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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar os laços que influenciam o relacionamento entre 

cliente e varejo supermercadista no contexto de uma cidade de médio porte. Esta pesquisa 

baseia-se na literatura de marketing de relacionamento, com destaque para a teoria dos laços 

relacionais, envolvendo, no vínculo entre consumidor e varejista, os seguintes laços: 

socioemocionais, psicológicos e culturais, econômicos, de serviços diferenciados, 

operacionais, geográficos, de conveniência, de ambiente e de lealdade. Tais laços 

fundamentam a questão de pesquisa e delineiam o estudo. Para atender aos objetivos 

propostos, realizou-se pesquisa qualitativa, com base em estudo de casos múltiplos 

combinado. Como métodos de aplicação da pesquisa empírica, foram realizadas observações 

participantes nas lojas supermercadistas de cada caso de estudo e entrevistas semiestruturadas, 

realizadas com clientes assíduos das empresas em questão. Dentre os resultados encontrados, 

foi possível destacar os tipos de laços que mais se sobressaíram no contexto, sendo eles os 

socioemocionais, psicológicos e culturais, operacionais e de ambiente os laços que 

apresentam maior força positiva. Observou-se ainda que os tipos de laços relacionais atuam 

em conjunto, sendo necessário desenvolvimento dos aspectos de cada um deles para 

influenciar positivamente o relacionamento entre consumidor e empresa. Obteve-se assim o 

maior achado desta pesquisa, referente à identificação dos “entrelaços”, que atuam na união 

dos tipos de laços relacionais que têm maior força positiva no contexto. Estes entrelaços, 

designados por “Pertencimento” e “Experiência de Compras”, demonstraram grande 

influência para o desenvolvimento das categorias de lealdade. Desta maneira, este estudo 

contribuiu com a literatura de marketing de relacionamento, a partir da expansão das 

pesquisas sobre os laços relacionais no contexto varejista. Além disso, a partir dos resultados 

apresentados, foi possível sugerir contribuições gerenciais para o varejo supermercadista do 

contexto da pesquisa, bem como apontar direcionamentos para estudos semelhantes, sobre 

relacionamentos no contexto varejista, em outras cidades ou segmentos. Desta maneira, 

colabora-se com o fortalecimento do mercado e o aprofundamento dos estudos teóricos sobre 

o varejo. 

 

Palavras-chave: Laços Relacionais; Marketing de Relacionamento; Lealdade do 

Consumidor; Varejo Supermercadista. 



 

ABSTRACT  

 

This study aims to analyze the ties that influence the consumer relationship between customer 

and retail supermarket in the context of a medium-sized city. This research is based on the 

relationship marketing literature, with emphasis on the theory of relational bonds, which bases 

the assumptions and delineates the qualitative research, seeking to meet the objectives it 

proposes. To do so, a multiple case study was performed in combination, using as methods of 

applying the empirical research the participant observations, conducted in the supermarkets 

stores of each case study, and the semi-structured interviews, carried out with regular clients 

of the companies investigated. Among the results found, it was possible to highlight the types 

of bonds that stood out the most in the context: being the socio-emotional, psychological and 

cultural, operational and environmental bonds where the ones that presented the greatest 

positive strength. It was also observed that the types of relational ties work together, when it 

was necessary to develop the aspects of each one of them to positively influence the 

relationship between consumer and company. Thus, the greatest finding of this research was 

obtained, referring to the identification of “interlaces”, which act in the union of the types of 

relational ties that have the greatest positive force in the context. These links, called 

"Belonging" and "Shopping Experience", have shown great influence for the development of 

loyalty categories. Therefore, this study has contributed to the relationship marketing 

literature, from the expansion of research on relational ties in the retail context. In addition, 

from the results presented, it was possible to suggest managerial contributions to the 

supermarket retailer in the context of the research, as well as to point out directions for similar 

studies on relationships in the retail context, in other cities or segments. In this way, it 

collaborates with the strengthening of the market and the deepening of theoretical studies on 

retail. 

 

Keywords: Relational Ties (Relational Bonds); Relationship Marketing; Customer Loyalty; 

Retail Supermarket. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problematização 

 

Grande desafio tem se tornado para o varejo a adoção de estratégias e estudos para 

entender o comportamento do consumidor, visto que, com o passar dos anos, a sociedade vem 

desenvolvendo novos valores que levam a mudanças de pensamentos, comportamentos e 

atitudes. Com a intensificação da concorrência nos dias atuais, as empresas perceberam a 

necessidade de tratar o cliente de modo diferenciado. Desta forma, tornou-se diferencial 

estratégico administrar o relacionamento com o cliente (DEMO et al. 2015). A meta maior 

torna-se manter o cliente através da confiança, credibilidade e a sensação de segurança 

transmitida pela organização, construindo relacionamentos duradouros que contribuam para o 

aumento do desempenho e resultados sustentáveis (SANTOS et al., 2007).  

Para Henrique, Monteiro e Matos (2013), as estratégias de marketing e as análises 

sobre o comportamento do consumidor mudaram ao longo dos anos, evoluindo da busca da 

satisfação dos clientes e do atendimento de seus desejos na relação transacional para a 

formação de relacionamentos de longo prazo. Nesse contexto, com o intuito de desenvolver 

melhor este relacionamento com os clientes, ganharam importância, tanto no mercado 

empresarial quanto nos estudos acadêmicos organizacionais, as estratégias e esforços de 

marketing de relacionamento. 

 O marketing de relacionamento pode ser definido como uma filosofia empresarial 

que prevê construção e manutenção de relacionamentos individuais com os clientes, visando o 

longo prazo (MACCARI, et al., 2009). O marketing de relacionamento é apresentado por 

Lamb, Hair e McDaniel (2004) como uma das estratégias de gerenciamento de clientes que os 

varejistas costumam adotar, junto aos programas de lealdade e à identificação do perfil do 

cliente. Para tais autores, a intenção dos varejistas ao utilizar qualquer destas estratégias de 

gerenciamento de clientes é fomentar a lealdade e desenvolver diálogo contínuo com seus 

clientes. 

Frente a este consumidor cada vez mais exigente e informado, é preciso que a 

empresa perceba os fatores que terão destaque em relação à percepção de marca e geração de 

valor. Diante desse contexto, os estudos sobre o relacionamento entre clientes e empresas têm 

ganhado especial atenção, inclusive no mercado varejista, com o intuito de identificar 

construtos que influenciam, positiva ou negativamente, na permanência do cliente nesta 

relação com o fornecedor. Assim, há cada vez mais ênfase em estudos que analisam, por 
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exemplo, a proporção de recursos que um cliente gasta com uma empresa em um determinado 

conjunto de concorrentes (HAIR et al., 2005). 

Para Zenone (2007), se a empresa criar intimidade com o cliente e buscar 

conhecê-lo bem, o cliente não terá intenção de procurar novos fornecedores. Assim, percebe-

se a necessidade de criar proximidade com o cliente, proporcionando-lhe benefícios que o 

estimulem a permanecer no relacionamento. Nesta conjuntura, faz-se necessário que as 

empresas criem um diferencial competitivo frente à concorrência para que consigam se 

manter em atividade, principalmente em um segmento como o varejo supermercadista. 

É válido então o questionamento sobre o que esse consumidor tem valorizado em 

suas experiências de compra, o que o faz retornar a uma loja e o leva a uma divulgação “boca 

a boca” positiva de uma empresa e o que o incentiva a manter um relacionamento de compras 

com um determinado varejista (ATULKAR, KESARI, 2017; OMAR ET AL., 2018). 

A manutenção de um relacionamento entre cliente e varejista é um tema bastante 

estudado, mas com alguns conceitos que ainda carecem de maiores aprofundamentos teóricos 

(MESQUITA; LARA, 2007). Segundo Lourenço (2014), isso é relevante porque, na área 

acadêmica de marketing, há uma tendência de foco nos estudos de fenômenos complexos, 

sofisticados, relacionados às grandes empresas e aos grandes centros. Dessa forma, o universo 

das micro e pequenas empresas, o varejo e, especialmente o interior do país, passam quase 

que despercebidos.   Lourenço (2014) destaca ainda que a valorização das relações sociais no 

campo dos estudos de marketing segue atualmente um movimento interessado no cotidiano e 

na rotina diária das pessoas, afirmando que os municípios inseridos em realidade diferente das 

regiões metropolitanas carregam características culturais próprias, que preservam traços 

originais, pois costumes geracionais (de pai para filho) são transmitidos de forma mais 

arraigada, e as relações sociais não apresentam com tanta força o individualismo e a 

impessoalidade do contexto metropolitano. 

Demo et al. (2015), em seus estudos bibliométricos sobre o tema marketing de 

relacionamento voltado ao mercado Business-to-Consumer (B2C), identificam, como 

variáveis correlatas ao marketing de relacionamento, lealdade, satisfação, qualidade e serviço 

de atendimento ao cliente. Tais assuntos são os mais trabalhados na literatura sobre o tema 

nos últimos anos, demonstrando preocupação dos pesquisadores em verificar como tais 

construtos são avaliados no contexto dos relacionamentos entre clientes e varejistas (DEMO 

et al., 2015).  Mas, segundo Duarte (2017), a relação B2C carece de análise mais profunda na 

literatura científica do que a relação Business-to-Business (B2B). A literatura dá ênfase aos 

antecedentes da relação, mas deixa a desejar quanto aos fatores que garantem sua manutenção 
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e quanto aos impactos das características emocionais dos clientes na sua relação com as 

empresas (DUARTE, 2017). 

Neste contexto, destacam-se os laços relacionais, que surgem na literatura de 

marketing de relacionamento a partir da preocupação dos teóricos em analisar os fatores que 

estimulam o cliente a permanecer leal a uma empresa.  As palavras elos e laços são utilizadas 

em estudos das mais diversas áreas, e, no sentido ligado ao relacionamento com o cliente, 

segundo Arantola (2002), ainda não existe uma definição dominante. Os aspectos aqui 

analisados sob o termo “laços relacionais” (relational bonds ou relational ties) partem da 

teoria de Liljander e Strandivik (1995) e Arantola (2002), sendo estudados também por 

Gomes (2014) e Duarte (2017). Utilizam-se também nesta pesquisa os aspectos dos laços 

relacionais pesquisados sob a denominação “benefícios relacionais (relational benefits)”, 

partindo dos estudos de Gwinner et al (1998) e também de Mota e Freitas (2008) e Chou e 

Chen (2018).  

As classificações de tipos de laços relacionais foram anteriormente estudadas para 

o mercado B2B. Posteriormente, os tipos de laços foram complementados por Liljander e 

Strandvik (1995) em uma adaptação ao mercado B2C. Assim, os tipos de laços relacionais 

seriam jurídicos, econômicos, tecnológicos, geográficos, de tempo, de conhecimento, sociais, 

culturais, ideológicos e psicológicos, os quais serão definidos e discutidos ao longo do 

referencial teórico (LILJANDER; STRANDVIK, 1995). A partir desses estudos iniciais, os 

tipos de laços foram compilados e reclassificados por Arantola (2002), o que serve de base a 

esta pesquisa. No presente estudo, o conceito de “Laços Relacionais” é utilizado conforme 

apontado por Liljander e Strandvik (1995), que os definem como barreiras de saída que fazem 

com que o cliente se prenda ao prestador do serviço, mantendo-o no relacionamento com a 

empresa. Para Duarte (2017), a noção de laço relacional constitui um pilar fundamental no 

estudo das relações entre o cliente e a empresa. 

É a importância do tema que incita esta pesquisa, frente à relevância de se 

analisarem os vínculos estabelecidos entre cliente e varejo supermercadista, buscando avaliar 

quais aspectos permeiam este relacionamento e a maneira como os laços relacionais são 

gerados. Desta forma, surge o questionamento da pesquisa: Como os laços relacionais se 

configuram no relacionamento entre cliente e varejo supermercadista? 

A partir desta questão de pesquisa, delineia-se o objetivo geral do estudo, que 

consiste em analisar a configuração dos laços relacionais entre consumidor e varejo 

supermercadista. E este objetivo se desdobra em objetivos específicos, a saber: identificar os 

laços relacionais existentes entre consumidor e varejo supermercadista; investigar a 
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percepção dos consumidores sobre os laços relacionais em seu relacionamento de compras 

com um supermercado; identificar os laços relacionais que mais se destacam e como estes 

laços interferem no relacionamento entre clientes e varejo supermercadista. 

 

1.2 Justificativa 

 

A importância do estudo do varejo supermercadista justifica-se em dados 

econômicos. Os supermercados brasileiros são responsáveis pela comercialização de 87,3% 

de todo alimento e produtos de limpeza e higiene pessoal do Brasil, somando 89 mil lojas, 

com mais de 1,8 milhão de funcionários diretos (ABRAS, 2017). De acordo com a SBVC 

(2018), o setor de supermercados conta com mais de 11 mil pontos de venda e cerca de 710 

mil colaboradores, sendo o principal responsável pela geração de vagas de emprego no varejo, 

que é o maior empregador privado do país. Somente o segmento de hipermercados e 

supermercados faturou, em 2017, R$ 353,2 bilhões, o que representou 5,4% do PIB do país, 

mantendo o nível do ano anterior (SBVC, 2018). 

Analisar questões de relacionamento entre clientes e empresas supermercadistas 

ganha relevância na realidade econômica do país. Isso também ocorre para o contexto de 

empresas supermercadistas de cidades de médio porte, pois, para a SBVC (2018), o peso do 

varejo regional evidencia-se como um importante aspecto do varejo brasileiro. Segundo o 

Ranking das 300 maiores empresas (SBVC, 2018), apesar de o segmento de supermercados 

contar com três grandes representantes entre as dez maiores empresas do ranking 

(pertencentes a grupos globais de varejo), há dezenas de empresas de caráter local, com 

presença em poucas cidades e, até mesmo com apenas uma loja. Tais empresas, regionais ou 

locais, atingiram bons resultados pela construção de uma sólida relação com seus clientes, a 

partir do entendimento profundo de características, hábitos e preferências da população de seu 

entorno (SBVC, 2018).  

Essa realidade também é perceptível em mercados de cidades de médio porte, 

conceito que abrange municípios brasileiros cuja população situa-se entre 100 mil e 500 mil 

habitantes, até o censo demográfico de 2010 (IBGE, 2010; STAMM et al., 2013). Assim, o 

enfoque é dado às cidades de médio porte por possuírem uma escala mínima urbana, 

apresentando condições para sediar vários setores de atividade, o que contribui para a 

tendência de interiorização (STAMM et al., 2013). Observa-se então que há potencial de 

crescimento para o varejo nestes municípios, que assistem a um aumento considerável na 

concorrência de grandes redes que se instalam nessas cidades. 
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Isso ocorre no município em que se aplica esta pesquisa, onde o comércio 

varejista é importante atividade econômica e em que se viu ocorrer a chegada de grandes 

empresas em todos os segmentos, o que fez com que as empresas locais buscassem estratégias 

para manter seus clientes, frente ao aumento da concorrência. O estudo aqui descrito é 

aplicado em dois supermercados que foram selecionados por serem genuinamente locais e por 

apresentarem uma estrutura semelhante, sendo os dois maiores concorrentes locais a uma 

grande empresa supermercadista instalada no município foco da pesquisa. 

O que se tem presenciado no mercado varejista é a mudança no comportamento de 

compras de um consumidor que está mais exigente e informado e menos leal a uma loja, 

buscando aquela que lhe ofereça as vantagens desejadas, o melhor diferencial (LOURENÇO, 

2014). Desta forma, a aplicação do estudo aqui apresentado se justifica não somente pela 

importância do segmento supermercadista para o comércio varejista brasileiro, mas pelo 

espaço que ganham as empresas regionais no desenvolvimento econômico do país e pela 

necessidade de se voltar o olhar para o perfil de consumo do público em cidades de menor 

porte, no interior do Brasil.  

O estudo sobre o varejo de supermercados justifica-se ainda quanto aos avanços 

na teoria de marketing. Faz-se necessária análise constante do ambiente de marketing para a 

sobrevivência dos varejos supermercadistas locais e a adaptação de suas ações ao perfil de 

seus consumidores, por meio de estratégias adequadas de marketing de relacionamento 

(SEBRAE, 2015; SBVC, 2018). 

Reconhecer os aspectos e motivos que impulsionam o relacionamento de compras 

do consumidor com os varejos supermercadistas ajuda essas empresas a direcionar ações de 

marketing, já que assim a empresa pode “predizer a probabilidade de os consumidores 

reagirem a vários sinais informacionais e ambientais.” (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 6). 

Isso porque, segundo Duarte (2017), a existência de estratégias adequadas ligadas ao 

marketing de relacionamento produz benefícios nesta vantagem competitiva que a empresa 

adquire frente ao mercado, bem como garante a satisfação de seus clientes. É com base nestes 

aspectos e posicionamentos teóricos que se justifica a presente pesquisa, a qual tem sua 

descrição pormenorizada no tópico seguinte. 
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1.3 Estrutura do estudo 

 

A presente pesquisa está estruturada em cinco capítulos. No primeiro deles, o 

tema é delimitado, apontando as questões que incitam a realização do estudo e justificando 

sua importância. Após apresentar seus objetivos, descreve as contribuições esperadas a partir 

de sua aplicação em campo. 

O texto tem sequência com a apresentação do referencial teórico que delineia a 

pesquisa. Mas antes de explicitar a base teórica sobre marketing de relacionamento, mostra-se 

um pouco do histórico deste segmento. Assim, o segundo capítulo se inicia com uma breve 

descrição do varejo supermercadista e sua evolução, de forma a contextualizar e ambientar 

melhor o leitor no tema. Em seguida, a seção explica como a literatura trata os construtos 

sobre relacionamento com o cliente no mercado varejista, ilustrando como se chegam aos 

laços relacionais que serão utilizados nos instrumentos de pesquisa.  

O terceiro capítulo delimita a metodologia, classificando a pesquisa e descrevendo 

os procedimentos para alcançar os objetivos propostos. Assim, apresenta-se a base teórica que 

justifica a utilização dos métodos escolhidos para adequada realização da pesquisa. 

O quarto capítulo apresenta os dados, bem como sua interpretação através das 

etapas da análise de conteúdo e as inferências possíveis para o contexto da pesquisa. Por fim, 

o quinto capítulo ressalta as conclusões do estudo e discute as possíveis generalizações 

analíticas, bem como apresenta as contribuições do estudo para a realidade vivenciada no 

campo da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 A evolução do varejo supermercadista no Brasil 
 

O varejo abrange as atividades diretamente relacionadas à venda de bens e 

serviços para o consumidor final (LAMB; HAIR; MCDANIEL, 2004). Levy e Weitz (2000) 

definem varejo como um conjunto de atividades de negócios que adiciona valor a produtos e 

serviços vendidos aos consumidores para uso pessoal e familiar. Blackwell, Miniard e Engel 

(2011) abrangem este conceito, afirmando que o varejo pode ser definido como a união de 

consumidores e mercados, ponto culminante dos esforços na cadeia de suprimentos para 

atender às demandas dos consumidores.  

O varejo específico de alimentos pode ser caracterizado, de forma ampla, por 

vários segmentos de loja (ROJO, 1998). A classificação adotada pela Nielsen Serviços de 

Marketing (NIELSEN, 1997), divide as lojas que comercializam alimentos em: autosserviço: 

lojas que, além de classificadas como alimentares, possuem o check-out na saída da loja, 

máquinas e equipamentos que permitam conferência e cálculo das compras, carrinhos e cestas 

à disposição dos fregueses e a maioria dos produtos dispostos de maneira acessível, para que 

os clientes possam se servir; e tradicionais: aquelas onde é necessária a presença do vendedor 

ou balconista. 

As instituições alimentícias de autosserviço podem ser divididas em 

supermercados e hipermercados. Supermercados seriam lojas com o método de autosserviço 

no varejo de alimentos. Os produtos oferecidos incluem ampla variedade de produtos como 

mercearia, carnes frescas, hortifrutículas, frios e laticínios e não-alimentos básicos 

(perfumaria e limpeza). Já os hipermercados, além dos alimentos, comercializam ampla 

variedade de não-alimentos (ROJO, 1998). O presente estudo concentra-se especificamente 

nos supermercados.  

Lamb, Hair e McDaniel (2004) definem supermercado como um varejista grande 

e departamentalizado que se especializa em alimentos e itens de mercearia, destacando ainda 

que muitos deles estão adaptando estratégias para atrair segmentos específicos de 

consumidores, de forma a obterem destaque em um mercado cada vez mais competitivo.  

O autosserviço surgiu nos Estados Unidos na década de 30, no período da Grande 

Depressão. Antes, o varejo era composto por lojas independentes e cadeias de lojas como 

mercearias ou armazéns, geralmente com caráter especializado. O sistema de vendas comum 

era a transação mediada pelo “balcão”, com serviços como atendimento personalizado e por 
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telefone, crédito e entregas em domicílio (CYRILLO, 1987). Entretanto, o decréscimo do 

poder econômico da população ao longo da Grande Depressão afetou fortemente a atividade 

comercial, o que impulsionou inovações na busca de melhores condições para sobrevivência 

nesta fase. Assim, os “supermercados” tomaram impulso, como unidades simples, 

inicialmente instaladas em garagens ou edifícios de baixo custo em regiões mais pobres, com 

sortimento variado de produtos alimentares dispostos em prateleiras rudimentares, ao alcance 

dos compradores, sem oferecer crédito ou entrega em domicílio, devido à busca de redução de 

custos operacionais para uma política de preços baixos.  

Estes supermercados atraíram inicialmente a clientela das grandes lojas, pois os 

clientes das lojas independentes, operadas pelos proprietários, eram leais. Isso porque 

obtinham estrutura de preferências e personalização, seu poder aquisitivo valorizava os 

serviços “exclusivos” prestados por estes varejistas. Logo se observou que muitas lojas de 

grandes cadeias varejistas foram substituídas por pequenos supermercados, já em meados da 

década de 30. Com a recuperação da economia, fortaleceu-se a expansão dos autosserviços, 

implicando aumento da demanda, melhoria das vendas, maior diversidade e qualidade dos 

itens, além de maior sofisticação. 

Em virtude da escassez de mão de obra e produtos alimentícios ao longo da 

Segunda Guerra, este tipo de varejo se impulsionou, trazendo para suas prateleiras outros itens 

mais diversificados, que não apenas alimentícios. Tal processo de aperfeiçoamento continuou, 

mudando a cadeia de distribuição e fornecimento de equipamentos como refrigeradores, 

gôndolas e instalações específicas para o ramo. Com tal evolução, na década de 60 surgiu o 

hipermercado – um grande supermercado que vende todo tipo de mercadoria, organizado 

como loja de departamento, sob o sistema de autosserviço (CYRILLO, 1987). Ao longo da 

década de 60 houve tendência de expansão dos supermercados, mas o período seguinte foi 

marcado pela recessão e inflação.  

Durante a década de 70, houve novas reestruturações para superar as dificuldades 

do período, fazendo ressurgir as lojas supermercadistas em estabelecimentos pequenos, de 

sortimento limitado, com foco em artigos essenciais não perecíveis, com menores custos 

operacionais que o os grandes supermercados e hipermercados. Além disso, viu-se a 

introdução das marcas próprias nas prateleiras, com embalagens simples e sem investimentos 

em anúncios, o que lhes possibilitou preço bem mais baixo. Na década de 80, os 

supermercados e hipermercados já dominavam o varejo americano, abrangendo mais de 60% 

dos estabelecimentos existentes (ABRAS, 2002). 
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Quanto ao Brasil, foi no final da década de 40 que surgiram as primeiras 

tentativas de implantação do sistema varejista de autosserviço no país. Até então, havia o 

balcão, com uma gama pouco diversificada de produtos alimentícios e não alimentícios, em 

lojas gerais, ou lojas especializadas em gêneros como alimentício, ferragens, etc. Foram 

montadas duas lojas com sistema de autosserviço em São Paulo, uma em 1947 e outra em 

1949. Mas somente em 1953 se instalou o primeiro supermercado característico, na cidade de 

São José dos Campos, pertencente à Tecelagem Parayba. No mesmo ano, surgiram o 

Supermercado Americano e o Supermercado Sirva-se (CYRILLO, 1987; ABRAS, 2002; 

SUPERHIPER, 2017). 

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) atribui aos governos de 

Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek a criação das possibilidades para o nascedouro dos 

supermercados no país, ao afirmar que os dois presidentes contribuíram, cada uma a sua 

maneira, para introduzir o Brasil no mapa capitalista da época, adotando medidas para elevar 

a renda nacional e expandir o mercado interno. Em 1950, a prefeitura de Porto Alegre-RS 

montou uma loja pioneira que se assemelhava ao supermercado propriamente dito, que só se 

instalaria no país em 1953 oficialmente, com o Supermercado Campal. Em 1951 surgiu uma 

iniciativa privada em Curitiba-PR, onde a família Demeterco tentou adaptar uma mercearia ao 

sistema de autosserviço, mas os consumidores, acostumados ao sistema de créditos na 

caderneta, resistiram ao pagamento à vista (ABRAS, 2002). 

Ao longo da década de 50, outros supermercados foram montados, alguns dos 

quais se transformariam em redes importantes no contexto nacional. Estas lojas surgiram aqui 

como forma de escoar o crescimento da produção agrícola e para suprir o mercado 

consumidor urbano em crescimento. Diferente do que ocorreu nos Estados Unidos, no Brasil 

os supermercados se desenvolveram em uma época de desenvolvimento da indústria nacional, 

investimentos em infraestrutura e aceleração do processo de urbanização. Em meio à 

prosperidade, estes supermercados instalaram-se então nas áreas centrais das cidades, com 

elevada densidade demográfica e alto poder aquisitivo, visando atender às classes média e 

alta. Assim, estas lojas possuíam características de suas contemporâneas norte-americanas, 

com ampla linha de produtos e com instalações especificamente desenhadas em amplas áreas 

de vendas (CYRILLO, 1987). 

O surgimento dos supermercados ajuda a mudar a face do país em uma década de 

absoluta efervescência econômica e social. A chegada dos supermercados passou a influenciar 

de forma quase imediata nas indústrias, nos atacadistas e nos fornecedores em geral, seja pela 

necessidade de embalagens apropriadas, seja pela mudança do relacionamento entre vendedor 
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e comprador. Segundo a Abras (2002), as pessoas costumavam se arrumar para ir aos 

supermercados. Aos poucos, os consumidores se familiarizaram com o novo conceito de 

compra e venda, visualizando vantagens como a comodidade de não precisar esperar o 

balconista disponível e a possibilidade de obter menores preços (ABRAS, 2002). 

Entretanto, o desenvolvimento dos supermercados no Brasil ocorreu de forma 

lenta ao longo da década de 60.  Como fatores prováveis para isso, Cyrillo (1987) aponta a 

questão de só terem sido reconhecidos oficialmente em 1968, o que implicou em incerteza 

para investimentos na atividade antes desse período. Além disso, a população possuía hábitos 

arraigados de compras em feiras e em pequenos varejistas, e os pequenos varejos tinham 

vantagens de custos, já que tinham gastos menores com equipamentos e aluguel, por exemplo. 

Havia também o sistema de impostos, não propício ao novo tipo de empresa que surgia e com 

carga tributária difícil de suportar, principalmente porque os supermercados não possuíam os 

benefícios de isenções das cooperativas, nem incentivos de crédito. Isso impediu que, a 

princípio, as práticas de menores preços fossem aplicadas, não despertando interesse para 

novos investimentos neste tipo de varejo. Assim, Cyrillo (1987) considera o período até 1965 

como relativo à implantação e adaptação desta inovação às condições nacionais, mantendo o 

destaque da estrutura varejista tradicional. 

Com a Revolução de 1964, houve o início de uma “simpatia” para com os 

supermercados, pois o governo os via como solução para os problemas de abastecimento 

vivenciados à época. A partir de 1967, foi reduzida a carga tributária sobre o setor, o que 

diminuiu as desvantagens e permitiu a fixação de preços mais competitivos CYRILLO, 1987). 

Segundo a Abras (2002), apesar da instabilidade política-econômica dos anos 1960, a década 

marcou a expansão do “supermercadismo” em todo o país, fazendo chegar o autosserviço até 

às cidades menores e mais distantes das capitais. Foi quando surgiram as primeiras lojas que 

dariam origem às grandes redes de supermercados do país nas décadas seguintes. Os dados 

mostram que, em 1966, existiam 997 supermercados no país; e já em 1970, o número chegou 

a 2527, apresentando um aumento de 153% em 4 anos (ABRAS, 2002). 

Mais ao final da década de 60, dois acontecimentos muito esperados pelos 

comerciantes do setor tornaram-se realidade: o fim do Imposto sobre Vendas e Consignações 

(IVC), cobrado desde 1936, e o reconhecimento legal do ramo supermercadista, pela lei 7.208 

de 13 de novembro de 1968, pois o segmento ainda obedecia a legislação de 1945, inadequada 

à sua estrutura. Esta lei definiu os supermercados como estabelecimentos comerciais 

varejistas explorados por uma única pessoa física ou jurídica que, adotando o sistema de 

autosserviço, expõe e vende no mesmo local gêneros alimentícios e outras utilidades da vida 
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doméstica. A lei abordava características físicas que deveriam constar no estabelecimento e 

regras de localização segundo zoneamento da cidade (SUPERHIPER, 2018). 

Outro importante fato deste período foi a criação da Associação Brasileira de 

Supermercados (Abras), em 11 de novembro de 1968 (ABRAS, 2002). Estes acontecimentos 

reduziram o nível das incertezas para o segmento, possibilitando que, na década de 70, 

ocorresse um aumento significativo do número de supermercados e de suas receitas. Com a 

diminuição de custos, economia em escala pela expansão de lojas, possibilidades de melhor 

racionalização de estoques, surgiram redes de supermercados. Isso abriu espaço para fusões e 

incorporações, o que expandiu ainda mais o segmento no país (CYRILLO, 1987). 

Rojo (1998) destaca que o I Plano Nacional de Desenvolvimento, de 1972 a 1974, 

incorporou a expansão da rede de supermercados entre suas metas para a área de 

abastecimento. Segundo a Abras (2002), os anos 70 marcaram a guinada dos supermercados 

no Brasil, pois a melhoria da situação econômica do país da década anterior possibilitou 

grande aumento das vendas e a proliferação dos supermercados, assim como a inserção dos 

hipermercados, com o pioneiro Peg-Pag, em São José dos Campos-SP, instalado em um 

prédio com mais de 3.500 metros de área de venda. Nesta época, além do crescimento dos 

supermercados no país e da instalação dos primeiros hipermercados, a rede Carrefour se 

instalou em São Paulo, no ano de 1975. 

Entretanto, a década de 70 foi marcada também por crise, com diminuição do PIB 

e aumento da inflação. Isso fez o consumidor ficar mais atento a preços e a seus direitos, o 

que impulsionou o surgimento de órgãos como Procon e Decon em muitos estados. A crise, 

intensificada no final da década de 70, afetou o setor supermercadista; os supermercados 

passaram a fechar aos domingos e toda a situação fez surgir no país a “loja de sortimento 

limitado”. Tais lojas eram localizadas nas periferias, com área de venda mínima, custos 

operacionais mais baixos e produtos variados, mas com sortimento limitado e baixos preços. 

A década iniciou com um ritmo de “milagre econômico” brasileiro e findou mergulhada na 

crise do petróleo, com uma inflação que pulou de 19,2%, em 1970, a 110,2% em 1980 

(ABRAS, 2002). 

Para Rojo (1998), houve expressivo crescimento dos supermercados durante a 

década de 70, passando sua participação na distribuição de alimentos de 26% nos anos 70 

para 74% no início da década de 80. Entretanto, nos anos seguintes, o setor aumentou de 

forma um pouco mais lenta, atingindo 85% desta participação na década de 90 (NIELSEN, 

1997; ROJO, 1998). Com a crise, o início dos anos 80 marcou a disputa pelo consumidor 

descapitalizado que ameaçava sumir dos supermercados; assim, as grande redes passaram a 
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investir em anúncios publicitários, na busca de manter o consumidor cativo de seus preços e 

serviços. Uma dificuldade enfrentada pelo setor nesta época, como consequência da grave 

crise, eram os constantes saques aos supermercados (ABRAS, 2002). Ao longo da década de 

80, a rentabilidade do setor supermercadista diminuiu, acirraram-se as condições de 

concorrência e crescer nesse mercado ficou mais difícil. Assim, muitas redes de lojas 

apresentaram dificuldades financeiras no período (ROJO, 1998). 

Em 1986, com o lançamento do Plano Cruzado por Sarney, houve congelamento 

dos preços e salários, tabelamento dos juros, aumento de impostos e fim da correção 

monetária. A população se mobilizou, estimulada por anúncios do governo, em fiscalizar o 

congelamento de preços, eram os “Fiscais do Sarney”. Houve então um tipo de “guerra 

declarada” aos supermercados. Nos dias seguintes aos do congelamento, grupos de pessoas, 

tendo em mãos a lista de preços divulgada pelo governo, invadiram supermercados pelo país 

tentando flagrar irregularidades; e, em consequência de simples erros, vários supermercados 

foram fechados e seus gerentes, presos. Os consumidores responsabilizavam as empresas 

supermercadistas pelas altas dos preços. Toda essa situação gerou uma grave crise de 

abastecimento que obrigou as redes a aplicarem limitação de vendas, poucos itens por 

consumidor. A situação só voltou a se normalizar para o setor quase em meados de 1987, mas 

muitas redes ainda quebrariam nos anos seguintes como resultado da política econômica 

caótica do governo Sarney (ABRAS, 2002; SUPERHIPER, 2018). 

Foi também no ano de 1987 que ocorreu a implantação do código de barras pela 

Associação Brasileira de Automação Comercial (Abac). Isso garantiu avanços quanto à 

modernização e melhoria no atendimento ao longo da década seguinte. Quanto à diversidade 

dos itens vendidos nos supermercados, no final dos anos 1960, as lojas não comercializavam 

mais que 1.500 itens. Já no final da década de 90, o número aumentou nos supermercados 

para 10 mil itens (ABRAS, 2002). 

A situação econômica do país permaneceu ruim no início dos anos 90. União 

desta situação com escândalos de corrupção levaram ao impeachment do presidente Fernando 

Collor de Melo, substituído pelo seu vice, Itamar Franco. Ainda no clima de incerteza e 

recessão do início da década de 90, a ideia de reduzir custos e enxugar as estruturas, junto à 

busca por aumentar produtividade e eficiência foram seguidas pelos supermercados (ROJO, 

1998). 

Após a implantação e estabilização do Plano Real começou-se a ter inflação 

estabilizada e moeda valorizada. Isso permitiu ao setor supermercadista muitas melhorias. A 

abertura econômica do governo de Fernando Henrique Cardoso tornou o Brasil mais atraente 
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para grandes redes varejistas internacionais, trazendo gigantes como a Wal-Mart, que se 

instalou com o Sam’s Club em São Caetano do Sul- SP e com o Supercenter, em Osasco-SP, 

em 1995 (ABRAS, 2002).  

 Rojo (1998) destaca que cresceram nessa época os investimentos na qualificação 

de pessoal e melhoria de equipamentos, pois a concorrência neste mercado cresceu como 

nunca. A ênfase em serviços tornou-se muito forte, mas com grande sensibilidade a preços, 

pressionando ainda mais as questões de rentabilidade. No início da década de 90, os 

supermercados estavam se mobilizando para melhorar seus serviços de atendimento de forma 

a satisfazer clientes cada vez mais exigentes, tentando melhorar seu relacionamento com eles. 

Dentre as preocupações desta “nova geração” de administradores do varejo supermercadista, 

estavam fatores como: bom atendimento ao cliente, perpassando por ouvi-lo mais e tornar 

suas compras mais agradáveis; preparar melhor as pessoas, treinando e motivando a equipe; 

desenvolver um modelo rentável, apresentando eficiência tecnológica e melhorando a 

logística (ROJO, 1998). 

Os supermercados brasileiros, a partir dos anos 90, passaram a realizar pesquisas 

com maior periodicidade no sentido de captar os hábitos dos consumidores. Em 1992, a 

ACNielsen e a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) apuraram que 68% dos 

entrevistados iam ao supermercado uma vez por mês. Em 1995, a pesquisa revelou que este 

hábito se mantinha e que 71% dos entrevistados eram leais aos supermercados que 

frequentavam. Em 2000, a pesquisa identificou que 53% do público não levava lista de 

compras e acabava comprando por impulso. No ano de 2001, os estudos da ACNielsen 

revelaram que 58% dos entrevistados iam ao supermercado mais de uma vez por semana 

(ABRAS, 2002).  

Ao longo de toda a década de 90, houve grande transformação dos supermercados 

pela automação dos processos e inovações tecnológicas. Surgiram ferramentas como o 

Eletronic Data Interchange (EDI) e o Efficient Consumer Response (ECR), que 

possibilitaram troca de informações mais rápidas com fornecedores e consequente diminuição 

de custos de falta de estoque ou perdas de mercadorias, proporcionando um melhor e mais 

eficiente atendimento ao cliente. A chegada da internet possibilitou grandes avanços 

operacionais e estratégicos. A automação do check-out, com hardwares e softwares 

apropriados melhorou a velocidade de atendimento nos caixas (ABRAS, 2002).   

Neste período, houve maior foco na qualidade total e no cliente, colocando o 

consumidor em primeiro lugar na preocupação das estratégias empresariais. Para acompanhar 

a maior e mais diversificada demanda dos clientes nessa nova realidade de mercado, surgiram 
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gôndolas com produtos antes inexistentes nos supermercados, como comidas congeladas e 

cosméticos (ABRAS, 2002).  As tecnologias avançaram, o mercado se expandiu e a 

concorrência tornou-se mais acirrada entre as empresas supermercadistas. Nesse contexto, 

ganham espaço as ações de marketing de relacionamento, incentivando o desenvolvimento 

dos “programas de fidelidade” e da personalização de ofertas aos clientes com base em seu 

histórico de compras, o que foi possibilitado pelo uso de banco de dados. 

Segundo Borges (2001), o varejo, como um todo, assumiu uma característica mais 

lúdica e de lazer, com espaços de convivência, onde as pessoas podem se encontrar, como 

lanchonetes. Assim, os anos 2000 se iniciam em meio a um consumidor diferente, mais 

exigente e antenado, que conhece as vantagens da tecnologia, que compra pela internet e que 

visa, na loja física, experiências e sensações mais agradáveis.  

O comportamento dos clientes de supermercados também mudou, havendo visitas 

mais frequentes ao ponto-de-venda, na tentativa de encontrar e aproveitar as promoções. Isso 

dá espaço aos supermercados de vizinhança (BORGES, 2001).  Ganhou importância também 

a oferta de serviços de conveniência que facilitem a vida do consumidor e lhe permitam 

ganhar tempo.  

As mudanças apontam para avanços tecnológicos em ritmo acelerado e para o 

crescimento da oferta de lojas digitais, com aumento de compras do consumidor pela internet, 

inclusive de alimentos. A venda de perecíveis pela internet vem crescendo, com destaque para 

carnes congeladas, bovinas e de frango, e para o segmento de embutidos, destacando a 

evolução da indústria de perecíveis por meio das tecnologias de embalagem. 

Para que o setor supermercadista possa atuar adequadamente no e-commerce, é 

necessária uma logística especializada, que permita excelência no processamento de pedidos, 

embalagens, armazenamento, separação, transporte e entrega, o que pode responder por até 

60% dos custos, e por isso deve ser bem planejada e dirigida. Isso mostra novos desafios a 

essas empresas, exigindo delas uma combinação entre tecnologia, treinamento e planejamento 

para garantir a qualidade do produto ao chegar às mãos do cliente (SUPERHIPER, 2017). 

O Brasil foi o país que, nos últimos anos, mais impulsionou o crescimento do e-

commerce na América Latina (NIELSEN, 2016). Assim, percebe-se um consumidor que cada 

vez mais busca a facilidade na hora de fazer suas compras. Com isso, outra tendência da 

última década é que os grandes mercados estão perdendo espaço para as pequenas lojas de 

vizinhança, o que se deve a diversos motivos, dentre eles: a dificuldade de locomoção devido 

ao trânsito, dificuldades de estacionamento, falta de segurança nas cidades, tempo 

desperdiçado para percorrerem uma grande loja, o que faz com que o consumidor busque a 
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facilidade de fazer suas comprar em um local próximo de sua casa ou trabalho, mesmo que o 

preço seja um pouco maior (SEBRAE, 2015). 

Mas mesmo em meio ao crescimento dos supermercados de vizinhança e da busca 

de comodidade e conveniência do consumidor, é importante destacar que, na última década, 

houve crescimento e tomada de espaço pelo formato de Atacarejo, que mescla o atacado com 

o supermercado. Nesse tipo de estabelecimento o consumidor encontra produtos com um 

custo menor e tem opções como açougue, verduras, frutas, entre outros. Pesquisa feita pela 

consultoria McKinsey mostra que cerca de 54% das pessoas que compram no Atacarejo são 

das classes C e D/E. Nestes locais, o ambiente de loja não costuma ser bem trabalhado como 

em supermercados, e o mix de produtos não costuma ser muito diversificado, dando destaque 

também a marcas próprias. Os produtos criados pela empresa ou com produção terceirizada e 

que recebem rótulos da própria marca são uma prática que também ganhou espaço no ramo.  

Isso permite ao cliente menores preços, e às empresas, aumento da margem de lucro e o 

reforço da marca institucional. A partir de então, o atacarejo tem sido o modelo que mais 

penaliza os supermercados de menor porte (34,2%), seguido pelo supermercado tradicional 

(30,6%) e hipermercado (15,7%) (SUPERHIPER, 2017; SBVC, 2018). 

Acredita-se que tais características se devem ao contexto econômico de grave 

crise financeira vivida pelo país a partir de 2014. Nos primeiros anos do o novo milênio, o 

setor de supermercados no Brasil apresentou crescimento elevado e constante (a taxa de 

crescimento dos supermercados esteve acima de 6% do faturamento real), com aumento no 

faturamento de 13,9%  no final da primeira década, partindo de R$ 177 bilhões faturados em 

2009 para alcançar R$ 201,6 bilhões em 2010 (SUPERHIPER, 2017; SBVC, 2018). 

Entretanto, o período seguinte foi de incertezas e dificuldades. Após 2013, o país 

conviveu com uma progressiva desaceleração, que levou o PIB a níveis de crescimento 

negativo e aumento inflacionário. Para o varejo, este novo ciclo trouxe a necessidade de maior 

produtividade e menor custo nas operações. Viu-se então a confiança do consumidor cair, 

junto ao aumento das taxas de juros e do desemprego.  

Em 2013, a Selic havia fechado em 7,9%, em 2014 bateu 11,8%, e em 2015, 

avançou para 14,2%. Em 2016, a taxa básica de juros ficou em 13,8%, baixando para 6,9% no 

ano seguinte (SBVC, 2018). Tal cenário impactou o varejo com o fechamento de lojas e 

demissões. Entre 2015 e 2016, mais de 188 mil pontos comerciais foram fechados, e os 

setores de hiper/supermercados estiveram entre os líderes no fechamento de lojas, pois, junto 

ao setor de alimentos, bebidas e fumos, fecharam em conjunto mais de 34 mil lojas. O ano de 
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2016 também representou o pior resultado no volume de vendas para o varejo total desde 

2005, com um recuo de 8,8% nas vendas (SBVC, 2018). 

Entretanto, apesar do cenário de crise, o setor de hipermercados e supermercados, 

manteve-se firme frente a outros setores, pois, de acordo com a Pesquisa anual do Comércio 

2016 do IBGE, este segmento foi o que apresentou maiores ganhos de participação da receita 

operacional líquida do comércio de 2007 para 2016, sendo seguido pelo comércio varejista de 

produtos alimentícios, bebidas e fumo e pelo comércio varejista de produtos farmacêuticos. 

Acredita-se que o setor não tenha sofrido impactos maiores por se tratar de gêneros de 

primeira necessidade (IBGE, 2016). 

Pode-se perceber que, para o comércio como um todo, os anos de 2015 e 2016 

foram os que tiveram maior impacto negativo, apresentando uma leve recuperação em 2017. 

Já em 2017, o ano SE iniciou com elevação nos indicadores, influenciada pelos aumentos da 

confiança dos empresários e consumidores (SBVC, 2018). Neste ano, o Varejo Restrito (que 

consiste no varejo total, excluindo automóveis e materiais de construção) movimentou R$ 

1,34 trilhão, apresentando um crescimento real de 2% em relação a 2016, o que correspondeu 

a 20,3% do PIB brasileiro (SBVC, 2018). A figura abaixo apresenta um gráfico que 

demonstra essa evolução. 

 

 

Figura 1: Desempenho em vendas do varejo restrito (2007 a 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SBVC, 2018 

 

Os dados do Ranking das 300 maiores empresas do varejo da Sociedade Brasileira 

de Varejo e Consumo (SBVC) confirmam que em 2017 o varejo apresentou sinais de 
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melhoria, pois as médias e grandes empresas conseguiram desempenho superior ao mercado 

como um todo. Tal ranking demonstra a força do setor supermercadista, pois este é o 

segmento com maior número de empresas listadas no ranking, totalizando 140 representantes, 

sendo que três delas estão presentes no “top 10” do varejo. Juntas, as 140 empresas 

supermercadistas somam um faturamento bruto de R$ 303,3 bilhões, ou 50,34% do 

faturamento total das 300 empresas listadas (SBVC, 2018). 

A análise deste ranking apresenta as tendências para o comércio, dando destaque a 

novas tecnologias, a importância da capacidade de interação com clientes por meio da 

mobilidade nas lojas e da comunicação e com os clientes de forma mais precisa e customizada 

(SBVC, 2018). Em meio a isso, ganha espaço o omnichannel, que compõe iniciativas de 

integração de canais e modelos de negócio, com a integração do ambiente on-line com as 

lojas físicas. Esta adoção de meios de contato digitais como parte da jornada de compra dos 

clientes já vem sendo adotada por boa parte das 300 maiores empresas do varejo brasileiro. 

Isso mostra que os principais varejistas do país estão conscientes de que isso deve fazer parte 

de suas estratégias para os próximos anos (SBVC, 2018). A SBVC (2018) destaca um atraso 

dentre as maiores empresas varejistas do país, em especial no segmento de alimentos, na 

implantação de canais digitais, mas destaca que o empresariado já visualizou esta tendência e 

que o que se espera para um futuro próximo é uma rápida mudança neste comportamento 

(SBVC, 2018). 

Outra tendência refere-se à alimentação saudável e responsável. Os 

supermercados terão de trabalhar mais ainda a oferta de produtos, garantindo um maior 

espaço nas prateleiras para produtos naturais e orgânicos, além de um mix maior de produtos 

light, diet, zero lactose e veganos. Pesquisa Akatu realizada em 2018 traz um panorama do 

consumo consciente no Brasil e mostra que, no ranking de preferências do consumidor, 

cresceu bastante entre 2012 e 2018 o desejo por uma alimentação mais saudável. Isso se 

observa com bastante destaque no Nordeste do país, onde o estilo de vida saudável e os 

alimentos saudáveis, frescos e nutritivos foram as maiores preferências dentre os 

entrevistados. Destaca-se que o estilo de vida saudável é a preferência do consumidor das 

classes A e B, mas também é bastante importante para as classes C e D, ficando para elas em 

2º lugar, atrás somente do desejo de ter carro próprio (AKATU, 2018). Isso confirma a 

necessidade de estratégias supermercadistas voltadas para esse perfil de consumo que 

desponta nos brasileiros. 

A presença digital dos supermercados ainda é tímida, mas existe um forte 

movimento de criação, pelos grande supermercadistas do país, de aplicativos via smatphone 
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que entregam descontos personalizados ao cliente no PDV,  o que amplia a integração on-line 

/ off-line, melhora a experiência de consumo e permite estratégias mais direcionadas da 

empresa, que conhecer melhor os hábitos de consumo de seu cliente (SBVC, 2018). Em 

pesquisa feita pela empresa Dom Strategy Partners, realizada no final de 2017 com os 537 

maiores varejistas do país, os supermercados e hipermercados despontam como os segmentos 

mais propensos a investir em plataformas digitais para maximizar a experiência de 

omnichannel do cliente, pois 87% dos executivos do varejo supermercadista ouvidos 

afirmaram que irão concentrar esforços para criar ou melhorar aplicativos móveis e lojas 

virtuais nos próximos 12 meses. (SUPERHIPER, 2018). 

Inovações reais como o self-checkout já são uma realidade que permite maior 

rapidez e praticidade no atendimento, além de reduzir custos e desperdícios operacionais, 

principalmente agilizando as compras pequenas, em caixas rápidos. E essa inovação não é 

apenas para grandes redes de supermercados, sendo adotado atualmente por diversos tipos de 

loja por vários perfis de público, tendo sido uma solução bastante procurada por comércios 

localizados no interior do país, com predominância nas regiões sul e sudeste. São os 

supermercados do interior, e não os das grandes metrópoles, os que mais procuram o 

autoatendimento e estão atualmente mais abertos à tecnologia. (SUPERHIPER, 2017) 

Tendência a ser destacada ainda no setor de supermercados é o crescimento do 

modelo de “atacarejo”, de baixo custo, principalmente pelo cenário de crise econômica que se 

prolongou  no Brasil, nos últimos anos. Mas outro vetor de crescimento dentro do setor foi a 

conveniência, caracterizada por lojas de menor porte, em localizações mais centrais nas 

cidades, com um mix de produtos adaptado aos micromercados onde estão posicionadas. 

Assim, os formatos de loja como os hipermercados têm perdido espaço, motivando o setor a 

repensar suas estruturas e estratégias de distribuição (SBVC, 2018). Assim, os 

supermercadistas, inclusive de médias e pequenas empresas, precisam estar atentos às 

mudanças e tendências de mercado, para que se mantenham em um nível de competitividade 

que os permita permanecer neste segmento comercial.  

Após esse apanhado histórico, que buscou contextualizar a pesquisa no segmento 

de varejo em que ela é aplicada, dá-se sequência ao delineamento do estudo com a descrição 

de seu referencial teórico. Apresentam-se, nas próximas seções, os autores, conceitos e 

construtos em que a pesquisa está embasada.  
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2.2 O marketing de relacionamento 

 

O marketing de relacionamento emergiu nas últimas duas décadas do século XX 

como um dos mais promissores campos de investigação do marketing, tornando-se alvo de 

interesse gerencial, já que suas práticas visam conduzir as empresas a melhores resultados por 

meio de relacionamentos de longo prazo (D'ANGELO; SCHNEIDER; LARÁN, 2006). Para 

Parvatiyar e Shelth (2001), marketing de relacionamento é uma filosofia dos negócios que 

busca estabelecimento, manutenção e melhoria das relações com clientes e parceiros de forma 

rentável para ambas as partes. 

Um dos autores consagrados do tema e que primeiro tratou sobre sua relevância, 

sendo o pioneiro na utilização do termo “marketing de relacionamento”, foi Leonard Berry, 

em 1983. Berry (1983) descreveu cinco elementos estratégicos para praticar o marketing de 

relacionamento: desenvolver o serviço voltado a construir relacionamento com o cliente; 

customizar o relacionamento com cada cliente; oferecer serviço com benefícios extras; 

estimular a lealdade do cliente; e trabalhar o marketing com colaboradores para que eles 

atendam bem os clientes. A partir de então, o tema ganhou cada vez mais interesse, tanto de 

investigadores científicos quanto no mercado empresarial, com crescente número de 

publicações e adoção da filosofia da área em diversas organizações (ANTUNES; RITA, 

2007).  Isso ocorreu devido ao aumento da concorrência no mercado e à percepção de que 

reter clientes é menos complexo e menos custoso do que conquistar novos (LOVELOCK; 

WIRTZ; HEMZO, 2011 DEMO et al., 2015). 

Em contínua evolução dos estudos na área, posteriormente Berry et al. (2002) 

reforçam que o marketing de relacionamento é uma filosofia, e não apenas uma estratégia 

com um conjunto de técnicas, caracterizando-se como uma maneira de pensar em clientes e 

como criar valor para eles. Assim, trata-se de um conceito holístico, somando partes 

integradas para orientar as competências de marketing de uma empresa (BERRY et al., 2002). 

O marketing de relacionamento, englobando aspectos da satisfação e da lealdade de clientes, 

em conjunto com a constante oferta de experiências únicas e encantadoras, apresenta-se como 

diferencial essencial quando a questão é competitividade (DEMO, 2014). A literatura do 

marketing de relacionamento apresenta-se para vários segmentos de mercado e surge com 

foco nos relacionamentos B2B, mas ganha destaque também para os relacionamentos B2C, 

analisando os aspectos que podem influenciar a manutenção desta relação de compras.  
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Desta maneira, conforme os objetivos apresentados, o foco desta pesquisa 

direciona-se aos aspectos abordados pelos estudos de marketing de relacionamento no 

contexto B2C, os quais são discutidos ao longo do próximo tópico.  

2.2.1 Os aspectos que envolvem o relacionamento entre consumidor e varejista  
 

A literatura de marketing de relacionamento e de comportamento do consumidor 

aponta aspectos essenciais à escolha do cliente por uma marca ou loja e que podem 

influenciar seu relacionamento com o varejista. Sobre tais aspectos, Westbrook (1981) 

ressalta que eles são diversos, pois advêm das experiências vivenciadas pelo cliente ao 

comprar em determinado varejista, podendo ter relação com produtos, pessoas, ambiente 

físico, políticas e procedimentos, entre outros.Blackwell, Miniard e Engel (2011) destacam 

que, para cada segmento e classe de produto, a escolha da loja pode variar, pois tanto as 

características do próprio indivíduo quanto do tipo de produto que ele pretende comprar são 

consideradas, afetando as decisões de compra. Entretanto, há características que podem ser 

observadas como critérios de escolha do cliente em qualquer tipo de varejo e que são 

essenciais na comparação com a concorrência. Esse processo de escolha pode ser visualizado 

pelo esquema na figura abaixo. 

Figura 2: Decisão de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Blackwell, Miniard e Engel (2011, p. 137) 

Características 
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De acordo com o esquema de Blackwell, Miniard e Engel (2011), observa-se que 

o ambiente externo interfere nos critérios de avaliação do consumidor quanto a variáveis do 

próprio segmento de mercado da loja e características individuais deste cliente. Isso irá levá-

lo a um processo de avaliação dos varejistas concorrentes e, assim, à escolha da loja para 

realização da compra, o que vai gerar um resultado, de satisfação ou não. Pode-se analisar 

este resultado como um retorno à loja para recompra. Assim, acredita-se que, para além do 

esquema exposto, este “resultado” terá influência direta nos critérios de avaliação para a 

próxima compra.  

Para fazer escolhas, os consumidores confiam em sua própria percepção, ou 

imagem de loja, que seria a forma como a loja é definida na mente do consumidor, tanto em 

razão das suas qualidades funcionais, quanto pela áurea de atributos psicológicos 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2011, p. 137). Assim essa imagem seria mensurada a 

partir de várias dimensões, de acordo com determinados atributos, ligados ao sucesso ou 

fracasso do varejista. Os autores denominam esses diferenciais como “determinantes do 

sucesso ou fracasso do varejista” e discorrem um pouco mais sobre eles, como está resumido 

no quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Determinantes do Sucesso ou Fracasso do Varejista 

Determinantes Características 

Localização Distância; Tempo de deslocamento e dificuldade de acesso. 

Natureza e qualidade da variedade Variedade, quantidade e qualidade dos produtos oferecidos. 

Preço A importância do preço varia de acordo com o tipo de produto. 

“Preço mais barato” é diferente de “faixa aceitável de preços”. O 

segmento de consumidores afetado por ofertas apresenta uma 
lealdade que só dura até o anúncio de oferta em outra loja. 

Propaganda e promoção Incluem a imagem da loja e a informação. Criam percepções dos 

consumidores sobre a loja e atraem o consumidor. Podem ser 

feitas por anúncios e ofertas de preço, comunicação interna na 

loja (merchandising) e serviços para clientes preferenciais e 
comunicação com segmentos específicos. 

Pessoal de vendas O pessoal de vendas preparado e solícito é muito importante 

para a escolha de uma loja. O vendedor precisa ganhar a 

confiança do cliente; o que pode ser afetado pela expertise do 
profissional, pelo conhecimento do consumidor (a familiaridade 

do vendedor com o consumidor) e pela capacidade do vendedor 

de responder às expectativas individuais dos consumidores. 

Serviços ofertados Envolve equipamentos de autosserviço convenientes, facilidade 

de devolução de mercadorias, entrega, crédito e bom serviço 
geral. Possibilidades de conveniência na loja. 

Atributos físicos da loja Envolve as propriedades físicas do ambiente de varejo que criam 

efeito no consumidor, também chamadas atmosfera de loja. 

Pode ajudar na atenção dos consumidores, expressar a imagem 

de loja e causar reações emocionais como prazer, influenciando 
no tempo e dinheiro que o cliente dispõe para compras. 
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Clientela da loja O tipo de pessoa que compra em uma loja afeta a intenção de 

compra dos consumidores em razão da tendência de 
compatibilizar a autoimagem com a imagem da loja. 

Materiais de ponto-de-venda Materiais como displays e cartazes podem aumentar as chances 

de capturar atenção do cliente e estimular a compra. As decisões 

de compras em supermercados são feitas pelos corredores das 

lojas, influenciadas por este tipo de estímulo. 

Logística do consumidor Refere-se à facilidade com que o consumidor se movimenta, ao 
longo de todo processo de compra. Envolve: sinalização, 

iluminação, tempo para atendimento (filas), lotação, layout 

(fluxo de tráfego, facilidade de encontrar produtos). 

Fonte: Adaptado de Blackwell, Miniard e Engel (2011) 

 

Há ainda diversos outros critérios, que se apresentaram ao longo da etapa de 

revisão bibliográfica desta pesquisa, como determinantes para o relacionamento entre cliente 

e varejista. Um dos mais comumente abordados na literatura é o bom relacionamento com o 

funcionário, já explicitado como “pessoal de vendas”. O relacionamento entre comprador e 

vendedor não costuma terminar quando a venda é realizada, ele tende a se intensificar 

gradativamente e auxilia na decisão do cliente ao escolher uma loja na próxima compra 

(LEVITT, 1994). 

Lourenço (2014) realizou um estudo em pequenas empresas varejistas de ramos 

diversos, em uma cidade do interior paulista. Nesta pesquisa, a autora constatou que, mesmo 

que os empresários não possuíssem conhecimento técnico ou não realizassem estratégias 

formais de marketing de relacionamento, eles orientavam seus colaboradores a prestar um 

bom atendimento aos clientes, respeitando-os, ouvindo-os, identificando suas necessidades, e 

conhecendo-os pelo nome. Assim, Lourenço (2014) identificou um relacionamento 

espontâneo, caracterizado pela autora como “relacionamento genuíno”, como um dos fatores 

importantes para as estratégias de diferenciação do varejista e manutenção do cliente.   

Para Lourenço (2014), não basta que o cliente seja frequente para que o 

relacionamento de marketing seja sólido e duradouro, é também necessária a permanência dos 

funcionários nas empresas, isso porque o relacionamento cliente-empresa é mesclado com o 

relacionamento pessoal cliente-funcionário, tornando difícil separar os dois fatores. A autora 

observou que aqueles colaboradores que trabalham há mais tempo nas empresas têm mais 

facilidade de recordar e narrar acontecimentos com relação aos clientes, tanto positivos 

quanto negativos, e os clientes, ao narrarem situações agradáveis, referem-se aos funcionários 

mais antigos (LOURENÇO, 2014). Esta autora destaca ainda que, por essa interação direta 

com o cliente, os funcionários possuem o poder de fazer o sucesso ou o fracasso do 

relacionamento. “Por isso, a confiança e a responsabilidade atribuídas a eles, por parte dos 

empresários, são grandes: sorriso, simpatia e cortesia” (LOURENÇO, 2014, p. 60).  
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Desta forma, a orientação dos vendedores para a necessidade dos clientes pode 

impactar a eficácia das interações de vendas, pois, quando o vendedor dá maior atenção ao 

que o cliente necessita em vez de simplesmente fornecer informações, acaba por gerar no 

cliente uma obrigação recíproca de responder com o mesmo cuidado e atenção (BATEMAN; 

VALENTINE, 2015). Santos (2016) afirma que desenvolver uma política de harmonia com os 

consumidores facilita o relacionamento e reduz atritos entre cliente e loja. E tal política deve 

incluir solucionar problemas e reclamações, o que exige do vendedor proatividade, de forma a 

perceber e antecipar as demandas do cliente, para oferecer um serviço mais personalizado.  

Santos (2016) também encontrou em suas pesquisas evidências de que a música 

ambiente, a iluminação e o layout seriam fatores agregadores de valor à loja. A música, por 

tornar o ambiente mais agradável, devendo ser conceitualmente pensada em termos de 

volume, trilha musical, já que gera um posicionamento. A iluminação, por destacar os 

produtos e o ambiente de loja, devendo-se ajustar estrategicamente a sua intensidade. E o 

layout por favorecer a organização da loja, o que reflete economia de tempo e comodidade ao 

cliente, pela facilidade de localização do produto. Além disso, o autor destaca que esta 

organização agregaria valor porque uma loja desarrumada transmite sensação de poluição 

visual, e a dificuldade de deslocamento do cliente na loja pode soar como desrespeito da loja 

para com os seus frequentadores. 

Para Levy e Weitz (2012), os clientes são estimulados pelos apelos visuais, 

conforto, estética e possibilidades de recreação no ambiente. Destacam-se estímulos visuais, 

como arquitetura, cor, forma, e estímulos funcionais, como decoração, conforto e sinalização. 

Lam (2001) apresenta um ambiente de loja composto por: fatores ambientais (música, 

iluminação, temperatura, etc); fatores de design (arquitetura, cor, layout, disponibilidade de 

mercadorias, etc); e fatores sociais (número e comportamento de clientes e funcionários). Tais 

fatores podem influenciar os estados psicológicos do consumidor, interferindo em suas 

emoções e cognições, o que afetará seu comportamento de compras (LAM, 2001). 

Enquanto Lam (2001) apresenta a disponibilidade de mercadorias como um dos 

critérios que compõem o ambiente de loja, outros estudiosos apontam esta disponibilidade 

como um fator em si, indicando-a como aspecto indispensável na escolha do consumidor para 

frequentar determinado varejista.  Para Baker et al (2002), a disponibilidade e a diversidade 

de mercadorias, por favorecerem a conveniência, minimizam a percepção do custo psíquico 

ligado ao tempo da compra. Quando o consumidor tem a certeza da disponibilidade de um 

item em uma loja, ele tende a minimizar o impacto negativo do tempo de deslocamento até 

uma loja.  
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Levy e Weitz (2012) ressaltam que o consumidor deve ter a certeza de que 

encontrará facilmente, sempre que necessitar, os itens que deseja na loja. Para estes autores, a 

forma da disponibilização dos itens é ainda mais importante do que a amplitude e 

profundidade das mercadorias, que precisam ser estrategicamente gerenciadas. Amplitude 

seria a variedade de mercadorias quanto à existência de diversas categorias de produtos, e 

profundidade diria respeito ao número de itens ofertados em determinada categoria, que 

podemos denominar sortimento.  

Há ainda a necessidade de compreensão das relações comerciais por meio do 

entendimento da cultura das pessoas envolvidas. Para isso, segundo Lourenço (2014), torna-se 

necessário conhecer o cotidiano das pessoas, o que envolve perceber nos clientes quais suas 

crenças, valores, costumes e hábitos. Lourenço (2014) identificou em sua pesquisa que a 

segurança de poder comprar a prazo é um dos motivos que levam os consumidores a serem 

leais às empresas. Para os clientes da realidade do estudo, a dívida da compra é anotada em 

“cadernetas”, assinadas pelo cliente. Este sistema de caderneta não possui nenhum valor legal 

em caso de cobrança judicial, mas é bastante conhecido e adotado em cidades do interior do 

país. Apesar de representar risco de crédito, torna-se para o cliente uma segurança no caso de 

uma eventualidade, criando uma relação de proximidade, pois a empresa “confia no cliente”, 

fazendo-o sentir-se seguro e respeitado, o que o estimula a ser leal àquele estabelecimento 

comercial (LOURENÇO, 2014). 

Outro critério bastante abordado na literatura de marketing de relacionamento é a 

satisfação do cliente. Oliver (1997) define satisfação como o cumprimento do prazer, ou o 

senso do cliente de que aquele consumo preenche seus desejos, objetivos e necessidades. A 

satisfação, de forma geral, é apresentada como um antecedente da lealdade dos clientes e 

como um consequente de fatores como atendimento, layout, conveniência e qualidade. A 

qualidade dos produtos ou serviço é também um aspecto de destaque para o relacionamento 

de compras no varejo. Qualidade percebida é, segundo Zeithaml (1988), um julgamento ou 

avaliação sobre a superioridade ou excelência global de um produto. 

Os estudos sobre marketing de relacionamento também abordam as questões da 

insatisfação e as perdas decorrentes disso, mostrando o poder destrutivo de clientes 

insatisfeitos, que não reclamam e simplesmente trocam de fornecedor, levando suas 

insatisfações e passando suas frustrações a outros clientes, atuais ou potenciais, o que pode 

multiplicar o grau de insatisfação (YAMASHITA; GOUVÊA, 2007). 

É possível observar, a partir da pesquisa bibliográfica, que grande parte dos 

pesquisadores trata os aspectos aqui ressaltados como influenciadores da lealdade do 
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consumidor ao à loja varejista, unindo fortemente a literatura de marketing de relacionamento 

ao conceito de lealdade. Assim, a próxima seção apresenta o posicionamento de autores que 

destacam os critérios de relacionamento como interferentes no relacionamento de lealdade 

entre cliente e varejista. 

 

2.3 A lealdade no relacionamento consumidor-varejista 
 

A conquista da lealdade de um consumidor é um processo diretamente vinculado 

ao conceito de relacionamento, já que o marketing de relacionamento busca entender o 

consumidor a partir de sua lealdade com a empresa. Isso torna a lealdade um alicerce para 

pesquisadores que buscam compreender o relacionamento de longo prazo entre clientes e  

empresas (MORGAN; HUNT, 1994). Lourenço (2014) apresenta a lealdade como um 

construto fundamental para o marketing de relacionamento.  

De acordo com Jacoby e Chestnut (1978), foi Copeland (1923) o primeiro teórico 

a abordar a lealdade do consumidor. Após esta pesquisa pioneira, buscou-se uma definição 

amplamente aceita, o que originou diferentes formas de medi-la, por meio de várias 

abordagens, dentre as quais duas se destacaram: a lealdade comportamental e a lealdade 

atitudinal. Até a década de 1970, houve predomínio da abordagem comportamental, segundo 

a qual a lealdade representa tão somente a recompra de uma marca repetidamente, podendo 

ser mensurada a partir de proporções, sequência ou probabilidade de compras. Mas, a partir da 

década de 1970, ganhou força a abordagem atitudinal, que leva em consideração a 

probabilidade de comportamentos futuros, envolvendo uma “atitude favorável”, de 

preferência pela marca (JACOBY; CHESTNUT, 1978). 

Larán e Espinoza (2004) destacam que não é correto fazer inferências sobre 

lealdade com base somente em padrões de compra repetida, pois lealdade inclui, além do 

comportamento, uma resposta atitudinal, que possui componentes cognitivos e afetivos. 

Duarte (2017) destaca que a abordagem atitudinal surge como resposta à abordagem 

insuficiente da lealdade comportamental. A abordagem atitudinal afirma que o compromisso 

do indivíduo a determinada empresa baseia-se nas informações que o consumidor possui 

sobre a empresa, e como as interpreta, e na satisfação que ele experimenta com os produtos ou 

serviços da empresa. O componente atitudinal da lealdade pode ser mensurado através das 

intenções de recompra, da recomendação por meio do boca a boca positivo e da tendência a 

escolher os produtos de uma empresa ou marca em detrimento dos concorrentes (DUARTE, 

2017). 
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A lealdade é um conceito que envolve esforços em todos os setores e de todos os 

envolvidos na organização, tornando-se, desta maneira, um objetivo de longo prazo, que 

permite prever tomada de decisão do consumidor e acompanhar o potencial de crescimento e 

lucratividade da empresa (REICHHELD, 1996; 2002). A maioria dos trabalhos publicados 

sobre lealdade de consumidores passa a abordar a questão da diferença entre lealdade e 

repetição de compra (BASSO; ESPARTEL, 2015). Destacam-se neste segmento, para fins 

desta pesquisa, a importância dos estudos de Dick e Basú (1994), Reichheld (1996) e Oliver 

(1997; 1999). 

Um dos primeiros estudos a abordar lealdade de forma multidimensional foi o de 

Dick e Basú (1994), pois os autores destacam também os antecedentes cognitivos, afetivos e 

conativos no processo de formação da lealdade. Para estes teóricos, a base da distinção entre a 

lealdade verdadeira e recompra por inércia é uma resposta comportamental não aleatória 

advinda de um processo psicológico. Desta forma, Dick e Basú (1994) propõem um 

entendimento de lealdade com base em três dimensões: a primeira diz respeito a componentes 

cognitivos da lealdade, informações sobre o objeto de lealdade estão acessíveis na memória, 

havendo congruência com os valores pessoais do consumidor, o que gera confiança e clareza; 

a segunda aborda aspectos afetivos da lealdade, relacionando-a a sentimentos, emoções e 

humor; e a terceira é entendida pelos autores por questões conativas, relacionadas a aspectos 

mais comportamentais, que envolvem custos de mudança e as próprias expectativas do 

cliente. Assim, a lealdade possui antecedentes que poderão provocar respostas positivas nos 

consumidores. Os autores propuseram então dimensões que se podem resumir em: conhecer e 

saber dizer algo a respeito; confiar e gostar; fazer divulgação boca a boca positiva e realizar 

compras repetidamente.  

Dick e Basu (1994) argumentaram ainda que a lealdade é determinada pela força 

da relação entre a atitude relativa e a compra repetida. Os autores definem “atitude relativa” 

como a avaliação do consumidor de uma determinada marca ao compará-la com marcas 

concorrentes. O resultado do cruzamento das dimensões atitude relativa e a compra repetida 

determinaria a força desta lealdade, resultando em quatro categorias, conforme matriz exposta 

na figura abaixo. 
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Quadro 2: Categorias de Lealdade 

  
Compra Repetida 

  
Elevada Reduzida 

Atitude Relativa 

Elevada Lealdade Verdadeira Lealdade Latente 

Reduzida Lealdade Espúria Ausência de Lealdade 

Fonte: Dick e Basú (1994) 

 

Percebe-se que reduzidos níveis de atitude relativa e de compra repetida não 

resulta em nenhum tipo de lealdade, enquanto uma reduzida atitude relativa conjugada com 

uma elevada compra repetida gera uma lealdade falsa, ou espúria. Na lealdade latente, em que 

o cliente tem uma elevada atitude relativa, mas baixa compra repetida, observa-se que o 

cliente identifica-se com a marca, mas não manifesta isso através de ações de compras. 

Assim, a lealdade verdadeira surge da junção entre elevados níveis de compra repetida e 

elevada atitude relativa (HUANG et al, 2014; DUARTE, 2017). 

A base para distinguir lealdade verdadeira de recompra por inércia é a resposta 

comportamental do consumidor advinda de um processo psicológico, definida como a atitude 

do consumidor em relação à marca (DICK; BASU, 1994). É importante salientar que, mesmo 

que o consumidor tenha atitudes favoráveis para a marca, pode não haver a efetivação da 

compra devido a outros fatores situacionais. Assim, a “verdadeira” lealdade requer a 

existência de uma atitude altamente favorável à marca e um elevado índice de recompra 

(COSTA; FARIAS, 2016). Desta maneira os conceitos de lealdade evoluíram, relacionando as 

duas abordagens (comportamental e atitudinal) e incorporando outros fatores no processo.  

O conceito de lealdade defendido por Oliver (1997; 1999) abrange a recompra, 

mas vai além disso, englobando atitudes favoráveis em relação à marca. Tal ideia de lealdade 

refere-se a um profundo comprometimento do consumidor em continuar comprando da 

mesma marca ou loja apesar dos esforços da concorrência. Para detectar a verdadeira 

lealdade, é preciso avaliar crenças, afetos e intenções do consumidor em meio à estrutura 

tradicional de atitude deste consumidor (OLIVER, 1999).  

Oliver (1999) considera a lealdade como um processo dinâmico, que se 

desenvolve em etapas que envolvem construtos relacionais, cognitivos e comportamentais, de 

forma a atingir um conceito multidimensional de lealdade. Assim, a lealdade estaria dividida 

em uma sequência de fases hierárquicas, baseadas da estrutura cognição-afeto-conação-ação.  
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Figura 3: Fases da Lealdade 
 

             
 

 

Fonte: Oliver (1997). 
 

Para Oliver (1999), a lealdade a uma marca / produto / empresa seria então 

composta de quatro fases sucessivas, levando o consumidor da lealdade atitudinal à 

comportamental. Tais fases da lealdade perpassariam por saber dar alguma informação 

positiva e perceber algum benefício (lealdade cognitiva); gostar da empresa, costumar dar-lhe 

preferência em detrimento de outras (lealdade afetiva); ter intenção de recompra e demonstrar 

comprometimento com a empresa (lealdade conativa); ter atitude de recompra e frequentar a 

empresa com frequência (lealdade de ação) (OLIVER, 1997; 1999). 

Na fase inicial, a lealdade existe com base no desempenho da marca, por meio da 

comparação de suas características com as da concorrência. Torna-se assim, um estágio de 

lealdade fraca, pois o cliente está bastante suscetível aos esforços promocionais dos 

concorrentes. Na segunda fase, a lealdade é um pouco mais profunda que a primeira, pois 

envolve um grau de afeto, o cliente “gosta” da marca. Esse processo reflete a dimensão do 

prazer e representa emoções do consumidor em relação à determinada marca. Entretanto, o 

cliente ainda está suscetível aos apelos das concorrentes. Na terceira fase, que decorre de 

sucessivas experiências de afeto com a marca, há um compromisso do consumidor para a 

recompra de uma marca específica. Aqui tem início a lealdade “verdadeira”, mas Oliver 

(1999) chama a atenção para o fato de que esse compromisso do consumidor refere-se a sua 

intenção e pode não se concretizar como ação de recompra. A partir disso, evolui-se para a 

última fase, em que a lealdade prévia transforma-se em prontidão para agir, no sentido de 

superar os obstáculos que possam impedir o consumidor de realizar a compra. (OLIVER, 1997; 

1999). 

Segundo Oliver (1999), a fase da lealdade de ação caracteriza um ponto de 

devoção do consumidor em que ele mantém sua lealdade a todo custo, e essa lealdade deve 

ser mantida por outras bases além da satisfação, como pela determinação pessoal e pelo apoio 

social. Quanto mais fortes foram essas bases que mantêm a lealdade de ação, mais fortes os 

laços que vinculam o consumidor à marca ou empresa. 

Desta maneira, a lealdade de ação implica um comprometimento com a ação de 

recomprar. Quanto a esse comprometimento, Hennig-Thurau et al. (2002) o citam como 

Lealdade 

Cognitiva 

Lealdade 

Afetiva 

Lealdade 

Conativa 

Lealdade de 

Ação 
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característica do cliente leal, que demonstra interesse em manter o relacionamento e faz 

divulgação da empresa por meio de um boca-a-boca positivo. 

Stone e Woodcock (1998) argumentam que a lealdade é desenvolvida ao longo do 

tempo, se as variáveis do relacionamento forem planejadas e implementadas de forma 

ininterrupta, para fortalecer relações de longo prazo. E assim, tais relações serão mais 

rentáveis para a empresa, já que os clientes das relações de longo prazo compram mais, 

precisam de menos investimentos (REICHHELD, 1996). Duarte (2017) destaca que as perdas 

causadas às empresas pelas relações de curto prazo com os clientes e a rentabilidade das 

relações de longo prazo são fatores que motivam as empresas na busca pela construção de 

elevados níveis de lealdade atitudinal e comportamental do cliente para com a empresa 

(DUARTE, 2017). 

Nesta pesquisa, a lealdade será considerada por meio da abordagem 

multidimensional, abrangendo todas as fases de lealdade apresentadas por Oliver 

(1997;1999). Isso porque Oliver (1999) destaca que as fases não emergem simultaneamente, 

mas em sequência, ao longo do tempo. Assim, os consumidores podem se tornar leais em 

qualquer uma das fases descritas. 

Assim, leva-se em consideração, para efeitos deste estudo, que os atributos do 

relacionamento dos clientes com o varejo supermercadista e os vínculos que os envolvem 

estão presentes desde a fase inicial da lealdade. Assim, a lealdade será considerada em todos 

os níveis e aspectos retratados pelos autores aqui apresentados. Isto se dará de forma a 

perceber quais elos permeiam o relacionamento entre cliente e empresa ao longo deste 

processo e como eles ajudam a manter o vínculo entre cliente e empresa nos diversos níveis 

de lealdade. 

É importante observar que, frente à diversidade dos aspectos destacados como 

essenciais ao bom relacionamento entre consumidor e empresa, percebeu-se a necessidade de 

realizar um compêndio dessas características, de maneira a tornar o estudo mais objetivo. 

Identificou-se um esforço inicial dos teóricos nesse sentido, fazer a junção de tais critérios e 

estudá-los como diretamente ligados aos relacionamentos comerciais. É o que a literatura nos 

apresenta pelo conceito de laços relacionais, o que se torna a base teórica principal para esta 

pesquisa. Discutem-se os laços relacionais ao longo da seção seguinte. 
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2.4 Os laços relacionais 

 
De acordo com Duarte (2017), os primórdios da abordagem de laço relacional na 

literatura remontam ao estudo de Turner (1970), que investiga a interação entre as empresas 

com base em suas motivações e relevância de características familiares entre as empresas. 

  Na década seguinte, a pesquisa de Wilson e Mummalaneni (1986) relata a 

importância da adaptação no desenvolvimento do laço relacional, de forma a mantê-lo no 

longo prazo. No início da década de 90, Axelsson e Easton (1992) destacam essa adaptação 

em sua definição de rede industrial, ao avaliarem o relacionamento entre empresas, 

descrevendo-a como um modelo em que há um grande número de atores envolvidos; as 

ligações entre estes atores seriam as trocas econômicas, base para este relacionamento entre as 

empresas, o que lhes permite cooperar com seus fornecedores, clientes e até mesmo com seus 

concorrentes. Neste sentido, Easton (1992) destaca a dependência, a orientação mútua e os 

investimentos nas relações entre empresas, que estão baseadas na cooperação. 

É ainda nos anos 90 que toma espaço a relacionamento entre empresa e cliente. 

Segundo Oliver (1999), os consumidores sofisticados e bem informados e a concorrência 

global que se intensificou ao final do século XX, suscitou uma nova abordagem quanto às 

estratégias de satisfazer o cliente.  Assim, a ideia de massa dá lugar ao consumidor individual,  

único, e a venda torna-se o resultado de um processo de interação duradouro, em uma relação 

comercial que se desenvolve e perdura. 

É nessa conjuntura que os estudos de relacionamento voltam também seu olhar 

para a relação entre empresas e consumidores. Surge então a pesquisa de Liljander e 

Strandvik (1995), apresentada por Duarte (2017) como o primeiro estudo a salientar o 

impacto dos laços relacionais no mercado B2C. Para Liljander e Strandvik (1995) o laço 

relacional é composto pelas barreiras existentes ao abandono de uma relação, vinculando 

comprador e vendedor para dar durabilidade ao relacionamento. 

Já no início dos anos 2000, Arantola (2002) adapta o estudo de Turner (1970) e 

define que o laço relacional é constituído por uma intensa relação de cooperação e ajuda entre 

as partes, como em uma interação familiar. Arantola (2002) ressalta a percepção do 

consumidor sobre a falta de motivos ou incentivos para que ele deixe aquela relação, parando 

de comprar ou substituindo o vendedor. Laços que unem compradores e vendedores exigem 

que eles realizem adaptações necessárias uns aos outros. Isso mostra que desenvolver esses 

vínculos exige tempo e adaptação, o que pode resultar em um número limitado de 

relacionamentos, mas gerar grandes ganhos de eficiência (ARANTOLA, 2002). 



46 
 

Para verificar a força do relacionamento cliente-empresa, é necessário que se 

observe: o grau de compromisso do cliente com a empresa, o grau de concentração das 

compras deste cliente e os laços que existem nessa relação.  (LILJANDER; STRANDVIK, 

1995). Haveria, segundo Liljander e Strandvik (1995), três diferentes tipos de relacionamento 

neste sentido: relações valiosas, relações indiferentes e relações forçadas. Isso seria reforçado 

pela maneira como a empresa está comprometida com seus clientes, por exemplo, nas 

informações oferecidas, benefícios extras ou na forma como o consumidor é tratado. 

Segundo Halinen (1994), uma possibilidade de divisão dos laços é quanto ao seu 

caráter: operacional ou relacional. Os laços operacionais estariam ligados a laços concretos, 

criados no nível operacional diário (ARANTOLA, 2002); assim seriam todas as relações 

criadas diariamente. Já os laços relacionais englobariam as expectativas das duas partes na 

manutenção do relacionamento. Assim, tal classificação envolve em dois grupos todos os 

tipos de laços abordados pela literatura e que serão mais bem discutidos posteriormente. 

Sobre o relacionamento empresa – consumidor, Gwinner et al. (1998) explicam 

que ele possui benefícios adquiridos ao longo do tempo, pela regularidade de compras e pela 

durabilidade da relação. Tais laços de benefícios seriam traduzidos em vantagens percebidas 

ou recompensas ao cliente leal, que tornariam a este consumidor pouco atraente mudar de 

fornecedor.  Gwinner et al. (1998), a partir de estudo realizado em diversos segmentos de 

serviços,  definiram como “benefícios relacionais” os critérios influentes na lealdade do 

consumidor. Tais benefícios foram classificados em: benefícios sociais – envolvem afeto, 

amizade e reconhecimento pessoal; benefícios psicológicos – envolvem sentimentos de 

segurança e conforto que são desenvolvidos ao longo do tempo, o que aumenta a confiança no 

prestador de serviço e reduz a ansiedade característica da pré-compra; benefícios econômicos 

– incluem serviços específicos que são oferecidos a determinados consumidores, como 

descontos no preço/ofertas ou economia de tempo, benefícios que os clientes podem obter 

devido à sua lealdade e relacionamento de longo tempo com a empresa; e benefícios de 

customização – personalização da oferta de serviços, tratamento preferencial, serviços 

adicionais e valorização da história do cliente com a marca. 

Em suas conclusões, Gwinner et al. (1998) tratam  os benefícios econômicos e de 

customização como uma só categoria, que denominam de “benefícios de tratamento 

especial”, e então destacam que os três tipos de benefícios relacionais apresentados  não 

possuem o mesmo nível de importância ou significado para os consumidores. Os benefícios 

psicológicos seriam os mais importantes, pois desenvolveriam a confiança no fornecedor e 

diminuiriam a percepção de risco para o cliente. Os benefícios sociais apareceriam em 
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seguida como mais importantes para os consumidores, caracterizando o desenvolvimento de 

amizade com o prestador de serviço, por meio de reconhecimento pessoal e familiaridade com 

os funcionários. Em terceiro lugar na ordem de importância para o consumidor, viriam os 

benefícios de tratamento especial, caracterizados pela adaptação ou personalização, como 

uma demonstração de que a confiança no vendedor ou o desenvolvimento de um 

relacionamento de proximidade é mais importante do que descontos de preço ocasionais.  

É preciso destacar, entretanto, que, para alguns autores, a personalização ou 

customização do serviço, como a ofertas diferenciadas a alguns segmentos de clientes, são 

classificadas como parte de benefícios sociais, de envolvimento especial, até mesmo 

emocional e psicológico (TURNBUL; WILSON, 1989; LOURENÇO, 2014), pois significa 

que a empresa conhece aquele cliente, valoriza o relacionamento com ele, oferece a ele 

diferenciais como forma de tratamento especial para gerar maior valor por meio envolvimento 

e proximidade.  

Para Yatundu e Ngacho (2017) existem os “laços de personalização”, em que se 

incentiva a lealdade do cliente através do conhecimento mais aprofundado de clientes 

individuais, a partir de soluções personalizadas adaptadas às necessidades específicas de cada 

cliente. Estes laços geralmente aparecem como parte de outros laços, como os de tratamento 

especial. 

Outros autores que tratam dos laços relacionais sob a denominação de benefícios 

relacionais foram Chen e Hu (2010). Tais autores destacam que os benefícios relacionais são 

de natureza interpessoal e se acumulam por meio do engajamento ativo de clientes em 

relacionamentos contínuos com a empresa, em especial com seus funcionários. Para Chen e 

Hu (2010), os benefícios relacionais são compostos por benefícios psicológicos (confiança), 

sociais, econômicos e de customização. Os benefícios psicológicos ou de confiança 

favorecem a inércia do cliente, que já sabe o que esperar da oferta de serviços; já os 

benefícios sociais, alcançados em relacionamentos de longo prazo, referem-se às emoções, à 

amizade e conexão pessoal entre clientes e funcionários; e os benefícios econômicos e de 

customização juntos compreendem os benefícios especiais de tratamento.   

De acordo com Mota e Freitas (2008), embora o estudo pioneiro de Gwinner et al. 

(1998) seja antigo, observa-se uma escassez de estudos, em especial empíricos, sobre 

benefícios relacionais dentro de uma perspectiva avaliativa desses benefícios para os clientes, 

como consequência da lealdade a provedores de serviços. Para Lima e Fernandes (2015), os 

laços relacionais têm sido examinados na literatura principalmente de forma conceitual, ou em 

um contexto B2B, e, desta forma, ainda não foram totalmente explorados. 
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 A presente pesquisa versa sobre benefícios relacionais, usando a denominação de 

laços relacionais, pois, conforme determinam Mota e Freitas (2008), os estudos sobre 

benefícios relacionais têm como foco averiguar se existem benefícios percebidos dentro de 

um relacionamento com orientação ao consumidor. O envolvimento do consumidor no 

relacionamento é influenciado por características do produto, por características pessoais do 

consumidor e também por fatores situacionais que envolvem o processo de decisão de compra 

(MOTA; FREITAS, 2008). 

Há também, na teoria dos laços relacionais, a Abordagem de Interação, que divide 

os laços em dois níveis: os de nível superior e os de nível inferior (GOMES, 2014). Os laços 

de nível superior envolvem atração, confiança e compromisso, já os laços de nível inferior são 

econômicos e sociais, tendo maior evidência que os anteriores. O número de laços existentes 

na literatura varia, conforme o tipo de serviço e/ou indústria (GOMES, 2014). Para o mercado 

industrial, a Abordagem de Interação sugere seis laços diferentes, que também existiriam para 

o mercado B2C, porém de forma limitada. Isso porque, no mercado B2B, o compromisso 

mútuo está sempre presente, enquanto no mercado B2C, é bem mais fácil o cliente mudar de 

fornecedor (GOMES, 2014).  

Os seis laços da Abordagem de Interação para mercados industriais seriam: 

jurídicos, econômicos, tecnológicos, geográficos, de tempo, de conhecimento. Os primeiros 

cinco destes laços serviriam como barreiras efetivas de saída, não podendo ser facilmente 

influenciadas pelo consumidor, mas passíveis de gerenciamento pela empresa de serviços, 

sendo provavelmente percebidas de forma negativa. (LILJANDER; STRANDVIK, 1995). 

Para adaptar tal abordagem ao mercado B2C, Liljander e Strandvik (1995) adicionam mais 

quatro laços que estariam presentes no mercado de consumo: sociais, culturais, ideológicos e 

psicológicos. Segundo tais autores, estes laços representariam percepções mais positivas para 

o consumidor, mas muito difíceis para a empresa medir e gerenciar, por sua natureza 

perceptiva.   

O próximo tópico é dedicado à descrição pormenorizada dos tipos de laços 

encontrados na literatura e a definição de cada um deles de acordo com os autores de estudos 

seminais na área. Prossegue-se assim a discussão sobre os tipos de laços relacionais. 

 

2.4.1 Os tipos de laços relacionais 
 

Para melhor compreensão de como os laços relacionais influenciam os vínculos 

entre comprador e vendedor, é necessário que se analisem os tipos de laços já identificados na 
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literatura.  De forma a compreender melhor cada um dos tipos de laços apresentados por 

Arantola (2002) e perceber como e quais deles podem ser utilizados nesta pesquisa, 

destrincham-se a seguir alguns dos conceitos e discussões acerca dos laços listados pelo autor. 

O primeiro tipo são os laços econômicos ou financeiros. Estes laços referem-se 

aos benefícios ou perdas monetárias que o consumidor tem no relacionamento com a empresa. 

Eles são criados pelos elementos do mix de marketing voltados ao composto “preço”, pois os 

benefícios monetários advindos, por exemplo, de descontos e ofertas podem criar um vínculo 

se a concorrência não oferecer os mesmos benefícios (BERRY; PARASURAMAN, 1991; 

HALINEN, 1994; LILJANDER; STRANDVIK 1995; GOMES, 2014).  

Os laços econômicos, assim como os elevados custos de mudança de fornecedor, 

fazem o cliente se sentir preso ao relacionamento. Para Lima e Fernandes (2015), os custos de 

mudança do fornecedor podem estar relacionados a vários aspectos, tais como: os custos de 

pesquisa por outra empresa; a perda de um relacionamento amigável e confortável; ter que 

suportar o custo de aprendizagem; explicar as preferências individuais; percepções de risco; 

ou perda de privilégios especiais. Assim, envolveriam o custo de tempo e psicológico para 

formar novos laços sociais, de confiança, de conhecimento, de tratamento especial. Estes 

custos de troca de consumidores dão às empresas certo grau de poder e possibilidades para 

obtenção de vantagem competitiva pelo investimento em laços mais fortes com seus clientes.  

Assim, laços econômicos dificultam a criação de maiores níveis de lealdade, tornado o 

relacionamento superficial e caracterizando-se como um laço negativo, pois, se a concorrência 

oferecer um preço melhor, facilmente o relacionamento é rompido (LILJANDER, 2002). 

Outro tipo de laço citado na literatura e abordado no compêndio de Arantola 

(2002) são os laços legais, mais voltados ao mercado B2B. Há também os laços de 

informação ou conhecimento. Estes laços envolvem a divulgação de informações recíprocas 

entre as partes do relacionamento, envolvendo também informações estratégicas que não 

estejam disponíveis facilmente em outras fontes. Os laços de conhecimento dependem dos 

esforços do provedor em estimular o seu desenvolvimento com o cliente, mas a percepção do 

cliente sobre sua existência é indispensável (DUARTE, 2017). 

Quanto aos laços psicológicos, de acordo com Liljander e Strandvik (1995), eles 

estão diretamente ligados a valores e preferências do cliente. O vínculo psicológico ocorre 

quando o cliente acredita na superioridade de uma marca, o que cria uma barreira à saída do 

cliente da relação que tem força positiva, caracterizando um laço eficaz. Tal crença do 

consumidor na superioridade da marca está relacionada ao conceito de imagem corporativa, 

que, segundo Santos (2016), é baseada nas informações que as pessoas possuem sobre a loja, 
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no que associam a ela, estando intimamente ligada à reputação da empresa. E esta imagem 

favorável terá impacto positivo no comportamento de compra dos clientes. 

Santos (2016) chama atenção para o potencial de agregação de valor que a 

imagem corporativa da loja pode ter, pois gera confiabilidade e segurança, mas ressalta que 

ela pode não ser necessariamente um sinônimo de benefício para todo cliente, pois, o valor 

percebido pelo cliente incentiva sua lealdade, mas, segundo o autor, o consumidor busca o 

menor preço. A imagem corporativa de uma loja forma-se na percepção do cliente por meio 

de atributos que ele considera relevantes, sendo então construída a partir de fatores como 

qualidade das mercadorias, nível de serviço, pós-venda, satisfação do cliente, enfim, da 

experiência vivenciada na compra (GOUVÊA; OLIVEIRA; NAKAGAWA, 2013). 

Assim, a imagem corporativa ganha importância na percepção de valor do cliente 

para sua tomada de decisão (GOUVÊA; OLIVEIRA; NAKAGAWA, 2013). O valor 

percebido da loja seria o resultado da avaliação do cliente entre os benefícios obtidos na 

compra e os esforços prévios que ele empenha para realizar a compra (SANTOS, 2016).  

Segundo Liljander e Strandvik (1995), a crença na superioridade da marca, ou a 

imagem de marca positiva, faz-se presente não somente nos laços psicológicos, mas também 

nos laços ideológicos e culturais. Os autores afirmam que os laços ideológicos são baseados 

nos valores pessoais do cliente, quando associam seus próprios valores aos valores que 

percebem na empresa ou produto, a partir da imagem de marca. Os laços ideológicos podem 

ajudar a aumentar os vínculos que ligam o cliente a uma empresa em particular, podendo ser 

fortes por si só, ou estarem, relacionados a outros laços (DUARTE, 2017). 

Os laços culturais são criados na mente do cliente e, assim como os laços 

ideológicos e psicológicos, também estão diretamente ligados a valores e preferências do 

consumidor (DUARTE, 2017). A cultura envolve, de acordo com Blackwell, Miniard e Engel 

(2011), um conjunto de ideias, valores e símbolos que são usados pelos indivíduos como 

forma de se comunicar em uma sociedade. Cultura também pode ser conceituada como um 

conjunto de padrões de comportamentos sociais transmitidos simbolicamente aos membros de 

uma sociedade, e suas influências podem advir da identidade regional, da religião, da raça ou 

mesmo da  etnia. Isso dá às pessoas um senso de identidade e a compreensão sobre padrões de 

comportamentos aceitáveis em uma sociedade (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2011). 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2011), dentre as características mais 

importantes influenciadas pela cultura temos os valores e as normas, crenças e atitudes, 

comunicação e linguagem, o vestuário, as práticas de trabalho, as práticas de aprendizagem, o 

tempo e a consciência dele, os hábitos alimentares e os relacionamentos. Os autores destacam 
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ainda a importância do processo de socialização, por meio do qual as pessoas desenvolvem 

seus valores, motivações e hábitos. Esta socialização influencia como as pessoas vivem e 

também como elas compram. E neste processo, os autores apontam a família como principal 

instituição influenciadora. As famílias (ou lares) seriam as unidades consumidoras de 

importância crítica no estudo do comportamento do consumidor, pois elas são a unidade de 

uso e compra para diversos produtos e a influência mais importante nas atitudes do indivíduo, 

principalmente como consumidor. (BLACKWELL; MINIARD ; ENGEL, 2011). 

Nessa óptica, os estudos sobre cultura ganham relevância, principalmente quanto 

ao relacionamento de compras. Lourenço (2014) destaca essa percepção em sua pesquisa 

sobre relacionamentos B2C em municípios de pequeno porte, ressaltando que eles carregam 

características culturais próprias. Para a autora, o fato de esses municípios ainda estarem um 

pouco distantes das características cosmopolitanas das grandes metrópoles ajuda a preservar 

traços originais de sua cultura, destacando que os costumes geracionais, transmitidos de pai 

para filho, estão presentes de forma mais arraigada (LOURENÇO, 2014). 

Outro tipo de laço percebido como essencial à análise proposta neste estudo são 

os laços sociais. Segundo Duarte (2017), as raízes do termo laços sociais estão na literatura 

B2B, onde são utilizados de várias formas, ligados aos vínculos pessoais. Tais vínculos 

incluem sentimentos como familiaridade, amizade, reconhecimento pessoal, relacionamento e 

apoio social. Já Easton (1992) argumenta que os laços sociais podem transcender, ou até 

substituir os laços econômicos, e assim se tornarem a razão da continuidade do 

relacionamento.  

Laços sociais existem quando o cliente e o pessoal de serviço se conhecem bem, o 

contato e comunicação entre eles são fáceis e existe confiança mútua (LILJANDER; 

STRANDVIK, 1995). Segundo Shammout,  Polonsky e  Edwardson (2007), estes laços 

envolvem muitos aspectos de interação pessoal, incluindo familiaridade, amizade, apoio 

social, contato permanente,  reconhecimento. Tais laços podem trazer resultados positivos, 

como a retenção de clientes, maior confiança entre as partes do relacionamento, 

recomendações boca a boca positivas e, consequentemente, satisfação e lealdade do cliente 

(YATUNDU, NGACHO, 2017). Segundo Lima e Fernandes (2015), uma considerável 

influência indireta dos laços sociais (aos quais denominam como “benefícios” sociais), é a 

comunicação boca a boca positiva, através do comprometimento do cliente com a empresa. 

 Segundo Mota e Freitas (2008), a recomendação boca a boca é geralmente um ato 

de transferência de uma informação entre consumidores, de maneira informal, a respeito de 

experiências de compras. Ela pode ser uma recomendação negativa ou positiva, 



52 
 

representando, quase sempre, uma consequência de outros construtos que envolvem o 

relacionamento de compras.   Assim, espera-se que quanto maiores os laços sociais, melhores 

serão as relações interpessoais entre o cliente e empresa, podendo resultar em níveis mais 

elevados de lealdade (LIMA; FERNANDES, 2015). O que os estudos mostram, é que o 

desenvolvimento dos laços sociais, com o sentimento de amizade estabelecido entre cliente e 

empresa por meio deles, possibilita maior satisfação pessoal, gerando por parte do 

consumidor comportamentos benéficos e maior lealdade ao fornecedor (DUARTE, 2017). 

Há também os laços estruturais, que, segundo Turnbull e Wilson (1989), 

desenvolvem-se quando um relacionamento entre duas partes é complexo e possui custos de 

mudança, o que torna difícil que o relacionamento se desfaça, já que suscitou investimentos 

que não podem ser recuperados quando o relacionamento termina. Berry e Parasuraman 

(1991) afirmam que, para gerar laços estruturais em serviço, é necessário que a empresa 

preste serviços de valor agregado, que costumam ser caros ou difíceis para o cliente conseguir 

por si próprio, pois não estão facilmente disponíveis em outros fornecedores. Isso pode ser 

alcançado não somente em relacionamento B2B, mas também no mercado B2C, através de 

alto nível de personalização ou serviços especiais para clientes diferenciados, com 

informações que a empresa obtém sobre o cliente e que lhe possibilitam oferecer um 

diferencial.  

Arantola (2002) apresenta como laços em si mesmos, a atração, o 

comprometimento (ou compromisso) e a confiança.  Já para Halinen (1994), a atração 

estaria nos interesses que cada parte da relação possui na outra, com base no comparativo 

entre os custos e os benefícios que esse relacionamento traz para cada parte; e o 

comprometimento ou compromisso caracterizaria as ações tomadas pela empresa para 

satisfazer as necessidades dos clientes. 

A confiança pode ainda ser compreendida como a qualidade e a segurança que o 

serviço oferece, na percepção do cliente (MORGAN; HUNT, 1994; GARBARINO; 

JOHNSON, 1999). Sheppard e Sherman (1998) acreditam que a confiança não é um ato 

irracional, mas um ato de fé em pessoas, relacionamentos e organizações, e que pode ser 

gerenciada. Quando um parceiro percebe o comportamento da outra parte como sendo pouco 

confiável, hesitará em revelar ou trocar informações, rejeitará sua influência e se esquivará de 

seu controle relacional. (GODINHO, PEREIRA, GOSLING, 2018). 

Morgan e Hunt (1994) destacam a integridade, a honestidade e a confiabilidade no 

parceiro da relação como aspectos indispensáveis para desenvolver este laço de confiança. 

Para Liljander e Strandvik (1995), a confiança já seria um tipo de laço em si mesma e estaria 
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entre os laços de nível mais alto, junto à atração e comprometimento, enquanto os laços de 

nível mais baixo seriam econômicos e sociais. Tais níveis estariam relacionados à capacidade 

do laço de tornar o relacionamento mais forte e duradouro. 

Os laços de confiança, assim como os laços sociais, dependem dos esforços do 

prestador de serviços na busca por desenvolver com o cliente tais laços, os quais trarão maior 

personalização e leveza ao relacionamento comercial. Entretanto, é a percepção do cliente 

sobre a existência desses laços e a importância dada a eles que realmente conta para os 

resultados que isso trará, de fato, ao relacionamento (DUARTE, 2017).  Os laços de confiança 

reduzem os riscos do serviço e os custos de transação para o cliente, podendo influenciar de 

forma bastante positiva a propensão para lealdade do cliente (LIMA; FERNANDES, 2015). 

Nos resultados do estudo de Chou e Chen (2018), observou-se que os benefícios 

de confiança aumentam a confiança mais do que benefícios de tratamento social e especial; e 

que os benefícios sociais têm maior influência no comprometimento de relacionamento. Além 

disso, Chou e Chen (2018) destacaram que os benefícios especiais de tratamento aumentam os 

sentimentos de gratidão, sendo importante trabalhá-los em conjunto para melhor desenvolver 

o relacionamento entre varejista e cliente.  

Segundo os estudos de Kraljević e Filipović (2017), além de um relacionamento 

mais personalizado, os fatores que mais influenciam na escolha do cliente por uma loja 

varejista envolvem sortimento, preço e localização das lojas. O aspecto de localização do 

serviço (ser distante ou próximo do cliente), para alguns autores, não é considerado um laço 

em si mesmo, estando inserido em outros laços, como conveniência, ou mesmo como 

econômicos, abordando-o nos custos extras que o consumidor leva em consideração para 

comprar naquela determinada loja, como economia de tempo (BAKER et al, 2002; 

GWINNER et al, 1998).  

Blackwell, Miniard e Engel (2011) consideram a questão geográfica como um dos 

fatores determinantes para o sucesso do varejista, denominando este laço como localização, o 

que levaria em conta não apenas a distância real, mas a dificuldade de acesso e o tempo gasto 

no deslocamento.  

Para Liljander e Strandvik (1995) estes laços geográficos envolvem as 

possibilidades limitadas do cliente de comprar o serviço de uma ou mais empresas devido à 

distância, falta de transporte ou dificuldade de acesso.  Os laços geográficos, bem como os 

laços legais, econômicos, tecnológicos e de tempo, são laços que criam barreiras à saída do 

consumidor da relação, mas de forma negativa, pois o cliente não possui muitas escolhas 

devido a fatores contextuais. Estes podem ser laços que obrigam o consumidor a estar no 
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relacionamento de compras sem necessariamente configurar uma relação positiva para ambas 

as partes. (LILJANDER; STRANDVIK, 1995). 

Por fim, descreve-se a classificação que Arantola (2002) apresenta como laços 

emocionais.  É possível analisar, no contexto dos relacionamentos comerciais, que estes laços 

envolveriam principalmente a confiança existente entre ambas as partes do relacionamento, já 

que, para Butz e Goodstein (1996), construir valor para o cliente significa criar um vínculo 

emocional e tentar compreender o cliente. Para Lima e Fernandes (2015), os consumidores 

que estão emocionalmente ligados a uma marca tendem a ter uma atitude favorável em 

relação a ela, então é bem provável que as consequências dos laços emocionais incluam 

lealdade e uma possível disposição de pagar um preço mais alto pela marca.  

Assim, percebe-se que, apesar da busca pela classificação e segmentação dos 

laços, a literatura é vasta e não apresenta um consenso nos construtos dos laços ou da 

existência deles como laços em si mesmos. A classificação dos laços ocorre de acordo com o 

mercado estudado e a realidade em que se inserem os elementos pesquisados. Dessa maneira, 

Arantola (2002), no intuito de realizar um compêndio dos tipos de laços abordados pela 

literatura, elaborou um quadro-resumo para possibilitar melhor compreensão dos vários laços 

que envolvem e influenciam os relacionamentos comerciais. Apresenta-se, abaixo, uma 

adaptação da proposta de Arantola (2002) sobre os tipos de laços relacionais. 

 

Quadro 3: Tipo ou Natureza dos Laços Relacionais 

Tipo ou Natureza dos 

Laços 

Descrição / Definição Autores-base 

Laços econômicos ou 

financeiros 

1. Um dos laços operacionais: resultado da 

troca de serviços por dinheiro.  
2. Redução de preço com base no 

relacionamento; barreira de saída / negativa. 

3. Incentivos de preços para os clientes. 

1. Halinen (1994);  

 
2. Liljander e Strandvik (1995);  

 

3. Berry e Parasuraman (1991) 

Laços legais 1. Contratos ou artigos mais gerais de 

envolvimento ou propriedade. 
2. Contratos verbais e escritos. 

3. Um contrato: barreira de saída / negativa. 

1. Easton (1992) 

 
2. Halinen (1994);  

3. Liljander e Strandvik (1995); 

Laços de Informação / 

Conhecimento 

1. Fornecer informações estratégicas, que 

não estão facilmente disponíveis em outras 

fontes. Partes aprendendo a se conhecer 
melhor. 

2. Um relacionamento estabelecido torna 

mais fácil para o cliente usar o serviço. 

1. Halinen (1994);  

 

 
 

2. Liljander e Strandvik (1995); 

Laços Tecnológicos ou 

Técnicos 

1. As empresas ajustam os produtos e 

processos aos requisitos do parceiro e ao 
conhecimento técnico específico. 

2. Uma marca específica requer o uso de um 

revendedor especial para manutenção ou 

peças de reposição. 

1. Easton (1992) 

 
 

2. Liljander e Strandvik (1995) 
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Tipo ou Natureza dos 

Laços 

Descrição / Definição Autores-base 

Laços Psicológicos 1. Ligado ao fornecedor (no sentido de 

afeto, amizade). 

2. O cliente está convencido da 

superioridade de um provedor de serviços  

1. Wilson e Mummalaneni (1986) 

 

2. Liljander e Strandvik (1995) 

 

Laços sociais 1. Interação familiar 
2. Investimento, confiança, apego e 

comprometimento. 

3. Relacionamento interpessoal positivo 

entre comprador e vendedor. 
4. Entrega de serviços personalizados  

5. Um dos vínculos operacionais: fortes 

relações pessoais entre indivíduos que 

interagem. A reciprocidade é uma 
característica essencial dessas relações. 

6.  São reforçados por oferecer aos clientes 

um senso de identidade com a empresa. 

7. O pessoal de atendimento ao cliente e de 
serviços conhece uns aos outros, o contato é 

fácil, a confiança mútua. 

1. Turner, 1970 
2. Wilson e Mummalaneni (1986) 

 

3. Turnbull e Wilson (1989) 

 
4. Berry e Parasuraman (1991); 

 

 

5. Halinen (1994); 
 

 

6. Voss e Voss (1997) 

 
7. Liljander e Strandvik (1995) 

 

Laço de Tempo ou de 

Planejamento. 

1. Um dos laços operacionais: métodos para 

coordenar as operações de serviço. 

2. Referem-se à capacidade da empresa de 
encaixar novas relações em seu cronograma. 

No mercado B2C, refere-se às restrições de 

tempo do consumidor. 

1. Halinen (1994). 

 

2. Liljander e Strandvik (1995). 

Laços Estruturais 1. Fazer investimentos que não podem ser 

recuperados; complexidade e custo de 
terminar o relacionamento. 

2. Fornecer serviços de valor agregado que 

são difíceis ou caros para os clientes 

obterem por conta própria e que não estão 
disponíveis em outro lugar. 

3. Um dos laços relacionais (que são 

compostos também pelos os laços sociais e 

funcionais). 

1. Turnbull e Wilson (1989) 

 
2.  Berry e Parasuraman (1991);  

 

 

 
 

3.  Smith (1998) 

Atração 

 

1. Um dos laços relacionais: o interesse de 
uma empresa em trocar por outra, com base 

nos resultados econômicos e sociais de 

recompensa e custo esperados. 

1. Halinen (1994). 

Comprometimento 

 

 

1. Um dos laços relacionais: a crença de 

uma das partes de que suas necessidades 
serão satisfeitas no futuro por ações 

empreendidas pela outra parte. 

1. Halinen (1994). 

Confiança 

 

1. Um dos laços relacionais: tendência 

implícita ou explícita de continuidade 

relacional entre as partes. Laços sociais. 

1. Halinen (1994). 

Laços Ideológicos 1. Preferências baseadas em valores 

pessoais. 

1. Liljander e Strandvik (1995). 

Laços Geográficos 1. Distância ou falta de transporte limita as 
opções. Saída de barreira / negativa. 

1. Liljander e Strandvik (1995). 

Laços Culturais 1. Os clientes se identificam com uma 

subcultura e se relacionam mais fortemente 

com certas empresas ou produtos. 

1. Liljander e Strandvik (1995). 

Laços Emocionais 1. Alto nível de confiança. 1. Butz e Goodstein (1996) 

Fonte: Adaptado de Arantola (2002) 
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Após esta abordagem dos tipos de laços relacionais reunidos por Arantola (2002), 

bem como sua definição, discute-se ainda um pouco mais sobre a natureza dos laços. Isto 

porque, ao aprofundar seu estudo sobre os laços relacionais, Arantola (2002) apresenta um 

conceito que, segundo o autor, é de fundamental importância para a compreensão e análise 

dos laços relacionais, definido como a “força” dos laços.  

Liljander e Strandvik (1995) ressaltam que a força é um indicador que mede a 

estabilidade do relacionamento. Já De Wulf et al. (2001) salientam que a força do 

relacionamento impulsiona a lealdade do consumidor. A força da relação aumenta a 

resistência dos clientes aos esforços competitivos de concorrentes, colaborando na sua 

retenção, assim como na sua percepção de qualidade do produto. Isso faz com que os clientes 

que possuem uma relação mais forte com a empresa, estejam mais propensos a tolerar 

pequenas falhas no serviço (LILJANDER; STRANDVIK, 1995; HALINEN, 1996; HENNIG-

THURAU; KLEE, 1997). 

Para Arantola (2002), os laços serão desenvolvidos independentemente da 

vontade das partes; o que se pode fazer da parte da empresa com estratégias de marketing é 

tentar criar vínculos a mais, melhorá-los ou reduzir seu potencial. Tais percepções podem ser 

negativas, neutras ou positivas, representando a força desses laços.  

Arantola (2002) analisa que as motivações do cliente para entrada e saída de um 

relacionamento variam, bem como os benefícios, custos e riscos, de acordo com a natureza do 

serviço. Isso também ocorre com as percepções geradas nos clientes por cada laço, que 

variam conforme o contexto.  

Segundo Arantola (2002), as percepções positivas possuem uma orientação para o 

futuro, na manutenção do relacionamento por valor agregado ou satisfação, enquanto as 

percepções negativas relacionam-se com o impedimento de saída do relacionamento por 

custos maiores, possuindo reduzida orientação para o futuro, com pequena intenção de 

manutenção da relação.  

Já a percepção neutra ocorre quando o cliente não tem qualquer sensação de estar 

num relacionamento, o que caracteriza elos fracos, em um relacionamento instável 

(ARANTOLA, 2002). Dessa forma, Arantola (2002) faz uma nova análise dos tipos de laços 

para classificá-los quanto à sua força. Tal classificação refere à percepção do cliente (positiva, 

neutra ou negativa) sobre o serviço ou características em cada tipo de laço, o que está descrito 

no quadro abaixo: 
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Quadro 4: A Natureza dos Laços Revisitada 

 Percepção Negativa 

(A força do laço varia) 

Percepção Neutra 

(Laço Fraco) 

Percepção Positiva 

(A força do laço varia) 

Laços 

econômicos 

Investimentos relacionais 

monetários ou preços 
especiais impedem a saída 

desejada 

Existem investimentos em  

preços especiais, mas eles 
não afetam a percepção do 

cliente . 

O cliente percebe como 

benéfico o vínculo com ao 
fornecedor devido a 

precificação especial. 

Laços legais O cliente está vinculado 

por um acordo que impede 

a saída desejada. 

O cliente é formalmente 

vinculado por um acordo. 

Isso não afeta a percepção 
do cliente de motivação 

para permanecer no 

relacionamento. 

O cliente percebe os 

benefícios do contrato legal e 

percebe que o comerciante 
está vinculado a ele, 

beneficiando o cliente. 

Laços de 

conhecimento / 

informação 

O cliente está em um 

relacionamento de 
aprendizado e percebe que 

é muito dispendioso e 

demorado ensinar outro 

provedor a fornecer o 
mesmo nível de serviço. 

Neutro ou nenhuma 

percepção de criação de 
conhecimento ou 

aprendizagem 

Os clientes ensinaram o 

provedor a prestar serviço ao 
gosto do cliente. Isso reduz o 

risco e aumenta os níveis de 

conforto, e os clientes são 

motivados a permanecer no 
relacionamento. 

Laços sociais  Laços sociais negativos 

não podem existir. 

Neutro ou nenhuma 

percepção das relações 

sociais entre o cliente e o 

provedor. 

As relações pessoais são 

percebidas como positivas e 

importantes, há motivação 

para permanência no 
relacionamento por isso. 

Laços técnicos O cliente investiu em 

tecnologia específica de 

relacionamento (ou no 
conhecimento dela), o que 

impede a saída desejada. 

Neutro ou nenhuma 

percepção de tecnologia 

específica de 
relacionamento entre o 

cliente e o provedor. 

A tecnologia familiar reduz o 

risco e aumenta os níveis de 

conforto, tornando o cliente 
motivado a permanecer no 

relacionamento. 

Laços 

psicológicos, 

emocionais, 

ideológicos e 

culturais  

Vínculos psicológicos, 

emocionais, de valor, 

culturais ou linguísticos 
negativos não podem 

existir. 

Sem percepção dos valores 

e cultura, ou sem 

compatibilidade ou 
emoções ligadas ao 

fornecedor. 

O cliente se sente 

emocionalmente ligado ao 

fornecedor ou percebe a 
compatibilidade de valor ou 

cultura com o fornecedor. 

Laços de tempo As horas de serviço ou a 

velocidade da entrega do 

serviço do fornecedor 
impedem que o cliente saia 

da saída desejada. 

Neutro ou nenhuma 

percepção das horas de 

serviço do fornecedor ou 
velocidade de entrega do 

serviço. 

O cliente percebe benefícios 

de conveniência e economia 

de tempo e, portanto, está 
motivado a permanecer no 

relacionamento. 

Laços estruturais O fornecedor entrega 

serviço de valor agregado 

que não está disponível em 
outro local, ou o cliente 

atingiu um nível de serviço 

preferencial.  

Neutra ou nenhuma 

percepção do nível de 

serviço ou do histórico de 
relacionamento. 

O nível de serviço especial e 

a estrutura são percebidos 

como valiosos e importantes, 
e o cliente é motivado a 

permanecer na relação. 

Laços 

geográficos 

Localização de serviço é o 

mais conveniente ou há um 
monopólio geográfico, que 

impede a saída desejada. 

Neutro ou nenhuma 

percepção da localização 
como um fator diferencial. 

Os clientes preferem um 

provedor local em vez de 
outros, sendo motivados a 

permanecer na relação. 

Fonte: Adaptado de Arantola (2002) 
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Assim, para Arantola (2002), a definição da força dos laços relacionais inclui a 

visão do cliente e sua percepção do vínculo, de forma positiva, negativa ou neutra, 

perpassando pelas aplicações práticas neste relacionamento para modificar a força de tais 

laços. O autor ressalta ainda que a força ou a fraqueza dos laços, por si só, não é critério 

suficiente para avaliar a situação do relacionamento, mas sua combinação e sua força relativa, 

junto à análise do interesse do consumidor em relação a eles, dão uma imagem mais completa 

de como está este relacionamento entre cliente-empresa. 

Após a discussão sobre a força dos laços, faz-se necessário ainda perceber como 

os laços relacionais têm sido tratados na literatura para o cenário em que se delineia a presente 

pesquisa.  Assim, as próximas seções trazem um apanhado geral de como os estudos 

empíricos têm tratado a ideia de lealdade no relacionamento B2C e também os aspectos que 

caracterizam os laços relacionais especificamente no segmento supermercadista. 

 

2.4.2 Os laços relacionais e a motivação para a lealdade do cliente 

 

Os estudos sobre a lealdade dos clientes e seu envolvimento com a empresa 

varejista têm considerado diferentes tipologias de laços relacionais, analisando-os como 

benefícios para a relação ou como barreiras de saída que podem ser maléficas ao 

relacionamento de lealdade (DUARTE, 2017).  Segundo De Wulf et al (2001), o segmento de 

mercado que se estuda tem grande importância para os resultados da mensuração de cada tipo 

de laço relacional e de como ele pode impactar a lealdade do cliente. 

Para Berry (1995), é dos laços estruturais que resulta o nível mais avançado de 

lealdade do cliente, já que esses laços envolvem os pontos mais fortes dos laços econômicos e 

laços sociais, unindo a personalização dos serviços, o que cria diferencial para o cliente. Os 

laços estruturais garantem personalização do serviço e geram maior conforto para o cliente 

(GWINNER et al., 1998). Ofertar uma experiência de compra personalizada permite à 

empresa reduzir a incerteza dos clientes, diminuindo o risco no momento da compra e 

afetando positivamente a lealdade do consumidor.  Kraljević e Filipović (2017) destacam que 

os varejistas devem desenvolver o relacionamento com os consumidores, oferecendo maior 

atenção às suas necessidades e hábitos, serviços e brindes mais direcionados e um tratamento 

especial, para que se sintam reconhecidos pelo compromisso com a marca. Além disso, o 

aumento da informação sobre o produto também pode diminuir incertezas, e a confiança 

gerada a partir disso também traz benefícios psicológicos ao cliente, aumentando neste 
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consumidor a percepção de custo de troca do fornecedor para um concorrente (DUARTE, 

2017). 

Outro exemplo da interação dos laços nesta relação pode ser visto nos estudos de 

Morgan e Hunt (1994), quando citam como os principais fatores mediadores do 

relacionamento a confiança, o comprometimento, a satisfação e a qualidade, destacando-os 

como construtos que podem gerar lealdade nos consumidores. Desenvolver esses fatores 

possibilita continuidade do relacionamento com o varejista e uma divulgação boca a boca 

positiva.  

Nos estudos de Hennig-Thurau et al. (2002) ressaltam-se os laços sociais, pois 

apresentam-se os sentimentos de familiaridade, de reconhecimento pessoal e de amizade 

como base para desenvolver altos níveis de lealdade. Isso pressupõe que os laços sociais têm 

grande importância no desenvolvimento de um relacionamento duradouro com o cliente.  

Isso corrobora com as pesquisas de Lourenço (2014), pois, a partir de um estudo 

etnográfico em cinco empresas varejistas de segmentos diversos, no contexto de um 

município de pequeno porte no Sul do Brasil, esta autora identificou que a frequência de 

interações do consumidor com a loja proporciona criação de laços relacionais. Lourenço 

(2014) percebeu que a segurança de poder comprar a prazo é, para estes clientes, um dos 

grandes responsáveis pelo estímulo de sua lealdade à loja. Tal segurança de poder comprar a 

prazo decorre da confiança que a empresa deposita no cliente ao lhe conceder o prazo e 

aceitar realizar a venda mediante uma promessa de pagamento posterior pelo cliente. Isso dá 

ao consumidor uma sensação de personalização, de amizade, de reconhecimento e 

pertencimento, que lhe faz sentir a empresa como alguém leal a ele, e assim, intenciona 

também ser leal a empresa em retribuição à sua gentileza (LOURENÇO, 2014). 

Segundo Berry (1995) a personalização da relação por meio de comunicação 

efetiva e constante com o cliente por diferentes meios, além do tratamento dos clientes pelo 

nome e a manutenção dos colaboradores para tornarem-se familiares aos clientes, melhora a 

relação e aumenta a vantagem competitiva da empresa. Isso também é observado por Chen e 

Chiu (2009), pois os autores destacam que o entendimento mútuo entre o cliente e o prestador 

de serviço, com o desenvolvimento de proximidade e conexão afetiva, fomenta a lealdade. 

Os resultados dos estudos de Duarte (2017) salientam a forte presença dos laços 

sociais, que demonstram maior força se comparados aos laços econômicos e estruturais, 

enfatizando a necessidade do contato interpessoal entre os funcionários e os clientes. Mas a 

influência mais significativa neste estudo concentrou-se nos laços emocionais, demonstrando 

uma forte associação destes laços à lealdade. A forte associação da lealdade do cliente com os 
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laços emocionais está de acordo com os resultados encontrados por De Wulf et al. (2001) e 

Farris et al. (2010), que defendem o elevado impacto dos laços emocionais na lealdade.   

Para Wilson e Mummalaneni (1986), são os laços psicológicos, quando 

combinados a compras repetidas, que constituem uma verdadeira lealdade no relacionamento 

comprador-vendedor, pois eles garantem a estabilidade futura da relação.  Colaboram com 

esta ideia os estudos de Gomes (2014), pois o autor identifica que os laços psicológicos e de 

confiança relacionam-se com as escolhas dos clientes pelos prestadores de serviços, 

influenciando nas suas preferências e refletindo em sua recomendação a outros clientes.  

Segundo Gomes (2014), todos os laços relacionais estudados estão vinculados à 

lealdade do cliente, mas apenas alguns deles interferem de fato sobre ela. Assim, a pesquisa 

apontou que os laços psicológicos, emocionais e de confiança são os que mais influenciam a 

lealdade atitudinal do cliente, sendo que o maior impacto é exercido pelos laços psicológicos, 

que espelham a imagem de marca e estão fortemente ligados aos valores e preferências do 

cliente. Os laços emocionais, segundo o estudo, são bastante importantes na construção desta 

lealdade. Enquanto os laços econômicos e os sociais estão negativamente ligados à lealdade 

atitudinal, mas seu reforço potencializa lealdade a comportamental.  

Omar et al. (2018) apresentam a inovação constante no varejo como forma de 

melhorar a lealdade e o engajamento dos clientes. Esta inovação deve envolver a cocriação de 

serviços e a identificação das expectativas dos clientes, de forma a oferecer serviços 

personalizados baseados nas reais necessidades do cliente. 

Dessa forma, percebe-se que a teoria sobre laços relacionais, em estudos dos mais 

variados segmentos, interliga o desenvolvimento destes vínculos ao nível de lealdade do 

cliente. Assim, a literatura apresenta a lealdade como um consequente da força dos laços nas 

relações B2C. Na presente pesquisa, mesmo que não se pretenda vincular, de forma direta ou 

obrigatória, a lealdade aos laços relacionais, observa-se que tal construto deve ser considerado 

no contexto do estudo. Para fins de construção e delimitação desta pesquisa, é importante 

ainda observar como os estudos anteriores têm tratado os laços relacionais e seus construtos 

para o segmento específico do varejo supermercadista. É o que aborda o próximo tópico. 

 

2.4.3 Os laços relacionais no contexto do varejo supermercadista 

 

Diversos autores têm estudado o varejo supermercadista e o perfil de compras de 

seus consumidores, assim como os fatores que os levam a escolher e continuar frequentando 

um determinado supermercado. Ao longo da etapa bibliográfica desta pesquisa, importantes 
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estudos neste direcionamento foram encontrados, os quais são datados a partir de meados da 

década de 90 e publicados em periódicos renomados da área de administração. Procura-se, a 

seguir, fazer uma breve descrição dos principais achados destas pesquisas, de forma que se 

possa analisar a evolução dos estudos ao longo do tempo e que se possa agregar aspectos 

importantes do segmento de varejo estudado aos tipos de laços relacionais apresentados.  

Prado e Marchetti (1997) desenvolveram uma escala para avaliar a excelência em 

supermercado, com base na satisfação do consumidor em sua experiência de compras neste 

varejo. No estudo, permaneceram como variáveis adequadas para realizar tal medição a 

logística do consumidor e os atributos físicos de loja – em que se questiona a facilidade de 

encontrar produtos forma de exposição nas prateleiras, mobilidade na loja, layout, a eficiência 

dos equipamentos, a atmosfera do ambiente e suas características físicas, a quantidade de 

caixas para atender clientes e o tempo de filas, o mix de produtos, a qualidade da variedade e 

a disponibilidade nas prateleiras e a qualidade relacionada à aparência, frescor e validade dos 

produtos. Prado e Marchetti (1997) ressaltaram a importância de aspectos como o serviço de 

caixa e aspectos da atmosfera de loja, cuidado com os itens perecíveis, como FLVs, padaria, 

carnes e frios, além de destacarem a importância do tratamento especial oferecido aos clientes 

do supermercado. As variáveis que se destacaram na avaliação da excelência dos 

supermercados, relacionaram-se a logística do consumidor e atributos físicos de loja, além do 

desempenho em questões que envolvem o pessoal de vendas, quanto a sua simpatia, 

cordialidade, proatividade e capacidade de dar informações. 

Révillion (1998) analisou que o nível de satisfação dos consumidores dos 

supermercados era melhor quanto aos aspectos de conforto e conveniência, organização e 

infraestrutura do que o obtido pela dimensão de serviços, envolvendo aspectos relacionados 

aos laços de serviços especiais, socioemocionais e psicológicos.  Os cuidados com higiene e 

conservação dos produtos, assim como a limpeza do ambiente e a rapidez no atendimento 

foram fatores que se destacaram para a percepção do cliente quanto aos supermercados, tanto 

pequenos, quanto os de médio e grande porte. Destacou-se também a necessidade de utilizar 

bem a tecnologia para conseguir segmentar e personalizar os serviços, adaptando-se às 

necessidades de vários tipos de clientes e oferecendo serviços agregados melhor segmentados. 

Borges (2001) estudou sobre os supermercados de vizinhança. O autor afirma que 

os supermercadistas de vizinhança apostam na conveniência de acesso como alicerce para as 

outras formas de conveniência do processo de compra em loja e destaca que o modo rápido 

como o cliente pode entrar e sair da loja exerce forte influência sobre suas escolhas e 

decisões. Ao questionar os motivos que levariam o cliente a deixar de comprar no 
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supermercado vizinho de sua preferência, Borges (2001) identificou como os principais o 

aumento de preços e o atendimento ruim. Os últimos motivos citados pelos clientes para 

deixar a relação de compras com o supermercado de preferência foram a mudança de bairro 

do cliente e o caso de abrir outro supermercado mais próximo. Os principais fatores para o 

consumidor não gostar do supermercado vizinho, na realidade da pesquisa, foram os preços 

abusivos, a demora nos caixas e a falta de variedades e marcas. O autor identificou ainda 

alguns fatores que influenciam na escolha do supermercado vizinho no contexto pesquisado, 

dentre os quais se sobressaíram a proximidade de casa, os preços baixos e a comodidade 

(BORGES, 2001).  

Pereira (2001) analisou marcas de supermercado quanto a ações de mix de 

marketing e sua influência na percepção do consumidor, constatou que os supermercadistas se 

empenhavam para assegurar um bom nível de qualidade aos produtos a serem 

comercializados sob marcas próprias de supermercados. Apesar disso, tais marcas eram 

oferecidas a preços médios de 5% a 20% inferiores aos dos líderes de mercado, por meio das 

reduções de custo obtidas em sua comercialização. A distribuição de produtos de marcas 

próprias mostrou-se vantajosa para os supermercadistas, pois elas incentivariam a lealdade de 

seus clientes à loja, a qual lograria vantagem competitiva sobre a concorrência. No estudo de 

Pereira (2001), as marcas próprias de supermercados representaram de 2,5% a 3% de seu 

faturamento e detiveram uma participação média de 15% a 20% nas categorias de produto. A 

pesquisa constatou ainda que a compra de marcas próprias associava-se ao julgamento do 

valor das marcas, na comparação entre preço e qualidade feita pelo consumidor; e, dentre os 

entrevistados, 58% aprovaram essa relação quanto às marcas próprias. Desta maneira, a autora 

ressalta que a comercialização de marcas próprias nos supermercados implica uma nova 

relação entre o varejo e os seus fornecedores, pois o supermercado deixa de caracterizar-se 

somente como um distribuidor e assume funções de desenvolvimento de produtos. Tal 

tendência pode também implicar em formas diferenciadas de relação entre o varejo 

supermercadista e seus consumidores, com a possibilidade de maiores ofertas e melhor 

percepção da imagem da empresa. 

Angelo, Siqueira e Fávero (2003) verificaram que os gastos são muito sensíveis 

ao tempo de permanência do cliente na loja supermercadista, indicando que o tempo em que o 

consumidor permanece dentro da loja é fator relacionado com o nível de gasto que ele realiza.  

Ademais, o nível de gasto do consumidor foi afetado na pesquisa pela presença de lista de 

compra e também pelos filhos como acompanhantes. Outro fator que interfere nos gastos do 

cliente é o seu apreço por novidades. O estudo evidenciou ainda uma relação inversa, pois as 
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pessoas que afirmaram apreciar a disposição de produtos complementares próximos, tenderam 

a gastar menos em suas compras, talvez por passarem menos tempo na loja, devido à maior 

facilidade de encontrar os produtos. 

Nos estudos de Sesso Filho (2003), as principais conclusões foram de que o setor 

de supermercados apresentou grande importância na geração de emprego, renda, produção e 

imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) para o período 1990-1999 e o PIB 

setorial foi de aproximadamente 5% do produto interno bruto nacional. Segundo Sesso Filho 

(2003), o maior impacto da variação da produção dos supermercados em termos de geração de 

emprego, renda e produção ocorreu sobre os setores de agropecuária, outros produtos 

alimentares, beneficiamento de produtos vegetais, indústria de laticínios, comércio, serviços 

prestados às famílias e aluguel de imóveis. Outras indústrias também se mostraram como 

grandes influências nas vendas dos supermercados, principalmente artigos plásticos, artigos 

do vestuário e serviços prestados às empresas. Isto já evidencia uma mudança no perfil de 

vendas dos supermercados e a característica de mercado anteriormente discutida de 

crescimento dos hipermercados e da diversificação dos tipos de produtos comercializados. 

Cunha, Marchetti e Prado (2004) analisaram questões sobre as marcas próprias no 

varejo supermercadista, indicando que é necessário desenvolver estratégias para que o cliente 

identifique qualidade e o valor nos produtos, para que de fato haja diferenciação do varejista. 

No estudo, qualidade percebida e valor apresentaram relação positiva e significativa; já a 

variável valor foi a mais fortemente relacionada à lealdade do consumidor. Qualidade 

percebida e valor foram as variáveis fundamentais relacionadas à lealdade do consumidor às 

marcas próprias de alimentos comercializados em supermercados. Assim, qualidade e valor 

percebidos pelos clientes são fatores importantes nas questões competitivas deste segmento, 

principalmente em relação às marcas próprias.  

Simões (2006) discutiu a escolha do consumidor pelo supermercado em que faz 

suas compras, indicando que tal escolha se baseia em critérios subjetivos, devido à 

impossibilidade deste consumidor conhecer todos os preços de produtos, seja pela variedade 

ou mudança constante dos preços dos produtos. Assim, critérios como reputação do 

estabelecimento são utilizados pelo cliente na escolha entre lojas de uma mesma região, 

destacando a importância da diferenciação da empresa. Os resultados da pesquisa de Simões 

(2006) apontam que o real poder de mercado no setor supermercadista está na concorrência 

local e que os resultados para determinada região divergem de outras em relação ao 

desempenho do setor. Assim, o autor ressalta que, para fazer essa avaliação, é necessário se 

focar na competição local. 
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Mesquita e Lara (2007) identificaram quais atributos são valorizados pelos 

consumidores por ocasião da escolha do estabelecimento de compra. Segundo os autores, à 

medida que os anseios dos clientes são satisfatoriamente atendidos, a relação deles com a 

empresa varejista passa a ser de repetição de compras, o que significa a existência de um tipo 

de lealdade. Mesquista e Lara (2007) destacaram, dentre os construtos para a escolha da loja, 

as variáveis relacionadas ao produto e sua qualidade; ao ambiente interno e externo; ao 

atendimento e à oferta de facilidades financeiras. 

Vieira e Damacena (2007) ressaltaram a importância de se entender como a 

lealdade é formada, analisando os seus antecedentes e consequentes, o que estes autores 

realizaram por meio de estudo nas diferenças de comportamentos entre indivíduos leais e não 

leais no segmento supermercadista. Assim, os autores buscaram identificar as variáveis que 

discriminam os grupos de lealdade nos supermercado, concluindo que as variáveis mais 

importantes para o cliente leal neste segmento são o comprometimento afetivo, a satisfação 

com o ambiente e o valor proporcionado pelas experiências dos supermercados. 

Os estudos de Espartel et al. (2008) avaliaram as relações entre a confiança e o 

valor percebido como antecedentes da lealdade ao longo do tempo, e uma das situações de 

consumo analisadas é a compra em supermercados, juntamente com a compra em postos de 

gasolina e consumo de cerveja. O estudo demonstrou o impacto positivo que a confiança 

exerce no valor percebido, e o impacto positivo que a confiança e o valor percebido pelo 

histórico e experiências de compra passadas exercem na lealdade. Assim, é necessário 

reforçar a confiança do cliente para estimular sua percepção de valor, que seria uma 

importante etapa para geração de lealdade do cliente ao longo do tempo. 

Na pesquisa de Vargas (2010), as principais observações em relação à análise 

descritiva foram quanto ao gênero, pois, segundo a pesquisa, a mulher tem maior participação, 

tanto na decisão quanto na realização de compras em supermercados, embora haja destaque 

para o crescimento da participação masculina. O estudo mostrou que os filhos têm influência 

na decisão e pouca participação na realização das compras. Os resultados mostraram ainda 

que a maioria dos consumidores optou por comprar em seu supermercado preferido, com 

frequência de compra variando entre diária e quinzenal, e que os consumidores com renda 

mais elevada frequentam mais assiduamente os supermercados. Outra situação observada na 

pesquisa foi que quanto maior a frequência de compra, maiores os gastos mensais nos 

supermercados. 

Ceribeli (2011) pesquisou construtos que pudessem explicar a satisfação dos 

consumidores no varejo supermercadista. Dentre as constatações do estudo, destacou-se a 
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identificação de dois construtos principais: a imagem do varejista e as experiências de 

consumo.  Isso resultou em um modelo de satisfação no varejo, apresentado na figura a 

seguir:  

Figura 4: Modelo de satisfação no varejo supermercadista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ceribeli (2011) 

Dessa forma, os elementos das experiências de consumo mais relevantes do ponto 

de vista da satisfação do consumidor, foram os seguintes aspectos: o ambiente de loja; o 

relacionamento entre o cliente e os funcionários do varejista; o sortimento disponibilizado 

pelo varejista; a conveniência fornecida aos consumidores durante suas compras; a venda de 

produtos de marcas próprias; a presença de outros tipos de varejistas no ambiente físico do 

supermercado; a presença de estacionamento; o relacionamento entre os próprios clientes; os 

aspectos monetários; e a comunicação desenvolvida pelo varejista (CERIBELI, 2011). 

Para Marin e Moretti (2012), a composição de ações de Responsabilidade Social 

Empresarial, agrupadas em fatores de ética e consciência, são importantes para possibilitar 

melhores resultados e eficácia da comunicação junto aos públicos das empresas 

supermercadistas. Entretanto, a dimensão denominada Comportamento Social, envolvendo 

questões voltadas a aspectos internos, menos expostos pelas empresas, como programas para  

jovens e adolescentes, políticas salariais, programas de alfabetização, subsídios educacionais a 

colaboradores e programas de saúde, não apontou significância na percepção do consumidor. 

As dimensões de Ética e Consciência, envolvendo atendimento, padrões éticos de tratamento, 

preservação patrimonial, patrocínio de esportes, programas de deficientes e de colaboradores 
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da 3ª idade, além de estação de reciclagem, foram melhor percebidos e influenciaram mais na 

imagem de marca frente aos consumidores. Assim, ações ligadas à classificação de Ética e 

Consciência possibilitariam aos supermercados resultados mais eficientes de comunicação 

com seus públicos e aumentariam seu potencial de rentabilidade.  

Abimnwi e Njuguna (2015) pesquisaram como as características do ambiente 

podem garantir um comportamento positivo do consumidor do varejo supermercadista. Os 

autores identificaram que o cheiro é fator preponderante no ambiente, sendo mais importante 

do que a música de fundo e a iluminação. O perfume agradável no supermercado torna o 

ambiente de compras mais propício para os compradores, assim como tem relação 

significativa com o tempo que o consumidor passa no supermercado. Aromas agradáveis 

aumentam o tempo que os consumidores gastam em supermercados no Quênia e reduzem as 

chances de os clientes saírem do supermercado, incentivando-os a procurar mais mercadorias.  

Ceribeli e Merlo (2015) identificaram as variáveis mais importantes para a 

satisfação de consumidores de varejos supermercadistas do interior do estado de São Paulo. 

Dentre as principais constatações do estudo, destaca-se a identificação de três dimensões que 

devem ser utilizados conjuntamente para estimular a satisfação do consumidor: as 

expectativas desenvolvidas, as experiências de compra e a imagem do varejista. Os 

supermercadistas devem, então, focar seus esforços para conhecer as expectativas de seus 

públicos-alvo para garantir um desempenho compatível com o que eles esperam. Ressalta-se 

que existem dois grupos de expectativas: expectativas do que deveria ser e expectativas do 

que é aceitável, exigindo que o gestor conheça as expectativas do cliente para um desempenho 

ideal e para um desempenho mínimo aceitável pelos consumidores. Dentre os serviços 

adicionais para gerar satisfação do cliente, os autores sugerem que o supermercado 

disponibilize aos clientes: entrega em domicílio, disponibilidade de funcionários para pacote, 

serviço de compras por telefone, serviços financeiros, dentre outros que agreguem tempo e 

conveniência. Na pesquisa de Ceribeli e Merlo (2015), o fator preço mostrou-se irrelevante na 

formação da satisfação dos consumidores no varejo supermercadista. Entretanto, os autores 

destacam que não é possível desprezar este elemento, pois ele funciona como atributo de 

escolha entre diferentes supermercados.  

Beneke et al. (2015) concluíram que a importância dos elementos que compõem 

os programas de fidelidade de clientes em supermercados variam de acordo com as 

preferências do consumidor. Os autores identificaram que os clientes não querem acumular 

pontos ao longo do tempo, eles preferem retornos imediatos, o que confere maior importância 

aos programas de recompensas com base em produtos específicos da cesta dos clientes, de 
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forma mais segmentada e customizada.  Os consumidores pesquisados preferiram receber 

recompensas imediatas a armazená-las para uso posterior. Assim, nesta pesquisa, programas 

de acúmulos de pontos foram menos eficazes para satisfação e estímulo a atitudes de lealdade 

do cliente do que os programas de recompensa imediata. Os clientes preferiram ainda receber 

a recompensa em dinheiro ou em desconto no valor total de sua compra, e não apenas em 

determinados produtos especificados pelo varejista. Assim, observa-se quais características 

em um “programa de fidelidade” podem ter melhor efeito para reter o cliente. 

Costa e Farias (2016), ao estudarem os efeitos da música no ambiente, 

identificaram que a música ao vivo, comparada à música mecanizada ou à ausência de 

música, é capaz de influenciar os aspectos afetivos dos consumidores, levando-os a uma 

avaliação mais positiva do ambiente varejista. Dessa forma, a música ambiente contribui para 

atitudes mais favoráveis, como boca a boca positivo e recomendações da empresa a amigos e 

familiares. Identificou-se ainda que a música ao vivo mostra-se mais influente sobre o 

comportamento do consumidor quando estes estão menos concentrados com a atividade de 

compra. Os resultados sugeriram ainda que consumidores que estão ouvindo música ao vivo 

no ambiente supermercadista e apenas aguardando para finalizar a compra estão com as 

emoções mais intensas e mais predisposições para terem comportamentos favoráveis à marca. 

O prazer induzido pela harmonia da música melhora a avaliação da qualidade do ambiente e 

do serviço, afetando positivamente a intenção de retorno dos clientes. O que se destacou na 

pesquisa, foi o fato de que os estabelecimentos pesquisados não eram projetados para 

experiências hedônicas, tendo um público que geralmente busca preços baixos e, assim, não 

havendo investimento em estrutura física diferenciada. Assim, observa-se que, também neste 

tipo de ambiente, a música ao vivo oferece um diferencial para o cliente, não sendo uma 

estratégia de difícil operacionalização ou alto custo para o varejista. 

Malik et al (2016)  também realizaram estudos no objetivo de descobrir como 

determinados fatores influenciam o comportamento de compras dos clientes em 

supermercados. Os autores estudaram a influência de fatores como promoção e ofertas 

especiais, fácil acesso ao supermercado, conveniência geográfica e localidade, atendimento ao 

cliente, exploração, fator de preço, efeitos socioeconômicos, limpeza, estética e fuga de 

trabalho de rotina na percepção do consumidor como questões influenciadoras nas decisões de 

compras em supermercados. O público foi dividido por sexo, diferenciando os fatores de 

importância entre os públicos feminino e masculino. Identificou que, para as mulheres, os 

fatores mais importantes são promoções e ofertas especiais, além dos fatores de escape, 

indicando uma mescla entre compra racional e compra por emoção, com propensão aos apelos 
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promocionais. Já para os homens, aspectos de conveniência geográfica e localização, serviços 

ao cliente, efeitos socioeconômicos, embalagem e manuseio de produtos com qualidade, além 

de limpeza, são critérios os mais significativos. 

Castelo, Cabral e Coelho (2016), ao analisar dimensões que envolvem o brand 

equity de marcas próprias, comparando-as a marcas de grandes fabricantes em supermercados, 

perceberam que os elementos do mix de marketing se relacionam de forma específica para 

marcas próprias de supermercados e marcas de fabricantes. Castelo, Cabral e Coelho (2016) 

analisaram, por exemplo, que o composto preço se apresenta de forma oposta para as marcas 

próprias e de fabricantes, observando que a relação entre preço mais alto e maior qualidade 

existe para as marcas de fabricantes, mas que essa relação não é significativa quanto às 

marcas próprias. Outro achado da pesquisa referiu-se à relação hipotética entre intensidade de 

distribuição e qualidade. Tal relação mostrou-se significativa, tanto para as marcas dos 

fabricantes quanto para as marcas próprias dos supermercados, destacando a importância da 

logística de distribuição, a presença do produto nas prateleiras para a percepção do 

consumidor e a formação da imagem da marca. Os autores perceberam ainda que o desconto 

de preços não afetaria significativamente o brand equity, já que tanto as marcas de fabricantes 

quanto as marcas próprias costumam realizar ofertas. Assim, a prática de ofertas não teria um 

efeito negativo na percepção de qualidade das marcas em nenhuma das situações. Neste 

estudo, destacou-se que a lealdade à marca dos fabricantes ou às marcas próprias de 

supermercados é devida à experiência de compra ou uso dessas marcas. Assim, percebe-se 

que a formação do brand equity para essas marcas é relativa, e a formação de valor frente ao 

cliente difere dependendo do contexto de compra e do tipo de produto consumido. 

Os estudos de Filipe, Marques e Salgueiro (2017) avaliaram a influência do 

formato da loja e da participação em programas de fidelidade no relacionamento de confiança 

e lealdade entre os consumidores no varejo supermercadista português. Os resultados sugerem 

que a satisfação e confiança dos clientes tem um impacto positivo na lealdade deste 

consumidor. Além disso, os autores identificaram que o impacto da satisfação na lealdade é 

maior para os clientes membros dos “programas de fidelidade” do supermercado. Filipe, 

Marques e Salgueiro (2017) sugerem que, quando os clientes se inscrevem “programas de 

fidelidade”, eles podem assumir um relacionamento mais forte e mutuamente mais confiável 

com o varejista, potencializando o impacto que a satisfação destes clientes tem na lealdade.   

Sivapalan e Jebarajakirthy (2017) investigaram e propuseram um mecanismo 

abrangente para aumentar a lealdade do cliente através de práticas de qualidade de serviço. As 

dimensões avaliadas foram: aspecto físico (dimensão ambiental / atmosfera de loja); 
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confiabilidade (a capacidade da loja de entregar o serviço que foi prometido aos clientes, com 

precisão e sem erros); interação pessoal (percepção do cliente sobre cortesia, competência, 

confiabilidade e cordialidade dos funcionários); resolução de problemas (capacidade da loja 

de lidar com problemas como devoluções, trocas e reclamações) e política da empresa (que se 

refere às decisões administrativas da loja em relação aos mix de produtos, programas de 

fidelidade, facilidades de crédito, horário de funcionamento, estacionamento e serviços 

adicionais oferecidos ao cliente). Dentre estas dimensões, os aspectos físicos, a interação 

pessoal e política da empresa apresentaram influência mais significativa para a lealdade do 

cliente, sendo a política o principal determinante para esta lealdade. Os resultados também 

demonstraram que as informações sobre os varejistas contribuem para melhorar a avaliação 

favorável do cliente sobre tais aspectos do supermercado.  

Atulkar e Kesari (2017), ao estudarem o papel dos valores hedônicos de compras 

em hipermercados indianos, identificaram relação positiva entre os valores hedônicos de 

compras e a satisfação, a lealdade e as intenções de recompra do cliente. Os valores hedônicos 

abordariam as seguintes variáveis como interferentes na satisfação do consumidor: o 

entretenimento, a exploração, as gratificações, questões sociais, status, concepções e valores. 

O estudo demonstra ainda o papel moderador do gênero nessas relações, sugerindo que 

homens e mulheres têm um nível diferente de comportamento de compras quando se trata de 

ver a influência dos valores hedônicos de compras.  

Thuan, Ngoc e Trang (2018) estudaram a lealdade do cliente em supermercados a 

partir da adoção de uma abordagem de “gestão da experiência do cliente” na loja. Segundo os 

autores, os elementos do gerenciamento da experiência do cliente afetam a lealdade do cliente 

indiretamente por meio de experiências sensoriais, sociais e de satisfação. Segundo os autores, 

existem seis componentes da gestão da experiência do cliente: nome da marca, espaço, 

mercadoria, equipe, estacionamento e a presença de outras lojas nos supermercados. Fatores 

do perfil do cliente como renda, educação e ocupação modificam os resultados do modelo. Os 

resultados da pesquisa confirmam que trabalhar tais fatores impacta na lealdade de clientes 

nos supermercados. Desenvolvendo os critérios de gestão da experiência do cliente, os 

supermercados podem oferecer melhor experiência de compra ao consumidor, o que estimula 

diretamente a sua lealdade. 

Os resultados da pesquisa de Thuan, Ngoc e Trang (2018) mostraram ainda a 

influência de fatores relacionados ao perfil do cliente nos resultados do modelo. Percebeu-se 

que a faixa etária e o estado civil do cliente não alteram as relações no modelo de pesquisa 

para os resultados, mas renda, educação e ocupação diferentes do grupo de clientes modifica o 
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significado dos fatores para os indivíduos, alterando os resultados do modelo. Os autores 

destacam, assim, que é necessário gerenciar da experiência do cliente no setor de 

supermercados para gerar uma melhor experiência de compra, experiência social na loja e, 

assim, satisfação.  

Isto deverá ser feito por meio dos seguintes componentes: marca do supermercado 

(imagem de marca); espaço e design do supermercado (atmosfera de loja); produtos 

commodities (qualidade e mix de produtos principais); equipe de atendimento do 

supermercado; presença de estacionamento; e presença de diferentes tipos de lojas dentro do 

supermercado(serviços extras / conveniência). Desenvolvendo tais critérios, os supermercados 

podem oferecer melhor experiência ao cliente, o que estimula diretamente a sua lealdade 

(THUAN; NGOC; TRANG, 2018). 

Foi possível realizar breve análise, com discussão dos principais resultados, dos 

estudos empíricos que abordam o varejo supermercadista e os laços relacionais para a 

lealdade do consumidor. Dessa forma, elencam-se as principais pesquisas para o segmento em 

questão, a partir de um quadro-resumo das características básicas dos estudos apresentados. 

  

Quadro 5: Estudos empíricos que abordam os laços relacionais no varejo supermercadista 
 

Autor/ 

Ano 

Tema Objetivo Método Público-alvo e 

local do estudo 
Prado e 
Marchetti 

(1997) 

Excelência em 
supermercados: a 

dimensão da satisfação 

do consumidor 

Discutir as dimensões da 
excelência de serviços em 

um supermercado, 

examinando a operação 

supermercadista e o mix  
oferecido.  

Pesquisa 
quantitativa - 

survey analisado 

por  Análise 

Fatorial. 

Consumidores de 
18 supermercados 

da região de 

Curitiba-PR. 

Révillion, 

1998 

Um estudo sobre a 

satisfação do 

consumidor com o 

setor supermercadista 
em Porto Alegre. 

Medir o nível de satisfação 

dos consumidores que 

frequentam as empresas 

supermercadistas localizadas 
em Porto Alegre-RS. 

Estudo quali-

quanti, com 

entrevistas em 

profudidade e 
survey analisada 

por estatística 

descritiva. 

Cliente de diversos 

Supermercados da 

cidade de Porto 

Alegre-RS. 

Borges 

(2001) 

Marketing de varejo: as 

estratégias adotadas 
pelos supermercados 

de vizinhança para 

conquistar e fidelizar 

clientes 

Avaliar o efeito das 

estratégias de marketing 
adotadas pelos 

‘supermercados de 

vizinhança’, de Belo 

Horizonte, para a conquista 
e fidelização de clientes. 

Pesquisa mista, 

aplicando análise 
qualitativa às 

entrevistas e 

análise 

quantitativa por 
estatísticas 

descritivas. 

Clientes e gerentes 

de supermercados 
de vizinhança da 

cidade de Belo 

Horizonte - MG.. 

Pereira 

(2001) 

Marcas de 

supermercado 

Analisar as marcas próprias 

de supermercados e a 
influência dos componentes 

do mix de marketing sob 

essas marcas e seu consumo 

no varejo supermercadista. 

Pesquisa 

quantitativa com 
análise estatística 

descritiva. 

Cinco cadeias 

supermercadistas e 
150 compradores de 

supermercados da 

cidade de São Paulo 
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Autor/ 
Ano 

Tema Objetivo Método Público-alvo e 
local do estudo 

Angelo, 

Siqueira e 

Fávero 

(2003) 

As Compras Não 

Planejadas em 

Supermercados: a 

Importância do Tempo 
e da Organização da 

Loja na Determinação 

dos Gastos 

Analisar como o tempo de 

permanência nas áreas de 

compra e a importância 

atribuída à disposição dos 
produtos nos corredores e 

gôndolas afetam os gastos 

totais. 

Pesquisa 

quantitativa, com 

survey analisada 

por regressão 
linear múltipla. 

Clientes de 

supermercados e 

hipermercados 

nas quatro regiões 
geográficas do 

município de São 

Paulo (Norte, Sul, 

Leste e Oeste). 

Sesso 
Filho 

(2003) 

O setor 
supermercadista no 

Brasil nos anos 1990 

Analisar o impacto das 
modificações do setor 

supermercadista sobre a 

economia brasileira 

utilizando a teoria insumo-
produto. 

Pesquisa 
quantitativa com 

base na análise de 

matrizes 

econômicas, por 
índices de 

impacto do varejo 

supermercadista. 

Grandes empresas 
supermercadistas 

brasileiras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cunha, 

Marchetti 
e Prado 

(2004) 

Lealdade do 

Consumidor às Marcas 
Próprias de Produtos 

Alimentícios 

Comercializados em 

Supermercados. 

Analisar a lealdade do 

consumidor às marcas 
próprias de produtos 

alimentícios comercializados 

em supermercados e a 

influência de seus 
antecedentes sobre ela. 

Método misto - 

entrevistas em 
profundidade e 

survey com 

consumidores, 

analisadas por 
análise de 

conteúdo e análise 

fatorial. 

Donas de casa de 

consumidoras de 
marcas próprias de 

supermercados e 

hipermercados em 

Curitiba-PR. 

Simões 

(2006) 

Uma análise sobre a 

estrutura, conduta e 
desempenho do setor 

de supermercados do 

Brasil 

Oferecer um panorama geral 

a respeito do setor 
supermercadista, ao analisar 

seu ambiente e condições 

básicas de funcionamento, 

seus fatores que exercem 
influência sobre o grau de 

competição e formação de 

preços, a conduta estratégica 

dos agentes, e a sua 
performance econômica. 

Pesquisa 

documental dos 
registros 

econômicos do 

setor 

supermercadista 
brasileiro e 

análise 

quantitativa dos 

números do 
segmento. 

Dados econômicos 

de desempenho                                                                         
do setor 

supermercadista 

brasileiro a partir da 

década de 70 até os 
anos 2000. 

Mesquita e 

Lara 

(2007) 

Atributos 

determinantes da 

lealdade à loja: estudo 

do setor 
supermercadista 

Identificar os atributos 

valorizados pelos 

consumidores para escolha 

do estabelecimento de 
compra 

Pesquisa 

quantitativa - 

survey, analisada 

por modelagem 
de equações 

estruturais. 

 

Consumidores de 

supermercados em 

Belo Horizonte-

MG. 

Vieira e 

Damacena 
(2007) 

Loyalty in the 

Supermarket 

Entender como a lealdade 

em supermercados é 
formada, analisando os seus 

antecedentes e consequentes 

e identificando as variáveis 

que discriminam os grupos 
de lealdade. 

Pesquisa 

quantitativa com 
survey on-line 

analisada por 

meio de análise 

discriminante. 

Consumidores de 

supermercados em 
todo o Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Espartel et 

al (2008) 

Antecedentes da 

lealdade: um estudo 

longitudinal 

Avaliar as relações entre a 

confiança e o valor 

percebido como 
antecedentes da lealdade do 

consumidor ao longo do 

tempo.  

Pesquisa 

quantitativa, teste 

de modelo teórico 
adaptado em uma 

survey, com 

análise por 

modelagem de 
equações . 

Alunos de 

graduação em 

universidade 
privada brasileira 

(consumo em 

supermercados, 

postos de gasolina e 
marcas de cerveja). 
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Autor/ 
Ano 

Tema Objetivo Método Público-alvo e 
local do estudo 

Vargas 

(2010) 

Comportamento de 

compra do consumidor 

no varejo 

supermercadista: o 
caso de Mato Grosso. 

Estudar o comportamento de 

compras do consumidores de 

alimentos no varejo 

supermercadista de Mato 
Grosso. 

Pesquisa 

quantitativa com 

survey analisada 

por meio de 
análise de 

clusters. 

Consumidores de 

supermercados do 

estado brasileiro de 

Mato Grosso. 

Ceribelli 

(2011) 

Experiências de 

consumo e satisfação 

dos clientes no setor 
supermercadista: um 

estudo no interior do 

Estado de São Paulo 

Identificar os elementos das 

experiências de consumo 

mais importantes para a 
formação da satisfação dos 

clientes supermercadistas 

residentes no interior do 

Estado de São Paulo. 

Pesquisa 

quantitativa por 

survey com 
análise fatorial e 

análise de 

regressão. 

Consumidores de 

supermercados em 

municípios das 
regiões Central e 

Nordeste do estado 

de São Paulo. 

Marin e 
Moretti 

(2012) 

A responsabilidade 
social empresarial e o 

marketing:  reflexos na 

atitude e na lealdade do 

consumidor de 
supermercados em São 

Paulo/SP 

Analisar as reações dos 
consumidores ao marketing, 

baseado na 

Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE), 
avaliando o grau de lealdade 

e a atitude do consumidor. 

Pesquisa 
quantitativa com 

survey analisada 

por análise 

fatorial e 
regressão linear. 

Consumidores de 
supermercados na 

cidade de São Paulo 

Abimnwi 

e Njuguna 

(2015) 

An analysis of in store 

environment ambience  

Factor influence on 
consumer behaviour 

Analisar como as 

características do ambiente 

em um supermercado podem 
garantir um comportamento 

positivo do consumidor. 

Pesquisa 

quantitativa - 

survey analisado 
por  Análise 

Fatorial. 

Consumidores dos 

cinco maiores 

supermercados de 
Nairobi, no Quênia. 

 

 

 

Ceribeli e 
Merlo 

(2015) 

Antecedentes Mais 
Relevantes da Satisfação 
dos Consumidores no 
Varejo Supermercadista 

Identificar as variáveis mais 
importantes para a satisfação 
de consumidores em 
supermercados.  

Pesquisa 
quantitativa - 
survey analisado 
por  Análise 

Fatorial. 

Consumidores de 
varejos 
supermercadistas do 
interior do estado de 

São Paulo 

Beneke et 

al (2015) 

Scrutinising the 

effectiveness of 
customer loyalty 
programmes: A study of 

two large supermarket 
chains in South Africa 

Investigar a eficácia de 

programas de fidelização na 
satisfação e retenção do 
cliente, analisando os 

elementos mais importantes 
para influenciar preferências e 
lealdade. 

Pesquisa 

quantitativa por 
survey analisada 
por análise fatorial. 

Consumidores 

participantes dos 
programas de 
fidelidades de dois 

grandes 
supermercados da 
África do Sul. 

Costa e 

Farias 
(2016) 

Efeitos da Música ao 
Vivo e Mecanizada em 
Ambientes de Varejo 

Supermercadista 

Analisar o efeito da música 
sobre o comportamento do 
consumidor em ambientes 

supermercadistas. 

Pesquisa 
experimental com 
abordagem 

quantitativa. 

Clientes em dois 
supermercados na 
cidade de Recife-PE. 

 

Malik et al 

(2016)   

Determinants of 

consumer satisfaction at 
supermarkets: an 
empirical study from 

Pakistan 

Identificar como diversos 

fatores de satisfação podem 
influenciar nas decisões de 
compras em supermercados. 

Pesquisa 

quantitativa - 
survey analisado 
por  Análise 

Fatorial 

Consumidores de 

Supermercados das 
cidades de Lahore e 
Faisalabad, no 

Paquistão. 

 

Castelo, 

Cabral e 
Coelho 

(2016) 

 
Comparative Analysis of 

the Antecedents and 
Dimensions of Brand 
Equity Between Food 

Processors’ Brands and 
Supermarket’s Private 
Labels 

 
Identificar, avaliar e comparar 

o impacto dos antecedentes e 
determinantes do brand equity 
nas marcas próprias dos 

supermercados versus marcas 
de manufaturados do setor de 
alimentos. 

 
Pesquisa 

quantitativa por 
survey com análise 
por modelagem de 

equações 
estruturais. 

 
Consumidores de 

alimentos de marca 
própria de um 
supermercado, em 

Fortaleza-CE, 
podendo compará-
los à marca top-of-

mind e outras seis do 
segmento. 
 



73 
 

Autor/ 
Ano 

Tema Objetivo Método Público-alvo e 
local do estudo 

Filipe, 

Marques e 

Salgueiro 

(2017) 

Customers' relationship 

with their grocery store: 
direct and moderating 
effects from store format 

and loyalty programs 

Avaliar a influência do 

formato da loja e da 
participação em programas de 
fidelidade no relacionamento 

de confiança e lealdade entre 
os consumidores do varejo 
supermercadista.  

Pesquisa mista 

(quali-quanti). 
Aplicação de 
entrevistas com 

gestores de lojas e 
survey com 
clientes dos 

supermercados. 

Consumidores do 

varejo 
supermercadista de 
Portugal. 

Sivapalan 

e  

Jebarajakir
thy (2017) 

An application of 
retailing service quality 

practices influencing 
customer loyalty toward 
retailers 

 

Investigar e propor um 
mecanismo abrangente para 

estimular a lealdade do cliente 
através de práticas de 
qualidade de serviço.  

 

Pesquisa 
quantitativa -

survey com análise 
fatorial e 
modelagem de 

equações 
estruturais. 

Consumidores  de 3 
grandes 

supermercados do 
Sri Lanka. 

Atulkar e 
Kesari 

(2017) 

Satisfaction, loyalty and 
repatronage intentions: 
Role of hedonic 
shopping values. 

Identificar o papel dos valores 
de compras hedônicos na 
criação de satisfação, lealdade 
e recompra dos consumidores.  

Pesquisa 
quantitativa por 
meio de survey, 
com análise por 

modelagem de 
equações 
estruturais. 

Consumidores de 
hipermercados da 
Índia Central. 

Thuan, 

Ngoc, 
Trang, 

2018 

Does Customer 
Experience Management 

Impact Customer 
Loyalty Shopping at 
Supermarket? The Case 
in the Mekong Delta, 

Vietnam 

Analisar a lealdade do cliente 
em supermercados quando se 

adota uma abordagem de 
gestão da experiência do 
cliente na loja.  

 

Pesquisa 
quantitativa por 

meio de survey e 
análise fatorial 
seguida de 
modelagem de 

equações. 

Consumidores de 
supermercados na 

região do Delta do 
Mekong, no Vietnã. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).     

        

É possível destacar, nestas pesquisas, a presença dos vários laços apresentados 

anteriormente pela literatura específica de marketing de relacionamento e sobre laços 

relacionais, com destaque para os laços operacionais, socioemocionais, de localização, 

conveniência, de serviços personalizados e lealdade. Os estudos descritos foram utilizados 

como base para a adaptação dos laços relacionais ao contexto deste estudo, o que é 

explicitado a seguir. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.4.4  Os laços relacionais adaptados ao contexto do estudo e a estrutura conceitual da 

pesquisa 

 

Realizar uma análise sobre os tipos de laços que se encaixam na realidade 

contextual deste estudo permitirá atingir os objetivos descritos. As características inerentes ao 

relacionamento do cliente com a empresa varejista, descritas na literatura e já detalhadas neste 

capítulo, são abordadas como construtos componentes dos tipos de laços relacionais, de 

maneira que se transformem em categorias para análise do estudo. São utilizados, para isso, 

alguns critérios apresentados pela teoria de marketing de relacionamento e comportamento do 
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consumidor no varejo, conforme autores como Schiffman e Kanuk (2000), Lam (2001), 

Blackwell, Miniard e Engel (2011) e Levy e Weitz (2012). Mas a principal base teórica para 

este estudo advém da teoria de laços relacionais no contexto B2C, apoiada principalmente em 

Liljander e Strandvik (1995), Arantola (2002), Gomes (2014) e Duarte (2017), além dos 

benefícios relacionais de Gwinner et al (1998). Serão utilizados também alguns dos construtos 

aplicados em pesquisas anteriores para o contexto específico do varejo supermercadista. 

Podem-se identificar na literatura alguns exemplos dos laços atuando em 

conjunto, ou dos construtos que os compõem interagindo entre um tipo de laço e outro. Ao 

analisar a força dos laços, Arantola (2002) une laços emocionais, psicológicos e culturais. 

Duarte (2017) une os laços psicológicos aos ideológicos e culturais. Diversos autores, como 

Butz e Godstein (1996), Lourenço (2014), Lima e Fernandes (2015), citam confiança como 

um construto de laço emocional e social ao mesmo tempo. A proximidade e o apego do 

consumidor à loja e seus funcionários também podem ser vistos como aspectos pertencentes 

aos laços sociais e emocionais ao mesmo tempo.  

Baker et al. (2002) apresentam disponibilidade de mercadoria como conveniência, 

mas isso também envolve laços operacionais em mix de produtos. Levy e Weitz (2012) citam 

disponibilidade de produtos, referindo-se à facilidade do cliente encontrar os produtos na 

prateleira; e tal critério poderia ser parte tanto de laços psicológicos, incorrendo em menor 

custo psíquico, quanto dos laços de ambiente, referindo-se a um layout mais adequado. 

Comunicação pode ser entendida tanto no contexto de interação com o cliente, um 

constante contato (SHAMMOUT; POLONSKY; EDWARDSON, 2007), fazendo parte dos 

laços sociais, como pode fazer parte de critérios dos laços de ambiente, sendo parte do 

merchandising e layout, ou dos laços operacionais, como um critério de bom atendimento 

(LEVY E WEITZ, 2012).  

Na pesquisa de Lourenço (2014), o crédito não é um critério visto pelo cliente 

como algo puramente econômico, mas manifesta-se como um critério de laço social e 

emocional, pela segurança na compra e porque a empresa o reconhece e confia nele 

oferecendo-lhe crédito. Os laços culturais são tratados como um tipo de laço específico, pelo 

peso que podem apresentar no contexto de uma cidade de médio porte, que não vive a 

realidade das grandes metrópoles, conforme propõe Lourenço (2014). Os laços ideológicos, 

que envolvem características do perfil do consumidor, seus valores, motivações, interesses, 

tiveram seus construtos redistribuídos nos laços psicológicos e culturais, pois os limites entre 

estes e aquele, para o contexto deste estudo, tornavam-se ínfimos e, por isso, de difícil 

delimitação. No intuito de facilitar a construção dos instrumentos de pesquisa e dos critérios 
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de análise, unem-se os laços sociais e emocionais, denominando-os como laços 

socioemocionais. Quanto à personalização e serviços diferenciados, não serão vistos como 

laços estruturais, mas como um tipo de laço denominado serviços diferenciados ou de 

tratamento especial, com base nas definições de Gwinner et al (1998). 

Os laços geográficos poderiam ser interpretados como parte dos laços de 

conveniência, mas a literatura destaca que, para o segmento específico de supermercados, no 

contexto de cidades maiores (regiões metropolitanas), a distância e facilidade de acesso são 

critérios que pesam bastante na escolha do consumidor por uma loja, suplantando alguns 

outros laços (BORGES, 2001; VIEIRA; DAMACENA, 2007; MESQUITA; LARA, 2007; 

CERIBELI, 2011). Assim, percebeu-se a necessidade de dar um destaque a este laço, 

tratando-o de forma separada em um primeiro momento, para observar como ele se manifesta 

no contexto da pesquisa, já que, em um município de médio porte, as questões de distância e 

acesso podem possuir nuances específicas.  

O “laço de lealdade” é aqui acrescentado para perceber de que forma ele aparece 

no contexto do estudo, ou seja, identificar como as questões sobre lealdade estão envolvidas 

no relacionamento do cliente com o varejo supermercadista na cidade de médio porte em que 

o estudo se aplica. Identificou-se essa necessidade porque, como destacado anteriormente, a 

maioria dos estudos que trabalha relacionamento B2C e aborda os laços relacionais envolve a 

lealdade como um consequente da força desses laços.  

Aqui, a lealdade será explorada de forma a buscar identificar sua relação nos tipos 

e força dos laços, assim como nas nuances que envolvem o relacionamento do consumidor 

com a empresa. Os laços relacionais, na forma como estão aplicados neste estudo e podem ser 

observados por meio do quadro abaixo. 

 

Quadro 6: Os laços relacionais no contexto do varejo supermercadista 

Tipo de Laço 

Relacional 

Definição dos construtos que o envolvem (possíveis 

categorias do estudo) 
Base Teórica 

Laços 

Socioemocionais 

Atendentes simpáticos.  
Amizade e Familiaridade com a empresa e colaboradores. 

Personalização; reconhecimento pessoal (ser reconhecido 

pelos funcionários pelo nome). 

A loja confia no cliente – valoriza histórico, conhece-o bem.  
Afeto pelas pessoas e empresa.  

Apego à marca.  

Preferência pela marca - confiança / compromisso. 

 Associação da imagem pessoal com a imagem da loja pelo 
público que a frequenta (clientela da loja). 

Comunicação constante com o cliente (contato / interação – 

na loja e virtualmente – presença on-line / redes sociais). 

(WILSON; MUMALAMENI, 
1986; GWINNER et al, 1998; 
HENNIG-THURAU et al, 
2002; MESQUITA; LARA, 
2007; SHAMMOUT; 
POLONSKY; 
EDWARDSON, 2007; 
BLACKWELL; MINIARD; 
ENGEL, 2011; LOURENÇO, 
2014; BATEMAN; 
VALENTINE, 2015; 
BASSO; ESPARTEL, 2015). 
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Tipo de Laço 

Relacional 

Definição dos construtos que o envolvem (possíveis 

categorias do estudo) 
Base Teórica 

Laços 

Psicológicos e 

Culturais 

Compra como um momento agradável (prazer / gosta de ir à 

loja).  

Tempo psicológico na hora da compra (custos psíquicos).  

Cliente convencido da superioridade da marca. Imagem de 
marca positiva. O que o consumidor espera encontrar. 

Recomendação de terceiros. 

Motivações / Interesses. 

Segurança pela confiança na marca. Conforto e segurança 
que trazem menor percepção de risco ao cliente. 

Cultura local, Crenças/Valores,  

Cotidiano/ Hábito Costume geracional (familiar). 

Consumidor “bairrista”. 

(LILJANDER; 
STRANDVIK, 1995; BUTZ; 
GODSTEIN, 1996; 
GWINNER et al, 1998; 
SCHIFFMAN; KANUK, 
2000; BAKER et al, 2002; 
BLACKWELL; MINIARD; 
ENGEL, 2011; LOURENÇO, 
2014; CERIBELI; MERLO, 
2015; LIMA; FERNANDES, 
2015). 

Laços 

Econômicos 

Preço, crédito e possibilidades de pagamento. 

Ofertas/Descontos e promoções (brindes, sorteios) 
 “Faixa de Preço” aceitável: Custo X Qualidade, Custo X 

Tempo (economia de tempo). 

(GWINNER ET AL, 1998; 
ROJO, 1998; ARANTOLA, 
2002; 
BLACKWELL; MINIARD; 
ENGEL, 2011). 

Laços de 

Serviços 

Diferenciados 

(tratamento 

especial) 

Customização. Personalização de atendimento. 

Personalização de ofertas e serviços. Serviços 

diferenciados/preferenciais aos clientes conhecidos e 

assíduos. Facilidades para famílias / pais com crianças.  
Comunicação com o cliente constante.  

Informações atualizadas sobre perfil e histórico de compras 

do cliente. 

(BERRY, 1995; BERRY; 
PARASURAMAN, 1996; 
GWINNER et al, 1998; 
ARANTOLA, 2002; 
MESQUITA; LARA, 2007; 
CERIBELI; MERLO, 2015). 

Laços 

Operacionais 

Qualidade de Produtos (frescor dos hortifrutigrangeiros e 

carnes, validade, embalagem, conservação). 

Atendimento: Tempo (rapidez, quantidade de caixas); Nível 
do atendimento (qualidade no atendimento,  empresa 

disposta a solucionar o problema do cliente).  

Limpeza (apresentação) de cada seção. 

Mix de produtos (amplitude e sortimento – certeza da 
disponibilidade do produto na loja).  

Preços disponíveis nas gôndolas. Preços condizem com a 

etiqueta. Produtos cadastrados no sistema. 

(ROJO, 1998; 
BLACKWELL; MINIARD; 
ENGEL, 2011; LEVY; 
WEITZ, 2012; BATEMAN; 
VALENTINE, 2015; 
CERIBELI; MERLO, 2015). 

Laços 

Geográficos 

Proximidade do cliente – parte de seu percurso. Localização 

/ Distância – em termos de distância real, dificuldade e 
tempo para acesso. Boa acessibilidade no entorno.  

(ARANTOLA, 2002; 
BLACKWELL; MINIARD; 
ENGEL, 2011). 

Laços de 

Conveniência 

Conveniência (facilidades oferecidas, conforto, entrega, 

pedido por telefone ou aplicativo on-line, horário de 

funcionamento). 

Serviços agregados ofertados no local. 
 Ambiente externo – estacionamento; segurança do local. 

Tecnologia acessíveis ( presença virtual / compra on-line). 

(GWINNER et al, 1998; 
BAKER et al, 2002; 
SHAMMOUT; POLONSKY; 
EDWARDSON, 2007; 
BLACKWELL; MINIARD; 
CERIBELI; MERLO, 2015; 
ENGEL, 2011; SANTOS, 
2016;). 

Laços de 

Ambiente 

Atmosfera de Loja: música ambiente, odores, temperatura, 
iluminação, sinalização, público no local (crowding – 

quantidade de pessoas na loja), limpeza, organização, 

comunicação, ações de merchandising; design interno 

atrativo; fachada atraente; ambiente externo. 
Logística do consumidor: layout e design, instalações 

físicas, fluxo, disposição dos produtos, costume ou 

familiaridade com o local. Acessibilidade. 

(LAM, 2001; BAKER et al, 
2002; ZORILLA, 2002; 
MESQUITA; LARA, 2007;  
BLACKWELL; MINIARD; 
ENGEL, 2011; CERIBELI; 
MERLO, 2015) 
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Tipo de Laço 

Relacional 

Definição dos construtos que o envolvem (possíveis 

categorias do estudo) 
Base Teórica 

“Laço” de 

Lealdade 

Atitude favorável à marca. Costuma fazer Reclamações. 

Fala bem da empresa/ indica a amigos e familiares (boca a 

boca). Intenção de continuar comprando neste local. É a 

primeira opção de supermercado no momento de fazer 
compras. 

(DICK; BASÚ, 1994; 
OLIVER, 1997; 1999; 
LARÁN; ESPINOZA, 2004; 
MESQUITA; LARA, 2007; 
CERIBELI; MERLO, 2015; 
DUARTE, 2017).  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Ao longo da pesquisa bibliográfica, foi possível desenvolver o quadro acima. Essa 

fase teórica possibilitou o delineamento da etapa empírica. Observou-se que há um 

relacionamento de interinfluência entre as ações que nivelam as categorias de lealdade do 

consumidor ao vendedor e a formação dos laços relacionais entre eles. E estes aspectos que 

envolvem os laços relacionais e a lealdade, bem como sua influência mútua, podem interferir 

na força dos laços que formarão o verdadeiro relacionamento entre cliente e varejista. Esta 

estrutura conceitual é apresentada pela figura a seguir. 

Figura 5: Estrutura conceitual da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Tal estrutura de utilização dos laços relacionais serviu de base para construção dos 

instrumentos de pesquisa e das possíveis categorias de análise do conteúdo coletado. Segue-se 

o presente estudo com a descrição dos critérios metodológicos utilizados em sua etapa 

empírica, o que será objeto do capítulo subsequente. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

Com base na questão de pesquisa e nos objetivos apresentados, esta pesquisa 

classifica-se, quanto à natureza, como qualitativa. Segundo Minayo (2009), pesquisas 

qualitativas preocupam-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado, pois 

trabalham com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que não permite redução à operacionalização de variáveis.  

Hair et al. (2010) defendem que alguns temas são mais bem estudados com 

pesquisas qualitativas, o que é pode ser especialmente importante quando se estudam 

comportamentos complexos por parte dos consumidores, que podem ser afetados por fatores 

difíceis de reduzir a números, como experiências que envolvam influências culturais, 

familiares e psicológicas, difíceis de entender com métodos quantitativos. 

O método de pesquisa qualitativa em marketing tem ganhando seu espaço dentre 

os pesquisadores, pois existem várias razões para se utilizar pesquisa qualitativa em 

marketing, dentre elas, alcançar a compreensão de determinadas razões, determinar o grau de 

preferência dos consumidores em relação a marcas e descobrir motivações subjacentes. 

(VIEIRA; TIBOLA, 2005). 

Este estudo também é classificado, quanto aos meios, como exploratório, pois, 

segundo Gil (2010), pesquisas exploratórias buscam desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias para proporcionar um panorama geral sobre determinado tema no presente, 

estabelecendo a possibilidade de abrir caminhos para pesquisas futuras.  Beuren (2012) 

destaca que pesquisas exploratórias, são referentes a investigações detalhadas sobre um 

determinado assunto que ainda não foi explorado com profundidade. 

Apesar de haver vasta literatura sobre marketing de relacionamento e diversos 

estudos acerca dos fatores que envolvem e estimulam a lealdade do cliente, conforme 

ressaltado pela pesquisa bibliográfica aqui apresentada no capítulo dois, os aspectos voltados 

especificamente aos laços relacionais ainda não se encontram exauridos, principalmente para 

a realidade de um município de médio porte no interior do Brasil, em um segmento varejista  

como o supermercadista. Outro aspecto que demonstra a necessidade da pesquisa conforme é 

proposta, é que a maioria dos estudos sobre o tema é feito por pesquisas quantitativas, o que 

pode acabar não demonstrando adequadamente o potencial de todos dos tipos de laços 

relacionais. De acordo com Liljander e Strandvik (1995), para entender a força dos laços, um 



79 
 

estudo qualitativo sobre relações com clientes provavelmente daria as melhores informações.  

Além disso, no contexto estudado, pode haver grande influência de questões culturais e 

valores sociais, conforme afirma Lourenço (2014), o que não seria estudado com a 

profundidade necessária em uma pesquisa quantitativa. 

Esta pesquisa, a partir da forma como os dados foram coletados, classifica-se 

como um estudo de casos múltiplos. Yin (2010) destaca que o estudo de caso é adequado 

quando se pretende investigar o “como e o porquê” de um determinado evento, afirmando que 

permite a análise de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

destacando ainda que, por meio dele o pesquisador tem a possibilidade de pesquisar uma área 

na qual poucos estudos prévios tenham sido realizados. Gray (2012) contribui com esta ideia 

quando afirma que, no estudo de caso, o pesquisador tem o papel de obter um panorama 

profundo, intenso e holístico do contexto em estudo, envolvendo a interação nas vidas 

cotidianas de pessoas, grupos, comunidades e organizações. 

Yin (2005) classifica os estudos de caso em quatro tipos: único /holístico (tipo 1), 

único/combinado (tipo 2), múltiplo/holístico (tipo 3) e múltiplo/combinado (tipo 4), conforme 

demonstra a figura abaixo.  

Figura 6: Tipos básicos de estudos de caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Yin (2005). 

 

O primeiro tipo de estudo de caso examina apenas um único caso em nível 

holístico, tendo papel importante para testar uma hipótese ou teoria. O segundo tipo é a 

possibilidade de utilizar várias unidades de análise dentro de um único caso. O terceiro tipo 

usa vários casos para realizar uma mesma análise. E o quarto tipo combina múltiplas unidades 

de análise dentro de estudos de casos múltiplos, de forma a aumentar sua validade externa, 

dando-lhe maior confiabilidade e credibilidade (YIN, 2005). E este último tipo é o que se 

 

Tipo 1 

 

Tipo 3 

 

Tipo 2 

 

Tipo 4 

Caso único Casos múltiplos 

Holístico (unidade única de 

análise) 

 

Combinado (unidades 
múltiplas de análise) 
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aplica à presente pesquisa, pois foram analisadas duas empresas do segmento 

supermercadista; e cada caso de estudo possui duas lojas varejistas, uma mais central, outra 

mais periférica. As empresas em questão operam em um contexto bem semelhante. Assim, 

pode-se classificar esta pesquisa como um estudo de casos múltiplos/combinado.  

O uso do estudo de múltiplos casos contribui para um estudo mais convincente, 

porque permite contrastar as respostas obtidas de forma parcial em cada caso analisado. Neste 

tipo de estudo de caso, os investigadores estudam mais de um caso com o objetivo de realizar 

uma melhor análise, para atingir melhor compreensão e teorização. (YIN, 2005; 

MEIRINHOS; OSÓRIO, 2010). 

 Deste modo, segundo Yin (2005), se as conclusões forem idênticas a partir dos 

dois casos, elas dão a possibilidade de generalização. De acordo com o autor, os estudos de 

caso não representam uma "amostragem", e o objetivo do pesquisador é expandir e 

generalizar teorias (generalização analítica), e não enumerar frequências (generalização 

estatística). Assim, o objetivo é fazer uma análise "generalizante" e não "particularizante" 

(YIN, 2005). Nestas circunstâncias, a generalização possível, ou generalização analítica, parte 

de uma teoria previamente desenvolvida como modelo ao qual se comparam os resultados 

empíricos do estudo de casos, e estes resultados empíricos podem ser considerados ainda mais 

fortes se os casos sustentarem a mesma teoria.  

O estudo de caso é utilizado nesta pesquisa por sua vantagem de aplicabilidade a 

contextos contemporâneos da vida real, podendo ser utilizado não somente para descrever um 

objeto ou fenômeno ou explicar uma situação, mas para desenvolver uma determinada teoria 

ou produzir nova teoria, ou ainda contestar e desafiar a teoria existente, sendo também útil 

para estabelecer uma base de ação para solucionar determinadas situações (DENZIN; 

LINCOLN, 2006). 

As seções a seguir descrevem com maiores detalhes como foi realizada a 

pesquisa, esmiuçando os procedimentos para a coleta de dados, os instrumentos e sujeitos da 

pesquisa, assim como a análise de dados. Assim, buscou-se dar maior validade e 

confiabilidade ao estudo, pela descrição detalhada do processo, de forma a permitir que os 

procedimentos da pesquisa sejam repetidos por outros pesquisadores em outros contextos 

semelhantes (YIN, 2005; CRESWELL, 2010). 
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3.2 Procedimentos para coleta de dados 

 

O modelo de pesquisa qualitativa sugere que o investigador esteja no trabalho de 

campo, para fazer observação, analisar e emitir a juízo de valor, pois é essencial que a 

capacidade interpretativa do pesquisador nunca perca o contato com o desenvolvimento do 

acontecimento, de forma a realizar não descobertas, mas sim construção de conhecimento. 

(MEIRINHOS; OSÓRIO, 2010). Gray (2012) corrobora com essa visão ao afirmar que a 

pesquisa qualitativa exige do pesquisador uma visão profunda e intensa do estudo, em seus 

contextos específicos e de forma natural. 

No intento de respeitar aspectos essenciais da pesquisa qualitativa, que consistem 

no reconhecimento e análise de diferentes perspectivas e nas reflexões do pesquisador como 

parte do processo de produção do conhecimento (FLICK, 2009), foram utilizadas como 

formas de coleta de dados a observação direta, com características de observação participante, 

e as entrevistas semiestruturadas. Isso porque, de acordo com Gray (2012), o estudo de caso 

requer a coleta de dados de múltiplas fontes, mas, para isso, não há técnicas padronizadas 

específicas. 

Assim, os métodos utilizados na coleta de dados visaram dar confiabilidade e 

validade à pesquisa, na medida em que se busca a triangulação. Tal processo, que utiliza 

múltiplas perspectivas para clarificar significados, obtidas de duas ou mais fontes de 

informação, é uma estratégia de validação porque permite combinação de métodos para 

estudo do mesmo fenômeno e a inserção de observações adicionais que podem ser úteis na 

interpretação do investigador (STAKE, 1999; FLICK, 2009; YIN, 2005). 

O método de observação foi realizado nas duas lojas que são pertencentes a cada 

uma das empresas analisadas, totalizando quatro ambientes de observação. Para Creswell, 

(2010), as observações qualitativas podem ser definidas como aquelas em que o pesquisador 

faz anotações de campo sobre o comportamento e as atividades dos indivíduos no local de 

pesquisa. A pesquisa observacional é uma técnica importante de pesquisa do consumidor, pois 

se caracteriza como uma forma de possibilitar entendimento profundo do relacionamento 

entre as pessoas e os produtos (SCHIFFMAN; KANUK, 2000).  

Para registro e posterior análise dos dados deste tipo de método de pesquisa, 

utilizou-se o diário de campo. Flick (2009) ressalta que a reflexividade do pesquisador e da 

pesquisa é parte importante na observação em métodos qualitativos, considerando a 

comunicação do pesquisador com o campo e com os sujeitos que nele se inserem como parte 

da produção de conhecimento, o que tornaria as reflexões do pesquisador, suas impressões e 
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sentimentos, dados em si mesmos, que irão compor parte da interpretação. 

Dessa forma, as observações realizadas foram diretas e com características de 

observação participante, porque, para cumprir o roteiro proposto (conforme consta em 

apêndice), foi necessário abordar alguns funcionários e clientes, em certos momentos, 

executando uma compra para entender aspectos sensoriais, emocionais, operacionais que 

envolvam a atividade de consumo nas lojas. De acordo com Yin (2005), a observação 

participante é um modo especial de observação em que o pesquisador não é apenas um 

observador passivo, mas pode assumir funções dentro de um estudo de caso e participar dos 

eventos que estão sendo estudados. Neste caso, a pesquisadora assumiu o papel de cliente.  

Quanto ao método de entrevistas, Yin (2005) afirma que elas podem assumir 

formas diversas e que, para o estudo de caso, esta é uma das fontes de informação mais 

importantes, pois, segundo este autor, a entrevista é um ótimo instrumento para captar a 

diversidade de interpretações que as pessoas têm da realidade. 

Para Gray (2012), o uso de entrevistas semiestruturadas permite um 

aprofundamento do investigador em busca de respostas mais detalhadas do respondente, 

ajudando a identificar fatores implícitos. Este tipo de entrevista é conduzida face a face com o 

entrevistado (CRESWELL, 2010) e não pressupõe necessariamente uma especificação escrita 

do tipo de perguntas a formular, nem a ordem de formulação, assim, as entrevistas 

semiestruturadas permitem maior flexibilidade de colocar as perguntas no momento mais 

apropriado, conforme as respostas do entrevistado, fazendo com que o entrevistado expresse 

seus pontos de vista de forma mais oportuna. (FLICK, 2009). A ficha de observação, que 

guiou a formulação do diário de campo, e o roteiro de entrevistas podem ser consultados nos 

apêndices desta pesquisa, mas serão melhor descritos no tópico seguinte.  

 

3.3 Sujeitos da pesquisa 

 

Segundo Creswell (2010), não há, na pesquisa qualitativa, uma seleção de grande 

número de participantes, nem se faz de forma aleatória tal seleção. O autor destaca que uma 

discussão adequada sobre os participantes da pesquisa incluem o local onde a pesquisa será 

realizada, os sujeitos a serem entrevistados ou observados, os eventos em que eles serão 

observados ou entrevistados fazendo, e a evolução dos eventos realizados pelos atores no 

local. Assim, a ideia da pesquisa qualitativa é a seleção intencional dos participantes ou dos 

locais que melhor ajudarão o pesquisador a entender o problema de pesquisa. 
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A pesquisa foi realizada em uma cidade de médio porte, no estado do Ceará, 

pertencente à região Nordeste do Brasil. No que diz respeito ao segmento supermercadista, a 

região Nordeste apresenta participação de 13,4% do faturamento dos supermercados 

brasileiros, sendo a terceira região, após Sudeste e Sul, que mais colabora para os resultados 

deste segmento de mercado.  

Quanto ao Ceará, o estado encontra-se entre os dez estados do país com maior 

representatividade no ramo de supermercados, com peso de 2,6% no faturamento, sendo, com 

isso, o oitavo estado em geração de receitas para os supermercados no país, e é também o 

oitavo estado brasileiro em número de lojas do segmento, correspondendo a 2,9% do total de 

supermercados existentes no Brasil (ABRAS, 2018).   

O município de Itapipoca, local de realização desta pesquisa, situa-se na 

mesorregião Norte Cearense e dista 134 km da capital, Fortaleza, possuindo atualmente uma 

população estimada em 128.135habitantes, segundo dados do IBGE (2019). Sendo uma 

cidade de médio porte, caracteriza-se ainda como um município que apresenta realidade 

diversa dos grandes centros, pois não está inserido em região metropolitana. Uma 

classificação feita pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (SEPLAG), 

também utilizada pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), divide 

o estado do Ceará em regiões metropolitanas e microrregiões administrativas.  

As duas regiões metropolitanas existentes no estado são a Região Metropolitana 

de Fortaleza e a Região Metropolitana do Crato. Excluindo-se as cidades inseridas nestas duas 

regiões metropolitanas, temos, dentre as microrregiões administrativas, somente dois 

municípios do estado que, até o censo demográfico de 2010, seriam classificados como 

cidades de médio porte, sendo elas, Itapipoca e Sobral
1
. Escolhe-se assim, o município de 

Itapipoca para aplicação da pesquisa, visto que é um município com grande força no varejo e 

bom potencial de crescimento, mas, se comparada a Sobral, é uma cidade menor (em 

influência econômica e número de habitantes) e possui um público com perfil mais 

relacionado aos critérios de amizade e personalização descritos por Lourenço (2014), os quais 

ainda se diferem bastante do perfil de consumo nas cidades de regiões metropolitanas. 

A cidade de Itapipoca se destaca para ser foco da pesquisa também no critério 

econômico, devido ao potencial financeiro que seu mercado varejista exerce na macrorregião 

em que se encontra. Segundo a classificação da SEPLAG denominada “Regiões de 

                                              

1 No censo demográfico de 2010, Sobral possuía 188.233 habitantes, enquanto Itapipoca possuía 116.065 

habitantes. 
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Planejamento do Estado”, o município de Itapipoca faz parte da divisão “Litoral Oeste/Vale 

do Curu”. Tal divisão consta também dos municípios de Pentecoste, Apuiarés, Tejuçuoca, 

Umirim, Itapaje, Uruburetama, Tururu, Miraíma, Amontada, Irauçuba e General Sampaio, e 

Itapipoca exerce influência em toda esta macrorregião.  

Há ainda outras classificações, como a divisão de mesorregiões e microrregiões 

do IBGE, assim como a divisão em Microrregiões de Planejamento do Instituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), e em todas as classificações citadas, o município 

abordado neste estudo encontra-se em destaque, tanto em números populacionais quanto em 

relação à força comercial na região em que se insere (IPECE, 2015; 2016; 2018; IBGE, 2017).   

Assim, o comércio varejista do município torna-se fator essencial em relação ao 

potencial econômico e índices como geração de emprego e renda local, e isso não somente 

para a própria cidade, mas também para os municípios em toda a extensão de sua região de 

influência (IPECE, 2015; 2016; 2018).  

O estudo de casos múltiplos foi realizado em duas empresas do referido 

município. Estes supermercados foram selecionados por serem genuinamente locais e por 

apresentarem uma estrutura semelhante, sendo os dois maiores concorrentes locais à grande 

empresa supermercadista instalada no município, a qual possui uma grande rede de lojas no 

estado do Ceará. 

As lojas supermercadistas foco da análise neste estudo foram denominadas 

seguinte forma: Supermercado A1 e Supermercado A2, delimitando as lojas 1 e 2 da 

empresa apresentada no caso A; Supermercado B1 e Supermercado B2, para as lojas 

varejistas 1 e 2 da empresa apresentada no caso B. Entretanto, também são citadas ao longo 

das análises outras lojas alimentícias, por emergirem com frequência ao longo das entrevistas. 

Serão elas: Atacado B3, para a loja de foco atacadista pertencente à empresa do caso B; 

Supermercado C, denominando outro supermercado genuinamente local, que conta apenas 

com uma loja no Centro da cidade, bem próximo ao Supermercado B1; e Supermercado D, 

que pertence a uma grande rede regional instalada no município desde 2004. Houve ainda, no 

discurso de um dos entrevistados, a citação de uma loja pertencente a uma grande rede 

atacadista instalada em Fortaleza, que será denominada por Atacado X. 

Os sujeitos entrevistados foram identificados a partir de abordagem inicial de 

clientes nas lojas, no momento da observação de campo. Buscaram-se os clientes assíduos nos 

meios on-line, nas páginas das empresas em redes sociais, sondando aqueles que tivessem 

feito check-in em seu perfil ao entrar nas lojas ou que tivessem avaliado ou comentado sobre 

as empresas nos perfis oficiais.  Após o contato dos sujeitos iniciais, foi possível selecionar 
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outros sujeitos por indicação, com seleção do tipo bola de neve, em que os entrevistados 

indicam outros sujeitos da pesquisa (MALHOTRA, 2006; GRAY, 2012). 

De acordo com Gray (2012), trabalha-se, na pesquisa qualitativa, com pequeno 

número de pessoas, e “amostragens”. Para determinar o número de entrevistas a realizar, foi 

utilizado o critério de saturação das respostas (MILES; HUBERMANN, 1994), mas, de 

antemão, ressalta-se que é característica da pesquisa qualitativa ser baseada em pequenas 

amostras que  não podem ser sempre planejadas antecipadamente, mas que devem evoluir 

depois que já teve início o trabalho de campo e proporcionar a compreensão mais 

aprofundada do contexto do problema estudado (MALHOTRA, 2001; GRAY, 2012).  

Foram realizadas ao todo 22 entrevistas, e o perfil dos sujeitos entrevistados pode 

ser consultado em um quadro descrito no apêndice A.  Os critérios de inclusão dos sujeitos na 

pesquisa foram os seguintes: possuir mais de 18 anos, frequentar o supermercado em questão 

ao menos uma vez a cada mês (mesmo que para compras pequenas, de conveniência) e 

exercer atividade remunerada. Isto para que, além de possuírem o poder de compra e clareza 

em suas decisões de consumo individuais, os indivíduos tivessem a percepção de custo-

benefício durante a compra e a capacidade de realizar comparações e análises quanto a 

critérios econômicos na hora de comprar.  

A natureza individual e pessoal da pesquisa qualitativa levanta algumas questões 

éticas que precisam ser tratadas antes do início da análise de dados (GIBBS, 2009), dentre 

elas, busca-se a autorização escrita prévia por parte dos entrevistados, de forma a dar-lhes 

ciência da natureza da pesquisa, seus objetivos e padrões éticos de utilização para fins 

acadêmicos, preservando o anonimato dos participantes. Assim, buscou-se realizar uma 

aplicação ética das técnicas de pesquisa, cujos instrumentos de coleta são descritos a seguir.  

 

3.4 Instrumentos da pesquisa 
 

Os instrumentos de coleta de dados foram desenvolvidos com base nos autores e 

tipos de laços relacionais apresentados ao longo do referencial teórico e podem ser 

consultados nos apêndices B e C deste estudo.  

A duração das observações intencionou cobrir os laços relacionais apontados pela 

literatura, tanto em ações da própria loja (estratégias de merchandising, cortesia dos 

funcionários, ou ações de relacionamento com o cliente, por exemplo), como em atitudes dos 

clientes no momento da compra.  

Além disso, intencionou-se identificar características que reiterassem ou 
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refutassem o que apontam os estudos anteriores da área, conforme os laços já descritos. Dessa 

forma, o campo indicou o tempo total necessário de observações para cumprir a ficha de 

observação, que estava baseada nos critérios de cada tipo de laço apontado na teoria. 

As lojas dos supermercados de cada caso foram observadas ao longo de duas 

semanas durante o mês de abril de 2019, alternando os turnos, de forma que foram cobertas 

observações nas quatro lojas pela manhã, à tarde e à noite em cada uma das semanas. 

Procurou-se distribuir os períodos de forma que as lojas fossem observadas em horários 

equilibrados e alternados; assim, todas as lojas foram contempladas o longo dos três turnos, 

em dias diversos da semana.  

Cada semana constou de 12 observações, totalizando 24 períodos de observação, 

sendo seis para cada uma das quatro lojas. A duração de cada observação na primeira semana 

foi de, aproximadamente, 1 hora. Na segunda semana, esse período variou entre 30 e 50 

minutos, dependendo da movimentação em cada uma das lojas. O quadro a seguir demonstra 

como foi realizada a coleta de dados observacional. 

Quadro 7:  Distribuição dos períodos de observação nas lojas 

 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Sábado / 

Domingo 
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Super. B1 Super. A1 

Super. B2 
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Super. A2 Super. A1 

 

Super. B2 Super. B1   

 

N
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 Após a realização de cada observação, foi preenchido o diário de campo, com 

base nos critérios analisados a partir da ficha de observação. Creswell (2010) destaca a 

necessidade de haver um protocolo observacional para registrar os dados da observação, que 

contenha notas descritivas sobre aparência dos sujeitos no ambiente ou diálogos ocorridos, 
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além de descrição do local físico e de notas reflexivas, contendo colocações pessoais do 

pesquisador, como sentimentos, impressões e palpites. Isso ocorre na medida em que o diário 

de campo mostra não apenas dados precisos de uma realidade concreta, mas também as 

apreciações do investigador, a partir do que ele vê, ouve e sente, envolvendo o próprio 

processo de desenvolvimento da pesquisa. Abaixo segue um quadro exemplificativo das 

informações que foram registradas no diário de campo. 

 

Quadro 8: Exemplo de informações de destaque registradas no diário de campo 

Informações Gerais da 

Observação 

Dados Observados  

(que se destacaram no período  observado) 

Laços a que correspondem 

os dados coletados 

Empresa: A Loja: 1 

 Presença de 5 funcionários repondo e 
limpando o ambiente. 

 Há 6 check-outs na loja; nenhum é 

preferencial ou rápido. Apenas 3 estão abertos. 

 Há padaria, com quatro clientes na 

fila. O cheiro do pão é bom, dá vontade de 

chegar mais perto. 

 Loja muito organizada, bem 

iluminada e limpa. 

 Boa variedade de produtos. Grande 
mix na seção de higiene e beleza. Seção de 

papelaria e seção de itens de “bazar e 

utilidades”. 

 Operacionais. 

 Conveniência. 

 Ambiente. 

Data: 08/04/19 

Turno: Manhã 

Obs. Geral nº: 1 

Duração: 1h 

Empresa: A Loja: 2 

 Carrinhos em bom estado de 

conservação e presença de 2 carrinhos para 

crianças e 2 próprios para bebês. 

 Presença de sanitários exclusivos 

para pessoas com deficiência. Muitos limpos e 

bem conservados, ambiente elegante e 
cheiroso. 

 Música ambiente bastante agradável. 

Anúncio no som em média a cada 15 minutos 
para informar sobre ofertas. 

 Funcionários muito simpáticos e 

prestativos, mesmo os que estavam limpando 
ou repondo. 

 “Aulão” de ritmos no 

estacionamento. Presença de 43 mulheres e 1 
homem, além de 11 crianças. Muitas pessoas 

olhando a aula da calçada, por fora da grade 

do estacionamento. Duração da aula - 1 hora. 

 Operacionais. 

 Psicológicos. 

 De ambiente. 

 Socioemocionais. 

 Serviços 

diferenciados. 

Data: 10/04/19 

Turno: Noite 

Obs. Geral  nº: 3 

Duração: 1h15min 

Empresa: B Loja: 1 

 Loja muito movimentada. Maior 
movimento observado nas lojas até então. 

 Todos os 9 check-outs possuíam 
atendentes. 

 Presença do proprietário na frente da 

loja, próximo aos check-outs,cumprimentando 
as pessoas na fila e conversando com alguns 

clientes. 

 Operacionais. 

 Socioemocionais. 

 Conveniência. 

 Ambiente. 

Data: 13/04/19 

Turno: Manhã 
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Informações Gerais da 

Observação 

Dados Observados  

(que se destacaram no período  observado) 

Laços a que correspondem 

os dados coletados 

Obs.Geral nº: 11 

 Funcionários deixando as compras de 
um cliente em um micro-ônibus parado em 

frente à loja. 

 Nesta ocasião, loja bem limpa, 
diferente da observação anterior (Obs. Geral 

nº 9), em que o chão estava bem sujo na seção 

de FLV. Presença de uma funcionária 
cuidando da limpeza do chão. 

Duração: 1h10min 

Empresa: B Loja: 2 
 Caixas e grades de reposição 
deixadas em um corredor, dificultando o 

fluxo. 

 Oferta com cestas básicas prontas, em 

pequena ilha na frente da loja, próximo aos 
caixas – vários itens de marca própria 

presentes nas cestas. 

 Diversas ofertas no setor de bebidas. 

 Apenas 1 tipo de iogurte zero lactose. 

Leite desnatado zero lactose em falta. 

Funcionária cuidando da reposição da seção 
de laticínios. 

 Pães de coco em oferta em carrinhos 

na frente da loja (período de Páscoa – cultura 
do local de comer pães de coco na Semana 

Santa). 

 Pouco movimento. Sensação de “loja 
deserta” em alguns setores, como frios, em 

que não havia nenhum atendente. 

 Ambiente. 

 Econômicos. 

 Operacionais. 

 Culturais. 

Data: 20/04/19 

Turno: Tarde 

Obs. Geral nº: 15 

Duração: 45 min 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Para a realização das entrevistas, buscou-se seguir as instruções de Creswell 

(2010) quanto à formulação de um protocolo de entrevistas adequado. Segundo o autor, este 

protocolo deve conter cabeçalho com nome do entrevistador e do entrevistado, data, local, 

instruções ao entrevistador e guias para a sondagem das perguntas no intuito de pedir maiores 

explicações e detalhes sobre o que os entrevistados disseram. Creswell (2010) destaca que é 

importante que o investigador faça anotações, mesmo que as entrevistas sejam gravadas. 

Assim, deixam-se espaços para observações importantes no instrumento. As entrevistas foram 

realizadas ao longo do mês de maio de 2019, sendo feitas no mês subsequente ao das 

observações, o que permite caracterizar o estudo como transversal, já que usa uma abordagem 

típica de “fotografia”, com dados coletados em um determinado momento (GRAY, 2012).  

As entrevistas foram gravadas por smartphone, sob a autorização de cada 

entrevistado, e transcritas posteriormente, a fim de proporcionar uma avaliação intersubjetiva 

das interpretações no momento de análise (FLICK, 2009). A duração das entrevistas variou 

entre trinta e cinco e setenta minutos. As gravações somaram 1.051 minutos 

(aproximadamente 18 horas), o que resultou em 175 páginas de transcrições. As entrevistas 
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foram realizadas conforme disponibilidade dos entrevistados, em um ambiente propício para 

eles, em que possam se sentir à vontade para dialogar com o entrevistador. A maioria das 

entrevistas ocorreu na residência do entrevistado, mas algumas ocorreram em ambientes de 

trabalho dos sujeitos. 

Segundo Cassel e Symon (2004), as entrevistas na pesquisa qualitativa não se 

baseiam em cronograma formal de perguntas com uma ordem definida. Utiliza-se um guia de 

entrevista que lista tópicos que o entrevistador objetiva cobrir e possui sugestões de 

sondagens que podem ser usadas para extrair mais detalhes dos participantes. O guia de 

entrevista pode ainda ser modificado através do uso, adicionando tópicos que não foram 

originalmente incluídos, mas surgiram espontaneamente ao longo das entrevistas, ou 

reformulando e até descartando os que são incompreensíveis para os participantes (CASSEL; 

SYMON, 2004). Ao longo do processo de pesquisa, os instrumentos aqui aplicados, em 

especial o roteiro de entrevistas, foram adaptados ao contexto conforme o necessário, para 

garantir que estivessem apropriados à realidade analisada. O roteiro de entrevista foi dividido 

em três partes, compostas, respectivamente, pela descrição do perfil do entrevistado, descrição 

da experiência de compras em supermercado e a percepção do cliente sobre os critérios dos 

tipos de laços relacionais, conforme explicitado no quadro abaixo. 

Quadro 9: Partes do roteiro de entrevistas conforme objetivos específicos da pesquisa 

 Descrição do instrumento Objetivos a atender 

P
A

R
T

E
 I

 

DESCRIÇÃO DO PERFIL DO ENTREVISTADO. Esta seção 
permitiu conhecer melhor o entrevistado por meio de informações 

gerais (nome, sexo, estado civil, renda, escolaridade). 

Intencionou-se entender as afirmações e percepções do 

entrevistado sobre os laços relacionais, mas também analisar se 
algumas características que interferem nesta percepção. 

Avaliando critérios que possam influenciar na força dos laços 

relacionais. 

1. Identificar os laços 

relacionais existentes entre 

consumidor e varejo 
supermercadista. 

 

2. Descrever a percepção 

dos consumidores sobre os laços 
relacionais em seu relacionamento 

de compras com um 

supermercado.  

P
A

R
T

E
 I

I 

Denominada “A EXPERIÊNCIA DE COMPRA EM 

SUPERMERCADO”, esta seção analisou as características do 
comportamento pessoal de compras e as questões que envolvem a 

rotina de compras no supermercado de cada entrevistado.  Foi 

composta por questões que abordam os critérios de seleção da 

loja supermercadista, os motivos para frequentar o supermercado 
em questão e descrição da rotina de compras.  

P
A

R
T

E
 I

I 

Denominada “A PERCEPÇÃO DOS LAÇOS RELACIONAIS”, 

esta seção envolveu cada um dos tipos de laços e de seus 

construtos. Avaliou como o consumidor percebe estes laços, se 

eles são importantes, como isso interfere no seu relacionamento 
com o varejo supermercadista e na sua escolha pela empresa 

(atitudes de lealdade). Buscou-se entender o posicionamento do 

entrevistado, classificar adequadamente o laço e a sua força. 

3. Perceber quais laços 

relacionais mais se destacam e 

como estes laços interferem no 
relacionamento entre clientes e 

varejo supermercadista. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Para garantir validação e confiabilidade à pesquisa, o roteiro de entrevistas e a 

ficha de observação foram apresentados anteriormente a professores doutores e doutorandos 

da área. As duas primeiras entrevistas também serviram como pré-teste, no intuito de melhor 

adaptar o roteiro. Isto porque, para Gray (2012), a validade em entrevistas pode ser tratada 

através da tentativa de garantir que o conteúdo das perguntas esteja adequadamente 

direcionado aos objetivos de pesquisa. As entrevistas iniciaram-se com a explicação de seu 

tema e dos critérios éticos da pesquisa, seguida de leitura e assinatura da autorização de 

entrevista pelo entrevistado, conforme consta no anexo A.  

 

3.5 Procedimentos para análise dos dados 

 

Como técnica de análise de dados, aplicou-se neste estudo a análise de conteúdo, 

pois esta técnica busca identificar, por meio do conteúdo das mensagens dos entrevistados, o 

que está sendo dito a respeito do relacionamento entre cliente e varejo supermercadista, de 

forma a associar a percepção dos consumidores aos tipos de laços relacionais que a literatura 

apresenta (VERGARA, 2013). Segundo Bardin (2016), a análise de conteúdo consiste em um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que visa obter, por meio de procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores, sejam 

quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção dessas mensagens.  

Bardin (2011) defende que a análise do conteúdo está em constante 

aperfeiçoamento e aplica-se a discursos diversificados. Segundo a autora, tal método não 

deixa de ser uma análise de significados, pois se ocupa de uma descrição objetiva, sistemática 

e quantitativa do conteúdo extraído das comunicações, mas também de sua respectiva 

interpretação. Já Chizzotti (2011) afirma que análise de conteúdo é uma forma de extrair os 

significados por técnicas historicamente elaboradas e visa decompor unidades léxicas ou 

temáticas de um texto, codificadas sobre algumas categorias de forma que permitam 

enumeração dessas unidades e, a partir delas, o estabelecimento de inferências 

generalizadoras.  

A análise de conteúdo teria como fragmento singular do texto a palavra ou termo, 

que constitui uma síntese condensada da realidade e pode revelar a concepção, valores e 

preferências de seu emissor. Ela possui variadas técnicas, dependendo do tipo de documento e 

dos objetivos do pesquisador.  O objetivo da análise de conteúdo é compreender o sentido das 

comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas. 
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(CHIZZOTTI, 2011). Bauer (2011) corrobora com estas ideias quando afirma que tal técnica 

permite reconstruir valores, indicadores, atitudes, opiniões, preconceitos e estereótipos e 

compará-los entre comunidades, além de destacar que as características sintáticas e 

semânticas de um corpus de texto permitem ao pesquisador fazer conjeturas fundamentadas, 

traçando um perfil ou comparando perfis para identificar o contexto. 

Para Minayo (2009), a análise de conteúdo constitui-se como análise de 

informações sobre o comportamento humano, o que possibilita aplicação bastante variada, 

tendo como funções a verificação de hipóteses e descoberta do que está por trás dos conteúdos 

manifestos. Essas funções podem ser complementares, aplicando-se tanto a pesquisas 

qualitativas como quantitativas. Flick (2009) afirma esta adequação ao ressaltar que a análise 

de conteúdo, além de realizar a interpretação, desenvolve-se por meio de técnicas mais ou 

menos refinadas e vem se mostrando como uma técnica de análise de dados muito usada no 

campo da administração no Brasil, especialmente em pesquisas qualitativas. 

A análise de conteúdo possui dois objetivos básicos: reconstrução de 

representações, inferindo expressão a um contexto, e representação da comunidade que 

descreve. Ela permite reconstruir indicadores, valores, atitudes, opiniões e preconceitos, 

comparando-os entre comunidades. Bardin (2016) afirma que a análise de conteúdo possui 

duas funções que podem ou não dissociar-se: uma função heurística, pois enriquece a 

tentativa exploratória e aumenta a propensão para a descoberta (a autora apresenta como a 

análise de conteúdo "para ver o que dá"); e uma função da "administração da prova", para a 

qual o método de análise sistemática parte de afirmações provisórias que servem de diretrizes, 

assim a análise irá verificar tais afirmações no sentido de uma confirmação ou de uma 

“infirmação” (a autora apresenta como a análise de conteúdo "para servir de prova"). 

 Nesta pesquisa, a análise de conteúdo é utilizada como uma análise de 

significados que pode tanto “servir de prova” da aplicação dos laços relacionais no contexto 

estudado como é mostrado na teoria, como visa “ver o que dá”, já que as características do 

campo são peculiares e podem tender a descobertas interessantes na área. Assim, esta análise 

servirá tanto para reconstrução de representações de um contexto metropolitano para o 

contexto de uma cidade média, como a representação da comunidade de consumidores locais 

do município e dos casos do estudo. 

Referencial de codificação é um modo sistemático de comparação, um conjunto 

de questões/códigos com o qual o codificador trata os materiais e do qual consegue respostas 

dentro de um conjunto predefinido (BARDIN, 2011). Bardin (2011) também destaca o 

cuidado com a descrição e a execução de cada fase da análise de conteúdo como forma de 
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gerar confiabilidade e validade. Flick (2009) é outro autor que enfatiza a importância do 

cuidado com o detalhamento do processo de pesquisa, ressaltando uma adequada exposição 

de dados e boa redação dos resultados da pesquisa como forma de se buscar validação. É o 

que se procura fazer na presente pesquisa para garantir a ela confiabilidade e validade. 

Bardin (2011; 2016) estabelece etapas para a avaliação do conjunto de materiais 

pesquisados, que se organizam em torno de três fases: pré-análise; exploração do material; e 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A pré-análise: é a fase de organização 

do material analisado com o objetivo de torná-lo operacional e sistematizar as ideias iniciais. 

Isso consiste inicialmente em fazer uma leitura flutuante, em um contato inicial com o 

material. Desde a pré-análise devem ser determinadas operações de recorte do texto em 

unidades comparáveis de categorização, para análise temática e de codificação. Segue-se 

então a edição do material. A fase de exploração do material consiste na etapa em que se 

definem as categorias (sistemas de codificação); nela se realizam as operações de codificação, 

decomposição ou enumeração em função das regras previamente formuladas. Na etapa final, 

de tratamento dos resultados, inferência e interpretação, condensam-se as informações 

para análise reflexiva. A inferência consiste em uma dedução de maneira lógica e representa a 

passagem controlada da descrição para a interpretação.Nesta fase, os resultados brutos são 

tratados de maneira a se tornarem significativos e válidos, estabelecendo-se quadros, figuras e 

modelos que condensem e destaquem as informações fornecidas pela análise.  

Para Bardin (2011), a análise de conteúdo pode ainda ser descrita como um 

método de categorias que permite a classificação dos componentes do significado da 

mensagem em espécies de gavetas. Na perspectiva da análise do conteúdo, as categorias são 

vistas como classes que agrupam determinados elementos, as unidades de registro ou de 

significado, as quais apresentam características comuns. Hair et al. (2010) denominam pelo 

termo “códigos” essas unidades de registro ou de significado, definindo-os como palavras 

(rótulos) ou números usados para se referir às categorias. Creswell (2010) também denomina 

por códigos as unidades de registro, propondo dividi-los, no início da análise, conforme a 

seguinte divisão: códigos sobre tópicos que os leitores esperariam encontrar, baseado na 

literatura passada e no bom senso; códigos surpreendentes e que não foram previstos no início 

do estudo; códigos incomuns e de interesse conceitual; códigos que tratam de uma perspectiva 

teórica mais ampla na pesquisa. Tais códigos irão compor as categorias, definidas pelo autor 

como os temas que aparecem como principais resultados do estudo. 

Bardin (2011) define o método das categorias como espécie de gavetas ou rubricas 

significativas que permitem a classificação dos elementos de significação que compõem a 
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mensagem. Categorizar consiste em classificar os diferentes elementos nas diversas gavetas 

segundo critérios estabelecidos para fazer surgir um sentido, que confere alguma ordem à 

confusão inicial (BARDIN, 2016). Utilizando-se essa associação a gavetas da própria autora, 

de forma a melhorar visualização e compreensão da análise, pode-se pensar nas categorias 

como gavetas em uma cômoda, a qual seria a classe. Esta cômoda guarda uma classe de 

elementos com determinadas características, e, dentre os elementos desta classe, pode-se criar 

uma categorização, de forma a organizá-los nas gavetas separadamente.  

Cada uma das gavetas reúne, assim, as unidades de registro ou códigos 

encontrados na fala dos entrevistados. Na presente pesquisa, as classes seriam os tipos de 

laços relacionais, as categorias seriam cada construto que envolve o laço, e as unidades de 

registro seriam os termos através dos quais os laços relacionais e seus construtos se 

manifestam no discurso do cliente, na realidade pesquisada. A figura a seguir intenciona 

demonstrar melhor a associação para análise utilizada nesta pesquisa. 

Figura 7: A análise de categorias associada a gavetas 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

De acordo com Hair et al. (2010), algumas categorias podem ser determinadas 

antes do estudo, mas o mais comum é que os códigos sejam desenvolvidos indutivamente, a 

medida que os pesquisadores analisam as transcrições e descobrem novos temas de interesse e 

codificam novos casos de categorias que já foram descobertas. A classificação para determinar 

as classes e categorias nesta pesquisa seguiu a literatura da área, conforme descrito no 
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capítulo de referencial teórico.  

As unidades de significado aparecem para a pesquisa com base na frequência com 

que determinadas palavras, associadas aos tipos de laços delimitados como categorias, 

surgirem no discurso dos entrevistados e no diário de campo. As palavras que mais se 

repetiram serviram para formação dos códigos e, consequentemente, para a percepção de 

quais classes ou laços relacionais mais se destacam no contexto do estudo. Conclui-se a 

descrição metodológica deste estudo por meio da figura abaixo, no intento de resumir e 

facilitar a visualização do processo da pesquisa em construção. 

 

Figura 8: Desenho da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

A partir dos critérios metodológicos descritos, apresenta-se a seguir a análise dos 

dados da pesquisa, de forma a atingir os objetivos a que o estudo se propõe.  
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 Descrição dos casos 

 
4.1.1 Descrição do Caso A 

 

A empresa analisada no caso A inicia sua história em setembro de 1989, como um 

pequeno mercadinho direcionado ao atacado e varejo alimentar. Anos depois, foi possível uma 

ampliação, resultado da experiência, prosperidade financeira do negócio, mas também da 

competitividade acirrada do mercado. Assim, idealizou-se o projeto de um modelo atualizado 

de loja de autosserviço. A partir de então, o novo Supermercado funcionou com nova estrutura 

de loja e automação de processos, situando-se no bairro do Coqueiro, em Itapipoca-CE.  

Abaixo, podemos ver uma foto antiga do local onde a loja funciona hoje, antes da 

inauguração do mercadinho, e, em seguida, como é o local atualmente.  

Figura 9: Evolução histórica no local do Supermercado A1 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal de Zezinho Historiador; Revista Vitrine (2018). 

 

Atualmente, o Supermercado A1 conta um quadro de 71 funcionários e um mix de 

produtos diversificado, dentre alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, artigos de 

utilidade doméstica, além de serviços agregados, como correspondente bancário, de forma a 

oferecer maior conveniência aos clientes.  Pode-se observar um pouco da estrutura interna 

deste supermercado na imagem a seguir: 
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Figura 10: A estrutura do Supermercado A1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A segunda loja da empresa A foi inaugurada em maio de 2018, após vários anos 

de planejamento, no bairro da Fazendinha, trazendo uma estrutura de supermercado que o 

município ainda não possuía. Este supermercado apresentando evolução em ambiente de loja, 

pelo conforto, conveniência e diferencial oferecidos aos clientes da região. O local em que a 

loja foi implantada dá acesso a uma região da cidade que apresenta grande potencial de 

crescimento, na qual ainda não havia nenhum supermercado, favorecendo a população de 

bairros mais afastados do Centro.  

Figura 11: Crescimento da empresa com implantação da loja filial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps (2019); Dados da pesquisa (2019). 

 

O investimento apresenta uma estrutura planejada, aplicando conceitos de 

marketing no planejamento do ambiente de loja, em uma estrutura que ressalta zelo de 

comunicação e atmosfera de loja.  
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Atualmente, o Supermercado A2 possui 69 funcionários. Além das seções de 

mercearia e perecíveis, higiene pessoal e limpeza, oferece serviços de correspondência 

bancária, boa diversidade de itens de papelaria, adega, padaria, rotisserie (com diversos tipos 

de lanches e itens como tortas, bolos e doces), amplo estacionamento (para carros, motos e 

bicicletas), lixeira para coleta seletiva e sanitário adaptado para pessoas com deficiência. Na 

imagem a seguir, é possível visualizar a estrutura da loja 2. 

 

Figura 12: A estrutura do Supermercado A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A empresa A apresenta como missão: “Atender com excelência, para contribuir 

com o desenvolvimento econômico e com geração de emprego”. Sua visão é “ser uma 

empresa de referência, reconhecida pela qualidade dos produtos, serviços e relacionamentos”. 

Tem como valores: lealdade, amor pelo que faz, transparência, comprometimento e 

humildade. 
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4.1.2 Descrição do Caso B 

 
A empresa B foi criada em março de 1988, como um pequeno mercadinho, pelo 

atual proprietário com base na experiência adquirida com o seu pai no ramo do varejo 

alimentício. A família foi pioneira do segmento na cidade. O comerciante começou a trabalhar 

com seu pai e, após um ano, decidiu fundar o próprio mercadinho, que já contava com o apoio 

do atual gerente geral da empresa. O mercadinho começou com dois funcionários, duas 

gôndolas e dois check-outs. O empresário descreve que o negócio começou a crescer quando 

ele percebeu que precisava aumentar o mix de produtos e diversificar sua oferta para os 

cliente. Nesta época, ele começou a trabalhar com laticínios e vender também algodão e 

castanha de caju. O proprietário ressalta que sempre teve grande empatia com os clientes e 

que faz questão de estar à frente da empresa (VITRINE, 2018). A loja evoluiu e estabeleceu 

estrutura supermercadista nos anos 2000. Desde então, a loja, que está situada no Centro de 

Itapipoca-CE, já passou por quatro reformas, para ampliação e modernização. 

Figura 13: Evolução de mercantil a supermercado 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal de Zezinho Historiador; Revista Vitrine (2018). 

Em 2008, a empresa se expandiu ainda mais, abrindo uma loja filial, situada no 

bairro do Coqueiro, comandada pela irmã do proprietário. 

  
Figura 14: Supermercado B2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 



99 
 

A empresa B também possui uma loja com foco atacadista. O Atacadista B3 foi 

fundado em 2017, como uma oportunidade de mercado, pela crise econômica e a tendência de 

crescimento para este segmento. A loja atacadista funciona em um bairro periférico distante 

do Centro da cidade. A região aponta as maiores possibilidades de crescimento do município, 

mas nela ainda há poucas opções de empresas no ramo alimentício para a população.  

Figura 15: Evolução histórica no local da loja atacadista da Empresa B 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps (2019); Revista Vitrine (2018). 

A empresa B possui hoje, em suas três lojas, aproximadamente 150 funcionários e 

revende itens alimentícios e produtos de limpeza e higiene pessoal, sendo filiada à rede 

Uniforça, que é hoje uma das maiores redes de compras da região (SUPER HIPER, 2017). O 

foco desta análise será apenas para os Supermercados B1 e B2, já que objeto de estudo é o 

formato supermercadista, com foco no varejo. 

As lojas vendem mercadorias diversas de mercearia, hortifruti, açougue, frios, 

limpeza e higiene pessoal e beleza, além de alguns itens de papelaria e utensílios domésticos.  

Seus setores contam com frente de loja (crediário e recepção), padaria, depósito e área 

administrativa. A loja matriz conta hoje com 55 colaboradores, e a loja filial possui 34 

funcionários. A estrutura das lojas pode ser observada nas imagens abaixo, mostrando,  

respectivamente, os Supermercados B1 e B2. 

Figura 16: Estrutura dos Supermercados da Empresa B 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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No Supermercado B2, fica exposta uma placa que possibilita aos clientes 

conhecerem missão, visão e valores da empresa. 

 

Figura 17: Missão, Visão e Valores da Empresa B 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

A empresa apresenta como missão: “Ser referência em atendimento, satisfazendo 

os clientes, colaboradores e fornecedores com conforto e praticidade para alcançar o sucesso 

desejado”. Sua visão é “ser reconhecido como a melhor opção na hora de ir às compras, sendo 

socialmente responsável e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade”. Tem como 

valores: respeito, comprometimento, trabalho em equipe, ética, confiança e honestidade. 

Há um projeto para mais duas lojas no segmento de atacado, com terrenos já 

definidos. Um deles está situado quase em frente ao Supermercado A2, e o outro terreno 

localiza-se por trás do estacionamento do Supermercado A1. Mas estes projetos dependem da 

evolução do mercado e do crescimento do município nos próximos anos. Os projetos existem 

também pelos rumores de que grandes redes supermercadistas pretendem se instalar na 

cidade. Este é mais um motivo que ressalta a importância da pesquisa aqui apresentada. 

 

4.2 O perfil de compras e o comportamento de consumidor no contexto do estudo 

 

A pesquisa de campo foi realizada por meio de observações das lojas (matriz e 

filial) e por entrevistas com clientes assíduos em cada uma das empresas descritas, entre os 

meses de abril e junho de 2019. Assim, foi possível identificar alguns laços relacionais que 

podem influenciar o relacionamento do cliente com essas empresas. Tais achados e a análise 

desses dados para compor a pesquisa é o que se desenvolve a seguir.  

O presente estudo buscou inicialmente analisar algumas características de 

compras do público entrevistado, analisando informações sobre seu perfil e alguns 

comportamentos específicos que pudessem interferir nos laços relacionais e na força que eles 
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podem exercer no contexto em questão para o relacionamento entre consumidor e varejo 

supermercadista. 

Para compor o perfil do entrevistado, foram registradas características que 

pudessem afetar o comportamento de compras dos indivíduos, como idade, sexo, 

escolaridade, ocupação e renda. Entende-se que tais características podem ter relação direta 

com alguns dos tipos de laços abordados no estudo, como econômicos, socioemocionais e de 

conveniência. Buscou-se ainda a informação sobre o bairro de moradia do entrevistado, para 

identificação da distância da residência do cliente até o supermercado que mais frequenta.  O 

tempo de residência no município também foi observado, de forma a analisar se alguns laços 

poderiam ser mais bem percebidos ou mais exigidos pelo cliente devido ao seu contato com 

outras realidades, outros tamanhos e tipos de formatos supermercadistas. Com esta 

informação também se buscou identificar de que forma fatores culturais regionalistas 

poderiam interferir na percepção dos laços.  

Para descrição do perfil do entrevistado, perguntou-se a cada um “o supermercado 

que mais frequenta”, e assim foram distribuídos os sujeitos para cada caso analisado. A 

possibilidade de equilíbrio, por critérios de acesso e conveniência, não permitiu exata divisão 

entre sexos, o que resultou em 12 mulheres e 10 homens entrevistados. Mas os primeiros 

achados da pesquisa se deram a partir desses perfis. Buscou-se ainda equilibrar o número de 

entrevistados, resultando em um total de 11 entrevistados para o caso A e 11 para o caso B. 

Apesar da divisão em número de entrevistados, não se pôde delimitar 

entrevistados somente para análise da empresa A ou da empresa B. Pela própria questão de o 

estudo ser realizado em uma cidade de médio porte, as questões geográficas permitem que os 

entrevistados conheçam e frequentem todas as lojas das duas empresas. Assim, foi possível 

aprofundar os questionamentos sobre os laços que os faziam preferir uma empresa ou loja a 

outra, e muitas vezes eles o faziam realizando um comparativo entre as empresas casos do 

estudo e também as outras empresas do ramo existentes no município. Dessa maneira, as 

análises das empresas puderam utilizar a fala de qualquer dos entrevistados, sem separá-los 

entre sujeitos dos casos A ou B.  

A seguir, relatam-se as categorias que se destacaram na análise sobre o perfil de 

compras e comportamentos específicos do consumidor dos supermercados em estudo. 

 

A participação masculina nas compras em supermercados 

Ao abordar os entrevistados por indicação bola de neve, foi comum que a 

pesquisadora obtivesse as respostas: “quem faz mais compras em supermercado é meu 
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marido” ou “meu pai”, “isso fica com ele”, “ele gosta mais”. E, ao se questionar sobre o 

prazer em fazer compras, se era uma atividade que o entrevistado gostava, a resposta 

afirmativa direta foi mais comum e mais rápida entre os homens, desde que não houvesse o 

fator ‘filas grades’. 

 

Eu sempre fui assim, chefe da casa. Eu solteiro, eu pegava meu dinheiro e eu ia para 

o supermercado fazer o Mercantil, que eu sempre ajudei meus pais. 

(ENTREVISTADO 5). 

 
Eu me sinto à vontade em comprar itens do lar, eu gosto, é um momento de lazer e 

alegria! (ENTREVISTADO 6). 

 
Eu me sinto bem, porque eu sei que ali eu tô comprando alguma coisa pra dentro de 

casa, pros meus filhos, entendeu? Supermercado eu acho bom demais andar! Olhar 

as prateleiras, olhar as promoção... eu acho bom! (ENTREVISTADO 16). 

 
É tipo assim, eu gosto por tá vendo o quê? Eu pesquiso produtos, eu olho o preço, eu 

olho variedades...e é uma forma até da gente se distrair ali no supermercado, num 

vou mentir! [risos] (ENTREVISTADO 13). 

 

 

A baixa lealdade em supermercado  

Percebeu-se ainda que os entrevistados não costumam frequentar apenas um 

supermercado. A escolha por somente uma empresa supermercadista ocorreu apenas no relato 

de três entrevistados, para as lojas empresa A, e de uma entrevistada para o supermercado B2. 

Mas, em sua maioria, os respondentes relatavam uma preferência, um maior número de visitas 

ou maior valor de compras despedido em uma determinada loja, explicando os motivos pelos 

quais preferia o A ou o B. Ao longo da entrevista, a pesquisador permitiu que os entrevistados 

falassem livremente quando quisessem fazer comparativos ou citar concorrentes, pois era 

interesse da pesquisa entender esse relacionamento do cliente com o segmento de varejo em 

questão.  

Observou-se que os clientes costumam frequentar duas ou três lojas ao longo do 

mês e costumam fazer comparativos entre os preços, serviços e produtos oferecidos antes de 

definir a compra. Foram citados diversos motivos para “frequentar outros supermercados” 

além daquele de sua preferência. Entre os códigos que mais surgiram, podem ser destacados: 

disponibilidade de produtos e variedade; a qualidade de produtos como frutas, legumes e 

verduras (FLV), carne e pão, dando à padaria um grande destaque no contexto; a proximidade 

de casa ou do trabalho, o ‘estar no caminho’; as filas e o tempo despendido; as possibilidades 

de conveniência, como lanchonete e estacionamento; a forma/qualidade de atendimento, que 

se relacionou muito mais com aspectos socioemocionais do que propriamente operacionais. 
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“No sentido da compra em si, na questão do consumo, eu vejo muitas situações. Por exemplo: 

organização, limpeza, atendimento, e por aí vai, ter um bom estacionamento, banheiros, 

pracinha de alimentação, ou seja, ter tudo em um só lugar” (ENTREVISTADO 9). Abaixo, 

tem-se um exemplo sobre a questão das filas. 

“Porque assim, quando nós...antes a gente focava as compras no Supermercado D e 
no Supermercado A1. Aí, eu fazia as compras naqueles dias de promoção no 

Supermercado D, lotado, lotado! Ainda hoje, engraçado que eu tenho fotos eu na fila 

esperando e o supermercado lotado! E aí quando eu saia de lá eu ia direto pro 

Supermercado A1. Aí eu deixava o Supermercado A1 por último por quê? Porque eu 
ia descansar, sair do estresse que eu tinha ganho no Supermercado D, pra ir aliviar lá 

no Supermercado A1. É sério! [...] a questão da demora, ali... e fica até cansativo.” 

(ENTREVISTADA 2) 

 

Os outros motivos de escolha por outros supermercados serão abordados de forma 

mais detalhada ao longo da análise dos laços relacionais de cada caso de estudo. 

 

A rotina de compras baseada no “Dia D” de ofertas 

Buscou-se compreender a rotina de compras e os motivos de sua escolha pelas 

lojas supermercadistas. Percebeu-se, nesta etapa inicial, que a maioria dos entrevistados faz 

uma compra mensal grande, onde indica comprar “o grosso”, ou “a feira”, composta por itens 

de mercearia e material de limpeza, que ocorre no início ou final de mês, coincidindo com 

recebimento de proventos. Após esta compra maior, há diversas compras de reposição 

semanal, para itens hortifrutigranjeiros, carnes, frios, laticínios, bebidas e lanches diversos. 

Tal compra ocorre pelo menos uma vez por semana, sendo que, para a maioria dos 

entrevistados, ela é realizada duas vezes ou mais na semana, de forma a acompanhar os dias 

específicos de ofertas (“Dia D” – Dia da Carne, Dia da Fruta, etc.).  

 

Assim...eu não vou só nos dois, eu vou também no Supermercado D ainda, porque a 

gente faz essa, né? Essa... essa rotatividade, né? Se você não encontra nos dois um 
preço agradável, você vai em outro! (ENTREVISTADA 14). 

 

Tem umas promoções boas de vez em quando que eu não deixo passar de jeito 

nenhum! Sou doido por promoção! [...] às vezes tem o cartazinho e tem aqueles dias 
que ele bota no começo do mês, os três dias mais baratos do mês! Aí eu vou, pego os 

encarte tudinho, aí olho, comparo, marco, aí vou comprar! (ENTREVISTADO 16) 

 

 

Apenas um entrevistado afirmou não fazer a compra maior em uma data 

específica, explicou que compra ao longo da semana de acordo com o que ‘vai faltando’ em 

casa. Isso porque é comerciante não tem renda em período determinado do mês. Entretanto, 

sua fala também destaca os dias de ofertas específicas. Ao ser questionado sobre a frequência 

com que faz compras no supermercado, ele responde: 

Pra ser bem sincero, quase todo dia...porque devido à distância, né? Que eu moro. E 
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devido eu tá aqui no Centro todos os dias. Aí a gente vai comprando conforme vai 
tendo a necessidade... principalmente frutas né? Frutas e verduras. É ...eles também 

nos 'concede', é dia de quarta e quinta, a carne fresca, né? Dizendo eles... Aí dia de 

segunda e terça é promoção de frutas e verduras, né? Legumes, essas coisas! E dia 

de quarta e quinta é carnes. Aí a gente aproveita as promoções também que é pra ter 
um controle na renda. (ENTREVISTADO 13) 

 

É importante observar que a lealdade maior na escolha da loja se deu para as 

compras semanais de reposição, pois a compra maior ‘da feira para o mês’ é caracterizada 

pela busca de preços melhores e ofertas, com consulta de encartes, inclusive por redes sociais. 

Assim, para buscar itens específicos em mais de um supermercado, a compra pode ser 

dividida em dias ou mesmo realizada em mais de uma loja na mesma data. 

Como é que funciona? Logo no início do mês, eu coletava os encartes, certo? 
Geralmente eles sempre fazem umas promoções no início do mês. Vou no 

supermercado sempre nos três primeiros dias do mês, né? Aí o concorrente dele, o 

Atacado B3 também faz, o Econômico também faz. E o Supermercado A também. 

Então o que é que eu faço? Geralmente eu pego os encartes, dou uma olhada nos 
produtos, e aí eu vou! Eu vou na busca dos produtos onde eles tão mais 

baratos! (ENTREVISTADO 7) 

 

 

A lista de compras  
 

Outro aspecto observado no comportamento de compras dos consumidores do 

estudo foi que a maioria não costuma levar lista para as compras. A lista é item presente mais 

comumente na compra maior, mensal, justificada pelo maior controle financeiro, ou para não 

esquecer itens. Poucos entrevistados relataram fazer lista sempre, para não passar do 

orçamento. Na maioria das vezes, as compras semanais não são acompanhadas de lista. 

Porque nem todas as vezes eu tenho tempo de fazer a lista! Mas a maioria das vezes 

eu já anoto algumas coisas que preciso. E o resto eu vejo lá mesmo! Eu sempre 

coloco alguma coisa a mais da lista! (ENTREVISTADA 14) 

 
No que a gente vai e leva a lista, a gente só compra o que tá na lista e se eu não levar 

a lista, eu compro coisa a mais que não tá precisando! (ENTREVISTADO 13) 

 

O papel dos encartes 

Neste momento, nas falas dos entrevistados, destacou-se ainda um código 

pertencente aos laços econômicos: os encartes. Eles são usados também como forma de lista, 

determinando o que o cliente vai comprar naquela loja. Sobressaiu-se a importância que ainda 

exerce a existência do encarte impresso disponível em display na entrada das lojas. Um 

exemplo é que, um dos entrevistados, ao ser questionado sobre o uso de lista de compras, 

afirma: 

A gente já fez, só que toda vez que a gente fez lista...a gente nunca cumpre a lista, 
sempre acrescenta alguma coisa no final. Aí como é que funciona? A gente pega o 
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encarte, coloca o encarte lá dentro do carrinho e vai em busca daqueles produtos que 
a gente já previamente visualizou, vai em busca deles. (ENTREVISTADO 7) 

 

Mas também há uma busca on-line pelos itens em oferta. “[...] antes de fazer as 

compras, eu sempre olho, abro os encarte da página de cada um e dou uma olhada na 

equivalência de preços!” (ENTREVISTADO 17). Assim é importante no contexto a 

publicação de ofertas em redes sociais, bem como seu compartilhamento por aplicativo de 

mensagens instantâneas. 

Uma coisa que eu acho muito interessante neles é que eles pedem WhatsApp da 
gente e toda vez que tem as promoções eles mandam encarte pelo WhatsApp! Hoje 

mesmo eu recebi um encarte de carnes. Aí eu vejo, 'ah, qual é a carne que tá com 

preço bom?' Pronto, aí eu já fui lá e já comprei! (ENTREVISTADA 11) 

 

Assim, a maioria dos sujeitos da pesquisa afirmou que a preferência pelo 

supermercado ocorria também na maior quantidade de itens ou maior gasto para a compra 

mensal, mas principalmente na escolha da loja para as compras semanais de reposição, com 

maior número de visitas à loja. 

Outro aspecto observado foi que a maioria dos clientes realiza compras à vista, o 

que faz com que as condições de parcelamento não gerem um diferencial que seja percebido 

como valor agregado por estes consumidores. Eu só compro coisa no cartão de feira, de 

comida, de qualquer coisa... se eu não tiver mesmo como comprar no dinheiro! Eu não gosto! 

(ENTREVISTADA 19). Dessa maneira, a oferta de cartões próprios não foi condição 

determinante para a escolha dos entrevistados. 

Não, não sei se eles têm cartão próprio não! Nunca me ofereceram não! Mas eu acho 

que existe o cartão de crédito, não deles. Eles usam cartão de crédito também, né? 
[...] Nunca perguntei, porque eu nunca faço feira parcelada! Eu sempre uso o débito! 

(ENTREVISTADA 14) 

 

Esses foram os principais fatores que emergiram da pesquisa para as partes 

iniciais do roteiro de entrevistas, buscando descrever o perfil, rotina e principais 

características de compras dos entrevistados. Após essa análise inicial, discutem-se os 

diversos aspectos que surgiram para cada tipo de laço, envolvendo as duas técnicas de 

aplicação da pesquisa. As empresas dos dois casos são analisadas quanto aos laços relacionais 

tanto por meio das observações participantes quanto pelas entrevistas. Mostram-se as análises 

dos laços, inicialmente, em cada um dos casos, para compará-los e, em seguida, discutir os 

aspectos que se sobressaíram no contexto geral. Só então são discutidas as categorias e 

delimitada a força dos laços que emergiram do estudo. 
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4.3 Os laços relacionais que emergiram para a Empresa A  
 

Os aspectos observados nos Supermercados A1 e A2, junto aos aspectos que 

emergiram nas falas dos entrevistados, foram analisados por tipo de laço relacional e estão 

destacados a seguir: 

 

4.3.1 Laços de Ambiente 
 

Quanto aos laços de ambiente na empresa A, percebeu-se que suas duas lojas 

trabalham bem a atmosfera de loja. São bem climatizadas, apresentando ambiente agradável, 

que se destaca pela organização e limpeza.  

 

Organização e limpeza como determinantes na atmosfera de loja 

Foi possível notar, por diversas vezes, funcionários limpando e repondo gôndolas. 

Estes foram aspectos constantemente ressaltados pelos entrevistados. “Eu gosto de lá por 

conta também do aspecto, da limpeza, da estrutura, da disponibilidade das coisas” 

(ENTREVISTADA 14). Destaca-se que o consumidor valoriza este aspecto. 

O ambiente em geral é muito limpo, o supermercado do Paulo Belo da Fazendinha - 
o do Coqueiro apesar de ser menor a gente percebe a organização, parece que os 

proprietários prezam muitos pela higiene, limpeza, troca de produtos, no próprio 

hortifruiti tem funcionários tirando o que não tem condições de consumo, tendo 

aquele cuidado, a gente observa isso. E eu sou muito chato com relação a 
organização e limpeza, isso é uma coisa minha, que conta muito pra mim. Se eu 

chegar em um ambiente que não for limpo, organizado, e eu perceber que tem um 

descaso com a higiene, eu já penso duas vezes antes de voltar. (ENTREVISTADO 9) 

 
Quando eu comecei a frequentar os mercantis, aí eu disse assim: 'Não fui muito com 

a cara desse não!' Por quê? O que é que eu via muito? Primeiro, a questão da 

higiene! Então assim, o primeiro ponto que eu observei! [...] eu prefiro comprar no 

local que eu sei que tá limpinho, que eu nunca vi nada de sujeira, mesmo que ele 
seja mais caro, mas isso para mim é mais importante! Então eu fiquei quase uma 

cliente exclusiva do [nome da Empresa A]! (ENTREVISTADA 11) 

 

Em nenhuma das lojas foi sentido odor desagradável em nenhuma das seções. O 

cheiro agradável chamou a atenção sempre mais próximo da padaria, pelos pães quentes, em 

especial na loja 2. Inclusive este é um item bastante atrativo para a clientela, a padaria, a 

qualidade dos pães. Mas este critério é detalhado nos laços de conveniência. 

 

A familiaridade com o layout e o ambiente de loja 

 

Outro aspecto importante dos laços de ambiente para empresa A é a facilidade de 

encontrar mercadorias e a familiaridade do cliente com o layout. 
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Eu já sei onde tem todos os itens do supermercado. Por isso eu prefiro também, 
porque eu perco menos tempo. Se eu chegar no Supermercado D e quiser uma vela, 

eu não sei onde tem, e se eu perguntar, não vão me responder direito. No 

Supermercado A1 não, se tu me perguntar onde tem uma vela eu sei que assim que 

você entra, no corredor do lado direito vai ter vela na parte de baixo, porque eu vou 
lá direto. Se eu fechar o olho eu vejo o supermercado todo. (ENTREVISTADA 8) 

 

O código “costume” surgiu constantemente para o aspecto de layout e como fator 

de preferência pela loja supermercadista. “Então, acho que o fato de você já tá acostumado 

com aquelas seções, com aquele espaço, então  torna o processo de compra mais rápido!” 

(ENTREVISTADO 7). 

Os supermercados A1 e A2 são bem sinalizados, com placas indicativas de seções. 

É mais fácil visualizá-las na loja 1, porque a estrutura é menor e mais baixa. Mas a loja 2 tem 

diversas placas de sinalização adequadas.  

Figura 18: Placas indicativas das seções nas lojas da empresa A 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Ambas as lojas da empresa A possuem bom layout e bom fluxo, em especial na 

loja 2, mais nova e projetada.  Nela há maior critério quanto à atmosfera de loja e aos aspectos 

que tornem o ambiente atrativo.  

 

A música ambiente 

Outro aspecto da atmosfera de loja trabalhado na empresa A é a música ambiente. 

Observou-se um volume agradável e reprodução de ritmos diversos. Além de comunicação de 

ofertas. Isso também é percebido pelos clientes. 

Tem dias que são...eu já prestei atenção que eles...eles lidam com um determinado 

perfil. Geralmente, de manhã são músicas mais voltadas para o espiritual. E no 

decorrer do dia, os ritmos vão se alternando! E isso é interessante! Mas eu já tinha 
prestado atenção em várias vezes!...eles fazem um misto, né? Entre música e 

informações de ofertas, né? De explicar o dia, dia da carne e tal, 'aproveite nossos 

preços!', o dia da feira, dia de não sei o quê, 'o produto tal está em oferta!', né? Eu 
acho que isso é interessante! (ENTREVISTADO 17) 

 

Observou-se que, no Supermercado A2, o som ambiente só é interrompido para 

anúncios, como “pão recém-saído do forno, na padaria”, ou ofertas e sorteios, inclusive 
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promoções da lanchonete. Tais anúncios ocorrem entre uma a duas vezes a cada meia hora. 

Na loja 1, não foram observadas interrupções para anúncio de ofertas, ou outra comunicação 

com o cliente pelo sistema de som, mas tal ação foi relatada por uma entrevistada:  “Às vezes 

tem anúncio de oferta no auto falante e eu presto atenção, e quando eu conheço a música que 

tá tocando eu também presto atenção [...] Sempre tem música, mas nunca é alta, não 

incomoda” (ENTREVISTADA 8). 

 

A atmosfera da loja  

O Supermercado A2 apresenta uma melhor atmosfera de loja do que o 

Supermercado A1, isso porque a loja 2 é mais nova e foi projetada.  Assim, ela possui o pé 

direito bem maior do que a primeira loja e aproveita espaços de mezanino para ambientes 

administrativos da empresa, além de ser bem estruturada, melhor iluminada e dividida, o que 

confere ao ambiente uma ideia de maior organização. O que também é percebido pela 

clientela das lojas. 

Aí você vê um supermercado planejado, né? O único planejado que...temos agora é 
o Atacado B3 e o Supermercado A2, né? O Supermercado A1 não é planejado, o 

Supermercado B2 não é planejado, é um 'galpaozão' que tinha e usaram o galpão 

'véi' que tinha, né? [...] O Supermercado A aqui da Fazendinha, ele é planejado, 

então você percebe uma organização muito bonita! (ENTREVISTADO 15). 

 

O Supermercado A2 destaca-se pela ambientação e layout, pois trabalha a 

atmosfera de loja e os aspectos ligados à logística do consumidor. “[...] nesse Mercantil novo, 

né? Que é muito amplo... tem Mercantil que a gente se sente sufocado! Que vai porque é o 

jeito! Não! Aqui é super tranquilo, eu vou de boa! Se eu precisasse ir todo dia, eu iria!” 

(ENTREVISTADA 11). 

E outra que você se sente muito confortável, né? É uma loja gostosa de você entrar, 

de ficar ali! Então é bonito, você se encanta só de olhar...a forma como é 
organizado! Então você acaba... pagando o preço por estar ali! Esses atributos eu 

acho que são bem significativos! Influencia sim na decisão de compras, tanto é que 

várias pessoas, elas compram lá por conta disso também. Tem gente que vem de 

outros...né? Eu conheço gente que vem de outros...de longe...do outro ponto da 
cidade pra cá pra poder comprar, né? Justamente por conta disso!” 

(ENTREVISTADO 7). 

 

Assim, observa-se que os laços de ambiente se destacam para o contexto da 

empresa A. 

 

4.3.2 Laços Geográficos 
 

Pode observar, quanto à localização das lojas da empresa A, que ambas ficam no 

trajeto de viajantes que passam pelo município, ao seguir pelas rodovias – BR 402 e CE 168 – 
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que cortam a cidade. A loja 1 é contemplada no sentido interior – capital, enquanto a loja 2 é 

contemplada nos dois sentidos (tanto no sentido interior – capital, quanto capital – interior). A 

loja 1 está localizada em um bairro mais próximo ao Centro, em seu entorno também se 

localizam os concorrentes Supermercado B2 e Supermercado D. Já a loja 2, até o momento, 

não possui concorrência em seu entorno, abrangendo sozinha um grande público, pois o bairro 

da Fazendinha é um dos maiores do município. 

Sobre a acessibilidade, destaca-se a questão da travessia em frente à loja 1.  Ao 

longo das observações, percebeu-se uma demora de até três minutos para conseguir a 

travessia para acessar o estacionamento. Isso foi citada por uma das entrevistadas: “Então, eu 

não tenho nada assim de negativo de falar lá... somente a questão da localização, né? Que é 

em frente a uma avenida que tem um trânsito intenso!” (ENTREVISTADA 4). A figura 

abaixo mostra a avenida em que está localizada a referida loja. 

Figura 19: Dificuldade de travessia do estacionamento no Supermercado A1 
 

 
 

 

 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 
Pode-se perceber pela imagem, que não há semáforo nem faixa de pedestres em 

frente à loja. O semáforo mais próximo da loja fica localizado 110 metros antes, no sentido de 

fluxo do tráfego. Ressalta-se ainda que, apesar de bem localizada, a loja 2 apresenta uma 

dificuldade quanto à acessibilidade, devido ao canteiro central da avenida, que não permite 

retorno em frente à loja. É preciso fazer o contorno um pouco distante da loja nos dois 

sentidos da via (700m no sentido do interior, e 350m no sentido do litoral). Isso pode fazer o 

cliente perder um pouco de tempo no acesso à loja, principalmente em horários de pico. Uma 

das entrevistadas ressaltou essa questão e afirmou já ter conversado com a proprietária da 

empresa a respeito dessa dificuldade: 

Eu disse a ela, uma vez, conversando, aí eu disse a ela: 'Olha, se tivesse um retorno, 

em frente ao mercantil, eu tenho certeza de que vocês teriam mais clientes'. E ela 
disse que já até tinha visto junto à prefeitura, só que ela disse que como é uma CE, aí 

é mais complicado, que não pode ter o retorno em qualquer lugar!. E aí ela disse que 

tenta junto à prefeitura ver essa questão, que ela disse que também pra ela, ela vê 

isso como um ponto que...que algumas pessoas deixam de ir, né? (ENTREVISTADA 
11) 

  

É possível observar o relato acima pela imagem do canteiro central da avenida em 
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que se situa o Supermercado A2. 

Figura 20: Dificuldade de retorno devido ao canteiro central em frente ao Supermercado A2 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Fonte: Google Maps (2019). 

 
A proximidade e o “estar no trajeto” como critérios da escolha de compras 

 

Observa-se que, mesmo que a cidade não tenha grandes distâncias como em um 

contexto metropolitano, os laços geográficos apresentam importância. “Antes eu frequentava 

muito o Supermercado D, né? [...] Mas agora como ficou lá perto da minha casa, o 

Supermercado A2, aí eu tô indo mais lá por conta de tempo mesmo!” (ENTREVISTADA 14).  

Percebe-se a importância tanto da questão de proximidade de casa ou do trabalho, como de 

fazer parte do trajeto do cliente. “Eu vou no Supermercado D porque é próximo ao local onde 

eu trabalho pela manhã. Então eu saio do trabalho e só faço mesmo atravessar a avenida e vou 

lá no supermercado.” (ENTREVISTADA 4). 

 Ressalta-se também, sobre a análise geográfica, que os terrenos das lojas são 

próprios, o que é uma vantagem quanto à inexistência de custos com aluguel de lojas, mas 

uma desvantagem quando exige adaptações, tanto pelas questões de acessibilidade, quanto por 

questões de necessidade de espaço (modificações de layout) à medida que a empresa cresce. 

Isso exige a busca de estratégias adequadas para lidar com situações estruturais, que podem 

interferir em alguns laços operacionais e de conveniência. 

 

4.3.3 Laços Operacionais 
 

O Supermercado A1 possui seis caixas (sendo um caixa rápido) e o Supermercado 

A2 possui dez caixas (sendo um caixa rápido de até vinte volumes e um caixa preferencial). 

No Supermercado A2, em todas as observações, só havia dois caixas atendendo, mas não 

foram percebidas filas. Houve atendimento na recepção para passar as compras em uma 

ocasião em que demorou o atendimento no caixa convencional.  
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O tempo das filas 

No dia de maior movimento percebido na loja 2, a fila demorou um pouco mais 

que de costume, o que não significou uma espera maior que cinco minutos. Nesta ocasião, os 

atendentes estavam sempre falando com os clientes e indicando os caixas mais rápidos ou o 

motivo da demora. Apenas uma vez observou-se um cliente reclamando sobre os caixas 

fechados e demonstrando impaciência na fila. Não foi presenciada demora maior que cinco 

minutos na espera para atendimento nos caixas. As maiores filas se formaram no atendimento 

da padaria nas lojas da empresa A, entre final de tarde e início da noite. Geralmente só em um 

ou dois dos caixas abertos há alguém auxiliando o atendente a empacotar. Percebeu-se que 

não aparentam ser empacotadores, mas funcionários de outros setores e funções que 

empacotam para ajudar o caixa ou atender mais rapidamente os clientes. A questão dos 

funcionários terem a atitude de se ajudar para agilizar o atendimento dos caixas foi algo 

ressaltado também nas entrevistas. “Às vezes, quando tá muito lotado, e algum que eles ficam 

se ajudando a colocar as compras na sacola. Às vezes eles saem e abrem o caixa para atender 

a gente! E isso é muito bom!” (ENTREVISTADA 11). Em mais de uma ocasião, percebeu-se 

até mesmo os gerentes empacotando. 

Figura 21: Ações quanto ao tempo de atendimento nos caixas da empresa A 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os caixas abertos eram sempre de dois a quatro, nunca passando deste número. 

Apesar de que, em nenhum dos períodos observados, os caixas da empresa A estivessem todos 

funcionando, não se observou demora para atendimento. O que condiz com o a percepção dos 

entrevistados. 

“[...] desde quando já era só naquela, né? Na matriz! Eu preferia comprar nela 
[Supermercado A1] do que às vezes no Supermercado D, [...] por ter sempre alguém 

ali pra me ajudar, por não ter filas nas caixas. Raramente eu pegava fila, e se tinha 

fila, a fila andava... a fila andava! Porque sempre tinha alguém atendendo e a outra 

empacotando, que é diferente do Supermercado D, que é sempre o caixa atendendo e 
embalando, então demorava muito. (ENTREVISTADA 2) 
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A questão das filas foi algo bastante ressaltado ao longo das entrevistas, 

principalmente como critério de escolha entre as lojas supermercadistas. “Se eu alguém fala 

que vai no Supermercado D eu digo pra ir só, porque eu não vou passar 2hrs esperando pra 

comprar uma besteira.” (ENTREVISTADA 8). 

 

O recolhimento dos carrinhos 

Percebe-se, na empresa A, o cuidado em recolher os carrinhos; não tendo sido 

observado nenhum carrinho vazio pelos corredores. Um funcionário específico no 

estacionamento que recolhe os carrinhos. Tal critério também é observado pelos clientes. 

A gente percebe também que existe um certo cuidado na parte da direção para que a 

gente entre em um ambiente e realmente se sinta bem, com os carrinhos nos seus 

lugares, você passou no caixa e já tem pessoas que tiram o carrinho dali e já 

organiza, se for o caso te ajuda a levar o carrinho até o estacionamento com você. 
[...] O espaço nos corredores é confortável para andar com o carrinho, de boa 

circulação, enfim, eu gosto dali. (ENTREVISTADO 9) 

 

Os outros supermercados quando tem um carrinho cheio de coisas porque alguém 
desistiu da compra, às vezes o carrinho passa o dia inteiro ali, mas é muito difícil 

achar um carrinho assim no Paulo Belo, acho que se eu tiver visto 2 vezes foi muito, 

quando alguém abandona assim eles já organizam logo, sempre tem pessoas da 

limpeza, é tudo rápido. (ENTREVISTADA 8) 

 

Organização e limpeza no setor de FLV 

Outra questão a ser destacada sobre os laços operacionais é o cuidado com a 

limpeza, organização e aparência dos produtos e seções, fatores dos laços operacionais que 

podem influenciar bastante nos laços ambientais.  

Uma coisa que você percebe no [nome da empresa A] é que eles têm um cuidado 

todo especial com o ambiente de loja e com a disposição dos produtos. Você nunca 
vai encontrar produto fora do lugar ou gôndola que não esteja totalmente 

preenchida! Aí esse problema você já encontra em outros supermercados 

(ENTREVISTADO 7). 

 

Foi possível perceber, em todos os períodos de observação nas duas lojas, 

funcionários limpando, repondo e organizando seções, e gôndolas, principalmente no setor de 

FLV e laticínios. Percebe-se que esses critérios são importantes para os clientes, 

principalmente quanto ao estado do setor de hortifrutigranjeiros. “[...] porque pra mim a 

questão da organização, da limpeza, da... do estado mesmo das frutas e das verduras deles é 

melhor” (ENTREVISTADA 2). Isso foi constantemente ressaltado pelos entrevistados. “Ah 

eu sou muito visual, acho muito bonito ver aquela parte das verduras verdinhas, sabe? As 

frutas bem...brilhando, ali toda no ‘lustra-móveis’ mesmo!” [risos] (ENTREVISTADA 2). 

Percebeu-se também uma grande preocupação dos funcionários em deixar as 

mesas da padaria limpas rapidamente quando o cliente sai. 
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O bom mix de produtos 

A empresa A apresenta ainda um bom mix de produtos, incluindo produtos 

diversos, não somente alimentos e limpeza doméstica. Observou-se destaque para itens de 

beleza e higiene pessoal, utensílios domésticos e itens de papelaria. 

Figura 22: Sortimento de produtos – disponibilidade de itens diversos na empresa A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Destaca-se que no Supermercado A1, há até mesmo jogos de tabuleiro disponíveis 

para venda. Além disso, há bastante divulgação nas redes sociais da empresa dos itens 

diferenciados à venda. Uma das entrevistadas destacou o diferencial no mix de produtos de 

higiene e beleza: “[...] outra coisa que eles [Supermercado A1] sempre tiveram mais que eu 

gostei também, a variedade nos produtos de cabelo. Era uma das coisas que eu deixava pra 

comprar lá, eu não comprava no Supermercado D” (ENTREVISTADA 2). 

Segundo informações de uma funcionária da empresa A, alguns produtos “mais 

diferentes” vão primeiro para o Supermercado A2, que é maior. De acordo com a aceitação 

dos clientes nesta loja, é que há o abastecimento para o Supermercado A1. Apesar de a 

empresa A possuir, no geral, um bom sortimento de produtos, apresenta uma amplitude 

(linhas/ variedade de tipos) melhor do que a profundidade (número de artigos ou marcas para 

cada linha de produtos). Para itens diferenciados, o sortimento da empresa A é muito bem 

trabalhado. Mas pode ser melhor quanto à diversidade de marcas e opções para os itens mais 

gerais, por exemplo, os de mercearia, dentre outros. Tais aspectos da observação também 

surgiram em uma das entrevistas: “Olha, eu acho pouca variedade... de gêneros! Por exemplo, 
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vamos supor aqui, água sanitária! Se tiver duas marcas, pronto! Só que, assim, depois que eles 

abriram o da Fazendinha, lá a variedade... ela é bem maior! (ENTREVISTADO 17). 

O público da empresa aparenta apresentar maior demanda para produtos 

diferenciados. Quanto a este perfil de público, a maioria dos entrevistados avalia como bem 

diversificado, que há público de todas as classes e estilos, mas alguns clientes afirmam notar 

um perfil específico, que se destaca mais para a loja 2.  

Eu acho que tem um perfil de clientela porque os preços são mais altos de alguns 

itens, eu noto isso! E...não sei...eu vejo que menos gente frequenta, não tem uma 

lotação de gente lá! Talvez seja o acesso que seja mais difícil pra algumas pessoas, 
não é no Centro, né? É mais distante! Mas eu vejo um perfil diferenciado, não vejo 

todo mundo! (ENTREVISTADA 14) 

 

O bom atendimento e a presteza dos funcionários 

Quanto ao atendimento, a empresa tem uma força e se destaca pela qualidade ao 

atender bem os clientes.  Em todas as observações, os funcionários, mesmo quando estavam 

repondo seções, iam até o local do item para indicar a localização e sempre foram solícitos e 

cordiais.  “Ah...lá no [nome da empresa A] eu acho assim o atendimento excepcional! [...] e é 

uma das coisas que também prende o cliente! O atendimento é muito bom! Eles sempre 

tratam com muito bom humor, com cordialidade! Eu acho bem legal!” (ENTREVISTADA 

14). 

Os atendentes dos caixas sempre sorriem e cumprimentam o cliente ao atendê-lo e 

também agradecem ao final. Esses aspectos são ressaltados por uma cliente em dois 

momentos diferentes da entrevista. Inicialmente, ela destaca: “[...] a questão que você não vê 

em todo mercantil, eles sempre lhe cumprimentam quando você chega no caixa pra pagar!” 

(ENTREVISTADA 11). Pouco depois, a cliente exemplifica: “Às vezes, quando tá muito 

lotado... eles ficam se ajudando a colocar as compras na sacola. Às vezes eles saem e abrem o 

caixa para atender a gente! E isso é muito bom!” (ENTREVISTADA 11). 

No geral, ao longo das entrevistas não foram ressaltados problemas com trocas de 

preços no sistema ou com mau funcionamento dos consultores. E quando se fez necessária a 

realização da consulta de preços, foi bastante ressaltada a disponibilidade de ajudar dos 

atendentes nas duas lojas da empresa A.  

Sempre que eu pedi, quando eu vou atrás de um item que eu não acho que eu 
pergunto ele me mostra, né? Domingo passado foi um exemplo disso! Eu fui 

comprar um produto automotivo, né? Uma cera, um silicone...e eu olhei onde eu 

costumava comprar e eu não achei.  Mas assim que eu perguntei ao rapaz ele me 

conduziu até lá! (ENTREVISTADO 15). 
 

Se você chegar...se você fizer suas compras, for ao caixa e chegar lá: 'Olha,  não 

achei determinado produto!' Geralmente as meninas param o atendimento, vão lá e 

pegam o produto para você! (ENTREVISTADO 17). 
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Essa presteza e solicitude dos atendentes, tanto dos caixas quanto dos funcionários 

em geral, surgiram nas entrevistas como características do bom atendimento. E a excelência 

no atendimento foi aspecto suscitado para descrever a empresa A.  

Hoje, em Itapipoca, o melhor local de se comprar com tranquilidade, com conforto e 
com o melhor atendimento é o Paulo Belo. Não existe outro, com todo respeito aos 

outros que são extraordinários [...] Mas com relação a investimento em atendimento, 

o Paulo Belo hoje lidera o mercado, tá tocando a região. (ENTREVISTADO 6) 

 
Ali (Paulo Belo 2) não, eles prezam pelo atendimento em si! Tanto é que o ambiente 

é totalmente organizado, a gente vai lá e as pessoas atendem super bem, né? Não 

tem nenhum problema. Então eles capricham mesmo! (ENTREVISTADO 7) 

 

Assim, qualidade do atendimento na empresa foi um dos aspectos que mais se 

sobressaiu na fala dos entrevistados, bem como a organização, limpeza e disponibilidade de 

itens. 

 

4.3.4 Laços Econômicos 

 
Os laços econômicos foram observados com grande intensidade, por meio de 

ofertas diversas nos corredores, em páletes, nos carrinhos na entrada da loja, ou em displays e 

gôndolas específicas na entrada das seções.  

 

A importância das ofertas e ações promocionais 

A ação promocional de merchandising que mais se destaca nas entrevistas é o 

desconto nos preços, com os dias específicos de ofertas (‘dias D’): “Geralmente eu gosto de ir 

no dia das frutas e verduras e outro dia, no dia da carne, essas coisas” (ENTREVISTADA 20).  

As ofertas e encartes são bastante divulgados nas mídias sociais e estão disponíveis nas 

recepções, em display específico. Os dias específicos de ofertas e o acompanhamento dos 

encartes foram bastante citados pelos sujeitos da pesquisa, mostrando o destaque dos laços 

econômicos para a percepção do cliente em seu relacionamento com o supermercado. 

Então, na verdade, eu faço uma mistura nos três ou quatro [supermercados], porque 

às vezes acontece de eu comprar em outros também. Vai depender da oferta, porque 

a gente tá muito ligado nas mídias sociais e tudo mais, eles apresentam os encartes, e 

aí tal item a gente vai e compra. (ENTREVISTADO 6) 
 

A empresa A trabalha muito bem com ilhas, gôndolas e displays específicos para 

oferta, mas a observação demonstra que o foco de ofertas está na loja 2, apresentando a 

quarta-feira como dia de oferta especial (“ofertaço”). Às quartas-feiras também há oferta de 

lanche na rotisserie, mesmo dia em que ocorrem aulas de ritmos gratuitas no estacionamento, 

das 18h às 19h. Há também outra oferta na rotisserie, bem divulgada e conhecida, que ocorre 
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às segundas-feiras na loja 2, a oferta da coxinha.  

Figura 23: Ofertas nas lojas da empresa A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 
Dentre as ofertas praticadas pela empresa A, a oferta da coxinha emergiu nas 

falas, sendo citada por duas entrevistadas. 

As promoções dos comestíveis eu acho muito bom! Eu amo coxinha, segunda-feira 

tem a coxinha, né, que tem...acompanha um suquinho, aí eu vou lá e tudo...mulher, 
acho que tudo tem q ter um agregado. (ENTREVISTADA 2) 

 

Lá tem uma coxinha, toda segunda a gente come a coxinha de lá, que é a coxinha de 

batata! Pronto...eles têm uma promoção na segunda, quando você come a coxinha, aí 
ganha o suco! Pronto...a gente é cliente fiel da coxinha da segunda-feira! Toda 

segunda-feira ele [aponta para o filho] vai pro Crisma, aí quando a gente sai vai 

direto comprar a coxinha. E chega em casa, né? A gente faz a propaganda pelo 

Instagram e tal, marca o Paulo Belo! ...Até divulga! [risos] (ENTREVISTADA 11) 

 

Houve diversas ofertas ao longo da Semana Santa, como chocolates, peixes e pães 

de coco, ligados à cultura alimentar do período. Na loja 2, havia pães de coco expostos em 

carrinhos na entrada da loja e próximo à padaria, e havia vários tipos de pescados com placas 

de ofertas nas duas lojas. Na loja B, chamou atenção um display próprio para garrafas de leite 

de coco próximo ao congelador de peixes, já que é próprio de nossa culinária cozinhar peixes 

com leite de coco como ingrediente. Muitos clientes foram observados olhando as ofertas de 

peixes. Havia várias ofertas de chocolates espalhadas em pequenas ilhas ao longo das lojas, 

mas a empresa A não apresentou um setor ou ilha específicos para venda de ovos de 
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chocolate. Eles estavam espalhados em alguns pontos de gôndolas aleatórias, com pouca 

variedade. Havia maior oferta de caixas de chocolates espalhadas pelas duas lojas. 

 
Figura 24: Ofertas sazonais direcionadas à Semana Santa nas lojas da empresa A 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Apesar das ofertas, não se observou nenhum cliente comprando ovos de Páscoa 

ou chocolates. Observou-se ainda que os clientes param para olhar ofertas, sejam as ilhas ou 

apenas os cartazes de itens nas gôndolas. Segunda e Quarta à noite foram os períodos de 

maior movimento na loja 2. Eles coincidem com os dias de ofertas (“ofertaço”), em que há 

muitos itens em ofertas nos corredores, em páletes, displays e ilhas, e com as ofertas de 

lanches na rotisserie, conforme já demonstrado. As observações indicaram que tais ofertas 

surtem efeito na atratividade de clientes. Em nenhuma das lojas foi observada ação de 

degustação de produtos ou ações de merchandising diferentes de ofertas e ilhas. O sorteio a 

que se observou, foi específico do fornecedor Mili, que montou uma ilha na loja B da empresa 

1, referente ao prêmio de uma cozinha (geladeira, mesa com cadeiras, armário e microondas), 

na qual os clientes concorreriam a cada R$ 20,00 em compras de produtos da marca.  

 
Figura 25: Ilha de merchandising – sorteio de cozinha na compra de produtos da marca Mili 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Mas a maioria dos entrevistados afirmou não se sentir atraído por sorteios, 
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mostrando uma adesão não muito fácil. Alguns ressaltaram participar, mas sem muito 

interesse. 

Eles sempre oferecem sorteio, né! Sorteios! Mas eu nem ligo pra essas coisas! Pego 

o cupom por pegar mesmo, mas nem me interesso! (ENTREVISTADO 13) 

 
Não faz muita diferença não! Às vezes eu até esqueço de preencher. Se eu levar pra 

casa eu não preencho! Tem que preencher lá! E se eu preencher lá eu boto na urna, 

mas nunca nem espero o resultado! (ENTREVISTADA 14) 

 

Os itens de oferta mais observados na compra dos clientes foi cerveja. Na loja B 

da empresa 1, há uma ilha na entrada da loja, com ofertas de diversas marcas de cerveja. 

Havia muitas ofertas de bebidas nas quatro lojas, alcoólicas e não alcoólicas. Isso pode estar 

relacionado ao período de feriado, mas já é uma característica de consumo da população 

brasileira (IBGE, 2011, DIÁRIO DO COMÉRCIO, 2016) consumir bastantes bebidas, como 

cervejas, vinhos, refrigerantes e sucos prontos. Isso foi observado em todas as lojas, indicando 

mais uma vez a presença laços culturais como influência dos laços econômicos. Nas 

entrevistas, surgiu a importância da diversidade e oferta de bebidas alcoólicas, como vinhos, 

para gerar diferencial e atrair o cliente à loja. 

tipo parte de bebida, quando eu bebia e queria um vinho gelado ou uma cerveja 

gelada eu ia no da Fazendinha, porque lá tem mais opções e mais opções geladas 

também; no do Coqueiro tem mas é pouco, só tem uma geladeira pequena, não tem 
muita opção, mas no da Fazendinha tem muito. Nesse caso o da Fazendinha era mais 

conveniente, acho que por ser maior tinha mais opções. (ENTREVISTADA 8) 

 

Mesmo porque se você for comparar a parte de bebidas, né? Vinhos, essas coisas... 
você vai ver que o sortimento no Pinheiro é bem maior do que no Paulo Belo!... 

E com relação a isso, o preço também do Pinheiro é melhor do que no Paulo Belo! 

Nessa parte de vinhos, que é o que eu procuro geralmente! (ENTREVISTADA 14) 

 

A empresa A é percebida como uma empresa que pratica preços elevados. Essa 

percepção é um dos aspectos que faz com que os clientes frequentem outros supermercados, 

apesar de terem uma boa imagem da empresa A.  

[...] pra mim, o que mesmo vale é o preço! Eu até gosto do ambiente [...] como eu já 
sei que ele é mais caro, né? Aí às vezes isso é o que... que realmente determina. Mas 

se tivesse preços bons, eu ia só lá, porque eu gosto de lá, é um ambiente bem 

bonitinho, bem limpinho, bem organizado! (ENTREVISTADA 19). 

 

Custo X qualidade e bom nível de serviço 

Percebeu-se a importância dos laços econômicos e ressalta a necessidade a prática 

das ofertas para atrair o cliente e aumentar seu índice de repetição de compras. Apesar disso, a 

maioria dos entrevistados mostrou-se disposto a pagar um preço mais elevado pela qualidade 

percebida ou afirmou que o bom nível do serviço compensa o custo. 

Então eu vou, procuro pelo produto, pela qualidade! Lógico que alguma coisa 
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também pelo preço, né? Mas nem tudo, porque às vezes o que tá de promoção não 
está tão viável para consumo! Então é nesse rumo que eu faço as minhas compras, 

pela qualidade! (ENTREVISTADA 4) 

 

E aí, eu prefiro pagar um pouco mais caro pra ser mais rápido, do que pagar mais 
barato e esperar muito. Então assim, se for mais rápido...e se a diferença for pouca, 

então, minha filha, é aqui mesmo! [...] Então hoje eu compro lá porque, assim, 

apesar do preço ser um pouco mais caro, em relação a alguns itens, o serviço que é 

prestado, a questão do atendimento, da organização, consegue cobrir essa percepção 
de valor alto. (ENTREVISTADO 7)   

 

Mas, um exemplo, o açúcar [no Supermercado A1] é 2,30 no Supermercado D é 

2,10. Eu vou pagar 0,20 a mais no [nome da empresa A], mas em compensação eu 
entro no passo que saio, se eu entrar no Supermercado D pra comprar um açúcar eu 

passo meia-hora lá. Se é pra pagar 0,20 a mais eu prefiro, do que gastar essa meia-

hora, porque meia-hora do meu tempo é mais que 0,20. (ENTREVISTADA 8) 

 
A minha opção é mais pela boa qualidade das frutas, entendeu? O preço, ele é um 

pouco mais elevado nesse mercantil, só que eu escolho devido a qualidade dos 

produtos que ele tem. (ENTREVISTADA 20) 

 

  

Compreende-se então que os clientes valorizam os laços econômicos na empresa 

A, e que, como ela é percebida como mais cara, necessita trabalhá-los. Entretanto, seus 

clientes mais leais apresentam a força de outros laços, principalmente operacionais, de 

ambiente e de conveniência, como compensadores do custo, pelo bom nível de serviço 

oferecido. Assim, para os clientes da empresa A, os laços econômicos não apresentam grande 

força de manutenção para o relacionamento de compras. 

 

4.3.5 Laços de Conveniência 

 
A empresa A oferece boa conveniência quanto ao horário de funcionamento, pois 

abre de domingo a domingo, das 06h às 22h. Quanto à conveniência para clientes com 

crianças, foram observados dois carrinhos próprios para bebês (com suporte específico) e dois 

para crianças no Supermercado A2. Tais carrinhos não foram observados no Supermercado 

A1. Não foi observada nenhuma estrutura a mais voltada especificamente para crianças em 

nenhuma das lojas. Não há vendas por aplicativos on-line, mas a empresa realiza entregas em 

domicílio e pedidos por telefone, possuindo carros e motos específicas para entrega. 

 

A padaria e a lanchonete como serviços agregadores 

Quanto a serviços de conveniência ao cliente, destaca-se a rotisserie da loja B, 

assim como a padaria disponível em suas duas lojas.  
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Figura 26: Rotisserie no Supermercado A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Os produtos são saborosos e bem expostos.  Há indicação da validade dos 

produtos no balcão, que possuem adequada estrutura para conservação dos produtos. Foram 

observadas pequenas filas nas padarias das duas lojas da empresa A em todas as observações, 

além de movimentação constante na rotisserie. “Porque eu acho que supermercado hoje em 

dia a gente não vai só pra comprar, se você vai, você vai para descansar, você vai pra... se tem 

uma padariazinha pra você comer e tudo...” (ENTREVISTADA 2). Esses serviços são 

importantes agregadores de valor e influenciam na escolha do cliente pelos Supermercados 

A2. 

E outra coisa...à noite, lá tem uma pequena praça, um quiosque de alimentação. E aí 

às vezes, como tá mais próximo, às vezes eu venho com a minha esposa e a gente 
senta lá um pedaço e consome lá naquele espaço que eles têm, que vende sopa, né? 

(ENTREVISTADO 7) 

 

Eu acho, assim, a atmosfera muito melhor, você fica mais tranquilo, tem a 
lanchonetezinha lá atrás! Que foi, eu acho, que foi uma aquisição maravilhosa que 

eles fizeram ali! Uma lanchonete que você pode tomar um café da manhã ali, 

entendeu? Você pode fazer um lanche da tarde, né? ... Às vezes  as pessoas vão só 

pra se encontrar ali! pra comer um lanche, né? Pra tomar alguma coisa. Eu acho 
ajuda bastante! (ENTREVISTADA 14) 

 

É importante ressaltar que a ‘qualidade do pão’ da empresa A foi um critério de 

grande destaque para praticamente todos os entrevistados. “Também tem a questão da 

qualidade, a padaria do [nome da empresa A] é a melhor, com certeza!” (ENTREVISTADA 

8). Isso foi característico inclusive para os clientes mais assíduos da empresa B, que 

afirmaram preferir comprar o pão nos supermercados da empresa A. Lá é mais pela manhã... 

O pão... geralmente eu gosto do pão de lá, a família também gosta, né, do pãozinho, né? 

(ENTREVISTADO 10)  
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Para quase todos os entrevistados, a excelência de itens da padaria garante a 

frequência nos Supermercados A1 e A2. 

Eu gosto do pão do [nome da empresa A], sou freguesa da padaria [nome da empresa 
A]. E aí, muitas vezes, eu já compro alguma coisa. Assim, tipo essa passagem, só 

algumas coisinhas para repor. Mas eu quero comprar pão, então eu não vou no 

[nome da empresa B], aí eu vou no [nome da empresa A] por causa do pão, mas, daí, 

pra ganhar meu tempo, eu já compro o que tá faltando lá. (ENTREVISTADA 1) 
 

 

O estacionamento como um diferencial 

 

A empresa A possui estacionamento em suas duas lojas. Este aspecto incentiva o 

consumidor a escolher os supermercados A1 e A2 em detrimento dos supermercados B1 e B2. 

“Raramente eu compro no Supermercado B1, até porque não tem onde estacionar e é muito 

lotado! E o Supermercado B2... por que eu não compro tanto lá? Às vezes... uma vez por mês 

eu entro lá, muito rápido! A questão que não tem estacionamento!” (ENTREVISTADA 4). 

No Supermercado A1, o estacionamento possui quatro vagas cobertas e dezessete 

vagas descobertas, mas nenhuma específica para motos, que costumam ser estacionadas na 

rua. No Supermercado A2, o estacionamento oferece bastante conveniência ao cliente. Na 

parte coberta do estacionamento, há oito vagas para carros e dezesseis para motos. Há mais 

vinte vagas sem cobertura para carros na frente da loja, sendo uma vaga de idoso e uma de 

deficiente, e mais quinze descobertas para motos. Além destas, há mais onze vagas de carro 

na lateral da loja, 16 vagas de moto cobertas e mais 15 sem cobertura. O estacionamento 

conta ainda com um setor específico para bicicletas, com 15 vagas. 

Figura 27: Estacionamentos dos Supermercados A1 e A2 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Ao sugerir melhorias ao Supermercado A1, uma das entrevistadas coloca a 

questão de o estacionamento, que poderia ser parecido com o da loja 2: “[...] igual aquele 

outro lá da Fazendinha, que tem um estacionamento bem frente, né? Que é bom! Lá é ótimo 
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de estacionar!” (ENTREVISTADA 4). O estacionamento da loja 2 atrai os clientes. 

“Raramente eu vou no do Coqueiro [Supermercado A1] depois que abriu esse aqui 

[Supermercado A2], por conta da proximidade de casa e a facilidade de estacionamento.” 

(ENTREVISTADO 6). 

 

A conveniência do caixa 24 horas 

O entrevistado 6 continua a sua fala afirmando que outro serviço agregado útil 

para a loja 2 é o caixa 24h. “E também faz transações bancárias, tá perfeito agora, não preciso 

mais me deslocar pra longe pra receber e sacar pagamentos.  Esse caixa eletrônico agregou 

demais mesmo!” (ENTREVISTADO 6) 

Figura 28: Caixa 24 horas no Supermercado A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Percebe-se que os clientes percebem essa conveniência como algo bastante 

importante pela questão geográfica, devido não haver serviços bancários mais próximos. Essa 

conveniência foi ressaltada por outros entrevistados. 

Na parte externa recentemente colocaram um caixa 24 horas [...] é muito cômodo, 

porque você vai lá, tira o dinheiro, 'Ah, tá ali o supermercado, eu vou aqui e 
compro', 'Ah, eu vou pagar uma conta e vou comprar aqui o pão pra levar pra casa'. 

Então esse serviço... ele acaba fazendo com que a pessoa fique mais próxima ao 

ambiente de loja. E se ela está lá, então ela tem uma propensão maior a comprar. 

(ENTREVISTADO 7)   
 

Outra maravilha da modernidade...porque antes, era outro ponto positivo pro 

Supermercado D, ter os caixas e eletrônicos lá fora. Muito bom! Pro supermercado é 

bom. A pessoa vai, saca o dinheiro e acaba até sendo incentivada a comprar alguma 
coisa. (ENTREVISTADA 2)   

 

O caixa 24hrs que eles colocaram agora foi perfeito! No Supermercado D eu não 

tenho paciência porque a fila é muito grande! Aí, além de fazer as compras, eu já 
vou poder tirar dinheiro ali, aí fica mais fácil. Quando tem mais opções a gente vai 

mais. (ENTREVISTADA 8) 

 

A empresa A oferece ainda serviços de créditos pré-pago para todas as operadoras 
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de telefonia nas duas lojas, mas o pagamento é realizado apenas com dinheiro em espécie e é 

necessário pegar a fila dos caixas para tal serviço. Dispõe também de correspondente bancário 

em suas duas lojas, com funcionamento de segunda à sexta-feira, das 07h às 17h, para 

pagamento de boletos diversos de até R$ 1.000,00. Porém, esses serviços não foram citados 

nas entrevistas como um diferencial agregador que possa atrair os clientes aos supermercados 

da empresa A. 

 

4.3.6 Laços de Serviços Diferenciados (Tratamento Especial) 
 

A empresa A oferece ao público um “aulão” gratuito de ritmos, que ocorre todas 

as quartas-feiras às 18h, no estacionamento da loja B. A aula atrai muitas mulheres. Na 

ocasião observada, a aula contou com 43 mulheres e um homem. Várias pessoas se 

aproximam para assistir. O fluxo de pessoas estava maior na loja nas duas quartas-feiras 

observadas, mas não se observou a entrada das alunas na loja após a aula. Só foi possível 

observar uma das alunas fazendo uma compra na loja antes da aula de dança começar. 

Apenas uma das pessoas entrevistadas afirmou participar desta aula. A mesma 

entrevistada afirmou sempre consumir algo na loja após a dança. “Eu venho no da Fazendinha 

quando eu venho dançar, segunda e quarta. Aí, quando termina a dança, eu sempre compro 

alguma coisa, mesmo que eu não precise de algo eu entro lá” (ENTREVISTADA 8). 

Figura 29: “Aulão” de ritmos semanal no estacionamento do Supermercado A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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O “aulão” de ritmos visto como ação social 

Este serviço não é identificado como uma oferta de serviços diferenciados ou de 

tratamento especial aos clientes, pois é evento aberto a todos. Assim, é percebido pelos 

clientes muito mais como uma ação social, que beneficia a comunidade do entorno, ou ainda 

como uma ação promocional, que visa mais diretamente trazer as pessoas para consumir na 

loja.  

Eu não sei dizer se aquilo que eles fazem toda semana...toda semana em frente ao 

supermercado tem lá um momento de zumba. Eu não sei dizer se aquilo ali é uma 

ação social deles. Só sei que aquele espaço do estacionamento é utilizado![...] Mas 
eu sei que todas quartas, ou é terça ou é quarta-feira, tem esse momento lá! E é 

muito participativo! São pessoas que saem da comunidade mesmo ali próximo, que 

vai 'prali', aí faz uma aula de ritmos, depois dispersa! (ENTREVISTADO 7) 

 
Eu vi que tem uma zumba lá na frente! Era uma vez na semana, não sei se aumentou 

os dias da semana [...] Eu acho que é um incentivo à movimentação do local, né? 

Vai muita gente pra lá! De repente as pessoas que "tão" ali mesmo na zumba entram 

pra comprar uma água, um refrigerante ou um suco, alguma coisa! Fazer um lanche 
lá dentro! Eu acho que é um incentivo pra loja, né? É uma coisa de marketing 

mesmo, eu acho! (ENTREVISTADA 14) 

 

Ao ser questionada sobre alguma ação social realizada pela empresa A, uma das 

entrevistadas respondeu: “Tem no [nome da Empresa A], mas eu não sei o que é, como é 

aquilo ali, que tem uma zumba lá agora no estacionamento, mas eu não sei se é promoção dele 

ou foi alguém que alugou o estacionamento...” (ENTREVISTADA 19). Desta maneira, para o 

consumidor no contexto da pesquisa, a aula de ritmos está mais relacionada a laços 

econômicos e laços psicológicos e culturais. 

Foi possível identificar, na empresa A, somente uma ação direcionada de 

relacionamento com o cliente, oferecendo descontos em serviço odontológico. A observação 

sobre tal critério se deu após preenchimento de instrumento de pesquisa sobre item que estava 

em falta na loja, em que o cliente insere o contato telefônico e e-mail. Assim, a empresa 

oferece descontos em outros serviços ao cliente que dá sugestões de melhoria, caracterizando 

essa ação como pertencente aos laços de tratamento especial, ao mesmo tempo em que faz 

parte dos laços de lealdade, já que partiu de uma “reclamação” do cliente.  

Mas foi possível analisar que, no contexto do estudo, o aulão de ritmos é 

percebido pelo cliente como uma ação social ofertada à comunidade, ligando-se mais aos 

laços psicológicos, por melhorar a imagem de marca da empresa. E a oferta de parcerias em 

serviços como odontológicos, pode relacionar-se mais aos laços de lealdade, já que foi feita 

como um bônus ao cliente que deixa sua sugestão de melhoria.  
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A necessidade de personalização e serviços customizados 

Não foi observado na empresa A nenhum tipo de “programa de fidelidade” na 

empresa, ou serviço diferenciado exclusivo a cliente leal. Também não foi citada nas 

entrevistas nenhuma ação de personalização do serviço para os clientes mais assíduos.  

Observou-se, na verdade, que o cliente sente falta dessa personalização, ou de ser reconhecido 

e recompensado por sua lealdade. 

Uma vez a moça da gerência do [nome da empresa A] me viu e percebeu que eu 

sempre vou lá e pediu meu número pra colocar na lista do WhatsApp, mas eu dei 

meu número e até hoje não me mandaram nada. (ENTREVISTADA 8) 
 

Se você tem uma clientela que já te compra, porque não você fazer talvez um 

serviço mais personalizado? Então talvez seja a sugestão que eu daria [...] eles têm 

um bom atendimento no momento da compra, mas não existe um pós-compra! 
Então falta o pós-compra, ou até mesmo o fator antes, ante-compra. Durante eles são 

ótimos, mas falta esse contato no pós e no antes. (ENTREVISTADO 7) 

 

Até hoje eu num ganhei nem um bombom deles! Nunca nem me ofereceram um 
bombom, só papel! (ENTREVISTADO 15) 

 

A empresa necessita melhorar esses critérios de identificação e oferta de serviços 

diferenciados ao cliente leal. Entretanto, no contexto, os laços de serviços diferenciados não 

se destacaram, pois seus componentes surgiram ligados mais fortemente a características de 

outros tipos de laços. 

 

4.3.7 Laços Socioemocionais 

 
Os funcionários da empresa A demonstram simpatia e são atenciosos e solícitos.  

O atendimento acolhedor 

Observaram-se, alguns clientes conversando com os caixas, puxando assunto 

sobre o clima, comentando sobre o calor ou sobre fatos que ocorreram no município pelas 

fortes chuvas. No Supermercado A1, observou-se um cliente em uma conversa animada com a 

funcionária do caixa e outra funcionária que a auxiliava no empacotamento. Este cliente 

comentava um fato específico de sua vida pessoal e como havia reagido; ao final, cliente e 

funcionários deram risadas e o cliente saiu ainda falando e sorrindo.  

Os atendentes procuram ser bem acolhedores com o cliente nas duas lojas da 

empresa A. Observou-se que todos os colaboradores desta empresa, mesmo profissionais dos 

setores internos, ao passarem pelo cliente nos corredores da loja o cumprimentam, seja com 

um “bom dia”, um sorriso ou mesmo um simples “gesto de cabeça”.  “É porque o povo dá 

bom dia que não é mecânico, eles conversam, perguntam como que tá, como que estão os 

filhos, uma conversa mais esticada!” (ENTREVISTADO 5). Os clientes gostam dessa 
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sensação de reconhecimento pessoal e atendimento mais próximo, de amizade. 

“Mas essa questão da conversa, porque quando você vai, tá ali passando os produtos 

né? À medida que você tá passando os produtos, você vai conversando, né? Você vai 

contando alguma coisa [...] e aí a caixa interage também, e aí algumas têm filhos. Aí 

quando os meus têm alguma coisa que me incomoda, aí elas já me ajudam, certo! Eu 
gosto dessa interação! (ENTREVISTADA 2) 

 

Eles são muito prestativos! Uma coisa que me agrada demais, me cumprimentam 

pelo nome, conhecem os meninos [filhos], sempre que eu vou perguntam pelos 
meninos e aí, quando eu vou sozinha, né, 'cadê eles?' e tudo! E quando eu estou com 

eles, sempre tem alguém ali me ajudando! (ENTREVISTADA 2) 

 

[...] eu faço as compras do mês, mas por conta de uma situação ou outra a gente tá 
sempre lá no supermercado. Tanto é que se você chegar hoje no Supermercado A2 e 

perguntar por mim, algumas pessoas já identificariam porque eu tenho uma 

frequência muito boa lá. Alguns funcionários já me conhecem pelo nome. 

(ENTREVISTADO 9) 

 

Percebeu-se um esforço da empresa nesse sentido, para que os funcionários tratem 

bem todos os clientes. O cliente sempre ouve um cumprimento ao chegar ao caixa, que em 

todas as observações tinha atendentes sorridentes, e um agradecimento ao final das compras. 

Em todas as situações observadas, os funcionários, quando solicitada sua ajuda ou 

informação, foram bastante prestativos, deslocando-se para levar o cliente até o local do item 

procurado ou para consulta de preço, mesmo os que estavam repondo, levantaram-se para 

acompanhar o cliente, não apenas indicaram e apontaram. 

 

O reconhecimento pessoal e a amizade 

A pesquisadora notou que, na segunda semana de observação, os funcionários de 

ambas as empresas já cumprimentavam de uma forma mais próxima e pessoal. Isso é 

ressaltado pelos entrevistados. “As pessoas...elas lhe reconhecem, te cumprimentam, certo? 

Coisa que você não percebe nos outros supermercados.” (ENTREVISTADO 7). 

Eu acho que por ser uma cliente constante. Assim, quando eu chego na padaria lá, as 

meninas todas já me conhecem! Então elas dão 'bom dia / boa tarde / como você tá?'. 
Se eu demoro a ir lá, elas perguntam: 'Você nunca mais veio aqui! Por quê?'. Mas eu 

não vejo tanta cordialidade com outras pessoas, né! Até geralmente, assim... na fila 

do pão, tem fila para comprar o pão às vezes. Às vezes tem pessoas que ficam assim 

me olhando...mas todas as vezes, todas as meninas de lá. Se eu demoro a ir lá, se eu 
passo dois, três dias: 'ihhh, já mudou?', ou então 'tá comendo tapioca?', ou então 'por 

que que não tá vindo comprar o pão? Sempre elas perguntam! (ENTREVISTADA 4) 

 
E isso de já me conhecerem me faz gostar mais de ir lá, você se sente mais à 

vontade. Quando eu estou fazendo as compras das frutas, por exemplo, sempre 

aparece alguns dos meninos para me oferecer a sacola, me ajudam a escolher, eu 

acho legal”. (ENTREVISTADA 8) 

 

Observa-se ainda que os entrevistados identificam como um diferencial serem 

reconhecidos pelo nome. “[...] o conhecer pelo nome é algo muito importante e que agrega 
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também muito a questão da fidelidade do cliente. Todo diferencial fideliza, eu vejo assim.” 

(ENTREVISTADO 9). 

 

A figura do proprietário 

Destaca-se que a proprietária costuma estar em um espaço próprio para receber 

fornecedores, vizinho à recepção, podendo ser vista por qualquer cliente que entra na loja, 

mas ela não foi observada falando com os clientes, apenas observou-se sua interação com 

funcionários e participação em vídeos para os clientes, que foram publicados nas redes sociais 

da empresa. Essa interação do dono do supermercado com o cliente (importância da presença 

do proprietário na loja) foi um dos códigos mais recorrentes na fala dos sujeitos da pesquisa. 

Agora eu também já ouvi uma das pessoas que foram me sugerir mercantil, que não 
iam lá que porque achavam o dono não simpático, não muito simpático!  

[...] A dona sempre tá aí! E sempre quando a gente vai conversar com ela sobre 

alguma situação, alguma sugestão, ela sempre tá de prontidão ouvir! 

(ENTREVISTADA 11) 
 

Outra coisa, quando era na loja... na matriz, como a recepção, os donos ficavam 

naquela mesinha da entrada eu acho que ficava mais próximo do cliente, agora não! 

Parece que assim, pelo menos ele eu quase não vejo! Ela eu vejo mais, mas aquela 
coisa mais retraída, né! Masas não... acho que falta a proximidade dos donos 

mesmo. (ENTREVISTADA 2) 

 

Eu acho que interessante é pelo menos se conhecer o proprietário, né? Não precisa 
ele tá sempre, mas que de vez em quando ele apareça! Eu vi isso...eu acho que uma 

semana ou duas atrás, lá no Econômico! Eu não conhecia o proprietário, e a gente 

foi lá, e eu vi, ele tava lá no meio da loja, andando, dando instruções, algumas 

coisas, olhando, né? E eu não vi no Paulo Belo. Na verdade, eu nem conheço! Mas 
eu acho que faz sim! Não precisa tá todo dia, mas que vá de vez em quando pra...né? 

Conhecer os clientes, dar uma palavra, pros clientes conhecerem também, alguma 

coisa assim! Acho que...é... fica mais próximo! (ENTREVISTADA 14) 

 

Percebe-se aqui a força que os laços socioemocionais possuem no do 

relacionamento entre os clientes e as lojas supermercadistas da Empresa A. Ressalta-se a 

aproximação que os laços socioemocionais possuem com os laços psicológicos e culturais, 

pois, à medida em que o cliente se relaciona melhor com os colaboradores do supermercado, 

ele desenvolve um fortalecimento da imagem de marca e passa a ter maior confiança e 

segurança nas compras. 

 

4.3.8 Laços Psicológicos e Culturais 

 
Quantos ao fortalecimento da imagem de marca e aos aspectos que influenciam na 

percepção do cliente ligados às suas características culturais,é possível destacar, além dos 

próprios laços socioemocionais, alguns critérios descritos a seguir. 
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A pouca percepção sobre ações de responsabilidade socioambiental 

Foram observadas na empresa A ações de cunho social, como o incentivo de 

associações de atletas de karatê e handball da cidade, além de parcerias com creches públicas 

para eventos específicos com as crianças, visitas técnicas de estudantes, dentre outras ações. A 

empresa costuma publicar em seus perfis de redes sociais, o que pode agregar valor à imagem 

de marca e caracterizar-se como influenciador de laços psicológicos.  

Figura 30: Ações sociais da empresa A 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Entretanto, tais ações não são percebidas pelo cliente, a maioria dos respondentes 

afirma desconhecê-las. A empresa A demonstra consciência social também pelas vagas 

específicas para idoso e deficiente no estacionamento da loja 2 e pela disponibilidade de 

sanitário para PCD. Observou-se ainda certa consciência ambiental, pois, além de possuir, em 

sua loja 2, luzes com sensores de presença nos sanitários e vagas de estacionamento próprio 

para bicicletas, possui também uma lixeira para coleta seletiva.  

Figura 31: Lixeira para coleta seletiva no Supermercado A2 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Não foi observado no período específico nenhum cliente utilizando essas lixeiras. 

Além disso, esses aspectos não emergiram das entrevistas, nem os sociais, nem os ambientais. 

A preocupação ambiental só emergiu na fala de uma entrevistada, que mora no município há 

somente sete anos, sendo natural da capital do estado. 
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E a questão também, que eu acho que poderia...que eu acho importante é...começar, 

a passos de tartaruga, né? Tirar a questão das sacolas, um pouquinho da questão 

ambiental, da sustentabilidade ambiental [...] Eu acho que seria bem enriquecedor! 

Eu acho que talvez isso seria uma coisa que faria eu andar mais nesse supermercado! 
(ENTREVISTADA 12) 

A única ação descrita pelos entrevistados ao serem questionados sobre as ações 

sociais foi o “aulão” de ritmos, já descrito nos laços de serviços diferenciados, mas que, para 

o contexto da pesquisa, parece adequar-se mais aos laços psicológicos. “Eu sei que é uma 

ginástica que tem lá toda quarta-feira. É uma ação que eles fazem! Mas as outras coisas eu 

não sei... eu não sei não sei dizer não!” (ENTREVISTADA 11). 

 

A presença em redes sociais 

Observou-se o uso das redes sociais na empresa A para trabalhar não somente os 

laços econômicos, com divulgação de ofertas, mas também o fortalecimento da imagem de 

marca. A empresa utiliza as redes sociais para divulgar ofertas, parabenizar seus 

colaboradores e comunicar-se com seus clientes, tanto por Instagram quanto por Facebook.  

Há postagens com ofertas do dia, itens da padaria e lanchonete, além de produtos novos das 

lojas. Mas observam-se também diversas postagens institucionais e educativas. 

Figura 32: Estilo de publicações da empresa A em redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Observou-se ainda, nas postagens da empresa A, o compartilhamento de vídeos 

divertidos, feitos pelos próprios funcionários. Isso é uma forma de tornar os colaboradores 

mais conhecidos e próximos dos clientes, o que pode envolver tanto os laços psicológicos 

como os socioemocionais. E tal característica foi bem destacada pelos clientes dos 

supermercados A1 e A2. 

Tem dois funcionários na filial que eu conheço por conta também dá... eu chego lá e 

eles já vão dizendo 'olá, amigos clientes'! Porque eles fazem os vídeos e eu acho 

interessante isso, usar os funcionários  pro marketing do...das propagandas do 

supermercado.Eu acho legal...porque usa o próprio  material humano dali e aí acho 
que atrai mais. É quem tá lá dentro fazendo a propaganda! Não gosto de blogueiros 

não, essa coisa assim 'ah vamos usar um blogueiro pra ir lá, comer de graça e fazer a 

propaganda do supermercado', hum-hum. (ENTREVISTADA 2) 

Eles... os funcionários deles é que fazem as propagandas! E eu acho até mais legal 
do que quando outras pessoas, né? Que tem esses blogueirinhos agora! Eu acho 

muito mais legal quando são os funcionários, né? Que fazem 'Ah, hoje está em 

oferta' e tal! E eles são super comunicativos, né? Inclusive são suuuper educados, 

todos! (ENTREVISTADA 11) 

Eles são muito...bem criativos [...] Vídeos com música, cantando, fazendo paródias, 

anunciando de forma irreverente as suas ofertas da semana! Mas começou há pouco 

tempo!...Os outros supermercados não fazem!...Eu acompanho o Pinheiro, eu 

acompanho o Atakarejo e o Varejão! ...Eles postam só encartes, não tem vídeos com 
essa criatividade, né? Que o Paulo Belo vem fazendo! (ENTREVISTADO 17) 

 

É possível analisar a movimentação nas mídias sociais da empresa, como 

avaliação dos laços psicológicos e socioemocionais pelo trabalho com a imagem de marca.  

 

A presença da proprietária como participante ativa 

Destaca-se ainda que, em alguns desses vídeos feitos pelos próprios funcionários 

há a participação da proprietária das lojas. Este fato ganha grande importância no contexto da 

pesquisa, pois se percebeu que a presença do proprietário é muito relevante para os clientes, 

sendo uma das categorias que se destacou no estudo. E na empresa A, ela esteve relacionada 

com a participação da dona das lojas nas questões operacionais, ressaltando códigos como 

‘participação ativa’ e ‘humildade’ no comportamento da proprietária.  

Ah... mais uma coisa que eu achei interessante, uma vez eu fui e ela estava 

organizando as frutas, ela tava com touquinha, sabe, ela tava lá arrumando, repondo 

as frutas e ela dizendo, né? Eu de costas e eu ouvi ela dizendo que se ela não gostava 

de comprar coisa ruim também não gostava de vender coisa ruim não. 
(ENTREVISTADA 2) 

 

Agora um caso curioso que eu vi lá, uma vez eu tava fazendo compras e tava meio 
cheio. E aí, acho que por ser um mercado local, eu vi  a própria proprietária 

ensacolando os produtos! Isso é uma coisa bem bacana, assim, o cuidado, né? Com 

as pessoas! Isso é muito bacana!...eu achei essa atitude dela muito humilde...de ir lá, 

de tá lá na ponta do outro lado do caixa lá, ensacolando! Eu digo isso porque eu já 
presenciei situações em que um outro supermercado tava cheio e que a pessoa tava 

lá e viu que tava cheio, mas num...fez nada! Por isso que eu achei bem interessante 

essa atitude dela! (ENTREVISTADO 7)   
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A presença das crianças – os filhos como participantes da compra 

Outros fatores advindos das observações merecem destaque. Observaram-se 

várias crianças utilizando os carrinhos infantis, geralmente brincando em conjunto, seguindo 

os pais ou familiares durante as compras. Mas isso só ocorreu no Supermercado A2, por ser a 

única loja, dentre as quatro observadas, a ter esse tipo de carrinho disponível. 

Figura 33: Brincadeira com o carrinho de supermercado para crianças 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Quanto a estes carrinhos, outros entrevistados também comentaram: “Brigam [os 

filhos] pelo carrinho. [...] só não quando já estão ocupados!” (ENTREVISTADA 2).  

Tenho uma menina de 4 anos e um menino de 2 anos. Quando a gente vai fazer as 
compras eles vão juntos e é uma diversão. É uma correria no Supermercado A2 

quando a gente vai! Eles ficam correndo pra um lado e pro outro nas seções e a 

gente tem que ir procurá-los. Aqueles carrinhos que tem é uma atração pra eles, 

quando a gente passa em frente eles dizem que querem ir no supermercado. 
(ENTREVISTADO 6) 

Percebe-se que a utilização dos carrinhos para crianças torna-se um item de 

conveniência que influencia na escolha da loja. “Eu colocaria mais carrinhos pra criança né, 

porque esse negócio de botar só dois carrinhos...” (ENTREVISTADA 2). Foram observadas 

ainda várias famílias, muitas acompanhadas de crianças.  

Figura 34: Família fazendo compras 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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As observações sugeriram que a compra em família torna o momento de compras 

mais agradável. Isso pode aumentar a importância de laços de conveniência e entretenimento, 

por exemplo, o diferencial de espaços de lazer para crianças como agregadores de valor. 

 

Os pedintes 

Foram observados ainda alguns “pedintes” na porta do Supermercado A2 em dois 

dos períodos de observação. Em um dia, havia duas crianças (meninos); no outro dia, havia 

duas mulheres com duas crianças, sendo uma de colo. Algumas pessoas que saíam da loja 

fizeram pequenas doações. Observou-se que o proprietário do supermercado aproximou-se de 

uma das mulheres pedintes e entregou-lhe um copo com água. Questionou-se a uma 

funcionária do caixa se a sócia-proprietária sentia-se incomodada ou se já havia dito algo. 

Segundo a colaboradora, a proprietária “não tinha muito o que fazer com eles” e que já havia 

conversado para pedir que “não ficassem entrando na loja, mas que lá fora podiam ficar”. 

Essa questão foi bastante citada pelos entrevistados. 

Ficam umas mulheres ali pedindo uma moedinha, ou pedindo uma fralda [...] Eles 

estão ali dentro da loja, né, claro que é do lado de fora, mas ainda tá dentro do 
espaço da loja, que é bem na entrada, mas como a entrada é bem larga e tudo... 

Difícil é se fazer indiferente com a situação, né? (ENTREVISTADA 2) 

 

Lá é o único lugar que eu vejo que tem, de supermercado, que tem pedinte. Sempre 
tem...tem mães com crianças de colo, crianças maiorzinha!  Às vezes tem algum 

idoso, tem homens em idade de trabalho!... e eles ganham, ganham produtos, às 

vezes ganham dinheiro. (ENTREVISTADA 4) 

 
Inclusive aí no [nome da empresa A] tem uma situação que é até complicada...que é 

de algumas pessoas que ficam pedindo, sabe? Bem na porta... e aí, eu já ouvi até 

algumas pessoas dizendo que deixam de ir porque não gostam de ser incomodados 

com relação a isso, né? Até porque quem pede fica bem na porta! E assim, uma vez 
eu entrei vi um funcionário falando educadamente com a pessoa [...] Assim, foi 

super educado, porque tem gente que destrata. E essa situação eu vi! 

(ENTREVISTADA 11) 

 
Mas eu vejo um perfil diferenciado, não vejo todo mundo! A não ser a mulher que 

fica na porta pedindo com um monte de filho! [...] Incomoda porque quando a gente 

entra, a pessoa pede! Quando a gente sai, a pessoa pede! Mesmo que você tenha 

dado na entrada, você tem que dá uma desculpa! [risos] Eu acho que eles deveriam 
resolver assim de alguma forma! (ENTREVISTADA 14) 

 

As oportunidades para primeiro emprego e a valorização dos colaboradores 

 

Observou-se também a empresa adota como uma cultura empresarial as 

oportunidades de primeiro emprego, pois costuma dar espaço para estagiários, que são 

comumente efetivados como funcionários e permanecem por longos períodos. A empresa é 
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parceira de programas profissionais do governo, como o “Primeiro Passo” e os estágios das 

Escolas Estaduais de Educação Profissional. Isso denota preocupação social que também pode 

influenciar na imagem da marca e nos laços psicológicos. A valorização dos funcionários foi 

algo que se sobressaiu bastante ao longo das entrevistas. Um dos entrevistados citou a questão 

do treinamento dos colaboradores. 

Então, assim, é uma coisa que eles buscam investir nos profissionais que lá estão.  

Então eu acredito que isso é um dos diferenciais dele! ... você percebe que se 

a empresa tem uma preocupação em qualificar os seus colaboradores, então vem 

uma resposta muito positiva para o cliente. Então eu cuido deles pra que eles possam 
cuidar do maior ativo que uma empresa tem, que é o seu cliente. E aí isso é muito 

bacana! E aí você consegue perceber que tem um certo resultado naquilo! 

(ENTREVISTADO 7) 

 

A importância da valorização dos funcionários surgiu também sob outro aspecto 

na fala de uma das entrevistadas, abordando o fato de a satisfação do colaborador com a 

empresa, o trabalho de imagem de marca para o cliente interno, ser influência direta 

percepção do consumidor. 

[...] muitas vezes eu fui lá e tinha caixas insatisfeitos; já peguei um momento de eu 

tá passando a coisa e o caixa dizer que ainda bem que ele já tava no aviso prévio, 

sabe? [...] não precisa falar para mim as insatisfações dele enquanto 

funcionário! Porque eu digo 'meu Deus do Céu, a pessoa não defende nem a 
empresa na qual ele trabalhou, como é que eu vou voltar aqui? (ENTREVISTADA 

2) 

 

Assim, observa-se que os laços psicológicos e culturais influenciam diretamente 

na percepção que o consumidor tem sobre a loja supermercadista e relacionam-se fortemente 

aos laços de lealdade. 

 

4.3.9 Laços de Lealdade 
 

Para a empresa A os sujeitos entrevistados relataram tendência a mais altos níveis 

de lealdade, unindo a repetição de compras, na preferência pela loja, à alta atitude relativa 

com a marca, que é composta por um misto dos tipos de laços relacionais. Observa-se isso no 

discurso de um dos entrevistados: “Eu não costumo mais frequentar outros lugares porque eu 

analisei vários fatores; análise de preço a gente faz, mas também tem a questão da distância, o 

próprio atendimento, a qualidade como um todo!” (ENTREVISTADO 9). Outros entrevistados 

relatam sua lealdade à empresa: 

 

Eu sou uma cliente fiel ao [nome da Empresa A]. Tipo, ontem foi um dia de fazer as 

compras maiores, eu fui com minha mãe e ela disse: ‘Vamos no Supermercado D 

que lá é mais barato!’. Mas eu disse: ‘Não, vamos no [nome da Empresa A]’ [...] Dá 
pra ver a diferença, o Supermercado D realmente é mais barato, mas é muito chato 
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[...] eu prefiro pagar mais caro no [nome da Empresa A], que é rápido o caixa, o 
máximo que eu passo na fila é 10 minutos, já no Supermercado D é 1 hora E eu 

também acho mais limpo! O Supermercado D, muito bagunçado, o [nome da 

Empresa B] é muito bagunçado também! Hoje eu entrei no Supermercado B1 pra 

comprar um açúcar, porque eu estava no dentista, e era bem do lado, mas quase que 
eu pego a moto pra ir no [nome da Empresa A]. (ENTREVISTADA 8). 

 

[...] é tanto que pouco eu vou para as outras, né? Eu trabalho no [nome da escola 

onde leciona], o Supermercado B1 é atrás, e às vezes até tem uma coisa ali, mas eu 
não...eu volto e compro aqui no [nome da Empresa A]! [...] Além de gostar, faz 

sempre a propaganda positiva, né?  Que apesar de eu não ser daqui, eu digo ao 

pessoal daqui: 'Gente, cês têm um Mercantil aí de alta qualidade e fica com negócio 

de ver preço em outros lugares!' Aí o pessoal até ri! Mas é!  (ENTREVISTADA 11). 

 

Apesar de ter sido observado, na empresa A, um serviço de parceria que oferece 

descontos em consultas odontológicas aos clientes que fazem sugestões ou reclamações 

oficiais, nenhuma ação desse tipo foi relatada nas entrevistas. Isso pode ser porque não é 

costume dos clientes fazer reclamações oficiais. “Eu não sou de reclamar, eu só não levo [...] 

Lá eu nunca fiz uma reclamação, mas também nunca encontrei motivos para reclamar de uma 

coisa ou de outra!” (ENTREVISTADO 9). Os entrevistados relatam reclamar 

momentaneamente, para algum funcionário que esteja repondo gôndolas no momento, ou se 

necessitarem fazer uma troca de itens. Mas a empresa A não teve relatos de muitas 

reclamações ou necessidades de trocas.  

Foi encontrado, no Supermercado A2, um item fora da validade. O iogurte 

desnatado e zero lactose era o único de sua marca que havia no refrigerador e foi também o 

único item encontrado fora da validade ao longo do período de observações em todas as lojas. 

Quando se reclamou ao caixa sobre a existência do iogurte fora da validade, rapidamente a 

funcionária chamou a supervisora para retirar o item e se desculpou pelo ocorrido. Na semana 

seguinte, observou-se funcionária retirando e organizando itens no congelador de laticínios e 

iogurtes. Isso também foi destacado pelos entrevistados. 

 

Falo assim, por exemplo, apesar do sortimento de produto, às vezes tem uma coisa 

que não tem! Aí eu peço e 'ah, a gente já tá providenciando!'. E realmente, da 
próxima vez que eu vou, o produto já tá lá! (ENTREVISTADA 11) 

 

Os entrevistados ressaltam a importância de serem ouvidos em suas reclamações. 

“Eles escutam, prestam atenção quando a gente reclama, eles são bem solícitos!” 

(ENTREVISTADA 8). 
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Indicação por tipo de laço relacional 

Para a empresa A, os entrevistados, no geral, destacaram uma divulgação boca a 

boca positiva e afirmaram fazer indicações da empresa a amigos e familiares. “[...] quando 

alguém me pergunta onde tem algo, eu digo pra ir no [nome da empresa A]!” 

(ENTREVISTADA 8).  

Outros fazem indicação citando um critério que consideram de superioridade. Um 

dos entrevistados relata o ambiente de loja: “Eu costumo indicar o supermercado também, que 

eu gosto de comprar lá, que é um ambiente bom e agradável!” (ENTREVISTADO 9). Outra 

entrevistada ressalta o serviço da rotisserie: “Eu costumo indicar o Supermercado A2! Se 

alguém quer um serviço que... principalmente da lanchonete, né?” (ENTREVISTADA 14). 

Percebeu-se que é comum entre os consumidores realizar a indicação de mais de um 

supermercado, relacionando as lojas aos laços que, em sua percepção, são mais bem 

trabalhados pelas empresas. 

Quando eu cheguei aqui, que eu perguntei às pessoas, já que eu vinha de fora: 

'Pessoal, um Mercantil pra eu comprar isso? Onde é que tem o melhor preço, 

atendimento?'. E aí cada pessoa me falava de um...de uma mercadoria assim 

diferente. 'Ah, o Supermercado C é bom para comprar fruta. No Supermercado D é 
bom para tu comprar laticínio. No Supermercado B é bom de tu comprar essas 

coisas mais de alimento, né? Arroz, num sei quê...' Certo, tudo bem! 

(ENTREVISTADA 11) 

 

Disponibilidade em reconsiderar falhas 

 

Ressalta-se ainda, ao longo das entrevistas, a disponibilidade dos clientes mais 

leais em reconsiderar falhas. “Em detrimento das coisas boas eu posso ignorar algumas falhas 

[...] Por conta de tantas outras qualidades, porque a gente tem muitas falhas aqui na nossa 

empresa, não só qualidades. Então lá está dentro do aceitável.” (ENTREVISTADO 9). 

 

[...] por exemplo, comprar uma carne estragada, eu acho difícil que o mercantil 
vendesse...mas eu iria reclamar...mas continuaria comprando, até porque, vamos 

dizer que é quase, praticamente 100%! Não é por causa disso que eu iria deixar de 

ir! (ENTREVISTADA 11) 

 
 

É possível perceber que esta disposição em relevar falhas está relacionada à 

desenvoltura da empresa em experiência de compras passadas, no trabalho com outros laços 

relacionais que possam desenvolver a confiança e a segurança nas compras, a percepção de 

qualidade e excelência, como os laços operacionais e os laços psicológicos e culturais. Assim, 

os laços de lealdade se desenvolvem também pelo fortalecimento de outros tipos de laços.  
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5.4 Os laços relacionais que emergiram para a Empresa B 

 

Os aspectos observados na empresa B, tanto na loja 1 (matriz), como na loja 2 

(filial), junto aos aspectos que emergiram nas falas dos entrevistados, também foram 

segmentados por tipo de laço relacional e estão destacados a seguir: 

 

5.4.1 Laços de Ambiente 
 

Quanto aos laços de ambiente, a empresa B apresenta, de forma geral, uma boa 

estrutura em suas lojas. As lojas possuem aparelhos de ar-condicionado, mas não foi 

percebido nenhum momento em que estivessem climatizadas, apenas com os ventiladores 

funcionando. Apesar disso, a temperatura esteve agradável ao longo de todos os períodos de 

observação.  

O som ambiente 

No som ambiente do Supermercado B1 não há música, mas há divulgação 

constante das ofertas do próprio supermercado. Isso também foi observado por um dos 

entrevistados: “Rapaz, eles colocam muito é a imagem deles. Tipo, promoções, né? Eles 

fazem a divulgação deles mesmos! Aí a gente fica ligado, né? Promoção tal e tal e tal, de item 

tal! Aí a gente se liga!” (ENTREVISTADO 13). Já na loja 2, não foi identificado nenhum som 

ambiente, mas ele foi relatado por uma das entrevistadas. 

 Não é sempre que tem música não... mas agora no São João com certeza tem todo 
dia. E também quando tem assim uma promoção [...] eles têm música ao vivo 

também, que eu gosto demais, acho muito bom! Tem um rapaz que sempre tá lá, 

cantando ao vivo. (ENTREVISTADA 3) 

 

Iluminação e espaço 

Observou-se ainda a questão da iluminação, que nos períodos observados, esteve 

adequada na percepção da pesquisadora, o que não condiz com a percepção de diversos 

entrevistados. Muitos dos clientes afirmaram achar o ambiente escuro e apertado. De certa 

forma, as falas nas entrevistas sugerem que os clientes associam a iluminação e a organização 

com o espaço (amplo x estreito ou apertado) e com a própria limpeza. 

Poderia melhorar, pra mim fica tudo tão junto... Acho que não é nem a limpeza, é 

que é tudo tão perto! As prateleiras, os corredores são tão pequenos que parece dar 
aquela coisa mais escura assim, né? Que não é tão limpo, branco e amplo! 

(ENTREVISTADA 1) 

 
Mas eu acho o espaço muito pequeno! Não sei se é porque eu sou de Fortaleza, 

acostumada a mercantis maiores... acaba que a gente é acostumado com outro 

padrão! Aí quando vem morar no interior e é... menores! [...] 

Já cheguei em alguma ocasião que eu achei um pouco... meio sujo, a parte ali do...da 
padaria [...] Achei assim um pouco escuro! Acho um pouco escuro! 
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(ENTREVISTADA 12) 

 

A opinião sobre ‘espaço pequeno’ foi relatada por outros entrevistados, não pelo 

fato de estarem acostumados a ‘outros padrões’, pois as falas também surgiram de 

entrevistados naturais do município. “Tem dias que é complicado! Tem dias que tem mais 

assim, tipo, promoções! Aí fica complicado a gente fazer compras...Até porque, o espaço, né? 

Ele não é aquele espaço bem amplo, né? É limitado!” (ENTREVISTADO 13) 

 

Organização e limpeza no setor de FLV 

Na maior parte dos períodos de observação nas lojas ia das vezes, observou-se o 

ambiente limpo, mas em alguns períodos de observação, a loja A apresentou o chão bastante 

sujo, em especial no setor de FLV. Percebeu-se, nos períodos de maior movimentação das 

lojas, funcionários da limpeza trabalhando, mas isso ocorreu menos do que na empresa 1. 

Figura 35: Observação de limpeza na empresa B: chão sujo na seção de FLV 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 
Apesar do chão sujo e aparência um pouco desorganizada na seção de FLV, não 

foi sentido odor desagradável. Entretanto, foi relatada por uma das entrevistadas uma situação 

sobre o mau cheiro nesta seção. 

Pimentão é uma das coisas que não dá para ficar lá fedido, não tem quem aguente a 
catinga!  Umas duas vezes que aconteceu, né? De eu sentir. Aí eu já perguntei, uma 

duas vezes: "Meu filho, esse pimentãozinho aqui, só tem eles ou tem outros?' Aí eles 

ficam tudo assim...e vão buscar outros, mais novo. (ENTREVISTADA 3) 

 

A seção de FLV foi código de destaque nas entrevistas. “[...] é que não têm 

qualidade as verduras de lá [...] Tem que ir no primeiro dia da promoção pra poder arrumar 

umas coisinhas melhores!” (ENTREVISTADA 19). Esse destaque foi relacionado tanto à 

qualidade quanto ao cuidado com a aparência dos produtos. E a limpeza surgiu como um dos 



138 
 

critérios de maior importância para os setores de hortifrutigranjeiros e carnes. Para a empresa 

B, a avaliação dos entrevistados foi ruim, em especial na loja 2. 

Muitas vezes eu fui comprar fruta lá [Supermercado B2] e voltei de mãos abanando 

porque a qualidade não tava boa! Eu não sei se é pela quantidade de compras que 

gasta mais, não sei! Não sei se é porque o do Coqueiro é um pouco mais humilde, e 
aí de repente essas coisas acontecem lá, né? (ENTREVISTADO 15) 

 

Eu não gosto muito de lá não [Supermercado B2]! Porque eu não acho assim... a 

estrutura não muito boa, assim, o aspecto! Não sei! Eu acho bem... como se tivesse 
abandonado, tenho a impressão, sabe? [...] A parte de carnes, eu não acho legal! Eu 

acho tudo...não...como se não fosse limpo, sabe? (ENTREVISTADA 14) 

 

A familiaridade com o layout e o ambiente de loja 

Apesar de não haver placas de identificação nas seções de gôndolas em nenhuma 

das duas lojas, não é difícil encontrar as mercadorias. Há indicação de seções gerais nas 

laterais e no fundo das lojas, em seções como carnes, frios e mercearia. A divisão das seções é 

bem feita e segue ordem lógica. 

Figura 36: Divisão de seções no Supermercado B2 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

A questão de encontrar facilmente as mercadorias suscitou um código bastante 

presente nas entrevistas, que foi a familiaridade com o layout. Os entrevistados demonstram 

valorizar bastante e ideia de já conhecerem o ambiente, o que os faz sentir mais a vontade e 

influencia na escolha pelos supermercados da empresa B. 

Eu me sinto em casa, eu chego lá já sei onde é que tá tudo né, não vou procurar, não 

vou pedir ajuda! Sempre que eu vou é com pouco tempo, é "vexada", por que, cê 
sabe, né?  (ENTREVISTADA 3) 

 

Já sei onde tá item tal, tal e tal! E o bom é isso! Porque eu não fico doido procurando 

em cada setor, eu já sei onde tá, eu já vou no foco! 
[...]  Eu chego lá e me sinto à vontade... por saber mesmo aonde tá os itens! Já 

quando eu vou no Supermercado C, já me perco, não sei aonde tá nada! Tem que tá 

procurando! (ENTREVISTADO 13) 

 

A logística do consumidor 

Nas duas lojas da empresa B há aproveitamento de espaços de mezanino para 

salas e ambientes administrativos, sendo que, na loja 1, o acesso ocorre em escada por fora da 

loja, na galeria que leva ao estacionamento. A loja 2 foi melhor projetada quanto à espaço, e 
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os ambientes administrativos ficam na própria loja, possuindo melhor layout e organização. 

Mesmo assim, a percepção do cliente quanto ao ambiente e atmosfera de loja é ruim.  A 

questão da organização foi um código que se destacou para o contexto da pesquisa, e a 

empresa B foi avaliada por muitos dos entrevistados como ‘desorganizada’.  

Mas eu não gosto do [nome da Empresa B], porque o [nome da Empresa B] é 
desorganizado.Quando eu olho tem um produto de limpeza misturado com biscoito, 

uma prateleira de amaciante que tá na promoção tá perto da seção de alimentos, 

sabe? Eu não gosto, isso causa uma confusão na minha cabeça, eu não me sinto 

bem! (ENTREVISTADA 2) 

 

Em algumas situações observou-se o fluxo dificultado por algumas caixas e 

materiais de reposição das gôndolas.  

Figura 37: Fluxo dificultado nos corredores da empresa B 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Uma das entrevistadas faz um relato sobre a atmosfera de loja no Supermercado 

B1, comparando-o a outros, quando estava explicando sobre a questão da facilidade de 

encontrar os produtos e a disposição do layout. 

 

O ambiente faz a gente não se sentir tão à vontade. Eu acho que é até bom ter a lista 

porque você termina e já pode sair correndo. Mas em um supermercado mais 

organizado, mais ordenado, como o [nome da empresa A] e o Supermercado D, a 
gente já tem mais vontade de ficar, de observar o que tem e o que não tem. Mas a 

questão do preço pesa e a gente não quer levar muita coisa. Eu me incomodo com a 

desorganização de lá mas eu vou porque é mais barato. Mas por me sentir 

incomodada eu também saio de lá logo, perco menos tempo lá dentro. Nesses outros 
que são mais bem organizados, mais amplo, parece um shopping, aí a gente fica lá 

nem que seja olhando as prateleiras. (ENTREVISTADA 18) 

 

Isso pareceu interferir na escolha de compras na loja ou mesmo afetar a atitude 

relativa em relação à marca no contexto do estudo. Assim, a organização é uma categoria do 

laço de ambiente que interfere na categoria de lealdade dos clientes. 
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5.4.2 Laços Geográficos 
 

Dentre todas as lojas supermercadistas analisadas, o Supermercado B1 é o que 

possui a posição geográfica mais privilegiada, pois está localizado em um ponto central, 

próximo à praça da igreja matriz da cidade.  

 

A proximidade e o “estar no trajeto” como critérios da escolha de compras  

Esta localização privilegiada atrai um público diversificado, pois o Supermercado 

B1 geralmente está no trajeto dos entrevistados para alguma de suas atividades da rotina 

diária. “É mais perto, é no meu caminho do trabalho para casa, já passo ali, já faço minhas 

compras e já vou. Ele é prático, a localização dele!” (ENTREVISTADA 1). 

 

Gasto de combustível 

Além dessa “praticidade” citada pela entrevistada 1 atribuída à distancia 

geográfica, outro código relacionado à proximidade do supermercado B1, foi que o cliente 

leva em conta não somente o gasto de tempo para ir a outras lojas, mas também o gasto de 

combustível no percurso. “[...] porque eu tinha que me deslocar pra outro lugar mais longe, eu 

ia era perder tempo, combustível!” (ENTREVISTADO 13). 

Acessibilidade aos consumidores da zona rural 

Além de possibilitar o acesso de um público variado, esta vantagem georgáfica 

permite ao Supermercado B1 abranger clientes que habitam nas diversas localidades do 

município. Para entender essa vantagem geográfica, é preciso compreender inicialmente que o 

município está formado por doze distritos, incluindo a sede urbana, conforme demonstra o 

mapa abaixo: 

Figura 38: Mapa dos Distritos de Itapipoca-CE (Sede Rural e Sede Urbana)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Google Images (2019). 
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Assim, há várias localidades que ficam fora da sede urbana, representando a 

população da serra, do sertão e da região praiana. Este público representa parcela importante 

no faturamento do comércio do município. O acesso das localidades circunvizinhas para 

compras no Centro da cidade se dá principalmente por “carros de feira” e “paus-de-arara” que 

concentram seu estacionamento na região central da sede urbana e fazem o trajeto de ida e 

volta aos distritos no período da manhã. 

 

Figura 39: Carros “pau-de-arara” para transporte da população dos distritos da Sede Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Google Maps (2019); Dados da pesquisa (2019). 

 

 Isso faz com que o maior movimento no Centro da cidade ocorra no turno da 

manhã, principalmente aos sábados, momento em que o Supermercado B1 apresentou o maior 

número de clientes. Supõem-se então que muitos dos clientes deste supermercado sejam dos 

distritos da cidade, destacando laços geográficos e de conveniência por acesso e transporte, já 

que os chamados carros de feira param no Centro.  

Observou-se que os funcionários vão deixar as compras nos carros, no horário 

determinado da volta. “Ele [proprietário da empresa B] tem dois carros, e tem as motos pra ir 

deixar lá onde ficam os carros, pessoal embala, bota o nome e vai deixar... pra levar pro 

interior.” (ENTREVISTADO 5). Alguns desses transportes que fazem o trajeto para distritos 

rurais param na frente do Supermercado B1 para que as compras dos clientes sejam 

“entregues”. 
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Figura 40: Entrega das compras no transporte que leva os clientes dos distritos da Sede Rural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Desta maneira, o Supermercado B1 abrange diversos públicos, unindo benefícios 

geográficos e de conveniência. Essa posição geográfica privilegiada também emergiu das 

entrevistas. 

Mas no Centro você vê mais o fluxo de feirantes, pessoas que vem de outros 

distritos fazer a feira em Itapipoca, eles se concentram mais no Econômico. Eu acho 
que isso vem de muito tempo, igual o Varejão, começou como um comércio e divide 

um público também com o Econômico. É uma questão geográfica também, por ser 

uma área central, que a pessoa pode se encaminhar a pé. (ENTREVISTADO 6) 

 
Eu acho que...talvez pela localização, porque ele tem uma localização privilegiada 

por ser no Centro, tem um maior...grande volume de pessoas, de passantes, né? 

Então eles... eles têm essa grande vantagem da localização, né? (ENTREVISTADA 

12) 

 

Desta forma, percebe-se que os laços geográficos influenciam para a escolha de 

compras do público do Supermercado B1, por estar em uma região de fácil acesso tanto aos 

moradores das regiões rurais quanto aos habitantes da sede urbana. A loja se localiza em uma 

das mais importantes avenidas da cidade, estando, assim, no trajeto (trabalho – casa – 

trabalho) de muitas pessoas. Já o Supermercado B2 não possui o mesmo privilégio 

geográfico, mas atende a uma região mais afastada do Centro e, apesar de possuir outras lojas 

concorrentes próximas, abrange um público bem específico de bairros periféricos em seu 

entorno. Ressalta-se que, assim como ocorre para a empresa A, os terrenos das lojas da 

empresa B são todos próprios, o que traz vantagens e desvantagens conforme já comentado no 

caso anterior , exigindo estratégias adequadas e adaptações quanto a laços de conveniência e 

operacionais. 
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4.4.3 Laços Operacionais 
 

A empresa B possui nove caixas em sua loja 1, sendo um caixa rápido até dez 

volumes, e seis caixas em sua loja B, sendo um rápido até dez volumes. Na empresa, durante 

as observações, o número de caixas em atendimento costumou variar entre dois a quatro. Na 

loja A, no sábado pela manhã, (momento em que foi observado o maior movimento de 

clientes de toda a coleta de dados) todos os nove caixas estavam em atendimento. Em 

nenhuma das observações foi presenciada muita demora na fila dos caixas. 

 
Figura 41: Visualização da estrutura dos caixas na empresa B 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O tempo das filas 

Na loja B, havia somente dois caixas em funcionamento em todos os períodos 

observados. Apesar disso, não forma observadas filas grandes ou muito demoradas em 

nenhuma das lojas. Entretanto, um dos entrevistados ressaltou a demora nas filas: “[...] 

geralmente dia de segunda-feira, principalmente à noite, eu não gosto muito porque é muita 

fila,né? E às vezes pouco caixa! Geralmente tem caixa vazio, sem atendente! Demora!” 

(ENTREVISTADO 21). Em geral, não foram comuns reclamações dos clientes ao longo das 

entrevistas quanto ao tempo de espera nas filas; os entrevistados mostram incômodo maior 

com o espaço pequeno nos caixas, sendo uma questão mais de ambiente do que operacional. 

“[...] muita gente, apertadinho o Econômico, até a fila se tiver muita gente, a fila fica nos 

corredores, a gente não consegue passar por trás, é muito desconfortável!” (ENTREVISTADA 

1). 

 

O recolhimento dos carrinhos 

Observou-se ainda na empresa B uma recolha rápida dos carrinhos deixados 

próximo aos caixas, apesar de terem sido notados alguns carrinhos e cestas pelos corredores, 

conforme já descrito nos laços de ambiente. Entretanto, o relato de uma das entrevistadas 
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refutou essa percepção: 

Eu acho que as pessoas tem o hábito de comprar lá e de repente desiste, porque tem 

vários carrinhos abandonados com um monte de coisas dentro e fica parado lá no 

meio. Não sei se eles demoram a recolher ou se a hora que eu chego coincide com a 

hora que alguém deixou, eu sei que sempre acho um carrinho lá abandonado. 

(ENTREVISTADA 18). 

 

Qualidade dos produtos nas seções de FLV e frigorífico 

Quanto à qualidade dos itens, houve relatos de insatisfação com o setor de FLV, 

como já citado nos laços de ambiente. Esse foi um aspecto bastante ressaltado pelos 

entrevistados. 

Rapaz, questão de frutas às vezes, fruta e verdura... a qualidade do Supermercado C, 

ela é melhor! Só que é mais caro! Mas aí, às vezes compensa você comprar 

qualidade do que ver preço! ... Porque assim, se você comprar pelo preço, aí você 
chega em casa e às vezes nem usa! Porque não presta! Só pra ir pro lixo! Aí você 

deu o seu dinheiro pro [nome do proprietário da empresa B]! [risos]. 

(ENTREVISTADO 13) 

 

Mas destacou-se também, quanto à qualidade, o relato de uma das entrevistadas, 

que afirmou escolher comprar no supermercado B1 também pela qualidade que ela percebe na 

carne. Novamente ressaltam-se as seções de hortifrutigranjeiro e frigorífico para o setor 

supermercadista. 

Acho a qualidade da carne boa, a manutenção de todas as peças, coisa que eu não 

vejo nos outros! Não gosto da cor da carne dos outros, nenhum outro supermercado, 

é só lá que eu compro a carne. Olha aí, esse é o ponto principal que me leva ao 

Econômico é um item que, de toda a cidade, é o que eu mais gosto [...] eles vão 
buscar uma peça inteira para cortar para mim! (ENTREVISATADA 1)  

 

Aqui se percebe a ideia de personalização do serviço agregando valor à percepção 

da qualidade, tanto do serviço quanto do próprio produto.  

 

O bom mix de produtos 

Quanto ao sortimento de produtos, a empresa B tem mais amplitude para itens 

básicos como papel higiênico e feijão, apresentando maior diversidade de marcas. Mas em 

produtos como higiene pessoal e beleza e itens diversos, deixa a desejar se comparada à 

empresa A. “Eles não têm assim uma variedade muito grande de produtos, eles têm as linhas 

mais conhecidas, mais básicas, só!” (ENTREVISTADA 1). 

Mas para a maioria dos entrevistados, o sortimento da empresa é adequado. Na 

verdade, registra-se nas entrevistas a “falta de um produto” como motivo de frequentar uma 

loja concorrente. Um dos entrevistados afirma: “ às vezes, quando não tem no [nome do 
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proprietário da empresa B], é que eu vou no [nome da empresa A]! Quando não tem no dele!” 

(ENTREVISTADO 5). Outro entrevistado elogia o sortimento e também afirma a importância 

da disponibilidade do item da loja: “[...] a variedade, né? De produtos também! Isso aí ele tem 

bastante itens, né? Você vai e tem tudo, geralmente tem tudo! [...] Só entro no outro 

supermercado se lá não tiver o que eu quero!” (ENTREVISTADO 13). 

Assim, percebe-se que a certeza da disponibilidade de produto é um importante 

critério de escolha de loja no varejo supermercadista no contexto pesquisado. “tem muita 

coisinha que só tem lá mesmo que eu sou acostumada a comprar [...] porque eu não posso 

comer todo o queijo, né? Eu vou lá porque lá tem o queijo que eu como.” (ENTREVISTADA 

3). Dessa maneira, o mix de produtos é um importante aspecto dos laços operacionais. 

Quanto à disponibilidade de produtos diferenciados, observou-se que a oferta de 

produtos zero lactose, diet, light e orgânicos é bem pequena, com um sortimento que deixa a 

desejar. Além de ter preços também mais elevados que a concorrência.  

A empresa B oferece também em seu mix produtos de marca própria da rede de 

compras a qual é filiada – rede Uniforça – com foco em itens de mercearia. Observou-se 

arroz, feijão, açúcar e outros não perecíveis, enquanto a empresa A só apresenta produtos de 

marca própria na padaria. 

Figura 42: Itens de marca própria na empresa B 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Mas os itens de marca própria não foram citados pelos entrevistados. Não houve 

muita referência à comparação entre marcas nas falas dos sujeitos da pesquisa. Apenas 

destacou-se o componente ‘preço mais baixo’, tanto para itens de mercearia como para 

materiais de limpeza. E relatou-se que as encarte guiam as compras. Dentre observações em 

redes sociais, percebe-se que muitos dos itens do encarte são os itens de marca própria. 
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Assim, o que altera a percepção dos clientes não é a marca do item (própria ou de fabricante), 

mas o preço, a oferta praticada.  

As duas lojas da empresa B possuem apenas um consultor de preços cada uma, 

mas em todas as observações funcionavam em perfeitas condições, e os preços das 

mercadorias correspondiam com os das etiquetas, inclusive as ofertas observadas. Um dos 

entrevistados relatou situações de divergências de preço entre oferta na gôndola e sistema do 

caixa, mas destacou a rapidez na resolução do problema.  

“[...] Já aconteceu isso comigo várias vezes! Tá na promoção lá, chego lá, a menina 

passa no caixa, tá no preço antigo! Não têm atualizado os preços ainda da promoção 
do dia! [...] aí elas vão lá, e a menina traz a etiquetazinha que tá lá no preço, sem 

maiores problemas! (ENTREVISTADO 21) 

 

O bom atendimento e a presteza dos funcionários 

A empresa B apresentou um bom atendimento. “Se eu chegar pra uma pessoa: 

'Onde é que tem tal produto?' Eles mesmos vão lá! E sempre que eu pedi ajuda eu consegui!” 

(ENTREVISTADO 21). A maioria dos funcionários foi solícita e educada, entretanto, nem 

todos são simpáticos e realmente cordiais, pois houve situação na loja B em que a 

pesquisadora cumprimentou o caixa e ele não respondeu. Os atendentes, em geral, não são tão 

sorridentes quanto os da empresa A. Os atendentes do Supermercado B2 são mais sisudos, já 

os do Supermercado B1 são mais prestativos e atenciosos.  Foram observados os mesmos 

funcionários na loja B da empresa 2, sugerindo que as escalas alternam  menos e que, 

consequentemente, os funcionários desta loja têm menos folgas. Notou-se uma mesma 

funcionária na loja B em todos os dias do feriado, que parecia desanimada em todas as 

observações realizadas. Isso também foi destacado por um dos entrevistados. 

Acho que as meninas do [Supermercado B2] poderiam ser um pouco mais 
simpáticas! Na simpatia é um complemento, às vezes muito... você pode estar 

péssimo da vida, mas um boa noite, né? Um bom dia! E às vezes eu acho as 

meninas, normalmente são mais meninas no Coqueiro, parece assim um mau humor 

danado! E isso também conta, entendeu? Eu acho que conta 
muito! (ENTREVISTADO 15) 

 

Houve ocasiões em que, ao serem questionados sobre a localização de um item, os 

funcionários não saíram de onde estavam para indicar local, apenas o apontaram, pois 

estavam repondo ou seguindo em outra direção. Ressalta-se que isso aconteceu três vezes ao 

longo das observações na empresa B e que, nas outras ocasiões, os atendentes foram 

prestativos e não apenas apontaram ou indicaram o local. Nas entrevistas, todos os clientes 

relataram que os atendentes foram bastante cordiais e os conduziram ao local do item em 

todas as vezes que foram solicitados. Assim, observa-se que os laços operacionais são 
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influenciados pelo atendimento e envolvem também outros laços, como os psicológicos e 

culturais, pois sua percepção será diretamente afetada pelo nível de exigência do cliente e pelo 

nível de serviço que ele espera receber, ou pela própria imagem que ele tem da empresa. 

 

4.4.4 Laços Econômicos 

 

 
Destaca-se que, na empresa B, os laços econômicos parecem possuir muita força. 

Isso é observados tanto nos esforços promocionais da empresa, com foco em ofertas e 

encartes, quanto no discurso dos entrevistados.  

 

Oferta e baixo preço como determinantes da escolha da loja 

 

A empresa trabalha diversas ofertas nos corredores, em carrinhos na entrada da 

loja e gôndolas específicas na entrada das seções. Foram observadas ofertas de cestas básicas 

prontas na entrada das duas lojas; e notou-se que praticamente todas elas foram vendidas em 

apenas dois dias. 

 

Figura 43: Ofertas nas lojas da empresa B 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 
 

Houve, também na empresa B, ofertas relacionadas ao período da Semana Santa, 

com pães de coco em oferta nos carrinhos na entrada das lojas, congelador específico para 

peixes também em oferta, além de descontos em bebidas e diversos chocolates espalhados 

pelas lojas. A empresa B ofereceu ovos de chocolate em uma pequena ilha específica, com 

itens das marcas Lacta, Garoto e Nestlé, mas apenas da loja A. 
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Figura 44: Ofertas sazonais direcionadas à Semana Santa na empresa B 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 
Muitos clientes foram observados comprando itens em ofertas, como  peixes. 

Percebeu-se novamente a importância de incentivar ofertas relacionadas a questões culturais e 

datas especiais, aproveitando demandas sazonais. Observou-se ainda um casal de clientes 

comprando muitas fraldas que apresentavam desconto na ocasião. As ações de ofertas são 

bastante atrativas para público da empresa B. “Tem muita oferta... a verdura é segunda e 

terça! Aí quarta e quinta é a carne. Aí  sexta e sábado é bebidas!” (ENTREVISTADO 5). O 

preço é um dos maiores atrativo das lojas da empresa B, percebe-se isso no relato dos 

entrevistados. “Ai...tá bom lá o preço das frutas, das verduras, eu me sinto atraída, eu vou! 

Quando tem oferta eu vou!” (ENTREVISTADA 12). Outra entrevistada ressalta: 

 

“Eu gosto de fazer pesquisa de preço [...] o preço do [nome da empresa B]... no 
geral, ele tem mais promoções, tem mais... oferece mais oportunidade da gente 

comprar algumas coisas, né?” (ENTREVISTADA 19). 

 

Além das ofertas, não foram observadas muitas outras ações de merchandising, 

não havia ações de degustação ou ilhas diferenciadas.  As ações de merchandising nesta 

empresa estão sempre mais direcionadas aos laços econômicos do que aos laços de ambiente, 

atraem mais pelo preço do que pelo visual. Há destaque para sorteios constantes, mas estes 

são divulgados somente por meio das redes sociais da empresa. 
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Figura 45: Sorteios da empresa B divulgados em redes sociais 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 

Entretanto, a maioria dos entrevistados afirma não ser atraído por brindes, cupons 

e sorteios, apesar de ser um aspecto bem trabalhado nos dois casos de estudo. Uma das 

entrevistadas relatou ocasião em que ela ganhou um desses sorteios: 

 

Eu já ganhei brinde lá... a gente recebe o cuponzinho, né? Aí bota lá na urna. E aí eu 
fui sorteada, ganhei R$ 300,00. Aí eles...fica à vontade da gente, quando eu fui para 

receber,  eles ligaram dizendo que eu fui sorteada, aí eu fui. Quando cheguei lá ele 

perguntou: ' A Senhora prefere o dinheiro ou quer levar em mercantil, né?'. E eu: 

'Que mercantil, mercantil eu fiz ontem! Eu quero é dinheiro, ó!" [risos]. 
(ENTREVISTADA 3) 

 

Possibilidades de pagamento e crédito próprio 

A empresa B também recebe os mais diversos cartões de crédito, débito e vale 

alimentação. Mas as condições de parcelamento são um pouco diferentes da empresa A, pois a 

empresa B só aceita parcelamento a partir de R$ 60,00. Mas tais condições de parcelamento 

não agregaram nenhum diferencial para os sujeitos da pesquisa, pois, conforme já ressaltado, 

a maioria dos entrevistados prefere pagamento à vista. Entretanto, para a empresa B, o cartão 

próprio, da rede Uniforça, foi citado nas entrevistas. “Tem também, se você quiser, o crediário 

próprio! Mas eu nunca quis não! Num gosto muito de coisa no crediário não!” 

(ENTREVISTADA 12). Outro entrevistado afirma: “Eles têm um cartão, né? Uniforça! Que 

eu acho que é da própria loja, que você pode comprar parcelado. Mas eu não sei não, não sou 
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muito... É pouquinho, é coisa do dia a dia que eu tô precisando, eu vou e compro à vista! 

(ENTREVISTADO 13). 

Figura 46: Cartão próprio da rede Uniforça na empresa B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O cartão próprio pareceu agregar valor para grande parte da clientela do 

Supermercado B1 que é habitante das zonas rurais. Comentários sobre este aspecto foram 

constantes entre os entrevistados.  

Ele tem uns cliente fiel... Todo dia é o pessoal do interior, de manhã é o povo do 

interior. E quase todo mundo tem o cartão Uniforça dele, que parcela em três vezes 

sem juros. O cartão dele é muito bom!...Porque vem com o cartão, não vai pra casa 
lotérica nem nada, no caixa dele mesmo paga o cartão dele. (ENTREVISTADO 5) 

 

Parece que o pessoal do interior tudo compra ali, sabe? Parece que é... tem o 

cartãozinho deles, né, que eu falei, é o... como é que chama o cartão deles, é o... é a 
rede deles aí, Uniforça, né? Esse pessoal aposentado do interior compra tudo aí, né? 

(ENTREVISTADO 10) 

 

As pessoas vão mais pelo preço! Eu acredito que sim! Ainda mais que a maioria dos 
clientes são os clientes que... do interior, que são as pessoas que têm pouca renda, 

que realmente precisam sobreviver! Então precisa buscar o preço! 

(ENTREVISTADA 12) 

 
Fora as ofertas /descontos e a possibilidade de crédito próprio, somente uma 

entrevistada destacou outra questão de laços econômicos, que foi a economia de tempo, ligada 

também aos laços geográficos. Sua fala diferenciou-se de todos os outros entrevistados, no 

sentido de não perceber os preços da empresa B como mais baratos, ou de não ser este um dos 

principais critérios que direcionam sua escolha por uma loja da empresa B. “Barato não é não! 

Mas...todo canto é caro. Caro por caro, eu fico aqui mesmo...questão do tempo, da distância, 

né? (ENTREVISTADA 3) 

Desta maneira, a pesquisa conferiu grande destaque para os laços econômicos, em 

especial no relacionamento dos clientes com a empresa B, sendo um dos fatores que 
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determinam a compra dos entrevistados nos Supermercados B1 e B2.  

 

4.4.5 Laços de Conveniência 

 
Quanto aos laços de conveniência, a empresa B apresenta uma estrutura aquém da 

empresa A, pois não oferece serviços diferenciados de conveniência, como lanchonete e 

pagamentos de contas ou caixa 24 horas.  

 

A conveniência do caixa 24 horas 

Percebe-se que os clientes sentem a necessidade desse tipo de serviços: “Aí se 

eles oferecessem o que? Pronto...no Supermercado D! No Supermercado D tem um caixa 24 

horas, se tivesse um aqui no Centro era melhor!” (ENTREVISTADO 13).  

Às vezes que eu vou lá no debaixo lá, pra tomar café! [...] vou por causa da 

lanchonete...é mais só pro café da manhã! Eu sempre vou no Supermercado D pra 

almoço, pra sushi...pra almoçar com os colegas eu marco lá! Tudo eu marco lá! E 
acaba... querendo ou não você tem uma coisa pra comprar, você, 'bufo', vai 

comprar! Mas se tivesse um café, tivesse uma estrutura legal eu acho que... acho que 

agrega bastante! (ENTREVISTADA 12) 

 

A padaria e a lanchonete como serviços agregadores 

A empresa B possui padaria nas duas lojas. Na loja 2, também há uma lanchonete, 

com alguns salgados e bolos disponíveis. Mas a exposição dos produtos não é trabalhada de 

maneira atrativa e não há mesas para os clientes sentarem e consumirem os produtos. Não foi 

observado nenhum cliente comprando nas padarias e lanchonete da empresa B. Foi possível 

analisar que uma forma de agregar valor às duas lojas da empresa B, na percepção dos 

entrevistados, seria investir nestes espaços de conveniência para lanches, oferecendo: “Tipo 

uma área de lazer Gourmet ali, que às vezes... lá só tem uma mesa, se aquela mesa tiver 

ocupada e tiver outra pessoa não tem...era só ter uma área maior [...] pra pessoa comer um 

salgado, uma sopa! Um espaço tipo como o Supermercado D hoje tem, né? 

(ENTREVISTADO 21). 

 

O estacionamento como um diferencial 

Quanto aos serviços mais básicos de conveniência, a empresa B oferece 

estacionamento apenas na loja 1. O estacionamento no Supermercado B1 possui oito vagas 

para carros e cinco vagas para motos, todas descobertas. Como fica localizada no Centro da 

cidade, a loja teria a necessidade de um estacionamento maior para os clientes, pois há 

dificuldade de estacionamento no entorno.  Percebe-se a disponibilidade de estacionamento é 
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muito importante para os clientes, tanto que uma das entrevistadas afirma que este seria um 

dos pontos que a faria deixar de frequentar a loja, a falta total de estacionamento, pois 

atualmente, ela procura horários de menor movimento. “[...] se deixasse de ter estacionamento 

total! Que lá no [nome da empresa B] tem, é pequeno, mas tem! Aí eu deixaria [de 

frequentar]!” (ENTREVISTADA 12. 

Observou-se ainda que o estacionamento da loja A da empresa 2 aparenta 

desorganização e um pouco de sujeira, pois  havia caixas espalhadas na calçada nos períodos 

de observação. Isso porque o espaço também serve de carga e descarga. É uma questão difícil 

de corrigir, pela falta de espaço disponível no entorno. Há ainda um espaço separado para 

estacionamento de motos dos funcionários. E existem também, neste espaço, sanitários 

(masculino e feminino) cuja estrutura é mal conservada fisicamente, mas limpa.  

Figura 47: Estacionamento do Supermercado B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A localização do Supermercado B1, ao mesmo tempo em que facilita o acesso de 

clientes, dificulta que eles tenham a conveniência de estacionar e torna mais difíceis as 
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operações logísticas de suprimento da loja, não havendo possibilidade de parada dos 

caminhões para descarga em outro local.  Observa-se ainda que o estacionamento fica na rua 

atrás do supermercado, e a loja é acessada por uma galeria em sua lateral. Nesta galeria, há 

diversas salas com lojas variadas, mas algumas dessas salas são usadas também como 

depósito de embalagens e como setores administrativos do supermercado.  

 

Figura 48: Galeria de acesso ao estacionamento do Supermercado B1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Google Maps (2019); Dados da pesquisa (2019). 

 
 

A questão da dificuldade de acesso entre o estacionamento e a loja foi ressaltada 

por uma das entrevistadas: 

 

Ah! Uma coisa bem importante do Supermercado B1, o estacionamento e o acesso 

ao estacionamento! Porque quando a gente... consegue colocar lá atrás, que não tem 

muitas vagas, né? Dá pra poucos carros, três, quatro carros, quando você consegue 

colocar lá atrás! Mas pra acessar com o carrinho, não tem condições não! Não tem 
acessibilidade lá! Eu acho inacessível! Até pra parar durante o dia lá na frente, não 

tem como! Eu acho a acessibilidade seria um fator bem importante lá! 

(ENTREVISTADA 14) 

 

No entorno do Supermercado B2, existem algumas vagas para estacionamento.  

Algumas delas ficam em uma pracinha que se localiza quase em frente à loja, outras são 

encontradas na rua de lateral do supermercado. Entretanto, há muita dificuldade de 

estacionamento, principalmente em horários de maior movimento.  

Essa dificuldade de estacionamento interfere diretamente na escolha da loja pelos 

entrevistados. 

Vou Supemercado B2 em uma ocasião que eu tenha algo pra resolver lá perto, 
também tem uma farmácia perto e às vezes eu aproveito e compro também, mas eu 

vou só em domingo, na semana nunca! Por conta do fluxo, tem uma dificuldade de 

estacionamento, a grande dificuldade aqui em Itapipoca é estacionamento, não tem 

onde estacionar, você tem que deixar o carro muito longe e caminhar pra poder fazer 
as compras (ENTREVISTADO 6). 
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Pode-se observar o entorno do Supermercado B2 pela figura abaixo.  

 

Figura 49: Entorno do Supermercado B2 – dificuldade de estacionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps (2019); Dados da pesquisa (2019). 

 

A presença das crianças – os filhos como participantes da compra 

Quanto à conveniência para clientes com crianças, observou-se um carrinho para 

bebês, mas somente no Supermercado B1. A empresa A também só possui esse tipo de 

carrinhos em uma de suas lojas, sendo 2 carrinhos com bebê conforto na loja 2. Mas um fato 

percebido pela pesquisadora, que convém destacar, foi o comportamento de pais que levam 

seus bebês às compras. A maioria dos pais leva os bebês no colo, mesmo havendo 

disponibilidade de carrinhos com suporte próprio para bebês. Somente um casal foi observado 

utilizando o carrinho próprio para bebês, fato registrado no Supermercado B1. 

Figura 50: O comportamento de uso X não uso dos carrinhos com suporte para bebês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Emergiram nas falas dos sujeitos da pesquisa alguns dos possíveis motivos para o 

comportamento observado: 

Mesmo com cinto ali e tudo ... comigo, os carrinhos com bebê conforto não 

funcionava muito bem, funcionava pra botar mais coisa! O [nome do1º filho]  já 
aceitava um pouco mais, mas o [nome do2º filho]   não consegue, porque ele quer tá 

mexendo nos produtos, né? Tirando produto da prateleira, e aí ele ficava muito 

agitado. (ENTREVISTADA 2) 

 
[...] porque aquele de cima não, que era muito sujo, muito...aquele que é o bebê 

conforto, não, porque eu achava muito sujo, muito acabado! Mas o de baixo, o que é 

tipo um carrinho, aquele que vai com o menino tipo como se fosse dirigindo, assim, 

até onde... se couber, eu ainda coloco! (ENTREVISTADA 12) 

 

Ressalta-se que foi percebida, no contexto da pesquisa, a necessidade de mais 

opções de facilidades para clientes que vão acompanhados de filhos. “Tipo...tivesse um 

parque, pra criança, pra você ... você fazer suas compras e deixar sua criança lá, no parquinho, 

seguro! Num era tão bom! Pra família era ótimo isso aí! Coisa que não tem em Itapipoca!” 

(ENTREVISTADO 13). Faz-se necessária uma maior oferta de conveniências a clientes com 

crianças. “[...] alguma coisa que fosse uma conveniência! Uma coisa mesmo de facilidade 

pros clientes! E alguma coisa que envolvesse mais a área infantil, mais o lúdico, não só de 

conveniência, mas tivesse mais ações sociais ligados ao público infantil!” (ENTREVISTADA 

12). As opções de conveniência emergiram fortemente das entrevistas, destacando a força 

deste tipo de laço para a opção pela loja supermercadista onde comprar.  

 

4.4.6 Laços de Serviços Diferenciados (Tratamento Especial) 

 
Não foi observado nenhum tipo de serviço diferenciado ou “programa de 

fidelidade” na empresa B. Há somente o já citado cartão próprio da rede Uniforça, que está 

mais ligado aos laços econômicos. Não foi possível identificar nenhuma vantagem específica 

de parcelamento ou benefícios extras para os clientes que utilizassem este cartão. Inclusive, 

questionou-se sobre as vantagens do cartão a uma funcionária do caixa, que não soube 

explicar, apenas afirmou que a análise e aprovação do crédito seria rápida e fácil.  

Não foram observadas na empresa B ações direcionadas de relacionamento com o 

cliente, nem com oferta de descontos em serviços de parceria; o que existe apenas para 

funcionários, em parcerias com serviços odontológicos.  

 

A necessidade de personalização e serviços customizados também por parcerias  

Isso poderia agregar valor à empresa, pois emergiu na fala de uma das clientes 
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entrevistadas:  

Eu gosto muito dessa parte de...dessa fidelização e de saber que eu vou lá e vou ter 

alguma coisa depois de tantas compras, depois de tantos pontos. Tivesse parceria 

com alguma...por exemplo, tivesse parceria com a AABB, parceria com algum 

conselho! Parceria...isso me atrai! (ENTREVISTADA 12) 

 

No Supermercado B1, observou-se instrumento de pesquisa para saber que 

produtos o cliente havia sentido falta, mas não houve contatos da empresa após o uso deste 

canal pela pesquisadora. Assim, não foram identificados laços de serviço diferenciado ou 

tratamento especial na empresa B. 

 

5.4.7 Laços Socioemocionais 
 

Os laços socioemocionais tiveram grande destaque para no contexto da pesquisa, 

mas isso foi ainda mais acentuado na empresa B. Os aspectos referentes a estes laços 

emergiram fortemente nas falas dos entrevistados que apresentam maior lealdade à empresa 

B.  

O reconhecimento pessoal e a amizade 

Para a maioria dos consumidores da empresa B, critérios como amizade, 

reconhecimento pessoal, bom relacionamento e familiaridade com as pessoas do ambiente são 

essenciais na sua avaliação das lojas e interferem diretamente na escolha do supermercado em 

que fazem suas compras com mais frequência.  

 
Mas é sempre bom uma boa conversa, e eu sempre demoro, por exemplo, no [nome 

da empresa B], quando tem alguém que a gente tem uma amizade, um gerente ou 

alguém assim, a gente vai perguntar por um item, quando vai chegar. E aí a gente 
conversa, troca uma ideia. (ENTREVISTADO 5) 

 

Inclusive tenho até um exemplo pra dar, uma vez eu ia, já era dez horas, fecha dez 

horas lá, né? Ia chegando aí o guarda fechou a porta, disse que não podia mais 
entrar. Aí o Cacau, que é gerente, me viu, né? ‘Não, não, deixe o Seu Levi entrar. 

Seu Levi, o senhor vai pegar carrinho, vai pegar alguma coisa?’ ‘Não, não, é só duas 

coisinhas! Eu posso entrar? Num tem problema se fechar, eu entendo que está 

passando do horário mesmo!’ ‘Não, pode entrar! É rapidinho?’ ‘É!’. Entendeu? Quer 
dizer, nesse ponto aí, eu levei vantagem por ele me conhecer, né? Mas aí tem o outro 

ponto, né? Será se fosse outra pessoa ele deixaria? [...] Mas a gente é bem atendido, 

o proprietário chega, fala com a gente, passa e fala com a gente, a gente é bem 

atendido, a gente gosta disso, o cliente gosta de ser bem atendido [...] às vezes você 
vai também pela amizade. (ENTREVISTADO 10)  

 

As oportunidades para primeiro emprego e a valorização dos colaboradores 

Destaca-se ainda que a empresa A tem uma cultura de valorização dos 

funcionários e de oportunidade de primeiro emprego para aprendizes, através de parcerias 

com programas de estágios. Em uma das observações da loja A, um funcionário com 
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fardamento de aprendiz ofereceu-se para ajudar a levar compras da pesquisadora para o carro, 

mesmo em meio à chuva. O rapaz foi bastante solícito e aparentava ser estudante de um dos 

programas profissionalizantes do governo. 

Além disso, observou-se que os funcionários da empresa B costumam trabalhar 

fazer parte do quadro de colaboradores por vários anos, obtendo oportunidade de crescimento. 

Como exemplo, tem-se o atual gerente geral das lojas da empresa B, que, sendo funcionário 

há mais de vinte anos, começou como empacotador e entregador. Isso foi ressaltado na fala da 

entrevistada 1: 

O [nome da empresa B] fazia entrega de água na época, e eu morava bem longe... ele 
ia entregar a água lá! Então acaba... assim, a gente fazendo uma parceria, né? Quem 

entregava a água pra mim era o [nome do gerente]! Muito legal, e ver o crescimento 

deles assim! Isso é importante, é uma conquista do cliente eu acho!” 

(ENTREVISTADA 1). 

 

A mesma cliente entrevistada, que é coordenadora de uma das escolas que realiza 

programas de estágio no município, ressalta ainda: 

Eu comecei a achar que lado de amizade pesa sim, em ir pro [nome da empresa B]... 
por ter... é o lugar que mais tem ex-alunos. O [nome do gerente], como eu te disse, 

que era um entregador do [nome da empresa B], hoje é um gerente! Ele sempre me 

tratou muito bem! E eu fico feliz por ele tá assim lá agora! Ele não está mais ali [na 

loja 1], ele é gerente lá do Atacado B3. E é um aluno da primeira turma do [nome da 
escola] que é o gerente no lugar dele! Isso pesa sim...eu vou para lá porque eu gosto 

dessas pessoas, porque eu quero ver, quero acompanhá-las. No caixa, às vezes só 

tem ex-aluno, eu digo assim: ‘Eita, nós tamo dominando o [nome da empresa B]!’ 

[risos] (ENTREVISTADA 1). 
 

Percebe-se que a valorização dos colaboradores, incentivando sua permanência e 

crescimento, possibilita uma maior aproximação e relacionamento de amizade dos clientes 

com os funcionários, por já serem conhecidos e mais antigos na loja, bem como agrega valor 

à imagem da marca na percepção dos clientes. Assim, é um diferencial que fortalece tanto 

laços socioemocionais quanto laços psicológicos e culturais. 

 

A presença do proprietário cumprimentando os clientes 

Um destaque das observações na empresa B, foi a presença do proprietário na loja 

1 no período de maior movimentação da loja (sábado pela manhã). Ele estava próximo às filas 

dos caixas, cumprimentando os clientes e parando para conversar com alguns deles. Isso é 

avaliado na empresa B como um critério de laço socioemocional pela forma como é percebido 

pelo cliente. Na fala dos entrevistados, é possível perceber que, com essa atitude do 

proprietário, eles se sentem reconhecidos e valorizados como clientes leais.  

Eu escuto falar bem... assim, o atendimento. Mais por causa do [nome do 
proprietário]. Pessoal diz assim: 'O [nome do proprietário] é uma pessoa que não 
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parece nem ser o dono!'. Ele entra, todo dia ele tá na loja, falando com um, falando 
com outro! E a esposa dele [...] ela também é uma excelente pessoa, gente boa! 

(ENTREVISTADO 5) 

 

Eu gosto deles pela civilidade deles. Pelo fato deles terem uma classe acima da 
minha, né? A classe social deles é outra, né? Mas mesmo assim, onde eles passam 

falam com a gente, respeitam, né? Ao contrário de outras pessoas, que se conhece 

por aí e não é a mesma coisa. (ENTREVISTADO 10)  

 

Mas tal aspecto não deixa de ser parte de laços psicológicos e culturais quando, ao 

avaliar o dono das lojas como “humilde”, por falar com todos, o cliente agrega valor à 

imagem de marca. Os laços socioemocionais parecem ser laços de relacionamento bastante 

importantes para o varejo supermercadista em estudo e estão diretamente ligados a formação 

da imagem de marca, estreitando-se junto aos laços psicológicos e culturais. Em especial, a 

presença dos proprietários nas lojas pode ter um caráter essencial para o cliente.  

 

4.4.7 Laços Psicológicos e Culturais 
 

A imagem da empresa confunde-se com a imagem do proprietário 

Conforme já destacado no laço anterior, o comportamento do proprietário da loja 

tem forte participação na percepção dos clientes. Destaca-se a figura do proprietário em laços 

psicológicos principalmente por se observar no contexto, de forma especial na empresa B, a 

imagem da empresa se confunde com a imagem do próprio dono. 

“O [nome da empresa B] é a cara do dono! O que eu vejo é isso!...Tipo, como eu já 

lhe falei, é uma pessoa simpática, é uma pessoa que não tem tipo...soberba. Ele 

atende, tanto faz você ser rico pobre, ele lhe atende normalmente. E isso que tem 

acontecido comigo, né? Não sei com as outras pessoas, mas...o que eu vejo nele é 
isso!” (ENTREVISTADO 13). 

 

Valorização à história de relacionamento 

Percebe-se também a valorização do histórico de relacionamento com a empresa, 

seus proprietários e funcionários. 

[...] quando foi no 83, que o pai dele abriu o mercantil foi que a minha mãe começou 

a comprar aqui, com o pai dele, seu [nome do pai do proprietário]. Aqui no 

Coqueiro. Aí, desde que minha mãe começou comprar...aí minha mãe continuou 
sempre...Aí o [nome do proprietário] abriu o Centro, que hoje é o Supermercado B1. 

(ENTREVISTADO 5) 

 

O pai do pai desse menino aí, do proprietário do [nome da empresa B], era muito 
amigo do meu sogro, né? Amigo mesmo, tanto que no velório dele eles estavam 

aqui, né? Todos eles... maioria deles! Pode ser que criou-se aquele vínculo lá entre a 

gente, mas antes eu já fui vizinho deles lá no Violete. (ENTREVISTADO 10) 

 

Esse relacionamento de aproximação e estreitamento de vínculos afetivos com as 

pessoas da loja é um aspecto de grande destaque e que afeta diretamente a forma como os 
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clientes percebem a marca e se relacionam com a empresa. Outros aspectos quanto à 

formação de imagem de marca foram analisados na empresa B. Entretanto, não foram 

observadas ações ligadas a questões socioambientais, e não há nenhum tipo de divulgação 

quanto a ações neste sentido.  

 

A presença em redes sociais 

As redes sociais da empresa são mais usadas para divulgar ofertas e para 

parabenizar os colaboradores.  

Figura 51: Uso das redes sociais na empresa B 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

A empresa B foca sua comunicação on-line nas ofertas da loja atacadista e utiliza 

bastante as artes já produzidas pela própria rede Uniforça para todos os associados.  

 

Figura 52: Estilo de publicações da empresa B em redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

As publicações da empresa B são mais ligadas aos sorteios, encartes e ofertas 

específicas, com foco nos laços econômicos, não tendo sido observadas publicações 

institucionais ou divulgação de ações sociais da empresa. O foco na divulgação de ofertas, 

inclusive em redes sociais, sem uma maior preocupação de desenvolver melhor sua imagem 
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de marca pode estar relacionado ao perfil de seu público-alvo, já que os laços econômicos 

também são bastante valorizados por seus clientes e foram bastante citados ao longo das 

entrevistas. “O perfil do Econômico é uma classe mais popular, da classe... das pessoas que 

têm menor renda! Tem também as outras pessoas, mas a gente consegue 

visualizar!” (ENTREVISTADA 12). 

Observou-se ainda a necessidade de trabalhar melhor alguns laços operacionais e 

de ambiente, de forma a melhorar a forma como a empresa é percebida por muitos clientes. 

“Parece que eles não têm experiência ou não querem estudar, não querem melhorar, aí fica 

aquilo ali mesmo, sabe? Agora assim, eles têm... vende muito, porque... É o povão, povão 

mesmo que compra lá... e eu estou no meio do povão [risos]” (ENTREVISTADO 10). 

Dentre todos os critérios observados como componentes dos laços psicológicos e 

culturais para os clientes da empresa B, a familiaridade e o reconhecimento pessoal também 

foi aspecto primordial para estreitar o relacionamento de compras entre clientes e 

supermercado. “Eu diria assim...que eu acho que é uma empresa familiar; que a gente conhece 

mais as pessoas de lá. Os funcionários são agradáveis! Pelo menos comigo!” 

(ENTREVISTADA 4). 

Mas esse reconhecimento pessoal relaciona-se não somente o ser reconhecido 

pelo nome ou identificado como cliente assíduo. Há ainda o aspecto da valorização do cliente 

pela confiança e crédito que lhes são oferecidos. 

No Econômico tem uma coisa muito interessante, como o dono de lá conhece 

algumas pessoas eles são muito atenciosos. Eu já soube até de história de que 
clientes mais idoso que fazem as compras e esquecem de pagar, aí depois é que 

lembram e vêm pagar. Uma vez isso quase acontece comigo, eu fiz as compras e 

chamei a esposa pra ir embora e fui saindo, o gerente tava sentado lá perto e minha 

esposa chamou, me lembrando de pagar, aí o gerente só sorriu e disse pra não se 
preocupar porque ele sabia que depois eu ia acabar lembrando e voltaria para pagar. 

Isso você não vê empresa de fora, mas acho que pela proximidade, o grau de 

confiança, por saber quem é a pessoa, aí acontece isso. (ENTREVISTADO 6) 

 
Assim, no contexto dos supermercados da empresa B, percebe-se uma direta 

relação entre laços psicológicos e culturais com os laços socioemocionais, pois o público do 

município valoriza os relacionamentos pessoais, o reconhecimento e a familiaridade, o que 

influencia diretamente em sua escolha de compras e em seus níveis de lealdade para com o 

varejo supermercadista. 

 

4.2.3.9 Laços de Lealdade 

 
Não foram observadas estratégias ligadas aos laços de lealdade na empresa B, 

apesar de terem sido notados instrumentos de pesquisa para medir satisfação e identificar 
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produtos faltantes. Nenhuma ação diferenciada de relacionamento com clientes assíduos foi 

registrada ao longo da pesquisa, como ações para lidar com reclamações de clientes, ou canais 

de comunicação direta de atendimento.  

A lealdade espúria 

Foi possível observar que grande parte dos entrevistados desperta uma lealdade 

espúria, em que possuem uma elevada repetição de compras (devido aos laços econômicos e 

geográficos) e uma baixa atitude relativa (relacionada a laços de ambiente, operacionais e de 

conveniência). Isso leva as pessoas a frequentarem as lojas concorrentes de forma mais 

habitual. “É como eu falei, eu compro lá por isso, mas num sou cliente só de lá. É o que eu 

ando mais, mas num tem aquela preferência, sabe? Estou lá, mas só lá não! Tanto que esse 

mês eu comprei mais no Supermercado D do que lá, tá entendendo?” (ENTREVISTADO 10). 

E pode ainda incentivar os clientes a fazerem a indicação boca a boca de supermercados 

concorrentes. “ [...] eu ia lhe indicar o [nome da empresa B], que é onde eu compro, né? Mas 

ia também falar que tem outros, né? Num só tem o [nome da empresa B]!” 

(ENTREVISTADO 13) 

Os laços econômicos neste contexto referem-se aos níveis de lealdade espúria. 

Isso pode ser identificado facilmente no discurso de uma das entrevistadas para a empresa B. 

Não sei se no futuro, se a gente sair dessa situação... porque depende muito da 

família, a gente preza hoje pela questão econômica porque a família tá com uma 

renda reduzida [...] Mas se a gente passar dessa situação que a gente tá hoje, lógico 

que a gente vai querer estar em um ambiente mais organizado, que me dê mais 
condições, com uma estrutura melhor... a gente acaba pagando mais, mas tá de 

acordo com o que a gente pode oferecer. Mas nossa renda hoje não nos permite ir 

em um [Supermercado da empresa A] ou em um [Supermercado D], então a gente se 

coloca no nosso lugar. Vamos lá no Supermercado B1 que tem tudo, é básico! Mas 
as frutas e verduras, a gente acha que precisa dar uma melhorada! 

(ENTREVISTADA 18).  

 

Percebe-se que a entrevistada apresenta uma Lealdade Espúria para a empresa B, 

pois tem elevada repetição de compras, mas baixa atitude relativa. Já para a empresa A, há 

Lealdade Latente, o que se caracteriza por sua repetição de compras reduzida, mas elevada 

atitude relativa para com diversos laços da empresa A.  

Nota-se que há poucos clientes com tendência a uma lealdade verdadeira, que 

sempre têm preferência de compras pelas lojas da empresa B e que também possuem atitude 

relativa elevada. “Sempre eu pesquiso preço! Mas no caso de supermercado, vou diretamente 

lá [Supermercado B1]!” (ENTREVISTADO 5). Mas o que se destacou no contexto foi a 

percepção de que estes clientes desenvolvem essa atitude relativa elevada por meio de laços 

socioemocionais e laços psicológicos culturais.  
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Assim, apesar de os laços econômicos terem muita importância para os 

relacionamentos com os clientes na empresa B, o que os faz permanecer é a força dos laços 

socioemocionais e psicológicos e culturais. Entretanto, a empresa necessita desenvolver 

melhor os outros laços, que trazem uma percepção negativa e tendem a baixar a atitude 

relativa de muitos consumidores em relação a ela. Pois, como já havia sido destacado para o 

caso anterior, os laços relacionais desenvolvidos em conjunto poderão resultar em 

relacionamentos mais duradouros entre cliente e supermercado.  

 

4.5 Os laços relacionais de no contexto da pesquisa 
 

Ao longo das análises, destacaram-se algumas características que marcaram 

diferenças e semelhanças entre os dois casos de estudo. Ao serem ressaltados os traços que 

marcaram o estudo dos dois casos, é possível avaliar a configuração dos laços relacionais para 

o  contexto específico da pesquisa. 

Foi possível notar que a empresa A se sobressai quanto aos cuidados com 

organização e limpeza, com a atmosfera de loja, com a comunicação com o cliente e com a 

qualidade do atendimento, pela simpatia e cordialidade dos funcionários.  

Além de interferir na percepção dos laços operacionais, a organização, um dos 

códigos que mais apareceu nas entrevistas, também se relaciona aos laços de ambiente. E este 

foi outro dos critérios citados de diferenciação entre as empresas, pela percepção de layout e 

fluxo do consumidor na loja. 

Os fatores de organização, higiene e qualidade destacam-se bastante em referência 

ao setor de FLV, o que é muito citado pelos entrevistados. “É difícil você chegar no [nome da 

empresa A] e você ver uma fruta já se estragando! Mas no Supermercado B2 eu já vi muitas 

vezes.” (ENTREVISTADO 15). Umas das percepções advindas da pesquisa é a importância 

de um setor hortifrutigranjeiro bem cuidado e com bom sortimento para atrair o cliente à loja 

supermercadista. O setor de frigorífico também obteve destaque, principalmente em relação à 

higiene como critério para a compra. “Assim, a qualidade da carne eu acho melhor no [nome 

da empresa A], Às vezes eu compro no [nome da empresa B], mas eu acho a qualidade do 

[nome da empresa A] melhor! A limpeza, a higiene do local, entendeu?” (ENTREVISTADA 

14). 

Apesar de ser bem vista para os laços operacionais e de ambiente, a empresa A é 

percebida como mais “careira”. “A qualidade é muito boa! Agora os preços são altos!” 

(ENTREVISTADA 14). Enquanto a empresa B atrai bastante os clientes pela prática 
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constante de ofertas e preços atrativos. Entretanto, como o foco da empresa B está em 

oferecer preços baixos, ela deixa a desejar nas estratégias de fortalecimento de outros tipos de 

laços, como o de ambiente, pela atmosfera de loja, e de conveniência, pois oferece poucas 

opções de serviços agregados. Isso é constantemente ressaltado nas entrevistas. “Eu acho o 

ambiente do [nome da empresa B] muito sujo, muito apertado, eu me sinto acuada, eu não 

gosto. No [nome da empresa A] é mais claro, mais limpo! Eu gosto do [nome da empresa A], 

não sei explicar porque, só gosto!” (ENTREVISTADA 8). 

Para a maior parte dos entrevistados que afirmou fazer compras mais constantes 

da empresa B, os laços econômicos possuem bastante influência. Mas percebe-se que esse 

tipo de laço não tem força para incentivar lealdade à loja, já que o cliente que valoriza as 

ofertas busca o melhor preço em diversos locais. “Eu não tenho... assim: 'Eu vou só ali, só ali, 

só ali!' Não! Eu vou lá, mas se as coisas não tiverem  de acordo com meu orçamento, eu vou 

em outro!” (ENTREVISTADA 14). 

Já os clientes mais assíduos da empresa A, apesar de alguns relatarem a percepção 

de preço mais alto, demonstram a disposição em pagar mais pelos benefícios e qualidade 

percebida. Para estes clientes, os laços operacionais são um grande incentivo à escolha da 

loja. 

Eu digo muito... às vezes, no [nome da empresa A] o preço é um pouco maior, certo? 

Mas compensa, por conta do bem-estar, do espaço, tanto na outra [loja 1] eu já 

sentia assim, como nessa [loja 2] principalmente... E aí eu me sinto bem, posso 

transitar entre as sessões sem problema certo. Se tiver um produto em promoção, eu 
vou e o produto tá lá, diferente do Supermercado D, que às vezes tá em promoção, 

quanto eu vou tá faltando, porque não foi reposto ainda. (ENTREVISTADA 2) 

 
A citação acima destaca outro dos aspectos dos laços operacionais que foram 

importantes para os clientes em um contexto geral. A disponibilidade de produtos, o bom 

sortimento e a certeza de encontrar o item na loja é critério que interfere diretamente na 

percepção do consumidor das duas empresas. 

Se comparada à empresa B, a empresa A possui boa amplitude em itens como 

higiene e beleza, papelaria e utensílios domésticos, mas apresenta pouca profundidade de 

itens básicos em seu mix de produtos. Já empresa do caso B não tem grande amplitude em seu 

mix, pois não possui variedade de itens diferenciados, mas apresenta boa profundidade nos 

itens de necessidade básica. De forma geral, a empresa B tem maior profundidade em itens de 

mercearia e em produtos de limpeza. Essa diferença pode se caracterizar pelo perfil dos 

clientes, que, na empresa B, aparenta ser mais proveniente da sede rural. O público da 

empresa A, por ser mais concentrado na sede urbana, aparenta apresentar maior demanda para 

produtos diferenciados. 
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A empresa A destacou-se em critério operacional também quanto ao atendimento 

dos caixas e em relação às filas, pois suas lojas foram descritas pelos clientes como 

supermercados que não têm muitas filas. Isso é bastante influente na decisão do cliente pela 

loja que frequenta. Segundo relatos dos entrevistados, os quais condizem com as observações 

feitas pela pesquisadora nas lojas, os funcionários se ajudam no pacote e mostram-se 

dispostos a abrir outros caixas para atender o cliente na fila. Ao se falar neste critério, duas 

entrevistadas ressaltaram a presença de esteiras como uma tecnologia que agiliza o 

atendimento no check-out. “Uma coisa desse daqui [Supermercado A2], tem a esteira para 

carregar os teus produtos, né? Você vai tirando do carrinho e colocando ali, isso eu acho muito 

legal!” (ENTREVISTADA 1). O Supermercado A2 é a única loja do município que possui 

esteiras nos caixas. “[...] aquele [Supermercado A2]. Eu acho que ele veio bem... bem, assim, 

montado! Bem legal! Inclusive as esteiras, né? Ele tem esteira, facilita o processo das 

compras! Acho que ele veio bem modernizado e legal!” (ENTREVISTADA 14). 

Um critério importante a ser destacado é a relevância da padaria para os sujeitos 

da pesquisa. No contexto do estudo, a presença da padaria é um dos critérios de conveniência 

mais agregador. Entretanto, o que mais foi ressaltado pelos entrevistados referiu-se à 

‘qualidade do pão’. “Também tem a questão da qualidade, a padaria do [nome da empresa A] 

é a melhor, com certeza!” (ENTREVISTADA 8). Mesmos os clientes mais constantes da 

empresa B relatam comprar na padaria das duas lojas da empresa A.  

O pão, eu vou lá no [nome da empresa A] pela qualidade, num vou pelo preço, 

entendeu? Aqui no [nome da empresa B] é diferente, eu vou pelo preço... pela 
possibilidade e pelo preço. Já lá no [nome da empresa A], é pelo pão mesmo, que é o 

melhor! Pra mim, é o melhor da cidade! (ENTREVISTADO 10). 

 

A empresa B também possui padaria, e alguns de seus clientes afirmaram comprar 

o pão também, mas a maioria relata preferir a padaria da empresa A. Outro quesito em que se 

destaca a empresa A, é na disponibilidade de lanches no Supermercado A2. A qualidade dos 

itens da rotisserie, bem como as ofertas praticadas, atraem bastante os clientes. Para 

praticamente todos os entrevistados, a conveniência da lanchonete agrega valor. “Eu gosto de 

comprar um lanchinho lá. Tem dias que eu vou lá só pra lanchar. Ter a lanchonete faz com 

que as pessoas entrem mais na loja.” (ENTREVISTADA 22). Muitos entrevistados citaram, 

como sugestão de melhoria, a implantação de uma lanchonete nas lojas da empresa B e no 

Supermercado A1, além ressaltarem que gostariam que houvesse maior disponibilidade de 

itens e serviços para a rotisserie do Supermercado A2. 

A empresa B, além do destaque quanto aos laços econômicos, apresenta 
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superioridade para laços geográficos, em especial na loja 1, por ter uma localização central e 

de fácil acesso. Entretanto, o estacionamento é um importante item dos laços de conveniência 

que pode diminuir a força dos laços geográficos para a empresa B. Registra-se a superioridade 

da empresa A neste aspecto, pois suas duas lojas possuem estacionamento próprio. “[...] gosto 

porque sempre que eu passo lá, eu encontro uma vagazinha para estacionar, né?” 

(ENTREVISTADA 4). 

A empresa B destaca-se ainda quanto aos laços socioemocionais. Foi possível 

perceber que os clientes leais do supermercado B são atraídos por esses laços, o que os 

mantém com uma atitude relativa elevada quanto à empresa.  

“Se eu não for no [nome do proprietário da empresa B], eu vou no [nome da 

empresa A] [...] É... opção minha mesmo! [...] Eu gosto assim, porque... sempre eu 

gosto de ter contato com os donos! [nome do proprietário da empresa A] sempre 

também tá ali, a [nome da proprietária da empresa A], sempre eles tão ali! E no 
Supermercado D não! É difícil até uma pessoa conhecida da gente no Supermercado 

D, lá eu não conheço o povo! (ENTREVISTADO 5) 

 

Os laços socioemocionais estão diretamente relacionados aos laços psicológicos e 

culturais na empresa B, pois o seu perfil de cliente valoriza o reconhecimento pessoal. E para 

isso, a presença constante e a simpatia do proprietário agregam muito. Os clientes se sentem 

acolhidos e respeitados, o que os faz ter uma imagem de marca positiva sobre a loja, visto que 

a imagem do supermercado está, neste contexto diretamente relacionada à imagem do dono. 

O [nome do proprietário] mesmo... o diferencial é o [nome do proprietário]! Porque 

ele é um cara que demonstra ser humilde, humano... ele fala com todo mundo, tá 

entendendo? Ele costuma tá lá, tanto ele como a esposa. Ele não é um cara soberbo! 

E por ser um cara gente boa, a gente dá prioridade! (ENTREVISTADO 13). 

 

Essas características são percebidas também nos clientes mais leais da empresa A. 

A valorização do reconhecimento pessoal, da amizade, da presença do proprietário parecem 

ser fatores culturais que estão diretamente relacionados à cultura de pequenas cidades. Desta 

forma, destacam-se para as duas empresas a presença do proprietário na loja, o 

reconhecimento dos clientes pelos donos e a proximidade que ele demonstra ter com os 

clientes, o que foi bem superior na empresa B. Para a empresa A, alguns entrevistados 

destacaram que o proprietário não é muito “simpático”, mas a figura de sua sócia ativamente 

presente nas questões operacionais, agrega uma imagem positiva de humildade e engajamento 

que também foram destacadas pelos clientes.  

A empresa B ainda apresenta superioridade na percepção dos clientes quanto à 

valorização dos funcionários, pelas oportunidades de crescimento que ela proporciona aos 

colaboradores e porque eles costumam permanecer na empresa por muitos anos, o que 
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possibilita o desenvolvimento de amizade e familiaridade entre eles e os clientes. A 

valorização dos funcionários também foi citada na empresa A, mas mais ligada ao bom 

treinamento dos funcionários e pela excelência no atendimento. As duas empresas 

desenvolvem parcerias com programas de estágio, o que também agrega valor à imagem da 

marca para os entrevistados.  

Os aspectos de amizade e familiaridade, principalmente com os funcionários, teve 

grande destaque no contexto da pesquisa, sendo constantemente ressaltados pelos clientes das 

duas empresas como um diferencial para os incentivar na escolha das lojas. Além disso, 

destacou-se a possibilidade de haver pessoas que já tenham familiaridade com o cliente e que 

possam ajudá-lo na hora da compra. O poder do “posso ajudar” destacou-se no contexto. 

“Porque eu gosto sempre de alguém que me ajude! Adoro alguém que tenha uma blusinha 

assim 'posso ajudar?'” (ENTREVISTADA 2). 

 

“[...] porque as meninas me ajuda, né? Na hora que eu chego, elas já tão de olho em 

mim, se eu precisar eu já tô...já tão me ajudando! Tanto as meninas como os 

meninos, são muito gentil! E lá, no outro mercantil, nem... ninguém me conhece, né? 

Aí nem vão me ajudar e nem eu... também não tenho muito jeito, né? Pra ficar 
pedindo, chamando, perguntando.” (ENTREVISTADA 3). 

 

A familiaridade também apareceu com muita frequência nas falas dos 

entrevistados. O código “costume” apareceu de forma constante nos dois casos, relacionando-

se não somente à familiaridade com o ambiente e o layout, mas também com as pessoas.  

“[...] eu já me acostumei, de tanto que eu vou lá eu já me acostumei com os meninos 

da padaria, as meninas do caixa. Se eu penso em comprar alguma coisa, já fica no 

automático o Paulo Belo na cabeça. Eu já me acostumei muito com o lugar também, 
eu já sei onde tem tudo, eu já vim pra cá pensando que na volta eu vou passar no 

Supermercado A2.” 

(ENTREVISTADA 8). 

“Mas eu me sinto muito bem lá, me sinto em casa! Pelo ambiente, pelos 
funcionários... tem umas meninas lá muito "legal", uma principalmente, é muito 

gentil, tudim são gentis, mas tem uma que aonde eu vou [...] quando ela me vê ela dá 

um jeitinho de ir lá me dar um abraço. Isso é tão gratificante, né?” 

(ENTREVISTADA 3). 

 

Apesar de os laços socioemocionais demonstrarem maior força na percepção dos 

clientes da empresa B, eles são critérios essenciais para desenvolvimento dos níveis de 

lealdade também na empresa A. Ligou-se assim o supermercado da preferência do 

consumidor a uma extensão de sua própria casa. 

Outro traço que se destacou no discurso dos entrevistados, foi a valorização do 

que é local, das pessoas conhecidas e das empresas “da terra” 
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“Pra mim, eu gostaria que todo mundo fizesse isso, fizesse assim que é 'daqui, eu 
vou priorizar aquilo que é nosso'. Por que não? Deixar de priorizar uma coisa que é 

nossa, da nossa cidade pra fazer pra uma lá de fora. Não acho que isso seja bom e 

nem bonito não!” (ENTREVISTADA 3). 

 
“Se eu estou gastando um recurso, tenho poder de compra, e tem uma empresa que 

vem trazer divisas pra minha terra, eu vou investir ali. Pra mim conta quando eu vou 

escolher. Inclusive eu converso com os donos dos supermercados pra ficar de olho 

nesses de fora, porque, querendo ou não, eles estão enricando com o nosso dinheiro! 
É claro que é um direito, se eu tenho um produto bom com uma oferta boa, isso não 

faz com que eu não queira ir lá comprar; mas se eu posso colaborar com o 

crescimento do meu município, porque não?” (ENTREVISTADO 6). 

 

Destacou-se ainda no contexto do estudo, para as duas empresas analisadas, a 

percepção dos consumidores sobre a compra em supermercados com um aspecto ligado à 

confiança de poder comprar na loja física, relacionando-se a um perfil cultural de uso dos 

sentidos na compra, em especial para itens de FLV  

Compraria sim no aplicativo, mas talvez não concentraria tudo nele! [...] porque tem 

alguns itens que você precisa ver o estado.Exemplo, se você vai comprar frios, 

carnes, frutas, então é importante que você veja. Às vezes o cara pode dizer tá bom, 

mas na aparência num tá bom! Tem uns produtos que só a visão não vai te dar todas 
as informações necessárias pra tu tomar tua decisão de compra, é necessário que 

você utilize também dos outros sentidos...o cheiro, o tato em alguns produtos, às 

vezes a visão te engana (ENTREVISTADO 7). 

Aí, eu gosto de olhar, eu gosto de pegar, eu gosto de apalpar. Num sou São Tomé 
não, certo? Mas eu sou parecido, só acredito vendo (risos), pegando. A gente fica 

suspeito ‘’Ah, o cara fulano de tal vai escolher a...’’, num é você que está 

escolhendo [...] Eu sou assim, eu prefiro estar lá (ENTREVISTADO 10). 

 

Observou-se ainda, dentre os entrevistados dos dois casos, que o consumidor 

gosta de “ver gente”, de ter um atendimento acolhedor que só pode ser oferecido pelo contato 

humano. 

Eu prefiro ser atendido por uma pessoa do que por uma máquina. Se tem uma coisa 
que me irrita é ser atendido por uma máquina, porque ela não vai me responder o 

que eu quero ouvir [...] não vai ter aquele contato que a gente precisa ter e que é com 

um ser humano. (ENTREVISTADO 9). 

[...] porque eu acho que a gente precisa ver pessoas nos lugares! Eu acho que a gente 
precisa ter o contato com pessoas, sim! Mesmo porque a máquina não responde 

todas as suas perguntas, né? Você tem que interagir com o outro! 

(ENTREVISTADA 14). 

O último aspecto que apresentou grande importância ao longo da pesquisa foi a 

percepção dos entrevistados de que o supermercado é um espaço de convivência e de lazer, 

um local onde se encontram amigos e é possível haver lazer. “Na verdade, às vezes você está 

tão ocupado com os afazeres do trabalho que é um momento de lazer, realmente. Sempre 

acontece de encontrar algum amigo e rolar uma conversa, e é bom estar em um local bom pra 
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isso” (ENTREVISTADO 6). É possível perceber esses aspectos na fala de outros 

entrevistados. 

Ah...digamos que as compras é uma espécie de 'saída'! [risos] [...] Por que que eu 

faço compras com a minha esposa? A gente tem... depois que nós casamos, nós só 

temos esse... é um momento de convivência, né? Porque ela trabalha fora e eu 
trabalho fora, então é até gostoso pelo fato de você tá ali fazendo algo junto [...] às 

vezes a ida ao Supermercado não é só o fato de você comprar por comprar, mas tem 

toda a questão... de eu estar convivendo, por exemplo, com a minha esposa, de eu 

estar vendo as pessoas, né? Tem essa 'saída' de casa! Porque é bem interessante!  
(ENTREVISTADO 7). 

 Às vezes [...] quando eu tô tranquilo eu gosto de estar lá, é bom ir lá! É como um 

passeio, principalmente em cidade pequena, que não tem muito pra onde ir. Se o 

cara for empreendedor mesmo... se fizer algo que nem seja tão gigantesco, mas 
tenha vários diferenciais, aí é um lazer ir no supermercado. (ENTREVISTADO 9). 

 

Após a análise dos laços de destaque para as duas empresas e de suas 

características, podem-se perceber os códigos mais constantes e o surgimento das categorias 

do estudo. A partir dos aspectos apresentados acima, delineiam-se, as categorias que 

emergiram da pesquisa e que permitiram avaliar a força dos laços relacionais na realidade do 

estudo. Elas estão apresentadas no quadro a seguir. 

Quadro 10: As categorias dos laços relacionais no contexto do varejo supermercadista 

Tipo de Laço 

Relacional 

As categorias que emergiram da pesquisa (e os códigos que se sobressaíram) 

Categorias Códigos 

Laços 

Socioemocionais 

 Atendimento 

acolhedor  
 Aconchego, acolhimento, sentir-se em casa, valorização do 

contato pessoal; alguém que possa ajudar. 

 A familiaridade e a 
amizade no 

ambiente da loja 

 Conhecer as pessoas; Amizade com atendentes, amizade 
com proprietário; encontrar pessoas amigas. 

 O reconhecimento 
pessoal 

 

 Ser reconhecido pelo nome (por funcionários e 

proprietários); reconhecimento dos filhos e familiares. 

 Supermercado como 

espaço de 
convivência e lazer 

 Convivência com familiares; local para encontrar pessoas; 

compras como uma atividade agradável; local de 
entretenimento. 

 

Laços 

Psicológicos / 

Culturais 

 

 

 Crença na 

superioridade por 

laços 

 Indicação pelo melhor critério (maior qualidade da frutas; 
melhor atendimento; menor preço). 

 A figura do 
proprietário 

 Humilde; Cumprimentar os clientes; falar com todos; 
proprietário que  “põe a mão na massa”; o supermercado 

tem “a cara do dono”. 

 Segurança e 

confiança pela 
qualidade 

 Qualidade dos produtos, limpeza e higiene do local, 

funcionários competentes. 

 Segurança física e 

psicológica 

 

 Presença de seguranças, câmeras, Reconhece e é 
reconhecido, funcionários que ajudam. 
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Tipo de Laço 

Relacional 

As categorias que emergiram da pesquisa (e os códigos que se sobressaíram) 

Categorias Códigos 

 

Laços 

Psicológicos / 

Culturais 

 

 A compra pelos 
sentidos. 

 Confiança em comprar olhando, pegando, cheirando / 
necessidade de conferir e escolher. 

 Valorização do que 

é local. 
 Valorizar as empresas da região; dar preferência aos 

conhecidos; local em que há familiaridade e história. 

 Valorização da 
história 

 Conhecer o proprietário; cliente de longa data; família tem 
histórico de compras. 

 Valorização do 

funcionário 

 Funcionários treinados, oportunidade de crescimento, 

oportunidade para estagiários / primeiro emprego. 

Laços 

Econômicos 

 Ofertas e preço 

baixo 

 Dia D; encartes; busca pelo mais barato; preço melhor; 

mais ofertas. 

 Economia de tempo  Não pode esperar; tempo vale mais; busca por horário de 

menor movimento; aproveitar o tempo. 

 Qualidade supera 
custo 

 Pagar mais pela qualidade; busca pelo melhor produto; 
pagar mais pela atmosfera de loja; pagar mais pela 

conveniência e nível de serviço. 

 Economia de 
combustível 

 Distância X gasto de gasolina; não  paga o combustível. 

Laços 

Operacionais 

 Higiene e 
organização nas 

seções 

 Qualidade do setor de FLV; Qualidade das carnes; 

Funcionários limpando, ambiente limpo / sujo; organizado 

/ desorganizado; confiança em comprar; funcionários 
cuidadosos; reposição de gôndolas. 

 Bom mix de 

produtos 

 Adequado Sortimento; Certeza da Disponibilidade de 

produtos. 

 Tempo das filas 

 Atendimento rápido, desistir da compra pelas filas, 
escolher outro horário ou outra loja pelas filas, filas fazem 

a compra fica cansativa / chata, perda de tempo. 

 Atendimento dos 

caixas 

 Esteiras no caixa/ tecnologia e rapidez; funcionários se 
ajudam no empacotamento; poucos caixas abertos, caixas 

muito lentos, agilidade nos caixas. 

Laços 

Geográficos 

 Proximidade 
 Perto de casa / perto do trabalho; vizinho; distante; dá para 

ir a pé. 

 Faz parte Trajeto 
 No caminho de casa/do trabalho; passa em frente; acesso 

mais fácil / mais conveniente. 

Laços de 

Conveniência 

 Importância da 

lanchonete 

 Ambiente para refeição; lanches no final de semana; 

preguiça de fazer a refeição; qualidade dos itens da 
lanchonete; opções para alimentação. 

 O diferencial da 
Padaria 

 O melhor pão da cidade; qualidade do pão; só vai ao 
supermercado pelo pão. 

 Necessidade de 

estacionamento 

 O estacionamento atrai; cliente decide ir ou não ir pelo 

estacionamento; disponibilidade de vagas. 

 Espaço para crianças 
 Necessidade de um local para crianças; conveniência e 

lazer para crianças; local para deixar os filhos. 
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Tipo de Laço 

Relacional 

As categorias que emergiram da pesquisa (e os códigos que se sobressaíram) 

Categorias Códigos 

Laços de 

Ambiente 

 Logística do 

consumidor  

 Organização; facilidade de encontrar produtos; fluxo / 

movimentação; espaço nas gôndolas e corredores. 

 Ambiente amplo e 
espaçoso. 

  Layout adequado; estreito X amplo; pequeno; espaço para 
fila; espaço para passar; sentir-se confortável pelo espaço. 

 Iluminação 
 Iluminado x escuro; visibilidade na loja; luz relacionada à 

limpeza; luz relacionada à sensação da atmosfera de loja. 

 Atmosfera 
Agradável 

 Ambiente limpo e organizado, ambiente acolhedor, música 

ambiente, ambiente planejado, temperatura, ambiente 

seguro. 

Laços de 

Lealdade 

 Preferência por um; 

frequência em mais 
de um. 

 Frequência depende do objetivo da compra; compra 
semanal x compra mensal; escolha da loja por critério de 

laços; recomendação baseada na superioridade por laços; 

boca a boca não é exclusivo. 

 Importância de ouvir 
o cliente 

 Aceitar sugestões / reclamações, corrigir rapidamente as 
falhas proprietário e funcionários abertos a sugestões.  

 Disposição em 

reconsiderar falhas 

 Pelo histórico de compras, pela crença na qualidade, pelo 

envolvimento socioemocional / compreensão. 

 Necessidade de 
reconhecimento / 

valorização do 

cliente leal 

 Necessidade de ações de pós-venda; melhor 
acompanhamento / comunicação externa com o cliente; 

caixa de sugestões; reconhecimento e recompensa do 

cliente leal. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Após a delimitação das categorias advindas do estudo, segue-se com a discussão 

dos resultados encontrados. 

 

4.6 Discussão sobre as categorias que emergiram do estudo  

 

Para a realidade do contexto, observou-se que alguns aspectos definidos pela 

teoria como pertencentes aos laços de serviços diferenciados (ou de tratamento especial) 

teriam relação mais direta com outros laços, na percepção dos sujeitos da pesquisa 

As ações de serviços agregados, como descontos ou oferecimento gratuito de 

serviços terceirizados, foram direcionadas a ações de marketing de datas comemorativas ou a 

ações de incentivo social, não sendo percebidos como serviço diferenciado ofertado a clientes 

leais. Assim, no contexto da pesquisa, os laços de serviços diferenciados ou de tratamento 

especial foram reestruturados como parte de outros laços, especialmente: laços 

psicológicos/culturais e socioemocionais, laços de lealdade, laços de conveniência, laços 

operacionais e laços econômicos. 
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Critérios como o atendimento mais personalizado e customizado surgiram 

relacionados ao reconhecimento pessoal do cliente, como atender o cliente no caixa já 

sabendo seu nome, ou ser reconhecido pelo proprietário da loja como cliente assíduo. 

Emergiu da pesquisa a necessidade de um maior reconhecimento do cliente leal e 

recompensas diferenciadas para ele, direcionando-se a laços socioemocionais, laços 

psicológicos e culturais e laços econômicos. Isso converge com os benefícios sociais 

ressaltados no estudo de Gwinner et al. (1998) e também com os achados de De Wulf et al 

(2001), Hennig-Thurau et al. (2002), Chen e Chiu (2009) e Farris et al. (2010), que 

ressaltaram a importância dos laços sociais e emocionais no relacionamento entre consumidor 

e varejo. 

Tal perspectiva liga-se de personalização e customização liga-se ainda a laços de 

lealdade, no que concerne a ações concretas, como algum tipo de “cartão fidelidade”, registro 

do histórico de compras, ações de comunicação mais constante com o cliente e melhor 

execução de pós-venda, que já foi ressaltado em estudos de McKenna (1997), Gwinner et al. 

(1998), Ceribeli (2011) Demo et al. (2015). As questões sobre a necessidade de uma melhor 

comunicação com o cliente e dos serviços pós-venda como agregadores de valor à imagem 

corporativa também foram propostos por Marin e Moretti (2012), Gouvêa et al. (2013) e 

Santos (2016). Ressalta-se assim o entrelaçamento entre os laços socioemocionais, 

operacionais e psicológicos e culturais para afetar a força dos laços de lealdade.  

Quanto aos Laços Econômicos, sua presença no contexto foi fortemente 

percebida na fala dos entrevistados, principalmente para os clientes da empresa do caso B, 

mas também é um fator de grande importância para os clientes da empresa A. Os fatores de 

preço e ações de oferta aparecem em destaque para o segmento supermercadista do estudo, e 

esta importância dos laços econômicos no varejo já haviam sido afirmadas por Gwinner et al. 

(1998), Arantola (2002) e Gomes (2014). Tais laços foram encontrados em características 

como a atração por ofertas e a pesquisa de preços antes das compras, seja por encarte 

impresso ou publicado em redes sociais.  

Outra questão sobre os laços econômicos apresentou consonância com os 

resultados dos estudos de Beneke et al. (2015), que foi a preferência do cliente por premiações 

em dinheiro, o que chamaria mais atenção em ações promocionais do que pontos para troca 

em produtos ou descontos de cartões fidelidade. 

Nos aspectos dos laços econômicos, analisou-se que a questão de o cliente possuir 

o cartão alimentação influencia bastante na escolha da loja, mas pode não ser critério 
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essencial em todas as compras, principalmente nas de reposição semanal. Neste momento, 

outros laços como os de conveniência e os geográficos podem se sobressair. 

O público da pesquisa tem um perfil predominante de pagamento à vista, não 

sendo adeptos de cartão de créditos ou de parcelamentos para compras de supermercados. A 

maioria dos entrevistados não demonstrou muito interesse no crediário próprio das empresas. 

Mas há o pagamento no cartão de débito e no crédito em uma vez. É possível analisar o que as 

condições de parcelamento não são critério um decisivo para o cliente no varejo 

supermercadista em questão, entretanto, não se pode descartar a sua importância, pois elas são 

uma opção a mais ao cliente em um ambiente em que os laços econômicos possuem muita 

força. Desta forma, o parcelamento já parece ser inerente ao serviço da empresa, como parte 

de laços operacionais. 

Percebeu-se que os laços econômicos podem ser ainda mais importantes para o 

público habitante na zona rural, o que se destaca para os clientes da empresa B, mas isso não 

pôde ser aprofundado ao longo desta pesquisa. Não foi possível, por critérios de conveniência 

e acessibilidade da pesquisadora, entrevistar moradores da zona rural. 

 Percebeu-se ainda que a empresa A necessita divulgar mais as suas possibilidades 

de pagamento, bem como as suas ofertas, o que já é bem trabalhado pela empresa B. Ações 

importantes, como divulgar mais diretamente para os clientes (via aplicativo de mensagens 

instantâneas, por exemplo) as ofertas do dia, ou convidar mais os clientes a seguir redes 

sociais da loja, onde há publicação de ofertas e encartes, pode fortalecer bastante os laços 

econômicos.   

Tais laços parecem estar presentes com mais força para o público da empresa B, 

enquanto que, para a empresa A, ele se equipara aos laços operacionais. Isso porque muitos 

dos sujeitos que têm preferência pela empresa A, demonstram disponibilidade em pagar mais 

pela qualidade do produto ou para economizar tempo. Mas a questão de custo x qualidade 

também foi suscitada pelos clientes da empresa B, os quais afirmaram procurar outro 

supermercados em dias de ofertas nos quais a qualidade de itens como FLV não está 

adequada, ou quando há muitas filas. Novamente, percebemos o entrelaçamento que se dá 

entre laços econômicos e laços operacionais. 

Os Laços Operacionais também apareceram com destaque nos resultados da 

pesquisa, por meio de códigos como ‘filas’. O incômodo com filas demoradas e 

desorganizadas teve forte presença neste estudo, pois, na maioria das entrevistas, a 

reclamação sobre filas surgiu como algo que ajuda o cliente a escolher “ir ou não ir” a um 

supermercado. Assim, eles escolhem melhores horários ou dias para ir à loja, bem como 
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decidem mudar o supermercado no momento da compra. As filas influenciam para a sensação 

dos entrevistados nas compras, que as relatam a espera como desagradável e cansativa. Isso 

corrobora com os achados de estudos antigos sobre o varejo supermercadista (PRADO; 

MARCHETTI, 1997; RÉVILLION, 1998; BORGES, 2001), demonstrando que, apesar dos 

avanços tecnológicos e operacionais no mercado, os fatores que causam incômodos aos 

clientes permanecem os mesmos quanto à demora no atendimento.  

Foi ressaltada pelos clientes a presença de esteiras nos caixas do Supermercado 

A2, o que interferiu na percepção do tempo de atendimento. Mas um aspecto relevante que 

surgiu quanto ao tempo psicológico nas filas foi o comportamento dos atendentes dos caixas. 

Percebeu-se que, quando os caixas conversam com o cliente, explicam que algum problema 

está ocorrendo ou demonstram preocupar-se com a demora do atendimento, o cliente aumenta 

sua disponibilidade de espera. Assim, observam-se critérios de laços socioemocionais 

interferindo na percepção de um laço operacional. 

O mix de produtos também apareceu como um importante componente da escolha 

do supermercado pelo consumidor, sendo uma parte importante dos laços operacionais. O 

sortimento (ou a “falta de produtos”) foi bastante citado como critério para frequentar outro 

supermercado. Assim, a percepção dos consumidores está em consonância com o que foi 

observado pela pesquisadora na primeira etapa da coleta de dados e confirma a necessidade já 

destacada por Baker et al. 2002, e Levy e Weitz (2012) de que a sortimento deve ser 

trabalhado para compor um mix de produtos adequado, tanto em amplitude e quanto em 

profundidade. Um dos códigos que mais surgiram ao longo das entrevistas neste quesito 

referiu-se à certeza da disponibilidade de produtos. Isso mostra que a ‘certeza da 

disponibilidade dos produtos’ é um critério que colabora bastante para a lealdade do cliente, 

pois o ajuda a escolher sempre aquela loja e também a ter uma melhor percepção da imagem 

de marca. Isso converge com as afirmações de Lam (2001), Baker et al. (2002) e Levy e 

Weitz (2012), quando destacam que a disponibilidade das mercadorias é critério influente da 

escolha do cliente pela loja varejista. 

Ainda quanto à questão do sortimento de produtos, emergiu das falas a 

importância da disponibilidade de bebidas alcoólicas geladas, prontas para o consumo, bem 

como o bom sortimento de vinhos. Já era prevista a importância da disponibilidade de 

bebidas, conforme as pesquisas do segmento, afirmando ser algo importante na cesta de 

consumos do brasileiro (IBGE, 2011; DIÁRIO DO COMÉRCIO, 2016). Isso foi observado 

também na quantidade de itens de bebidas alcoólicas disponíveis em oferta nas lojas, e no 



174 
 

destaque do Supermercado A2 quanto à boa diversidade de vinhos e uma maior variedade de 

cervejas. 

Outro aspecto que se sobressaiu na pesquisa para os laços operacionais foi a 

qualidade do atendimento, a importância da simpatia, em especial dos atendentes dos caixas. 

Foi bastante citado cumprimento de ‘bom dia/boa tarde/boa noite’, mas ressaltado na fala dos 

entrevistados como algo que deve uma forma de acolhimento ‘menos frio’, um atendimento 

‘menos robótico’. Assim, percebe-se que o atendimento perpassa os laços operacionais, e os 

sujeitos da pesquisa esperam não somente uma qualidade de atendimento operacional, eles 

esperam acolhimento. Isso ocorreu não somente para o atendimento dos caixas, mas para a 

abordagem dos colaboradores em toda a loja. Desta maneira, a ‘qualidade do atendimento’ 

torna-se também categoria pertencente aos laços socioemocionais, em forma de ‘atendimento 

acolhedor’.  

Outros códigos de grande destaque na pesquisa para os laços operacionais foram 

‘higiene e limpeza’ e ‘organização’. Questões envolvendo a palavra “sujeira” foram muito 

suscitadas ao se perguntar aos entrevistados os motivos que o levariam a deixar de frequentar 

um supermercado ao qual eles já haviam afirmado a pretensão de permanecer como clientes. 

Tais critérios já haviam sido ressaltados por Rojo (1997), Borges (2001), Blackwell, Miniard 

e Engel (2011) e Ceribelli (2011) em suas pesquisas. 

A limpeza apresentou-se, no contexto, como uma exigência básica para a 

percepção de qualidade do supermercado, sendo diretamente responsável pela confiança que o 

cliente possui, na sensação de segurança, bem como para ele se sentir bem no ambiente, 

considerando-o agradável. Assim, higiene e limpeza também estão relacionadas aos laços de 

ambiente e aos laços psicológicos e culturais.  

Quanto aos laços psicológicos e culturais, que assumiram grande destaque no 

contexto, observou-se que há uma imagem de marca formada para os supermercados 

analisados, com o predomínio de uma descrição bem delineada para cada empresa. A imagem 

da empresa A remete a laços operacionais (de maior qualidade), enquanto a imagem da 

empresa B está mais vinculada a laços econômicos (melhor preço / mais barato). Mas, nas 

duas situações analisadas, destacaram-se alguns critérios de envolvimento socioemocional 

para o fortalecimento das imagens de marca das empresas. Tais critérios estão ligados: ao 

atendimento acolhedor, pelo bom relacionamento/proximidade dos clientes com os 

funcionários e também com o proprietário, além do reconhecimento pessoal do cliente; e pela 

valorização dos funcionários, por meio de treinamentos e possibilidades de crescimento dos 

funcionários. 
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A questão da valorização e do tempo que o funcionário trabalha na empresa como 

aspecto do bom relacionamento do cliente com a empresa converge com os estudos de 

Lourenço (2014), onde se percebeu a maior valorização dos funcionários mais antigos por 

parte dos clientes leais. Os entrevistados ressaltaram ainda a importância do employer brand 

no varejo supermercadista, à medida que destacaram que não confiam em uma empresa que 

não trata bem seus colaboradores ou em que os funcionários reclamam e da qual falam mal. 

Outra categoria de grande destaque foi a figura do proprietário, a qual se 

apresentou como diretamente à forma como a empresa é percebida pelo cliente. Ressaltou-se 

a necessidade da presença do proprietário na loja. Assim, destacou-se o proprietário humilde, 

‘gente como a gente’, o proprietário que ‘coloca a mão na massa’, mostrando a relevância da 

presença do proprietário na loja para o varejo supermercadista local. 

Ao abordar as tendências no varejo supermercadista, os clientes foram 

questionados sobre as possibilidades de compras por aplicativo. Eles ressaltaram a questão de 

ganho de tempo como um ponto positivo da implantação desta tecnologia, mas que sua 

adesão às compras on-line em supermercados dependeria de seu ‘costume’ com a tecnologia, 

bem como da confiança nos funcionários e ainda do tipo de itens que comprariam. A maioria 

dos entrevistados relatou que utilizaria o aplicativo mais para comparar promoções, ver preços 

e escolher itens para compra, mas ainda assim iriam à loja, pois haveria tipos de itens que 

somente comprariam na loja física, como FLV e carnes. Isso porque seu processo de escolha 

de compras necessita ver, sentir, tocar, cheirar os produtos. Assim, emergiu da pesquisa uma 

cultura de compras ‘utilizando os sentidos’, o que revela um traço cultural peculiar dete 

público.  

Outro traço que se sobressaiu bastante nos laços psicológicos e culturais, que pode 

ter relação bem direta com os laços socioemocionais e com os laços de ambiente, é que a 

maioria dos entrevistados gosta de fazer compras. A compra no supermercado foi destacado 

como um momento de lazer e diversão, uma “saída” ou um “passeio”, o que se direcionou aos 

valores hedônicos especificados nos estudos de Atulkar e Kesari (2017) e também observados 

por Vieira e Damacena (2007) e Duarte (2017).  

As pesquisas de Vargas (2010) abordaram a frequência de visitas ao 

supermercado, destacando uma frequência mensal que variava entre diária a quinzenal. 

Observou-se que, para na realidade do estudo aqui apresentado, essa frequência está 

relacionada a “gostar” ou “não gostar” de fazer compras no supermercado.  Quando o cliente 

relata gostar de ir ao supermercado, sua frequência de visitas à loja é de duas a três vezes por 

semana. Já os clientes que afirmam não gostar de fazer compras em supermercados, visitam a 
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loja entre duas e três vezes por mês. Alguns dos respondentes, dentre os que afirmaram não 

gostar de fazer compras em supermercados, destacaram aspectos que poderiam ajudar a 

diminuir a sensação do desgosto, dentre os quais se destacaram as opções de conveniência, a 

atmosfera de loja, o atendimento acolhedor e um menor tempo de fila. Isso destaca a 

importância de laços de conveniência, de ambiente, operacionais e socioemocionais do 

sentido de proporcionar uma experiência de compras mais agradável, o que possibilita a 

execução de estratégias direcionadas ao que Thuan, Ngoc e Trang (2018) definem por Gestão 

da Experiência do Cliente.  

Destacou-se ainda, dentre aspectos culturais, a presença do homem como cliente 

assíduo e que gosta de fazer compras em supermercado. Ao serem convidadas a participar da 

pesquisa, muitas mulheres responderam que seus cônjuges eram os responsáveis mais 

frequentes pelas compras em supermercados.  

Percebe-se ainda a necessidade de abordar o pós-venda, o que se relaciona aos 

laços de lealdade, mas interferem diretamente nos laços psicológicos e culturais por 

influenciar a maneira como cliente percebe a marca e como ele se sente valorizado por ela, já 

que o reconhecimento foi algo que pareceu ser bastante importante para os entrevistados. Isso 

porque o cliente gosta de ser ouvido e de perceber que suas sugestões foram atendidas, ou 

ainda de saber que houve resolução rápida dos problemas relatados. Tal achado está em 

consonância com os estudos de Santos (2016), ao propor uma política de harmonia com os 

clientes para trabalhar esses aspectos.  

Destacou-se ainda, quanto aos laços psicológicos e culturais, que as categorias 

que envolvem a confiança e segurança na empresa possuem dois direcionamentos. O primeiro 

está relacionado à necessidade que o cliente apresenta de ver o funcionário na loja, de poder 

interagir com ele, obter ajuda, tirar dúvidas, fazer algum pedido. O segundo está ligado a 

códigos como qualidade dos itens, acondicionamento, limpeza, segurança em poder trocar um 

produto e um consumo adequado para segurança alimentar, garantia de manutenção da saúde. 

O terceiro refere-se à própria segurança física dentro do estacionamento, pela presença de 

câmeras e profissionais de segurança. Isto destaca a ligação dos critérios de confiança e 

segurança também aos laços operacionais. Mas houve ainda um quarto aspecto sob o qual a 

ideia de segurança e confiança surgiu nas falas dos entrevistados: o de conhecer o cliente e 

confiar na sua índole, oferecendo-lhe crédito pelo reconhecimento pessoal. Tal resultado 

corrobora diretamente com os estudos de Lourenço (2014), quando a autora cita a “segurança 

de poder comprar a prazo”. Os resultados da presente pesquisa não se relacionaram 

diretamente ao prazo, mas à confiança de que o cliente voltaria para pagar a conta 
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posteriormente, o que também se relaciona ao reconhecimento pessoal e fortalece laços 

socioemocionais. 

Outro critério que se sobressaiu no contexto do estudo foi a valorização do que é 

genuinamente local. Apesar de os entrevistados, unanimemente, afirmarem que os 

itapipoquenses não cultuam essa valorização, que isso não importa no município e que os 

munícipes não são bairristas como poderiam / deveriam ser, esta “valorização do que é nosso” 

emergiu na fala de pelo menos seis entrevistados.  Isso mostra que a cidade de médio porte 

ainda mantém arraigados os aspectos de cidade pequena, os quais se apresentam nas escolhas 

de compra dos consumidores, interferindo diretamente no comportamento dos laços 

relacionais (STAM et al. 2013; LOURENÇO, 2014). 

Outro dos pontos abordados na pesquisa relacionou-se a ações de 

responsabilidade social. A maioria dos entrevistados não percebeu ações sociais 

desenvolvidas pelas empresas. Foi percebida e citada por alguns respondentes a possibilidade 

de estágios, o espaço para aprendizes nas duas empresas. Apesar de a empresa A fazer 

algumas ações direcionadas, por exemplo, a patrocínios esportivos, só foram citadas pelos 

clientes, como ações ofertadas à comunidade, a aula de ritmos e algumas ações esporádicas 

por comemoração ao aniversário da empresa, que estavam mais relacionadas a uma campanha 

sazonal de marketing. Isso mostra que a empresa A precisa divulgar melhor suas outras ações 

sociais, e a empresa B deveria investir em atividades sociais para agregar valor à sua imagem 

de marca. 

Quanto às divulgações de imagem das empresas, percebe-se que a empresa B deve 

desenvolver um melhor trabalho com campanhas institucionais em suas publicações on-line. 

Enquanto a empresa A precisa buscar formas de incentivar seus clientes ao acompanhamento 

dos perfis da empresa em suas redes sociais, onde já é bem trabalhada a imagem institucional.  

 Outra questão a ser destacada, que apresenta traços culturais, é que não se 

observou nenhum cliente comprando itens light, diet, zero lactose ou produtos naturais, e não 

foi identificado nenhum item vegano em nenhuma das lojas analisadas. Ao longo das 

entrevistas, os clientes afirmaram não ter “costume” de consumir esses itens, pois tais 

preocupações ainda não fazem parte de seu dia a dia; assim, não é comum que procurem estes 

itens nas lojas. Isso parece indicar uma característica cultural para o comportamento de 

consumo que é própria de pessoas que ainda não vivem a realidade de grandes metrópoles 

(LOURENÇO, 2014).  

Isso também foi observado no quesito de responsabilidade ambiental, pois este 

critério não emergiu das entrevistas como um aspecto que pudesse agregar valor à imagem 
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das empresas. Parece que, na realidade do município do estudo, a conscientização ambiental 

ainda é pífia. Só foi percebida ação de responsabilidade ambiental no Supermercado A2, pela 

presença de lixeira para coleta seletiva, iluminação com sensor de presença (apenas no 

sanitário para PCD) e estacionamento de bikes. A preocupação ambiental só foi citada por 

uma cliente, ao final da entrevista, quando lhe foi perguntado se havia algo mais que ela 

gostaria de destacar. No momento, ela destacou a necessidade de que se iniciasse uma 

conscientização e educação do público por parte das empresas supermercadistas, quanto a 

atitudes como a redução do uso de sacolas e separação e reciclagem do lixo. Essa entrevistada 

é natural da capital do estado e mora no município do estudo somente há sete anos. Isso 

reforça a ideia de que tais questões ainda precisam fazer parte de ações educativas, não sendo 

próprias da cultura da cidade.  

Assim, é necessário que as ações ambientais sejam não somente adotadas pelas 

empresas, mas utilizadas de forma a estimular e educar o cliente. Desta forma, as empresas 

acompanharão as preocupações sustentáveis, que são critérios necessários para as empresas 

que intencionam permanecer competitivas no cenário atual, conforme as tendências 

mercadológicas destacadas em pesquisas da área (SEBRAE, 2015; AKATU, 2018). 

Os laços socioemocionais apresentaram-se de forma destacada no contexto da 

pesquisa, apresentando-se ligados a aspectos como a convivência social no supermercado, 

tanto em relação a ser um momento partilhado em família, como de ser um ambiente em que 

se encontram amigos, o que destacou a interação pessoal. Tanto que, dentre os principais 

códigos que emergiram na pesquisa, tivemos alguns como: reconhecimento pessoal, amizade 

(com proprietários, funcionários e clientes), atendimento acolhedor e encontrar pessoas 

conhecidas. Os entrevistados relatam preferência em ir acompanhados às compras, destacando 

que isso lhes possibilita ganhar tempo, devido à divisão de tarefas ao longo do processo de 

compras. Mas o ‘ir às compras acompanhado’ apresenta-se no contexto como um laço 

socioemocional, pois emerge das falas o código “conviver com pessoas da família”, como 

esposa e filhos. 

Percebe-se então que ‘ir ao supermercado’ é uma experiência de compras 

partilhada entre familiares e que, por isso, necessita de mais estruturas que criem um ambiente 

para proporcionar uma experiência agradável de convivência, principalmente envolvendo os 

filhos / crianças que querem se sentir parte atuante na tarefa da compra, o que aproxima laços 

socioemocionais aos laços de ambiente e de conveniência. 

Foi marcante nas falas a associação do ‘bom atendimento’ aos laços 

socioemocionais, pois essa qualidade no atendimento é percebida fortemente pelo cliente 



179 
 

como ligada ao reconhecimento pessoal, como ser cumprimentado pelo nome e reconhecido 

como cliente assíduo, ou mesmo maior gentileza e proximidade no discurso dos atendentes. 

Destacou-se ainda a importância de colaboradores que ajudem os clientes no momento da 

compra, tirem dúvidas, ouçam queixas, indiquem locais de produtos ou mesmo interajam com 

as pessoas, ressaltando-se a necessidade de ‘alguém que possa ajudar’. 

Tais achados relacionam-se com a importância do “pessoal de vendas”, já 

abordada por Levitt (1994). Estes resultados encontram-se também fortemente ligados aos 

achados de Lourenço (2014), quando ressalta o relacionamento pessoal de amizade com o 

funcionário da loja como critério de avaliação do bom atendimento. Isso havia sido destacado 

pela autora na realidade de um município de pequeno porte e foi percebido também para um 

município de médio porte. Assim, novamente observam-se características de cidade pequena 

de interior que ainda resistem no comportamento de compras destes consumidores, diferindo-

os dos consumidor das cidades de grande porte (STAM et al. 2013; LOURENÇO, 2014). 

Ao serem questionados sobre os motivos que poderiam fazer com que os 

entrevistados deixassem de frequentar o supermercado de sua preferência, os códigos que 

surgiram com maior constância eram referentes à falta de ‘respeito’. Isso se apresentou quanto 

ao possível mau atendimento dos colaboradores para com os clientes, fosse uma situação 

vivenciada pelos próprios respondentes e seus familiares, ou mesmo uma situação em que 

presenciassem a situação com uma pessoa desconhecida. Destacaram-se então os códigos: 

desrespeito, humilhação, grosseria, calúnia, racismo. Mas tal desrespeito também foi bastante 

destacado para o caso de os clientes presenciarem uma situação de maus tratos com 

funcionários, pela própria empatia dos entrevistados com os funcionários, o que fez emergir 

novamente o código de valorização dos colaboradores. 

Os entrevistados ressaltaram também a importância da convivência com as 

pessoas e do contato social no supermercado, mesmo sendo um ambiente de autosserviço. 

Códigos como ‘alguém que possa ajudar’, ‘ver os funcionários’, ‘ver gente’, ‘encontrar 

pessoas conhecidas’, estiveram constantemente presentes na análise. Ao serem questionados 

quanto a tendências tecnológicas de autoatendimento e automação para o varejo 

supermercadista, vislumbrando um supermercado sem atendentes humanos, os sujeitos da 

pesquisa pontuaram a questão do tempo menor no check-out como um aspecto positivo, mas, 

em sua maioria, afirmaram que o ‘contato pessoal’ seria melhor. Muitos dos respondentes 

justificaram também a necessidade de haver o relacionamento com pessoas no atendimento 

para uma solução mais rápida de problemas, alguém que pudesse interagir para sanar alguma 

dúvida ou oferecer algum auxílio. 
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Dentre os códigos que se destacaram para os laços socioemocionais, um critério 

peculiar ao contexto foi descrever o supermercado como um ambiente tão familiar que seria 

uma extensão da própria casa do cliente. Apresentou-se a familiaridade: com o ambiente, com 

os atendentes e com os outros clientes. Assim, desenvolve-se no cliente a percepção de um 

ambiente ‘costumeiro’ não somente no aspecto físico, mas de relacionamentos sociais, o que 

traz uma sensação agradável e de maior segurança nas compras. Desta maneira, o cliente se 

sente mais à vontade no supermerco, escolhendo-o porque o ambiente o faz “sentir-se em 

casa”. 

Os laços de conveniência mostraram forte presença no contexto para influenciar 

a escolha dos entrevistados pela loja supermercadista de sua preferência. Grande foi o 

destaque dos fatores de conveniência para o Supermercado A2, em que foram bastante citados 

pelos clientes: a presença da lanchonete, as opções da padaria, o estacionamento e o caixa 24 

horas. Mas esses fatores de conveniência também são importantes para os clientes da empresa 

B, tendo sido bastante citados como aspectos que os clientes acrescentariam ou que 

precisariam ser melhorados na empresa B. 

O estacionamento foi bastante citado pelos clientes de ambos os casos como algo 

importante, incentivando a preferência no caso dos Supermercados A1 e A2 e sendo 

destacado como ponto negativo dos Supermercados B1 e B2. As sugestões de melhoria dos 

clientes para as duas empresas analisadas, na maioria das respostas, envolveram implementar 

serviços de lanchonete ou expandir os itens que já são ofertados, em comparação ao que já é 

oferecido na cidade pelo Supermercado D, que possui um ambiente com serviços de café da 

manhã, almoço, lanches e jantar, além de “chopperia” e sushis. 

Surgiu ainda no contexto a importância de maiores espaços de convivência para 

crianças, pela presença dos filhos nas compras. As facilidades para a família, para pais com 

crianças, destacou-se com a necessidade dos clientes de ter um espaço de lazer ou eventos 

mais direcionados para crianças. Códigos como ‘espaço para filhos’, ‘lazer e eventos para 

crianças’ estiveram bastante presentes nos discursos. Foram propostos pelos clientes também 

espaços de convivência, para encontros com pessoas, relatando o supermercado como um 

local onde se pode encontrar amigos para um lanche ou para ‘bater um papo’.  

Aqui se percebe o estreitamento entre os laços de conveniência e os laços 

socioemocionais, pois se destacou a necessidade de mais opções de conveniência que estejam 

agregadas à convivência social e às possibilidades de que a família vá às compras com os 

filhos. Nota-se ainda a necessidade de maiores experiências de lazer, o que já havia sido 

destacado por Lam (2001) e Santos (2016) ao sugerirem maiores possibilidades de recreação 
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na loja como critérios de agregação de valor ao varejo. Tais espaços interfeririam também na 

percepção dos laços de ambiente, por influenciarem na atmosfera de loja. 

Para os laços de ambiente, destacaram-se códigos que também estiveram 

fortemente presentes nos laços operacionais, que foram limpeza e higiene, o que possibilitou a 

compreensão de que higiene e limpeza contribuem para a percepção de “local mais agradável” 

para fazer as compras. As questões da atmosfera de loja, principalmente em relação à limpeza, 

à conservação dos equipamentos e aos odores do ambiente, relacionaram-se diretamente à 

percepção da qualidade dos itens, em especial nos setores de frigorífico e FLV. Assim, as 

percepções para os laços de ambiente e laços operacionais estão estreitamente relacionadas.  

Destacou-se ainda que o conforto quanto ao espaço da loja contribui para tornar o 

supermercado um local mais agradável para compras. O espaço para se deslocar foi muito 

ressaltado pelos entrevisatdos, pois um dos códigos de maior frequência foi ‘ser amplo’, em 

oposição aos códigos ‘estreito’, ‘pequeno’, ‘apertado’. Este aspecto influenciou bastante a 

escolha dos clientes pelo Supermercado A2, assim como a questão da iluminação. Isso 

também se relacionou com os laços psicológicos e culturais, no sentido de que isso 

proporcionaria uma sensação de compras mais agradável. Além disso, o supermercado ‘amplo 

e iluminado’ incentivariam a presença de crianças, por haver espaço para ‘correr’ e ‘brincar’, 

atraído consumidores pais. 

Observa-se ainda que o espaço e conforto da loja foram suscitados também no 

sentido de o consumidor poder se deslocar melhor no ambiente, bem como em conseguir 

achar os produtos facilmente, o que relaciona-se ao layout de loja. Tais critérios de atmosfera 

de loja, como layout e disposição de produtos, estão ligados à logística do consumidor, 

ressaltada por Blackwell, Miniard e Engel (2011). A facilidade de encontrar os produtos na 

loja relacionou-se diretamente às palavras familiaridade e costume, e os entrevistados 

descreveram sentir-se mais à vontade e ganhar tempo nas compras por isso. 

A importância da atmosfera de loja para a sensação de ambiente agradável e 

influência da escolha de compras do cliente já foi ressaltada por diversos estudos, mostrando 

que o contexto pesquisado vai ao encontro dos achados de Lam (2001), Zorilla (2002), Baker 

et al (2002) e Ceribeli e Merlo (2015) . Percebeu-se que este aspecto ganha maior importância 

para clientes que não são naturais do município e que já tiveram oportunidade de experiências 

com outras realidades e outros formatos de supermercados. Os critérios de iluminação e 

layout do ambiente, bem como a música para proporcionar maior conforto ao cliente no 

varejo supermercadista vão ao encontro dos estudos de Levy e Weitz (2012) e de Santos 
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(2016). Isso permite ligar os laços de ambiente aos laços psicológicos e culturais, 

possibilitando melhorias também nos laços operacionais. 

Quanto ao uso da música para proporcionar um ambiente agradável e melhor 

sensação de compras, os resultados corroboraram com os estudos de Abmnwi e Njuguna 

(2015). Entretanto, os achados no contexto desta pesquisa divergiram um pouco do que foi 

encontrado por estes autores, quando perceberam que o cheiro do ambiente tinha maior 

influência no consumidor do que a música e iluminação (ABMNWI; NJUGUNA, 2015). Na 

realidade do estudo aqui apresentando, a iluminação teve maior importância na percepção do 

consumidor como componente da atmosfera de loja, e o cheiro foi mais associado aos 

critérios de laços operacionais, pela qualidade dos FLV. Os resultados estiveram de acordo 

ainda com a pesquisa de Costa e Farias (2016) quanto à música. Observou-se que a música 

agrega valor à atmosfera de loja quando é reproduzida no som ambiente, mas que a música ao 

vivo tem maior influência positiva do que a mecanizada, conforme relato de uma das 

entrevistadas, colaborando para tornar o ambiente de loja ainda mais agradável.  

Mas vale ressaltar que, apesar de atmosfera de loja e o ambiente físico terem se 

destacado para o bom relacionamento do consumidor no varejo supermercadista, no contexto 

do presente estudo, eles não são mais influentes do que os aspectos socioemocionais de 

interação pessoal, como havia sido proposto na pesquisa de Sivapalan e Jebarajakirthy (2017). 

Na verdade, os laços socioemocionais apresentam maior influência no fortalecimento do 

relacionamento cliente – supermercado, mas estão também entrelaçados aos laços de 

ambiente, envolvendo-se para alguns aspetos, de forma interdependente. 

Uma característica peculiar analisada para o contexto do presente estudo foi a 

percepção de que o ‘aconchego’ do ambiente para o cliente está ligado a critérios de laços 

ambientais e laços socioemocionais. O consumidor tem uma percepção atrelada do lugar 

físico à maneira como ele é “recebido”. A sensação de acolhimento une a própria atmosfera 

de loja ao atendimento amigável e próximo. Assim, há a junção de laços de ambiente e laços 

socioemocionais pela ideia do “sentir-se bem” no supermercado, o que também proporciona 

uma melhor experiência de compras.  

Sobre os laços geográficos, estes ganham importância no contexto mesmo na 

realidade de um município de médio porte, em que as distâncias são menores. Entendidas 

como “conveniência” pelo consumidor, as questões de “proximidade” foram bastante 

abordadas, tanto a ‘proximidade de casa’ como a ‘proximidade do trabalho’, corroborando 

com os critérios geográficos ressaltados por Blackwell, Miniard e Engel (2011) e Kraljevic e 

Filipovic (2017) como fatores que influenciam a escolha da loja. Entretanto, a localização 
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contou mais como o “estar no trajeto”, tanto para ida ao trabalho como em outras atividades. 

E isso é fortalecido por laços de conveniência (aproveito para lanchar / pagar contas / 

possibilidade de estacionar). 

Mesmo tendo surgido no contexto como importantes para os entrevistados, estes 

laços não foram os fatores mais decisivos de compras, principalmente em situações de compra 

mensal da “feira”. Isso porque a maioria dos entrevistados, ao pesquisar preços, costuma ir a 

mais de um local. Os laços geográficos influenciam mais as compras semanais de reposição, 

pois, devido ao fator tempo, o consumidor escolhe o supermercado que está mais próximo ou 

que está no trajeto. Entretanto, mesmo nessas compras menores, há situações em que os 

outros laços suplantam os geográficos, como os laços de conveniência, laços socioemocionais 

e laços operacionais.  Isso foi percebido em alguns entrevistados, que moravam mais próximo 

a um determinado supermercado, mas escolhiam ir a outros, devido a critérios como a 

qualidade de FLV, qualidade dos itens da padaria, a certeza da disponibilidade de itens, ou a 

presença de estacionamento. 

A boa localização foi um código bastante presente na análise da empresa B, mas 

em diversas situações, para o público da pesquisa, ele é enfraquecido pela dificuldade de 

estacionamento, mostrando novamente a relação entre laços geográficos e laços de 

conveniência. É provável que, para a empresa B, os laços geográficos possuam maior força 

quanto aos clientes que habitam nas regiões rurais e que se deslocam para compras em carros 

de feira, o que não se pode afirmar por limitações da pesquisa e que poderá ser investigado 

com maior detalhamento em pesquisas futuras.  

Ressalta-se ainda que, quando a diferença não é grande em relação à localização 

do supermercado concorrente, outros tipos de laços pesam mais do que os laços geográficos 

na escolha do cliente pela loja. Nas compras mensais, para a realidade do município, os laços 

econômicos, por meio das ofertas, suplantam as distâncias geográficas, mesmo que muitos 

dos entrevistados tenham afirmado levar em conta o gasto com o combustível para o 

deslocamento. Assim, os laços geográficos demonstram-se importantes para os clientes no 

contexto, mas não se apresentam como determinantes para a lealdade de compras, pois, por 

simples esforços da concorrência, como de ofertas, o consumidor é incentivado a trocar de 

supermercado, determinando-se assim os laços geográficos como laços fracos (ARANTOLA, 

2002; DUARTE, 2017). 

Ao longo da aplicação da pesquisa foi possível analisar algumas características 

específicas do contexto do estudo para os laços de lealdade. Uma delas é que a tendência à 

lealdade ao supermercado ocorre de forma mais destacada para as compras de reposição 
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semanal, sendo mais difícil alcançá-la na compra mensal de maior volume. Isso porque os 

laços econômicos possuem grande força, principalmente quanto o volume de compras é 

maior, e as distâncias são menores, o que diminui a força dos laços geográficos e permite que 

o consumidor faça pesquisas de preços, adquirindo os itens de forma segmentada entre as 

lojas. Os laços de lealdade então serão fortemente influenciados pelos laços econômicos nesta 

compra mensal, mas poderão ser suplantados pelos outros laços, principalmente laços 

operacionais, psicológicos e culturais, socioemocionais e de conveniência, o que ocorre mais 

comumente nas compras de reposição semanal. 

Observou-se ainda, quanto aos laços de lealdade, que há disposição em relevar 

pequenas falhas dos seus supermercados preferidos, mas esta disposição refere-se 

principalmente ao histórico de bom atendimento, pelas experiências passadas de compras. 

Critérios como a confiança de que os erros serão rapidamente corrigidos, a crença na troca 

imediata de produtos e a sensação de ser ouvido pela gerência em suas reclamações ou 

sugestões fazem com que os consumidores fortalecem os laços de lealdade com o 

supermercado. Assim, observa-se novamente um relacionamento estreito entre laços de 

lealdade, laços operacionais, laços psicológicos e culturais e laços socioemocionais. 

O cliente não costuma reclamar, diz que não faz reclamações oficiais, mas que 

fala diretamente com os atendentes nas seções. Só registra a queixa quando se sente lesado em 

relação a um produto vencido ou preços de oferta que não condizem com o registrado no 

caixa. Falou-se da necessidade da caixa de sugestões e do “papelzinho do ‘O que está 

faltando?’”, como uma forma de o cliente se sentir valorizado. Experiências de ver que sua 

sugestão foi acatada colaboraram para a melhoria da imagem de marca e para a confiança no 

serviço da empresa.  

Nota-se que o cliente espera ser reconhecido por meio de alguma recompensa ou 

serviço mais personalizado, que o diferencie de um cliente momentâneo, destacando a 

necessidade de serviços personalizados para o cliente leal (LOURENÇO, 2014; SANTOS, 

2016; YATUNDU; NGACHO, 2017; CHOU; CHEN, 2018). Essa ideia é reforçada a partir 

do surgimento do código ‘necessidade de pós-venda’ citado pelos entrevistados como 

sugestões de melhorias, a partir de uma melhor comunicação antes e após o momento da 

compra. O acompanhamento pós-venda, na teoria dos laços relacionais, envolve a 

comunicação adequada com o cliente e liga-se aos laços operacionais. Mas, neste estudo, 

apresentou-se mais ligado aos laços socioemocionais, de reconhecimento, e aos laços de 

lealdade, pelo fortalecimento da relação ao oferecer serviço agregado ao cliente leal, que se 

sente mais valorizado.  
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Foi possível observar que os supermercados do município não guardam histórico 

de compras do cliente e não costumam ter serviços e ações direcionadas ao cliente leal. 

Nenhum programa de relacionamento foi observado ou comentado pelos clientes para 

nenhuma das lojas da cidade. Mas isso surgiu nas falas dos sujeitos como algo que faria 

diferença para eles, o que foi sugerido como melhoria, algo de que sentem falta no serviço dos 

supermercados. Assim, seria necessário que o varejo supermercadista local iniciasse a cultura 

de valorização do cliente leal, agregando diferenciais ao atendimento, ofertas e serviços.  

Tais achados corroboram com os estudos de Filipe, Marques e Salgueiro (2017), 

ao mesmo tempo em que são fortalecidos por eles. Isso porque, segundo tais autores, quando 

os clientes estão em “programas de fidelidade”, tendem a ter um relacionamento mais forte e 

de maior confiança com o varejo, afetando a relação entre os níveis de satisfação e de 

lealdade. Assim, implantar programas com ações voltadas à customização e reconhecimento 

do cliente leal pode aumentar a disposição deste consumidor em reconsiderar falhas, além de 

melhorar sua percepção quanto à imagem da empresa, o que, consequentemente, melhorará 

seus níveis de lealdade com o supermercado. 

Quanto à indicação pelo boca a boca positivo, observa-se que não é um 

comportamento comumente adotado pelos sujeitos. A maioria dos respondentes afirma que só 

indica um supermercado se alguém lhe questionar a respeito, e que, mesmo que indique 

aquele que mais gosta e frequenta, vai indicar os outros também, conforme o que a outra 

pessoa espera. Assim, a indicação ocorre pela percepção que o entrevistado tem sobre o laço 

que mais se destaca em cada empresa.  

Identifica-se ainda uma característica importante quanto às relações dos laços de 

lealdade com outros tipos de laços: os laços econômicos têm bastante força, mas sua valência 

é negativa, pois não há atitude relativa alta em relação a esta empresa, confirmando o que 

afirmaram May e Hamilton (1980), Arantola (2002) e Liljander (2002).  

Percebeu-se que as categorias de lealdade apresentadas por Dick e Basu (1994), 

conforme o quadro 2 (apresentado na página 42), podem ser diretamente influenciadas pelos 

laços relacionais desenvolvidos pelo cliente com o varejo supermercadista. Isso porque, 

dependendo da força e do tipo do laço, pode haver uma compra repetida elevada, mas uma 

atitude relativa baixa em relação à empresa e sua imagem. Os laços econômicos e 

geográficos, neste contexto, despertam uma lealdade espúria, em que há uma elevada 

repetição de compras, mas uma baixa atitude relativa (relacionada a laços de ambiente, 

operacionais e de conveniência). Isso leva as pessoas a frequentarem as lojas concorrentes de 

forma mais habitual e incentiva os clientes a fazerem a indicação boca a boca positiva de 
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supermercados concorrentes. Observou-se ainda, quanto às categorias de lealdade, que a 

lealdade verdadeira, em que a compra repetida e a atitude relativa são elevadas, é alcançada 

com a junção de todos os laços. Assim, é necessário trabalhá-los em conjunto para 

desenvolver e fortalecer a lealdade do cliente. 

 

4.6.1 Uma análise sobre o comportamento dos laços relacionais no contexto do estudo  

 

A partir das análises expostas, foi possível avaliar que tipos de laços se 

sobressaíram para o contexto da pesquisa, o que pode ser observado na figura abaixo: 

 

Figura 53: Pirâmide da Influência dos Laços Relacionais no varejo supermercadista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

A partir das análises apresentadas, percebe-se ainda a influência que a força dos 

laços exerce sobre a categoria de lealdade desenvolvida pelo cliente. Relações valiosas, 

indiferentes e forçadas (LILJANDER; STRANDIVIK, 1995). Para desenvolver e melhorar 

essas relações, aumentando os níveis de lealdade do cliente, as empresas precisam estar 

comprometidas com o cliente, no sentido de mostrar que estão dispostas a oferecer-lhe o 

melhor serviço; assim, observa-se que falta às empresas analisadas maiores benefícios de 

customização e de serviços diferenciados para o cliente leal (GWINNER et al. 1998; BERRY, 

1995; GOMES, 2014). 

Para Jacoby e Chestnut (1978) a lealdade atitudinal envolveria a intenção de 

recompra, a recomendação (um boca a boca positivo) e a tendência a escolher a marca em 

detrimento da concorrência. Todos os entrevistados afirmaram forte intenção de continuar 

como clientes das empresas e a tendência de preferi-las em relação à concorrência, mas não 

para todos os laços. Na recomendação, o boca a boca é feito para todas as empresas 
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supermercadistas do município, por características da própria loja, os quesitos relativos a 

excelência que ela apresenta em cada laço. No geral, não há um boa a boca positivo somente a 

uma loja. Então, sugere-se a necessidade de desenvolver todos os laços, pois todos eles 

interferem nos níveis de lealdade. Mas alguns interferem de maneira mais forte, ou mais 

fracas, como já previstos por Arantola (2002) ao descrever a força positiva, neutra ou negativa 

dos laços. No caso desta pesquisa, os laços identificados como presentes no contexto possuem 

valência positiva ou negativa. 

As empresas precisam desenvolver melhor os laços psicológicos e culturais, 

principalmente a empresa A, no que se relaciona a um maior contato doa proprietários com o 

cliente e no trabalho de divulgação das ações sociais, para agregar valor à imagem de marca, 

pois as ações são realizadas, mas não percebidas pelo cliente. Isso reflete que pode haver a 

necessidade de haver maior comunicação, informação ao público, sugerindo que, no contexto, 

os laços de informação ou conhecimento (DUARTE, 2017) estejam presentes neste mercado 

como parte dos laços psicológicos e culturais.  

O contexto da pesquisa sugere a importância dos laços socioemocionais, 

corroborando com estudos de diversos autores, como Berry (1995), De Wulf et al. (2001), 

Hennig-Thurau et al. (2002), Chen e Chiu (2009), Farris et al. (2010), Lourenço (2014) e 

Duarte (2017). Mas, neste contexto, observou-se que alguns códigos presentes nestes laços 

apareceram mais constantemente e fizeram surgir categorias de maior peso. Tais categorias 

surgiram também em outros laços (como psicológicos e culturais e de ambiente), 

entrelaçando-se de maneira que as destacaram no contexto do estudo. Foi apontada a 

importância dos termos familiaridade e costume, assim como termos relativos à experiência 

de compras, envolvendo o prazer em comprar, e a necessidade de locais e atividades de 

convivência e lazer, principalmente com crianças. Isso se relaciona a uma melhor experiência 

de compras, retratadas nos estudos de Atulkar e Kesari (2017) e Thuan, Ngoc e Trang (2018). 

Assim, percebe-se uma interseção entre os laços relacionais como forma de aumentar sua 

força e assim desenvolver os níveis de lealdade do cliente, mudando a sua categoria de 

lealdade. 

Entretanto, é possível observar que alguns laços possuem maior força (valência 

positiva) para aumentar a atitude relativa e dar maior possibilidade de repetição de compras, 

dentre eles, estariam os laços socioemocionais e os laços psicológicos e culturais. Bem como 

há outros laços que proporcionam elevada repetição de compras em um determinado 

momento, mas que pode tem uma sustentação fraca de relacionamento, que pode se quebrar a 

qualquer instante, por esforços da concorrência ou por mudanças na situação vivenciada pelo 
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consumidor. Isso corrobora com os estudos de Arantola (2002), Gomes (2014) e Duarte 

(2017), mostrou-se pertinente à realidade do contexto analisado.  Pode-se assim observar, na 

figura abaixo, a relação do tipo de laço, de acordo com sua força, para a representatividade 

que ele possui na formação da lealdade verdadeira. 

 

Figura 54: A força dos laços relacionais na formação da Lealdade Verdadeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Percebeu-se que, apesar de a literatura classificar os laços por critérios e aspectos 

separados, muitas vezes o mesmo código se entrelaça na percepção do cliente, como 

segurança, que pode envolver algo operacional (ter câmeras no estacionamento ou vigias na 

entrada), assim como algo que garanta conveniência (ter o caixa 24h e oferecer a segurança 

para a possibilidade de transações), bem como caracterizar um laço psicológico e cultural 

(conhecem meus filhos e não vão deixar eles saírem). Os códigos e categorias podem 

pertencer a mais de um laço ao mesmo tempo, portanto, os laços se entrelaçam e podem 

influenciar um no outro.  

Alguns desses códigos, pertencentes a mais de um laço, sobressaíram-se nas falas 

dos entrevistados e nas observações, demonstrando possuir maior peso para a percepção que 

consumidor tem sobre o relacionamento de compras com o supermercado no contexto do 

estudo. Eles envolviam principalmente laços socioemocionais e psicológico/culturais e de 

ambiente.  
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Ao falar, por exemplo, de satisfação e qualidade no atendimento, predominou o 

relacionamento amigável, um estreitamento emocional, assim como ser reconhecido e ser 

cumprimentado (inclusive pelo proprietário da empresa). Essa aproximação do proprietário 

com o cliente, fazendo-lhe parecer familiar, foi bastante citada.  

Os termos familiaridade e costume representam a familiaridade com o ambiente 

(conhecer de olhos fechados) e por isso sentir-se à vontade;  

Assim, tal familiaridade destacou-se inicialmente como um laço de ambiente. 

Entretanto, o termo surgiu ligado não apenas a rapidez de encontrar os produtos por já saber 

onde se encontram, ou uma familiaridade de layout, mas apresentou-se também como uma 

questão de costume, envolvendo a familiaridade com as pessoas. Desta forma, os termos 

envolvendo familiaridade suscitaram também a ideias de: conhecer as pessoas que estão lá 

(funcionários, proprietário e o público que frequenta a loja); conhecer as marcas e produtos 

oferecidos; sentir-se em casa.  

Destacaram-se ainda códigos e categorias refrentes à experiência de compras do 

cliente nos supermercados. Isso envolve os laços psicológicos e culturais, de ambiente e 

conveniência, pois o supermercado foi muito destacado na fala dos entrevistados como um 

lugar de passeio, lugar agradável, local de convivência, local de encontrar amigos.  

Foi ressaltada ainda a importância dos serviços agregados de conveniência da 

lanchonete / padaria e caixa 24h. Houve ainda uma importante categoria advinda das 

entrevistas para os laços de conveniência, que foi o “espaço para crianças”, ambiente 

específico para os filhos, ou atividades voltadas para crianças, pois elas gostam de se sentir 

parte da compra e costumam brincar no ambiente do supermercado, o que aumentou, para os 

entrevistados com filhos, a importância de características físicas do ambiente, como ser amplo 

e iluminado.  

Isso sugere a formação de categorias que se destacam e se intercalam entre um 

laço e outro, unindo-os, entrelaçando-os. Tal característica as coloca em um nível diferente 

das outras categorias, com se estivessem mais próximas de novos tipos de laços. Entretanto, 

elas não deixam de ser parte dos laços já identificados pela literatura em outros contextos de 

estudo. Assim, propõe-se a denominação “entrelaços” e sugere-se que, para a realidade desta 

pesquisa, existem dois tipos de entrelaços: de Familiaridade e de Experiência de Compras. 
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Quadro 11: Categorias e códigos dos Entrelaços Relacionais no varejo supermercadista 

Tipos de 

Entrelaços 

Propostos 

As categorias que emergiram da pesquisa (e os códigos que se sobressaíram) 

Categorias Códigos 

Entrelaços de 

Familiaridade 

 Reconhecer o gosto do 

cliente 

 Ter alguém para ajudar 

 Supermercado como uma 

extensão de casa 

 Familiaridade com o 

ambiente 

 Familiaridade com as pessoas 

 Já saber o que o cliente gosta; pegar outro item 

no estoque, selecionar o item ao gosto do cliente, 

indicar a oferta do item que o cliente gosta. 

 Ter quem ajude; segurança de ter auxílio; 

atendimento que acolhe; facilitação do 

atendimento. 

 Sentir-se em casa; sentir-se bem; distração; 

encontrar pessoas conhecidas. 

 Saber onde estão os produtos; reconhecer o 

layout; ganhar tempo; achar mais facilmente o 

produto; sentir-se seguro, à vontade. 

 Costume; estar acostumado com as pessoas; 

conhecer os funcionários; conhecer o dono; 

encontrar amigos / pessoas conhecidas; ser 

reconhecido pelo nome; ser cumprimentado por 

todos. 

Entrelaços de 

Experiência de 

Compras 

  Sensação de conforto  

 Espaço de convivência 

 Espaço para crianças 

 Supermercado como lazer  

 O gosto por escolher o 

produto 

 Necessidade de ações sociais 

 Ambiente aconchegante, sentir-se seguro, sentir-

se confortável, ambiente agradável, ambiente 

amigável. 

 Conviver com a família (esposa / filhos), 

conviver com os amigos/ marcar reuniões com 

amigos, levar convidados inesperados para o 

lanche, espaço para lanche com a família, espaço 

para sentar. 

 Espaço para os filhos; eventos para crianças; 

espaço infantil; espaço para diversão. 

 Programa / evento / “saída”; é divertido / é bom 

fazer as compras; momento de espairecer. 

 Preferência por ir até à loja; compra on-line para 

itens específicos; conferir a validade / escolher a 

embalagem; uso dos sentidos na compra (ver, 

pegar, cheirar) 

 Aula de dança; workshops, degustações, ações 

de eventos comemorativos, ações gratuitas para a 

comunidade, distribuição de brindes. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Dessa maneira, percebe-se o surgimento dos entrelaços de Familiaridade e de 

Experiência de Compras pelas categorias que se destacaram na fala dos entrevistados, 

representando formas peculiares de os sujeitos da pesquisa perceberem os laços relacionais. 

Tais entrelaços fazem uma interseção entre os Laços Socioemocionais, Laços Psicológicos e 

Culturais, Laços de Ambiente e Laços de Conveniência. 

 

Figura 55: O surgimento dos Entrelaços Relacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Destaca-se que estes foram o ‘entrelaços’ que emergiram para a realidade do 

presente estudo, mas que eles podem estar presentes em outros contextos supermercadistas, 

com realidades geográficas e culturais relativamente distintas, ou mesmo em outros 

segmentos varejistas. Aqui se propõe a replicação do estudo, de forma a investigar a 

existência destes ou de outros “entrelaços relacionais”, bem como observar sua dinâmica em 

diferentes contextos de pesquisa.  

Não se pode, no varejo supermercadista, trabalhar apenas um laço relacional com 

a crença de que o relacionamento de consumo será mantido. Fortalecer todos os laços juntos é 

a estratégia adequada, porque seus tipos se entrelaçam de formas peculiares nos contextos, 
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podendo ter suas especificidades de entrelaçamento em cada segmento e região. Os laços 

relacionais formam “elos em uma corrente” para alcançar níveis mais altos de lealdade, 

confirmando o que já havia sido proposto por Arantola (2002). Há a necessidade de que cada 

elo seja reforçado, ou seja, que cada tipo de laço relacional e a forma como ele se liga a outros 

seja bem trabalhada no relacionamento com o cliente, para que a corrente de relacionamento 

que sustenta a lealdade do cliente se mantenha firme. Assim, nenhum elo pode ser quebrado, 

o que sugere que todos os tipos de laços devem ser reforçados se o varejo supermercadista 

quiser manter firme ‘a corrente’ que sustenta o seu relacionamento com o consumidor, unindo 

o cliente ao supermercado. 

Espera-se que, a partir do exposto seja possível trabalhar de forma direcionada as 

ações de fortalecimento dos laços relacionais no varejo de supermercados e aprimorar os 

estudos sobre lealdade do consumidor em contextos varejistas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou analisar a configuração dos laços relacionais entre 

consumidor e varejo supermercadista no contexto de uma cidade de médio porte. Este intento 

foi alcançado a medida que foram analisadas as empresas dos casos A e B, por meio das 

observações participantes e de entrevistas semiestruturadas com os consumidores dos 

supermercados estudados. 

Por meio do estudo bibliográfico e da aplicação da pesquisa empírica, foi possível 

identificar os laços relacionais existentes entre consumidor e varejo supermercadista, tanto 

para o contexto geral do segmento supermercadista, quanto para a realidade do município em 

que se aplicou a pesquisa. Ao longo da análise de dados, foram descritas as percepções dos 

consumidores das empresas A e B sobre os laços relacionais em seu relacionamento de 

compras com os supermercados em questão. A partir desta etapa, foi possível à pesquisadora 

perceber quais laços relacionais mais se destacaram para o contexto da pesquisa e como estes 

laços podem interferir no relacionamento entre os consumidores e os supermercados 

analisados. 

Identificou-se que há diversos tipos de laços relacionais que permeiam essa 

relação entre consumidor e supermercado, mas que, de acordo com o perfil da empresa e de 

seu público-alvo, a importância dos tipos de laços muda. Entretanto, os tipos de laços atuam 

em conjunto, e assim devem ser trabalhados pelas empresas supermercadistas, pois a força de 

apenas um ou dois tipos de laços não seria suficiente para manter um relacionamento de 
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compras duradouro. Dessa forma, é importante que as empresas identifiquem os principais 

laços que as unem a seus clientes, mas que trabalhem os diversos aspectos que podem 

interferir na percepção dos consumidores. Neste estudo, os laços relacionais que mais 

influenciam no desenvolvimento das categorias de lealdade do cliente são os laços 

socioemocionais, psicológicos e culturais, operacionais, de ambiente e de conveniência. Os 

laços geográficos e econômicos apresentam bastante força no contexto da pesquisa, 

entretanto, sua valência é negativa. Isso demonstra que esses laços devem ser bem trabalhados 

para atrair os consumidores, em especial os laços econômicos. Entretanto, eles são fracos 

quanto à influência para a lealdade do cliente, o que exige que os tipos de laços de valência 

positiva sejam bem desenvolvidos para estimular no consumidor a lealdade verdadeira. 

As categorias que emergiram da pesquisa trouxeram contribuições teóricas no 

sentido de que demonstraram a configuração dos laços relacionais para o contexto estudado, 

fortalecendo a literatura da área, principalmente para minimizar a lacuna de estudos sobre 

laços relacionais no mercado B2C. Uma das principais contribuições teóricas advindas deste 

estudo refere-se à percepção do “entrelaçamento dos laços”. Foi possível destacar no contexto 

que os tipos de laços relacionais atuam em conjunto para influenciar o relacionamento entre 

consumidor e empresa e que, apesar de ser necessário identificar os tipos de maior força e 

participação, é essencial o desenvolvimento de diversos aspectos para cada um desses tipos. A 

grande contribuição ao desenvolvimento da teoria concentrou-se na identificação dos 

“entrelaços” que atuam na união dos tipos de laços relacionais que têm maior força positiva 

no contexto. Estes entrelaços, designados por “Familiaridade” e “Experiência de Compras” 

destacaram-se dentre os resultados do estudo, demonstrando grande influência para o 

desenvolvimento das categorias de lealdade. 

Os resultados desta pesquisa trazem também implicações gerenciais quanto à 

aplicação destes tipos de laços no relacionamento das empresas com seus clientes, podendo 

trazer contribuições práticas às estratégias varejistas.  Observa-se que, as informações obtidas 

neste estudo podem favorecer não os varejos supermercadistas locais, mas pode estender-se 

ao comércio varejista como um todo, sendo utilizadas em favor também de outros segmentos 

de mercado.  Os resultados do estudo podem ainda ser utilizados em sala de aula, para 

contribuir na formação de alunos dos cursos técnicos da região, de onde provêm muitos dos 

colaboradores que atuam nos comércios locais.  

Esta pesquisa possui limitações por sua característica transversal, com delimitação 

de período específico no tempo, além da especificação da região geográfica e da escolha de 

somente dois casos. É importante ressaltar que, por tratar-se de pesquisa qualitativa com uso 
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de estudos de caso, é possível fazer somente algumas generalizações analíticas, pois seus 

achados descrevem apenas a realidade da população do estudo; entretanto, ela pode sugerir 

caminhos para a pesquisa em realidades semelhantes.  Sugere-se assim replicar esta pesquisa 

em outras regiões geográficas, com outros casos de estudo, para comparação de resultados d 

contexto de aplicação, bem como utilizar-se de outras metodologias, de forma a ampliar os 

estudos sobre o varejo supermercadista e aprofundar a teoria da área de relacionamento.  

Espera-se assim que esta pesquisa possa fomentar a relevância dos estudos sobre 

os laços relacionais no meio acadêmico, de forma a incentivar novas pesquisas na área. 

Espera-se ainda que o estudo possa contribuir para prática do marketing de relacionamento 

em empresas varejista de municípios que não estão inseridos em contextos metropolitanos. 

Assim, acredita-se que esta pesquisa poderá gerar bons resultados, tanto no campo teórico 

como no âmbito mercadológico. 
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APÊNDICE A – DESCRIÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

PERFIL DOS SUJEITOS ENTREVISTADOS 

Sujeito Sexo 
Idade 

(em 

anos) 
Escolaridade Ocupação Estado Civil 

Renda 

(em salários 

mínimos) 

Bairro em 

que reside 

Tempo de 

residência no 

município 

Supermercado 

que mais 

frequenta 

Outras lojas em 

que costuma 

comprar 

Entrevistada 1 F 54 
Pós-Graduação 

Lato Sensu 

Coordenadora 

escolar 
Casada + de 5 Boa Vista 15 anos 

Supermercado 

B1 

Supermercado C e 

Supermercado D 

Entrevistada 2 F 39 
Pós-Graduação 

Lato Sensu 
Dona de casa Casada 5 Fazendinha 8 anos 

Supermercado 

A2 

Supermercado A1 

e Supermercado 
D 

Entrevistada 3 F 73 
Ensino 

Fundamental I 
Aposentada Casada 1 Violete 46 anos 

Supermercado 

B2 
- 

Entrevistada 4 F 51 
Pós-Graduação 

Lato Sensu 

Servidora 

Pública e téc. de 

enfermagem 

Solteira Entre 3 e 5 Violete 
Natural do 

município 

Supermercado 

A1 
Supermercado D 

Entrevistado 5 M 49 
Ensino 

Fundamental 

Completo 

Motorista Casado 3 Madalenas 41 anos 
Supermercado 

B1 

Atacado B3 ou 

Supermercado A1 

Entrevistado 6 M 39 
Pós-graduação 

lato sensu 

Cerimonialista e 

produtor de 

eventos 

Casado. + de 5 Cacimbas 
Natural do 

município 

Supermercado 

A2 

Supermercado B1 

e Supermercado C 

Entrevistado 7 M 29 
Pós-Graduação 

Lato Sensu 
Professor 
Técnico 

Casado Entre 3 e 5 Encruzilhadas 
Natural do 
município 

Supermercado 
A2 

Atacado B3 

Entrevistada 8 F 24 
Ensino Superior 

Completo 
Produtora de 

Eventos. 
Solteira 2 Estação 

Natural do 
município 

Supermercado 

A1 

 

Supermercado A2 

Entrevistado 9 M 57 
Ensino Médio 

Completo 
Empresário Casado + de 5 Cohab 

Natural do 

município 

Supermercado 

A2 
Supermercado A1 

Entrevistado 10 M 53 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

Vendedor 

autônomo 
Casado 1 Sanharão 

Natural do 

município 

Supermercado 

B1 

Supermercado A1 

e Supermercado C 

Entrevistada 11 F 39 
Ensino Superior 

Completo 
Professora Divorciada 3 Fazendinha 5 anos. 

Supermercado 

A2 

Supermercado A1 

 

Entrevistada 12 F 37 
Pós-graduação 

Stricto Sensu 

Consultora 

empresarial 
Casada Entre 3 e 5 Salgadinho 7 anos 

Supermercado 

B1 
Supermercado D 

Entrevistado 13 
M 37 

Fundamental 
Completo 

Comerciante Casado 2 Picos 
Natural do 
município 

Supermercado 
B1 

Supermercado C 
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PERFIL DOS SUJEITOS ENTREVISTADOS 

Sujeito Sexo 
Idade 

(em 

anos) 
Escolaridade Ocupação Estado Civil 

Renda 

(em salários 

mínimos) 

Bairro em 

que reside 

Tempo de 

residência no 

município 

Supermercado 

que mais 

frequenta 

Outras lojas em 

que costuma 

comprar 

Entrevistada 14 F 44 
Pós-graduação 

Lato Sensu 
Professora 
readaptada 

Casada Entre 3 e 5 Fazendinha. 10 anos 
Supermercado 

A2 
Supermercado D 

Entrevistado 15 M 47 
Pós-graduação 

Lato Sensu 

Coordenador 

escolar 
Casado + de 5 Madalenas 

Natural do 

município 

Supermercado 

A1 

Supermercado B2 

e Supermercado C 

Entrevistado 16 M 43 
Ensino Médio 

Completo 
Comerciante Casado + de 5 Boa Vista 

Natural do 

município 

Supermercado 

B1 
Supermercado C 

Entrevistado 17 M 45 
Ensino Médio 

Completo 

Sargento da 

Polícia Militar 
Casado + de 5 Boa Vista 

Natural do 

município 

Supermercado 

A1 

Supermercado C e 

Atacado X 

Entrevistada 18 F 32 
Pós-graduação 

Lato Sensu 
Estudante e 
dona de casa 

Casada 2 Fazendinha 
Natural do 
município 

Supermercado 
B1 

Supermercado A2 

Entrevistada 19 F 51 
Ensino Superior 

Completo 
Professora Casada 3 Fazendinha 

Natural do 

município 

Supermercado 

B1 
Supermercado A2 

Entrevistada 20 F 27 
Ensino Superior 

Completo 
Empresária Casada Entre 3 e 5 Brisa do Norte 

Natural do 

município 

Supermercado 

A1 
Atacado B3 

Entrevistado 21 M 41 
Ensino Médio 

Completo 
Mestre de Obras Casado + de 5 Picos 

Natural do 

município 

Supermercado 

B1 
Atacado B3 

Entrevistada 22 F 44 
Ensino Médio 

Completo 

Educadora 

Social 
Casada 2 Fazendinha 

Natural do 

município 

Supermercado 

A2 
Supermercado D 
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APÊNDICE B – FICHA DE OBSERVAÇÃO DAS LOJAS PARA COMPOSIÇÃO DO 

DIÁRIO DE CAMPO 

FICHA DE OBSERVAÇÃO 

EMPRESA: CASO: 

LOJA: DATA: 

TEMPO DE OBSERVAÇÃO: 

Fatores a Observar Dados Coletados 

O
p

er
a

ci
o

n
a

is
 

 Qualidade (produtos e seções; aparência, validade) 

 Atendimento – geral e seções (tempo médio, 

cordialidade). Funcionários: disposição em ajudar, 

competência, confiança, gentileza, ação frente a 
reclamações. Caixas (quantidade, quantos atendendo, 

filas / tempo)  

 Comunicação no PDV. 

 Preços nas prateleiras / Preços batem com o sistema 
(inclusive ofertas). 

 Mix de produtos (quantidade, variedade, 
disponibilidade). 

 

D
e 

A
m

b
ie

n
te

 

Atmosfera de loja: 

 Limpeza / Organização 

 Música / Temperatura / Cores / Iluminação 

 Layout e disposição dos produtos 

 Placas e comunicação visual (sinalização) – facilidade 

de encontrar produtos na loja. 

 Fluxo e quantidade de pessoas na loja 

 Instalações físicas e equipamentos. 

 Conservação dos produtos (embalagem, qualidade, 
validade) 

 Ações de merchandising 

 Atitude e perfil dos clientes e dos funcionários 

 Características do ambiente externo e entorno – 

acessibilidade; segurança. 

 
 

E
co

n
ô

m
ic

o
s  Ofertas e descontos, brindes, sorteios, cupons. 

 Preços em geral (mais baixos/ iguais / mais altos que os 

concorrentes) 

 Créditos e possibilidades de pagamento. 

 

S
er

v
iç

o
s 

D
if

er
en

ci
a

d
o

s  Serviços extras oferecidos no local. 

 Presença de outras lojas / serviços terceirizados. 

 Serviços preferenciais ou Benefícios exclusivos para 
clientes assíduos. 

 Cartão da própria loja 

 Programas específicos para clientes leais. 

 Banco de dados de clientes e seu uso. 
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D
e 

co
n

v
en

iê
n

ci
a
 

 Serviços agregados ofertados no local e serviços 

adicionais oferecidos aos clientes (fora da loja?) 

 Horário de funcionamento. 

 Segurança (interna e do entorno). 

 Facilidades para pais com crianças (carrinhos 

adequados, áreas especiais). 

 Características do estacionamento e dos outros serviços 

de conveniência, como entrega e pedidos por telefone 

ou aplicativos.  

 Tecnologia disponível (na loja e fora dela, como serviço 

ao cliente). 

 Disponibilidade de produtos diversos e de produtos 

diet/light, zero lactose, veganos, alimentos orgânicos. 

 

D
e 

S
er

v
iç

o
s 

D
if

er
en

ci
a

d
o
s  Serviços extras oferecidos no local. 

 Presença de outras lojas / serviços terceirizados. 

 Serviços preferenciais ou Benefícios exclusivos para 

clientes assíduos. 

 Cartão da própria loja 

 Programas específicos para clientes leais. 

 Banco de dados de clientes e seu uso. 

 

 

P
si

co
ló

g
ic

o
s 

e 
C

u
lt

u
ra

is
  Comportamento de compras dos clientes (períodos, tipo 

de mercadorias) – sondar informações com 

funcionários. 

 Hábitos e comportamentos peculiares dos clientes que 

estão na loja.  

 Motivações de compras, reclamações, reações que 

porventura os clientes e funcionários externem.  

 Valores e costumes da população local – sondar 

informações com funcionários e clientes. 

 

G
eo

g
rá

fi
co

s 

 Localização na cidade. 

 Acessibilidade do entorno. 

 

S
o

ci
o

em
o

ci
o

n
a

is
 

 Simpatia, cordialidade dos atendentes. Forma como os 

clientes são recepcionados e atendidos pelos 
funcionários. Amizade e familiaridade. Reconhecimento 

pessoal. 

 Comunicação com o cliente por qualquer meio. 

 Valorização de histórico de compras e lealdade do 
cliente. 

 Comportamento socioemocional dos clientes que 
demonstre algum afeto/apego/preferência (atitudes ou 

comentários) – observar e sondar informações com 

funcionários e clientes. 

 

D
e 

L
ea

ld
a

d
e 

 Como reagem a reclamações ou sugestões do cliente 

 Banco de dados sobre histórico de compras do cliente 

 Comunicação com o cliente dentro da loja 

 Comunicação constante com o cliente (fora da loja), 

inclusive on-line (redes sociais). 
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

PARTE I – DESCRIÇÃO DO PERFIL DO ENTREVISTADO 

Duração: apresentação e descrição do perfil – aproximadamente 5 min 

Nome: 

Idade: Escolaridade: 

Ocupação: Estado Civil: 

Renda: Sexo: 

Bairro em que reside (distância das lojas): 

Tempo de residência no município: 

PARTE II – A EXPERIÊNCIA DE COMPRA EM SUPERMERCADO 

 Supermercado que mais frequenta? Constância / frequência. Por quê? Costuma ir às duas lojas?  

 Como escolhe o supermercado em que vai fazer as compras? Outros que costuma frequentar e por que motivos? 

 Descrever uma rotina de compras no supermercado (O que compra? Com quem vai? Leva lista? Tempo que costuma 

gastar? Gosta?). 

PARTE III – A PERCEPÇÃO DOS LAÇOS RELACIONAIS 

Laços Sobre o que questionar: 

  Colaboradores: Dispostos ajudar/resolver o problema do cliente? São educados / proativos / competentes? 

 Qualidade: Limpeza do ambiente. Conservação dos produtos e de embalagens. Seções FLV, frigorífico. 
Validade dos produtos.  Estado dos equipamentos. 

 Facilidade de encontrar preços. De acordo com o que é cadastrado no sistema (principalmente ofertas)? Caso 

não, o que você faz e como eles procedem?  

 Mix de produtos (Sortimento / amplitude - variedades de categorias e marcas da mesma categoria). 

 Como é a comunicação on-line (sites / perfis em redes sociais). Isso interessa para um supermercado? 

  Ambiente de loja: o que percebe (atmosfera – organização, limpeza, cores, aromas, iluminação, comunicação 

visual, música, layout, fluxo na loja, instalações físicas - equipamentos). 

 Merchandising (decoração, ofertas “relâmpago”, épocas festivas, ilhas, placas diferenciadas, ações de 

degustação). 

 Familiaridade com o ambiente e com o layout de loja.  

 Comunicação visual nas placas. 

 Movimento e fluxo de pessoas na loja. Público da loja. 

  Ofertas / descontos, brindes, sorteios, cupons. 

 Crédito e possibilidades de pagamento. 

 Percepção dos preços do supermercado. Custo X Qualidade; Custo X atendimento; Custo X Valor agregado. 

  Custo X Tempo para fazer compras. Tempo e esforço para fazer compras neste supermercado? 

 Parcerias com outras empresas para oferecer vantagens ao cliente. 

  Conveniência: facilidades; entrega em domicílio; estacionamento; lanchonete; horário de funcionamento. 

 Serviços agregados no local (próprios ou terceirizados - banco, pagamentos, farmácia, outros serviços 
diferenciados).  

 Certeza da disponibilidade de produtos na loja; algo que já tenha procurado e não achou – descrever a situação. 

 Disponibilidade de produtos diversos; disponibilidade de produtos diet/light, zero lactose, veganos, alimentos 

orgânicos; algo mais que gostaria de encontrar na loja. 

 Tecnologia disponível (possibilidades de compras por aplicativos on-line). 

O
p

er
a

ci
o

n
a

is
 

D
e 

C
o

n
v

en
iê

n
ci

a
 

E
co

n
ô

m
ic

o
s 

D
e 

A
m

b
ie

n
te
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  Localização acessível. Proximidade de casa / trabalho. Distância real X percepção do cliente. Forma de se 

deslocar até à loja. 

 Momento específico para compras – se está no trajeto de casa / trabalho ou outra atividade rotineira.  

 Dificuldade de acesso no entorno. 

  Associação da escolha do supermercado a algum costume familiar (compra no local por hábito / histórico dos 

pais / consideração ou respeito a uma história / proprietários amigos da família). 

 Valorização da empresa local (perceber se há essa cultura no município ou por parte do entrevistado) 

 Ações de responsabilidade social e/ou ambiental realizadas pela empresa.  

  Serviços extras/ diferenciais ou benefícios exclusivos, como ofertas/ promoções especiais para clientes assíduos. 

 Créditos especiais / crédito próprio. 

 Customização (serviços de acordo com o que o cliente quer / solicita). 

  Gentileza dos funcionários relacionada ao reconhecimento do cliente assíduo. 

 Histórico de compras / Cartão fidelidade / Comunicação com o cliente assíduo. 

  Confiança no supermercado e nos seus funcionários. Sensação de segurança (percepção de risco na compra). 

  Compra como prazer / gostar de fazer supermercado (Sensação, motivações e interesses na compra). 

 Crença na superioridade do supermercado frente a outros. 

 Imagem da marca para o entrevistado. Como a empresa é vista e o que as pessoas comentam. Características 

para uma descrição sucinta do supermercado (adjetivos comparando-o a uma pessoa).  

 Percepção sobre o perfil da clientela da loja. 

  Relacionamento com atendentes / funcionários. Amizade com as pessoas do supermercado.  

 Reconhecimento pelo nome (funcionários / proprietário).  

 Familiaridade com a empresa e com as pessoas. 

  Compromisso / Apego /Preferência afetiva pela marca. 

 Percepções sobre a ideia de supermercado do futuro (tecnologias de autoatendimento e sem pessoas nas lojas 

para atender). 

  Boca a boa (positivo / negativo) – o que se fala a respeito da empresa. 

 Indicação a amigos e familiares (incentivo para que as pessoas frequentem o supermercado). 

 Aspectos positivos e aspectos negativos (que modificaria / acrescentaria / melhoraria). 

 Reclamações e sugestões (se costuma fazer e como a empresa reage). 

 Intenção de continuar sendo cliente do supermercado (mesmo com leve aumento de preços).  

 Disposição em reconsiderar falhas ou de pagar um pouco mais por um aspecto que considera importante. 

 Motivos que fariam o consumidor deixar de frequentar o supermercado. 

 Considerações adicionais – a critério do entrevistado. 
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S
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 Declaro, por meio deste termo, que concordo em participar como voluntário do 

estudo conduzido pela mestranda Vívian Larissa Alves Araújo Arraes, do curso de Pós-

Graduação em Administração e Controladoria da Universidade Federal do Ceará 

(PPAC/UFC). Tomo ciência de que a pesquisadora pode ser contatada pelo e-mail 

vivianlarissa@hotmail.com e pelo telefone (85) 9.9964-0326. Afirmo que aceitei participar 

por minha própria vontade, por meio de concessão de entrevista a ser gravada e transcrita, 

sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus, com a finalidade exclusiva de 

colaborar para o sucesso da pesquisa. Estou ciente de que o estudo visa “analisar a 

configuração dos laços relacionais entre consumidor e varejo supermercadista no contexto de 

uma cidade de médio porte”, observando os fatores que me levam, com cliente, a manter um 

relacionamento de consumo com o supermercado que mais frequento. Entendo que essa 

pesquisa possui finalidade estritamente acadêmica e que preservará o anonimato dos 

participantes, assegurando assim minha privacidade. Além disso, sei que posso abandonar 

minha participação na pesquisa quando quiser, sem sofrer quaisquer sanções ou 

constrangimentos. Atesto ainda recebimento de uma cópia assinada deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 
   

Itapipoca-CE, ____ de ______________ de 2019.  
 

  
  

Assinatura do(a) entrevistado (a): __________________________________. 
  

  
 

 
 

 
Assinatura da pesquisadora: _____________________________________. 

 


