78 consumidores em cinco lojas de conveniência 

localizadas em postos de combustível de Fortaleza, na avenida Bezerra de Menezes, sendo 

esse número distribuído através de amostra de conveniência, por julgamento (compradores de 

cerveja).  Das 78 entrevistas, 75 foram validadas para o processo de análise, por 

contemplarem consumidores que compram cerveja em lojas de conveniência e não trabalham 

em empresas relacionadas à produção ou distribuição de cerveja. 

Foi observado se as pessoas que participaram da pesquisa têm o hábito de 

comprar cerveja em lojas de conveniência, em que momento tomam a decisão de que marca 

comprar (se a compra é planejada ou não), e que fatores influenciam essa decisão.  

Os entrevistados foram abordados nas seguintes lojas de conveniência de 

Fortaleza nos dias 26, 27, 28, 29, e 30 de Janeiro de 2013: 

- Loja de conveniência do posto de combustível Gavião, localizado na av. Bezerra 

de Menezes, 161 

- Loja de conveniência do posto de combustível São José, localizado na av. 

Bezerra de Menezes, 216 

- Loja de conveniência do posto de combustível Souza, localizado na av. Bezerra 

de Menezes, 285 

- Loja de conveniência do posto de combustível Litoral norte, localizado na av. 

Bezerra de Menezes, 1759 

- Loja de conveniência do posto de combustível Podium, localizado na av. Bezerra 

de Menezes, 2323 

Com a finalidade de otimizar a análise das respostas dos entrevistados, o 

questionário contém 3 (três) perguntas para garantir que os entrevistados que são 

consumidores de cerveja, não trabalham em empresas relacionadas à produção e /ou venda de 
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cervejas e compram cerveja em lojas de conveniência. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esse trabalho foi desenvolvido para identificar quais fatores no ponto de venda 

influenciam os consumidores de cerveja na hora da compra nas lojas de conveniência de 

postos de combustível. 

 

5.1 Perfil dos entrevistados 

 

O primeiro levantamento feito foi acerca do perfil dos entrevistados. Foram 

abordadas 78 pessoas, e a tabulação dos dados da pesquisa foi feita através do software 

Microsoft Office Excel 2007. 

A primeira constatação feita, conforme o gráfico abaixo é de que a maior parte da 

amostra pesquisada é do sexo Masculino.  

 

Gráfico 1 – Sexo dos entrevistados 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

A análise da idade dos entrevistados mostrou que os jovens entre 18 e 25 anos são 

maioria, representando 62% dos entrevistados, seguidos por 19% de representatividade das 

pessoas com idade entre 26 e 35 anos, 10% tem idade entre 36 e 45 anos, 8% tem entre 46 e 

55 anos e as pessoas com mais de 55 anos representa somente 1% desse total. 

 

45% 55% 

FEMININO MASCULINO



47 

 

Gráfico 2 – Idade dos entrevistados 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

A renda familiar dos entrevistados que mais se repetiu foi os que vivem com os 

valores entre 6 e 10 salários, representando 37% do total, seguidos pela classe alta, dos que 

ganham mais de 10 salários e as pessoas que ganham de 3 a 6 salários, as duas representando 

26% do total cada. As rendas com menor representatividade foram das pessoas que recebem 

de 1 a 3 salários com 10% e as que ganham até um salário mínimo, com representatividade de 

1% do total. 

 

Gráfico 3 – Renda familiar dos entrevistados 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

Para se ter uma maior eficiência e eficácia na análise dos dados coletados, o 

questionário possui 3 (três) perguntas para se ter a certeza que os entrevistados são 

consumidores de cerveja, que não trabalham em nenhuma atividade relacionada a venda ou 
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produção de cerveja e fazem compras em lojas de conveniência de postos de combustível. 

O gráfico a seguir mostra que das 78 pessoas entrevistadas, 96% consomem 

cerveja, e desse total, todos compram habitualmente em lojas de conveniência de postos de 

combustível, somente 3 pessoas informaram não ser consumidores de cerveja. 

 

Gráfico 4 – Entrevistado compra cerveja em loja de conveniência de postos de 

combustível?  

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

5.2 Comportamento do consumidor 

 

No questionário foi solicitado aos entrevistados que respondessem com que 

frequência fazem compras nas lojas de conveniência de postos de combustível para que se 

fosse verificado a importância desse canal na rotina de compras dos consumidores. 

De acordo com as respostas, a maioria dos consumidores, 45% da amostra, 

informou que frequentam 1 (uma) vez por mês, ou menos. Os que responderam que 

frequentam pelo menos 2 (duas) vezes por mês, representam 28% dos entrevistados e os que 

informaram frequentar 3 (três) vezes ou mais representam 27%. 

Dessa forma, pode-se verificar que esse canal de vendas tem relevância no dia-a-

dia do consumidor brasileiro, confirmando assim a constatação da ABRAS, em seu ranking de 

2012 de que o varejo é o principal agente no canal de distribuição de alimentos em todo o 

mundo. 

96% 

4% 

SIM NÃO
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Gráfico 5 – Com que frequência o entrevistado faz compras em lojas de conveniência de 

postos de combustível? 

 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

O gráfico a seguir mostra que dentre os entrevistados, as mulheres vão com mais 

frequência às lojas de conveniência de postos de combustível, enquanto que 51% dos homens 

disse frequentar 1 (uma) vez por mês ou menos. 

 

Gráfico 6 – Comparação de frequência de visitas a lojas de conveniência em postos de 

combustível entre homens e mulheres 

 
Fonte: Pesquisa de campo 
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O gráfico abaixo mostra o que leva o consumidor a fazer a compra em uma loja de 

conveniência de posto de combustível, assim pode saber qual o fator principal para que faça 

sua escolha por esse tipo de loja. 

Dentre os pesquisados, verificou-se que 37% acham o acesso da loja o item 

primordial, mostrando que a facilidade da compra é visivelmente importante, em seguida, 

25% vem informando que é a rapidez de atendimento, 22% afirmando que é a proximidade da 

residência, seguidos por 13% informando que a proximidade ao trabalho é importante e por 

ultimo o ambiente da loja. 

Assim, vê-se que o mais importante para os consumidores que fazem compras em 

lojas de conveniência de postos de combustível é o tempo, o que possa facilitar a compra e 

aumentar a velocidade de acesso ao que se deseja é visto com mais interesse. 

 

Gráfico 7 – Qual motivo mais relevante para se fazer compra em loja de conveniência? 

 
Fonte: Pesquisa de campo 
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relação entre o consumo futuro e o consumo imediato. 

Dentre os consumidores de cerveja entrevistados, 41% informaram que 

geralmente consomem o produto no local e 7% informaram que sempre consomem no local, 

totalizando 48% dos entrevistados como potenciais consumidores na própria loja. Os outros 

52% são formados por 35% informando que geralmente não consome no local e 17% que 

nunca consomem na loja. 
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Gráfico 8 – Hábito de consumo nas lojas de conveniência de postos de combustível. 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

No questionário, foi solicitado também que os consumidores respondessem qual a 

quantidade de cerveja que geralmente é comprada por visita, assim há a possibilidade de 

levantar o potencial de compra da amostra. 

A maioria dos consumidores, 47% do total, informou que compra de 3 a 6 

unidades de cerveja por visita, 27% compram de 1 a 3 unidades, 15% compram mais de 9 

unidades e 12% de 6 a 9 unidades. 

 

Gráfico 9 – Quantidade em unidades de cerveja comprada por visita nas lojas de 

conveniência de postos de combustível. 

 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Com a utilização da relação entre a quantidade consumida e o consumo imediato 

ou futuro, pode-se verificar que quanto maior é a quantidade de cerveja comprada, menor é a 

possibilidade de haver consumo dentro da loja. 

 

Gráfico 10 – Relação entre a quantidade consumida de cervejas em unidades pelo 

consumo na loja de conveniência nos postos de combustível. 

 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Gráfico 11 – Quando o entrevistado compra cerveja na loja de conveniência, já vai com 

a(s) marca(s) definida(s)? 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

Dentre os consumidores que informaram sempre comprar uma marca definida e 

os que informaram geralmente comprar uma marca definida antes de chegar a loja de 

conveniência, 77% deles informaram que já mudaram de ideia ao chegar ao ponto de venda e 

somente 23% compraram a marca pré-estabelecida.  

Dessa forma, conclui-se que há fatores dentro dos pontos de venda que 

influenciam a decisão de compra do consumidor. 

 

Gráfico 12 – Comportamento dos consumidores que vão a lojas de conveniência de 

postos de combustível com marca pré-definida. 

 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Para se entender o por quê da escolha de uma determinada marca de cerveja, quais 

os fatores que influenciam o consumidor por essa escolha, foi perguntado quais os motivos 

que o leva a comprar essa determinada marca. 

Dentre os entrevistados, 82% informaram que o sabor da cerveja é o principal 

fator para escolha, ficando o preço com somente 3% das respostas. 

 

Gráfico 13 – Motivos para compra de determinada marca de cerveja. 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

De acordo com o gráfico abaixo, 77% dos entrevistados já mudou de ideia acerca 

de qual cerveja comprar quando chegou dentro da loja de conveniência. 

 

Gráfico 14 – Alguma vez o entrevistado chegou na loja de conveniência com a marca de 

cerveja definida para comprar e acabou mudando de ideia? 

 
Fonte: Pesquisa de campo 
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produto, representando 59% do total dos entrevistados.  

Fator esse que grandes empresas já verificaram e fazem investimentos em 

equipamentos de refrigeração e instalam em pontos de venda como esse, em contra partida, é 

solicitado uma quantidade mínima de compra mensal por equipamento dentro da loja de 

conveniência.  

A indicação de amigos e marcas que nunca haviam sido experimentas vem em 

seguida cada uma com 12%, mostrando que os consumidores estão cada vez mais 

interessados em experimentar o que é novidade e estão levando muito mais a serio indicação 

de amigos. 

As ofertas na loja de conveniência vêm com 9% de participação nos motivos para 

decisão de compra, assim, os produtos que as lojas de conveniência tenham interesse que 

vendam mais, devem receber investimento em materiais que informem essas ofertas. 

Por último com 4% cada, vem a indicação de funcionários da loja de conveniência 

e o preço. 

 

Gráfico 15 – Quando decide na loja de conveniência que marca de cerveja comprar, qual 

o motivo? 

 
Fonte: Pesquisa de campo 
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produto, depois são somente influenciados pelas marcas que nunca experimentaram e por 

indicação de amigos, 10% e 9% respectivamente. 

Gráfico 16 – Fatores que influenciam a decisão do consumidor separado por gênero.

 Fonte: Pesquisa de campo 
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conveniência? 
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Os 11% que lembraram de alguma propaganda, que representam 8 pessoas, em 

sua maioria lembraram de pontos-extra em frente a loja com cerveja kaiser lata (quatro 

entrevistados citaram no total). A utilização desses pontos-extra continham rebaixa de preço, 

mostrando que o ponto-de-venda estava intensificando a venda do produto e pode ter feito 

acordo com o fabricante em liberar um espaço estratégico para o produto em troca desse 

preço. 

Os outros citaram um display de Heineken Longneck, um banner de Devassa, um 

banner de Skol lata e um cartaz de Kaiser shot. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo teve como objetivo geral verificar quais fatores influenciam a decisão 

de compra do consumidor de cerveja dentro das lojas de conveniência. Os objetivos 

específicos foram: 1) Identificar o perfil dos consumidores de cereja nas lojas de conveniência 

de postos de combustível; 2) Verificar quais os principais fatores que influenciam os 

consumidores a optarem por determinada marca de cerveja nas lojas de conveniência de 

postos de combustível.  

Pode-se concluir que este trabalho atingiu o objetivo geral, uma vez que, através 

dos questionários aplicados em campo, se conseguiu fazer um levantamento e análise acerca 

dos principais fatores influenciadores dentro das lojas de conveniência em relação aos 

consumidores de cerveja. 

Os objetivos específicos dessa pesquisa também foram alcançados. Foi 

identificado a partir do levantamento das informações colhidas junto aos consumidores de 

cerveja que em sua grande maioria são do sexo masculino, formados principalmente por 

jovens de idade entre 18 e 25 anos e que tem renda familiar de 6 a 10 salários mínimos. Outro 

dado importante acerca do perfil desses consumidores é de que as mulheres vão com mais 

frequência às lojas de conveniência do que os homens, enquanto mais da metade dos homens 

vai a esse tipo de ponto de venda menos de uma vez por mês, 37% das mulheres vão 3 vezes 

ou mais por mês e 25% vão pelo menos 2 vezes por mês. 

A grande parte dos consumidores entrevistados informou que já chegam à loja de 

conveniência com a marca de cerveja que irá levar previamente definida, essa escolha prévia 

feita na maioria dos casos por apreciarem o sabor da cerveja e pela constância na compra 

dessa marca. No entanto, a mudança da cerveja no momento da compra é possível, segundo a 

pesquisa, sendo essa influenciada por fatores inseridos no ambiente da compra. 

O principal agente na mudança da escolha da marca é a refrigeração do produto, 

sendo indicada pela maioria dos entrevistados como fator primordial para que se opte por uma 

cerveja, já que os consumidores que frequentam lojas de conveniência a escolhem pela 

comodidade, exigindo que o produto esteja pronto para o consumo. 

Depois da refrigeração vem as ofertas encontradas nas lojas de conveniência que 

induzem os consumidores a escolher o que é mostrado como vantagem no momento da 

escolha. 

No mercado brasileiro, a cada dia, estão aparecendo mais novidades, e não 

diferente disto, é o mercado de cerveja. Com uma variedade imensa de embalagens e de 



59 

 

marcas: garrafa retornável de 300ml, 600ml e 1L, latas de 269ml, 350ml e 473ml, garrafa 

longneck de 355ml. Os consumidores estão tendendo a ter novas experiências, assim sendo 

influenciados a experimentar novidades que venham a aparecer, a provar o desconhecido. Isso 

se constata na pesquisa, onde uma grande parte dos entrevistados afirma mudar de marca para 

experimentar novidades. 

Após a apuração e análise dos dados levantados nesse estudo, são propostas as 

hipóteses abaixo para futuros estudos: 

• A influência da refrigeração na escolha de uma cerveja; 

• Quais tipos de ofertas são mais efetivas dentro das lojas de conveniência de 

postos de combustível; 

• Hábito de consumo de cerveja nas lojas de conveniência de postos de 

combustível. 

Os dados extraídos do questionário e analisados podem ser utilizados por 

fabricantes e distribuidores de cerveja, uma vez que, mostram resultados de suma relevância 

para direcionar possíveis investimentos dentro das lojas de conveniência de postos de 

combustível com o intuito de aumentar o consumo das marcas que sejam detentoras. Também 

podendo utilizar as informações para balizar se o trabalho que já vem sendo feito está de 

acordo com os consumidores entrevistados, validando ou não os direcionamentos do setor de 

trade marketing. 
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APÊNDICE A 

 
Questionário aplicado no projeto de monografia de ARTUR BEZERRA DE 

QUEIROZ, sob orientação do professor Fabiano Rocha, que tem como tema: FATORES QUE 

INFLUENCIAM A DECISÃO DE COMPRA DO CONSUMIDOR – UM ESTUDO SOBRE 

O CONSUMIDOR DE CERVEJA NAS LOJAS DE CONVENIENCIA DE POSTOS DE 

COMBUSTÍVEL DE FORTALEZA. 

 

1. Trabalha em alguma empresa relacionada com a fabricação e/ou venda de cerveja (por exemplo: 

fabricante, distribuidor)?  

(   ) Sim         (   ) Não  

 

(Se sim, encerre a pesquisa). 

 

2. É consumidor de cerveja? 

(   ) Sim         (   ) Não  

 

(Caso não seja, encerre a pesquisa). 

 

3. Com que frequência você faz compras em lojas de conveniência de postos de combustível? 

(   ) 1 vez por mês ou menos,  

 (   ) 2 vezes por mês, 

 (   ) 3 vezes por mês, ou mais 

 (   ) Não faço compras em lojas de conveniência  

 

(Caso não faça compras em lojas de conveniência, encerre a pesquisa). 

 

4. Qual o motivo que leva você a fazer compras nas lojas de conveniência de postos de 

combustível? 

(   ) Proximidade da residência  

(   ) Rapidez de atendimento 

(   ) Facilidade de acesso a loja 

(   ) Próximo ao trabalho 

(   ) Ambiente da loja de conveniência (exemplo: limpeza, climatização) 

 

5. Compra cerveja em lojas de conveniência?  

(   ) Sim         (   )  Não  

 

(Caso não compre, encerre a pesquisa). 

 

6. Quando compra cerveja na loja de conveniência, consome o produto no local?  

(   ) Sempre  

(   ) Geralmente sim 

(   ) Geralmente não  

(   ) Nunca  

 

7. Quando compra cerveja nas lojas de conveniência, geralmente são quantas unidades?  
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(   ) De 1 a 3 unidades, 

(   ) De 3 a 6 unidades, 

(   ) De 6 a 9 unidades, 

(   ) Mais de 9 unidades 

 

8. Quando compra cerveja na loja de conveniência, já vai com a(s) marca(s) definidas? 

(   ) Sempre  

(   ) Geralmente sim 

(   ) Geralmente não  Se marcar essa opção, vá para a pergunta 10. 

(   ) Nunca  Se marcar essa opção, vá para a pergunta 10. 

 

9. Por quais motivos compra essa marca de cerveja? 

(   ) Preço 

(   ) Gosto do sabor 

(   ) Status social 

(   ) Influência de uma propaganda 

(   ) Sempre compro a mesma marca 

 

10. Alguma vez já chegou na loja de conveniência com a marca de cerveja definida para comprar e 

acabou mudando de idéia?  

(   ) Sim          (   ) Não 

 

11. Quando decide na loja de conveniência que marca de cerveja comprar, qual o motivo?  

(   ) Marcas que nunca experimentei 

(   ) Ofertas na loja de conveniência 

(   ) Indicação de funcionário da loja de conveniência 

(   ) Indicação de amigos 

(   ) Preço 

(   ) Temperatura do produto 

 

12. Lembra-se de alguma propaganda de cerveja que tenha visto na loja de conveniência?  Se sim, de 

qual marca era? Como era a propaganda? (Exemplo: cartaz, faixa, display) 
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Perfil do Entrevistado 

 

Acerca de si, responda: 

1. Sexo:  

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

 

2. Idade: 

(   ) 18 a 25 anos 

(   ) 26 a 35 anos 

(   ) 36 a 45 anos 

(   ) 46 a 55 anos 

(   ) Acima de 55 anos 

 

3. Renda familiar:  

(   ) Até R$ 678,00 (1 salário mínimo)  

(   ) De R$ 678,00 a R$ 2.034,00 (de 1 a 3 salários mínimos) 

(   ) De R$ 2.034,00 a R$ 4.068,00 (de 3 a 6 salários mínimos)  

(   ) De R$ 4.068,00 a R$ 6.780,00 (de 6 a 10 salários mínimos)  

(   ) Acima de R$ 6.780,00 (acima de 10  salários mínimos) 

 

 

 


