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Olá, aluno, 

O propósito deste trabalho é explorar a importância do varejo e 
serviço para a economia. Você com certeza já frequentou algum ponto 
de varejo, uma loja próxima da sua casa, uma banca de revista, a padaria 
da esquina, todos são exemplos de varejo. Por sua proximidade com o 
consumidor final, o setor é decisivo para que a produção da indústria 
possa ser pulverizada e tenham um alcance abrangente. 

As inovações no mercado, impulsionadas pela evolução da 
tecnologia e pelas mudanças nos hábitos de consumo, pressionam 
as organizações a buscarem estratégias que viabilizem o acesso 
e a dinâmica de negociação do varejo com os consumidores e a 
manutenção do mercado.

Mas existe um caminho que deve ser percorrido para que os 
produtos cheguem até o consumidor final no ponto de varejo. Para 
tanto, são utilizados intermediários, entre a indústria e o varejo. Não 
temos contato tão próximo com eles, mas você pode já ter passado 
na porta de algum desses grandes armazéns e ficado curioso, 
como eu, para saber o que acontece lá dentro. Assim, o nosso 
objetivo também inclui o estudo do setor atacadista e dos canais 
de distribuição. A logística é mais difícil de visualizar, mas nem por 
isso é menos importante. Por ser um processo ela acontece dentro 
e entre as empresas, como os atacadistas e os varejistas. Mas eu 
disse que ela acontece também entre as empresas e, dessa forma, 
não dá para estudar logística sem falar sobre o conceito de cadeia 
de abastecimento.

Todos esses temas estão intimamente ligados com as estratégias 
de geração de valor aos clientes. Tanto é assim que as ações que 
serão realizadas no ponto de venda, ou seja, no varejo, podem estar 
baseadas em estratégias que se iniciam muito antes de o produto 
chegar às prateleiras e envolvem o canal de distribuição e os 
processos logísticos. Dessa forma, torna-se imprescindível, para o 
profissional o entendimento desses conceitos. Por essa razão, este 
material está dividido em quatro unidades de estudo. 

Apresentação



Na primeira unidade, vamos abordar o tema varejo, começamos 
por ele, pois sem dúvida é o mais próximo de nós e dos consumidores. 
E é justamente essa proximidade como consumidor final que tem 
dado a ele uma importância cada vez maior. Compreender os 
conceitos da atmosfera do ponto de venda e mix de varejo será um 
de nossos desafios.

Na sequência, em nossa segunda unidade de estudo, o tema 
será os aspectos da logística no varejo e serviços. Você estudará 
sobre o conceito de atacado e compreender a importância do setor 
como apoio ao varejo, principalmente ao pequeno varejo, que vem 
crescendo muito em nosso país, impulsionado pelas mudanças 
econômicas. Porém não é só para o setor varejista que o atacado 
executa uma importante função, mas também para o fabricante, e 
vamos compreender melhor essa importância a partir da análise de 
suas funções e formatos. Ainda nessa unidade, você será convidado 
a se aprofundar no conceito de cadeia de abastecimento e canais 
de distribuição, compreendendo como os diferentes desenhos de 
distribuição podem agregar valor e ajudar na fidelização do cliente. A 
escolha certa dos parceiros, e a forma como a distribuição física dos 
produtos acontece contribuirão de forma decisiva para a estratégia 
da empresa. E, por fim, mas não menos importante, vamos falar 
de logística e seus processos e entender como eles se encaixam 
dentro da cadeia de abastecimento e dos canais de distribuição.

Na terceira unidade do nosso estudo, você será convidado a 
entrar no complexo mundo do comportamento do consumidor, 
um campo de estudo, multidisciplinar, complexo, que envolve 
várias áreas. 

Mas você deve estar se perguntando, qual a importância de 
entender o comportamento do consumidor para o varejo? O 
comportamento do consumidor tem sofrido mudanças significativa, 
causadas principalmente pela evolução da tecnologia, dos meios de 
comunicação e do advento da internet. As pessoas, os produtos e 
os lugares estão à um clique de distância, tudo parece natural. Mas 
você já parou para pensar que as opções de serviços e produtos 
que você experimenta hoje, como o celular, o tablete, por exemplo, 
nunca foram nem imaginados pelos nossos avós. Vivemos na era 
da informação, na era dos consumidores hiperconectados e isso 



tem mudado a maneira de pensar o varejo, a comunicação com o 
cliente, a forma como nós consumidores compramos, a logística, 
tudo vem se transformando na tentativa de entender e atender esse 
novo consumidor.

Por isso é cada vez mais importante fidelizar esse consumidor. Esse 
será um dos assuntos tratados na quarta unidade deste livro, vamos 
estudar o gerenciamento dos relacionamentos com os clientes. 
Compreender os tipos de relacionamento existentes entre cliente/
empresa. Você já ouviu falar em análise de deserções de clientes? 
Vamos aprender a respeito da importância dessa analise, conhecer 
a Roda de fidelidade, traçando estratégias e refletindo a respeito 
do desenvolvimento da fidelização de clientes. Além disso, vamos 
estudar a respeito dos sistemas de gerenciamento de relacionamento 
com o cliente.

Você já foi até um salão de beleza animado para seu novo corte 
de cabelo e saiu de lá infeliz e insatisfeito com o resultado do serviço? 
Muitas vezes os serviços não saem como esperávamos. Por isso, na 
última seção da Unidade 4, vamos estudar a respeito das expectativas 
e percepções do cliente sobre o serviço. Compreendendo a 
importância da administração de reclamações e recuperação de 
serviço e aprofundando os conhecimentos na melhoria da qualidade 
e produtividade.

Bons estudos e sucesso!





Unidade 1

Nesta unidade de estudo você conhecerá o conceito 
de varejo e identificará suas características, sendo levado a 
compreender sua importância na vida das organizações e 
dos consumidores. Também terá a oportunidade de estudar e 
entender as decisões de marketing relacionadas ao varejo e às 
mudanças e tendências do setor.

Objetivos de aprendizagem

Varejo

Mônica Maria Silva

Seção 1 | Conceito e história

Esta seção abordará o conceito de varejo, e você entenderá o 
que está implicado neste conceito. Suas especificidades irão ajudá-
lo a compreender os demais conceitos relacionados às estratégias 
adotadas para o sucesso do setor. A história do varejo mostra 
como ele, já em sua origem, estabelece uma proximidade com o 
consumidor final e como esta característica influencia as mudanças 
e inovações do setor.

Seção 2 | Tipos, formatos e mix de varejo

Nesta seção você será levado a compreender quais são e porque 
existem tantos formatos de varejo. Ao analisar as possibilidades de 
atendimento das necessidades do consumidor final, você poderá 
compreender como o mix de varejo pode ser utilizado de forma 
inovadora para criar e aprimorar a experiência de compra.





O varejo é um dos setores que mais vem ganhando importância 
nos últimos anos, sendo impulsionado pelas mudanças no cenário 
socioeconômico. Essas mudanças influenciam o comportamento 
do consumidor, alterando a dinâmica. Em um cenário de maior 
estabilidade econômica, o pequeno varejo ganha mais espaço, uma 
vez que sua maior capacidade de pulverização de vendas facilita 
o seu acesso a atacadistas e distribuidores. Para os distribuidores 
e atacadistas, a pulverização das vendas realizada pelo pequeno 
varejo é uma vantagem, pois são eles que atendem consumidores 
que realizam as suas compras em volumes menores, porém com 
maior frequência. 

Neste cenário os pequenos varejos conseguem preços mais 
acessíveis por meio de atacadistas e distribuidores, que também 
precisaram mudar suas estratégias não baseadas em preço, como 
em períodos de instabilidade econômica, mas em oferta de serviço. 
A vantagem competitiva passou a se basear mais no conhecimento 
do consumidor e, nesse ponto, a indústria lançou um novo olhar 
para esse setor, tão importante por sua proximidade do cliente final. 
As estratégias de marketing colaborativo nunca ganharam tanta 
força, e é com esse cenário como pano de fundo que convidamos 
você a se aprofundar no estudo do varejo.

Introdução à unidade
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Seção 1

Conceito e história do varejo

1.1 | Conceito de varejo

A delimitação do conceito de varejo é fundamental para que 
você possa compreender o que distingue o varejo de outros setores 
do comércio, pois as características estão fortemente influenciadas 
pela proximidade com o consumidor final. Percorrer a história 
do varejo irá ajudá-lo a entender como as mudanças no cenário 
socioeconômico alterou o comportamento do consumidor, criando 
novas oportunidades de crescimento para o setor.

Introdução à seção

Vamos começar a abordar o tema varejo a partir do entendimento 
de seu conceito. Nesse sentido, Levy e Weitz (2000) lembram que 
a palavra varejo ou retail em inglês deriva do francês retailler, que 
significa cortar um pedaço ou em pequenas quantidades. Kotler e 
Armstrong (2007, p. 500) descrevem que “o varejo inclui todas as 
atividades relativas à venda de produtos ou serviços diretamente ao 
consumidor final, para uso pessoal e não comercial”. De acordo com 
tal definição, podemos entender que uma empresa é considerada 
varejista quando ela comercializa produtos e/ou serviços para o 
consumidor final. Mas você com certeza deve pensar que existem 
muitas indústrias que vendem diretamente ao consumidor final, 
principalmente pela Internet. Hoje é possível a compra desde livros, 
roupas, calçados até automóveis diretamente do fabricante e sem 
sair de casa. Outro fator importante é que qualquer pessoa tem a 
possibilidade de realizar as suas compras diretamente em empresas 
denominadas atacadistas, mesmo que esses produtos sejam 
destinados ao seu uso pessoal.

Questão para reflexão

Como fica o conceito de Kotler e Armstrong (2007)? Essas indústrias 
e atacadistas também são varejistas?
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A principal atividade dessas empresas não é a venda de varejo, 
ou seja, para o consumidor final, portanto, elas não são varejistas. 
A principal atividade de uma indústria é a fabricação de produtos, 
isso requer que ela tenha uma estrutura muito diferente daquela 
necessária a um varejista. Tomemos, por exemplo, a questão 
da localização. Geralmente uma indústria precisa ser instalada 
em um local distante dos grandes centros urbanos e em áreas 
onde normalmente não existe grande fluxo de pedestres, visto 
que suas instalações não são adequadas para o atendimento do 
consumidor final. Se considerarmos a mão de obra, a indústria 
possui, em sua maioria, pessoal técnico e geralmente não possui 
pessoal especializado para venda de varejo, mas isso não impede 
que ela realize venda de varejo. Hoje, o desafio da localização foi 
suplantado pela utilização da internet. Muitas indústrias conseguem 
chegar a clientes localizados geograficamente muito distantes de 
suas instalações utilizando desse recurso. Dessa forma, quando 
uma indústria realiza uma venda de varejo, ela continua sendo 
uma indústria, pois sua principal atividade é a produção. O atacado 
também pode realizar venda de varejo, sem se tornar um varejista, 
pois a sua principal atividade ainda continua sendo a venda para 
aqueles que irão comercializar ou utilizar os produtos e serviços 
em sua atividade empresarial. Nesse sentido, o atacado também 
possui características que o diferem do varejo; normalmente estão 
localizados em regiões também distantes dos grandes centros 
urbanos, onde se privilegia o espaço físico (uma vez que será 
necessário armazenar um grande volume de produtos), e o fluxo 
de distribuição (normalmente as mercadorias armazenadas em suas 
instalações precisam ser entregues em diferentes locais geralmente 
distantes). Da mesma forma que a indústria não possui instalações 
e mão de obra especializada para atendimento ao consumidor 
final, o atacado também não. Porém, existem alguns atacadistas, 
popularmente chamados de “atacarejo”, que atraem o consumidor 
final, visto que o acesso às suas instalações é mais fácil do que aos 
atacados e distribuidores tradicionais, e o cliente é atraído pela 
possibilidade de comprar produtos com preço de atacado. Mesmo 
assim, essas empresas deixam de ofertar ao cliente uma série de 
serviços que normalmente ele poderia encontrar em uma empresa 
varejista do mesmo segmento, como entrega em domicílio, 
financiamento, etc. 
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Assim, chegamos então à conclusão de que uma empresa 
varejista ou loja de varejo é, segundo Kotler e Keller (2007, p. 500), 
“qualquer empreendimento comercial cujo faturamento provenha 
principalmente da venda de pequenos lotes no varejo”. Ou ainda, de 
acordo com Kotler (2004, p. 316)

O varejo inclui todas as atividades relativas à venda de 
bens e serviços diretamente aos consumidores finais, para 
uso pessoal e não comercial. Um varejista ou uma loja de 
varejo consiste em qualquer empreendimento comercial 
cujo volume de vendas provém principalmente do varejo. 
Qualquer organização que venda para consumidores 
finais –seja ela um fabricante, um atacadista ou um 
varejista – está fazendo uma operação de varejo. Não 
importa a maneira como os bens e serviços são vendidos 
(pessoalmente, por telefone, por máquina de vendas ou 
pela Internet) nem onde eles são vendidos (em uma loja, 
na rua ou na casa dos consumidores).

Mas será que é necessária a existência de empresas varejistas? 
Se o fabricante pode vender diretamente ao consumidor final, não 
seria mais econômico comprar diretamente do fabricante? Essa 
é uma questão importante, contudo, pense em você precisando 
abastecer a despensa de sua casa, ou tendo que entrar em contato 
com todos os diferentes tipos de indústria dos produtos que você 
encontra em um supermercado? Com certeza isso demandaria 
um trabalho muito grande, e somente com essa simples reflexão já 
podemos perceber o quanto o varejo é importante.

Para saber mais

Quer saber mais sobre as estatísticas referentes a internet e comércio 
eletrônico no Brasil e no mundo? Acesse o site da organização 
e-commerce e pesquise Estatísticas da Web. Disponível em: <https://
www.e-commerce.org.br/representatividade-do-e-commerce-na-
economia/>. Acesso em: 12 nov. 2018.

Assim, nesta unidade de estudo vamos tratar dos aspectos 
relacionados a esse tipo de empreendimento, pois como você 
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observará, assim como as demais empresas, é preciso atender de 
forma eficiente o cliente, para isso deve-se estar atento a questões 
muito particulares e a características desse tipo de negócio.

Como o varejo surgiu? Devemos sempre lembrar que todo tipo 
de empresa nasce de uma necessidade do mercado, ou seja, para 
satisfazer a necessidade do cliente, e isso não foi diferente com o 
varejo. Vamos então conhecer um pouco da história do varejo e 
também compreender como chegamos à diversidade de modelos 
e formatos que existem na atualidade.

1.2 | História do varejo

O desenvolvimento moderno do comércio de acordo com 
Novaes (2001) aconteceu com os postos de troca onde as 
mercadorias eram intercambiadas através do escambo, sem a 
necessidade de utilizar dinheiro.

Posteriormente, surgiram os armazéns gerais, estabelecimento 
onde podia ser encontrado todo tipo de mercadoria. Novaes (2001, 
p. 2) destaca algumas práticas desse tipo de varejo: 

A comercialização era feita basicamente a dinheiro; 
A oferta de mercadorias era extensiva, com produtos 
alimentícios não perecíveis, ferramentas, roupas, sapatos etc.; 
O comerciante encomendava os itens que achava ser de 
interesse para seus clientes. A mercadoria permanecia na 
prateleira até ser vendida. 
Não havia retorno dos produtos encalhados aos 
fornecedores tampouco promoções especiais para 
liquidação de estoques; não havia variedade de produtos, 
traduzida em qualidade e tamanhos diferentes, marcas 
diversas etc. 

Já nessa época podemos perceber a relação do desenvolvimento 
do comércio com os aspectos de distribuição, ou seja, existe uma 
relação muito próxima entre o desenvolvimento do comércio e 
a existência de infraestrutura de distribuição. Os armazéns gerais, 
por exemplo, eram instalados em locais por onde as caravanas 
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passavam, geralmente próximos a estações ferroviárias e a rede de 
transportes. Devemos lembrar que nessa época não existia muita 
competitividade, fatores como custo elevado e demora na entrega 
dos produtos eram absorvidas pelos clientes. Os proprietários desse 
tipo de estabelecimento faziam seus pedidos aos caixeiros-viajantes, 
que só depois de percorrerem todos os clientes, localizados em 
uma longa distância, passavam os pedidos aos fornecedores, os 
quais encaminhavam as encomendas através das estradas de ferro.

Nos Estados Unidos, Novaes (2001) aponta que esse foi um tipo 
de comércio importante durante o período de colonização do Oeste 
norte-americano, e, com o tempo, os clientes queriam ter acesso 
a uma maior variedade de produtos. Em virtude do tipo de sistema 
adotado pelos comerciantes dos armazéns gerais, não era possível 
dispor de toda a variedade de produtos que os clientes desejavam. 
Como o governo americano tinha interesse que os trabalhadores 
rurais se fixassem no campo, havia subsídio para as tarifas postais. 
Esse era um cenário propício para o surgimento de um novo 
sistema de comércio: o catálogo. Mais uma vez percebemos a 
importância do sistema de distribuição, para que tanto os catálogos 
como posteriormente os pedidos, pudessem chegar aos clientes. 
Outro fator importante para que esse tipo de comércio pudesse 
se consolidar foi a relação de confiança que os comerciantes de 
catálogos estabeleceram com seus clientes. Sabemos que mesmo 
nos dias atuais existe uma insegurança quanto à compra realizada à 
distância, pois não temos acesso direto ao produto para podermos 
manuseá-lo e prová-lo. Os comerciantes superaram esse empecilho 
com a possibilidade de devolução do produto dentro de um prazo 
determinado. Nos Estados Unidos uma das empresas pioneiras 
nesse tipo de comércio foi a Sears, por volta de 1886. Entre as 
características desse tipo de comércio havia a centralização dos 
estoques que, segundo Novaes (2001, p. 3), possibilitaram: 

Maior rapidez na distribuição dos produtos ao 
consumidor final; 
Maior variedade de tipos, marcas, cores e tamanhos; 
A eliminação de intermediários (caixeiros -viajantes, lojistas); 
Possibilidade de redução de preços e, consequentemente, 
absorção de maior fatia do mercado.



U1 - Varejo 19

Você pode chegar à conclusão de que a venda por catálogo 
foi a precursora da venda pela internet, e não estará errado em 
sua ideia. No Brasil, uma das empresas pioneiras nesse setor foi a 
Hermes, fundada em 1942. Como poderá observar, o varejo no 
Brasil demorou mais para se desenvolver comparado com países 
Europeus e os Estados Unidos. Em alguns momentos vamos entrar 
em detalhes sobre essas diferenças, porém podemos já destacar 
que aspectos econômicos e de infraestrutura de distribuição 
marcaram de forma decisiva essa distinção no desenvolvimento do 
varejo brasileiro. 

A venda por catálogo possibilitou ao cliente o acesso a um 
número mais variado de produtos, entretanto, esse tipo de comércio 
não foi capaz de satisfazer todas as necessidades dos consumidores. 
Com um número cada vez maior de produtos sendo oferecidos, os 
consumidores passaram a demandar um atendimento especializado. 
Quando uma senhora precisava comprar um par de sapatos, ela 
desejava não só encontrar as opções que refletissem os padrões da 
moda, mas também sentia a falta de um atendimento especializado 
de alguém que pudesse ajudá-la a ter acesso a informações e 
orientações que a levassem à melhor opção. Assim surgem as 
lojas especializadas e vários tipos de varejos são exemplos desse 
segmento, como açougues, padarias, joalherias, lojas de sapatos, 
de roupas, etc.

Esse tipo de varejo prosperou no Brasil, enquanto nos 
Estados Unidos, muito antes da década de 40, surgiram outros 
formatos, como o supermercado e as lojas de departamento. 
Mas vamos entender primeiramente o que levou ao surgimento 
dos supermercados.

Eles surgiram nos Estados Unidos na década de 30 durante a 
grande depressão, nessa época havia muito desemprego e as 
pessoas não dispunham de recursos para movimentar o mercado 
varejista. O varejo, desde sempre, é muito suscetível à questões 
econômicas e sente de forma rápida e direta as variações que 
ocorrem nos indicadores de renda dos consumidores. E não foi 
diferente na década de 30, os comerciantes em uma reação à crise 
que assolava o mercado resolveram agir de forma criativa, como 
descreve Novaes (2001, p. 6):
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Objetivando reduzir preços dos produtos de primeira 
necessidade numa época de grandes dificuldades econômicas, 
alguns varejistas aproveitaram a disponibilidade de garagens 
e armazéns, utilizando-os sem quaisquer melhorias ou 
acabamentos, e dispondo os produtos em caixas abertas, 
diretamente espalhadas no piso.

Essa atitude deu origem aos supermercados como conhecemos 
na atualidade. A redução de custo com a estrutura da loja e de 
atendimento fez com que os comerciantes pudessem trabalhar com 
preços mais competitivos e, com o tempo, o sucesso do negócio 
possibilitou que, mesmo com margens reduzidas, o ganho viesse 
por meio do giro rápido do estoque. Assim, trocavam-se margens 
altas por volumes altos de venda, característica que permanece até 
hoje em grande parte dos itens comercializados por esse formato 
de varejo. Desde então o varejo não parou de se expandir e de 
lançar novos formatos para atender cada vez melhor o consumidor.

Para saber mais

Quer saber mais sobre o varejo no Brasil? Para informações 
atualizadas, acesse o site do IBGE e se informe. Disponível 
em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/busca-avancada.
html?contem=varejo>.Acesso em: 12 nov. 2018.

Atividades de aprendizagem

1. Entre as características da venda por catálogo, havia a centralização dos 
estoques que possibilitaram: 
I. Maior rapidez na distribuição dos produtos ao consumidor final.
II. Maior variedade de tipos, marcas, cores e tamanhos. 
III. A introdução de intermediários (caixeiros-viajantes, lojistas). 
IV. Possibilidade de redução de preços.

Está correto o que se afirma em:

a) I e II.
b) III e IV.
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c) I, II e III.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.

2. É correto afirmar que a necessidade de ter acesso não só a uma maior 
variedade de produtos, mas também à informações e orientações que 
ajudassem o consumidor a decidir sobre a melhor opção na hora da 
compra, fez surgir:

a) Venda por catálogo.
b) Os supermercados.
c) As lojas especializadas.
d) O comércio atacadista.
e) Os distribuidores.
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Seção 2

Tipos, formatos e mix de varejo

Após entender o conceito de varejo e percorrer um período 
fundamental de sua história, veremos nesta seção os diferentes 
tipos e formatos de varejo que foram surgindo em virtude da 
crescente necessidade de atendimento especializado por parte 
do consumidor. Você vai poder analisar como a tecnologia tem 
contribuído para a implantação de inovações neste setor e alterado 
a experiência de compra do consumidor.

Introdução à seção

2.1 | Tipos e formatos de varejo

O setor varejista talvez seja aquele que possui um maior número de 
formatos. Essa característica tem uma relação com as funções exercidas 
pelo varejo e a busca pela satisfação do consumidor. Levy e Weitz (2000, 
p. 26) argumentam que as funções do varejo são: “1. Fornecer uma 
variedade de produtos e serviços. 2. Dividir lotes grandes em pequenas 
quantidades. 3. Manter estoques. 4. Fornecer serviços”.

Questão para reflexão

Você já parou para analisar os diferentes tipos de formatos de 
varejo? Reflita sobre a seguinte questão: por que será que existem 
tantos formatos?

Mas para quem o varejo realiza essas funções? Como já vimos, o varejo 
está direcionado para atender o consumidor final. Os consumidores são 
tantos e espalhados por tantas regiões, com hábitos e necessidades 
diferentes, que são necessários diversos formatos.

Outra razão é a constante busca pela diferenciação, como argumenta 
Parente (2000, p. 76):
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Diferenciação consiste em desenvolver um conjunto de 
diferenças significativas que distingam um varejista de 
seus concorrentes, criando assim melhores condições 
para competir no mercado. [...] A combinação de vários 
determinantes de diferenciação, valorizados pelos clientes, 
ajuda a configurar uma loja como realmente única.

Uma das estratégias de diferenciação é a especialização, a qual 
contribui para o surgimento dos formatos que veremos a seguir. 
Vamos iniciar a nossa análise sobre os formatos de varejo a partir 
das possíveis classificações e começaremos distinguindo duas 
formas gerais – o varejo com e sem loja.

O varejo com loja é aquele que possui uma instalação física para 
atender o consumidor. Semenik e Bamossy (1995) classificam o 
varejo com loja da seguinte forma:

Lojas especializadas – são as lojas que se especializam em um 
determinado sortimento de produtos, como sapatos, confecção, 
joalheria, entre outras. Devido a sua especialidade, geralmente 
conseguem atender o consumidor em sua necessidade em relação 
ao sortimento específico e a informações sobre os produtos, 
garantindo o acesso às variedades disponíveis no mercado para 
aquele segmento. Podem ser de linha única oferecendo apenas 
uma linha de produtos, como joias, camisas masculinas, etc. Ou 
também de linha limitada, oferecendo ao cliente um sortimento 
profundo de umas poucas linhas, o que normalmente acontece em 
lojas de grifes.

Lojas de departamento – sua característica principal é a oferta 
de uma amplitude muito grande de produtos que geralmente 
são oferecidos em departamentos que funcionam como lojas 
especializadas. Além de uma variedade de produtos também 
oferecem uma extensa linha de serviços ao cliente, como crediário, 
entrega, assistência técnica e outras conveniências.

Lojas de conveniência – esse tipo de varejo surgiu nos Estados 
Unidos por volta de 1927. Um comerciante de barras de gelo 
percebeu que os clientes precisavam de alguns produtos após o 
horário normal de funcionamento das lojas de varejo, e viu nesse 



U1 - Varejo24

comportamento uma oportunidade de negócio. Decidiu ampliar 
o seu comércio de barra de gelos, ofertando esses produtos mais 
procurados por seus clientes, e passou a trabalhar em horário 
diferenciado, abrindo das sete da manhã às onze horas da noite, 
o que deu origem à primeira rede de lojas de conveniência. Como 
podemos perceber, as lojas de conveniência iniciaram as suas 
operações fora dos postos de combustíveis. Após a Segunda Guerra 
Mundial, esse formato de varejo começou a vender combustível 
no sistema self-service, foi a partir desse momento que, devido ao 
sucesso do negócio, os postos de gasolina começaram a incorporar 
esse conceito em suas estruturas. No Brasil, as primeiras lojas de 
conveniência surgiram em postos de gasolina na década de 1970. 
Segundo a Anloc (Associação Nacional das Lojas de Conveniência), 
as características principais desse formato são: possuir espaço de 
até 450 metros quadrados, com no máximo 3 check-outs. Trabalhar 
24 horas por dia, de preferência 365 dias no ano, oferecer de 500 
a 2.000 itens, entre eles cigarros, bebidas, biscoitos, mercearias e 
lanches rápidos. Além disso, deve possuir localização estratégica, 
facilidade de estacionamento, segurança no local, limpeza, rapidez 
no atendimento e visual de loja moderno.

Supermercados – como já mencionado, esse formato está 
baseado no autosserviço, conceito que vem sendo incorporado 
por outros formatos como as lojas especializadas. Mas o 
supermercado evoluiu do seu conceito original de ofertar somente 
produtos alimentícios. Inicialmente, quando surgiram os primeiros 
supermercados no país, existia uma restrição em relação ao 
consumo de produtos alimentícios industrializados. O brasileiro 
tinha o hábito de comprar os alimentos em feiras livres e em 
pequenas quitandas próximas de suas residências. Porém, à medida 
que esses produtos foram ficando mais acessíveis a um número 
maior de consumidores, juntamente com a mudança dos hábitos 
alimentares devido à inserção da mulher no mercado de trabalho, 
o supermercado foi ganhando a preferência na hora das compras. 
Com o tempo, eles passaram a melhorar a decoração, as suas 
instalações e ter pessoal mais qualificado, começaram a ofertar 
utensílios domésticos e outros tipos de mercadorias para aproveitar 
o espaço e expandir os negócios. Nascia assim o hipermercado, 
baseado no conceito de one‑stop‑shop, no qual se pode encontrar 



U1 - Varejo 25

todos os produtos que precisa concentrados em um único local, 
comprando desde alimentos, até roupas e joias.

Varejo de serviços - outro formato de varejo com loja é 
considerado por Levy e Weitz (2000) o varejo de serviço. Os serviços 
têm crescido em participação na economia, e este crescimento 
aparece também no varejo. Segundo Parente e Barki (2014), a 
atividade principal deste tipo de varejo é a prestação de serviços, 
oferecendo ao cliente uma variedade de serviços representados 
pelos bancos, escolas, academias de ginásticas, entre outros. 
De acordo com os autores, existem quatro características que 
diferenciam os serviços dos produtos, são elas:

Intangibilidade - Diferentemente dos produtos, os 
serviços são menos perceptíveis através dos cinco sentidos. 
Ex.: serviços de seguros.
Perecibilidade - Muitos serviços são perecíveis e não 
podem ser armazenados. Ex.: viagens aéreas. 
Inseparabilidade - Diferentemente dos produtos, que 
primeiro podem ser fabricados, para depois serem 
consumidos, nos serviços, não se pode separar a produção 
do consumo. Ex.: salão de beleza.
Heterogeneidade - Existe variação do serviço, dependendo 
do dia e do prestador do serviço. Ex.: clínica médica. 
(PARENTE; BARKI 2014, p. 19)

A segunda forma geral de classificação do varejo é o sem loja. Nesse 
formato o atendimento ao consumidor é realizado mesmo sem a 
necessidade de instalação física. Vejamos então alguns exemplos:

Catálogo/ telefone e internet – a compra por catálogo é um 
dos mais antigos formatos de varejo, sendo até hoje um importante 
meio de comercialização de produtos. O uso do telefone, mais 
conhecido por telemarketing, deve obedecer aos critérios que 
garantam um bom relacionamento com o cliente.

A comercialização com a utilização da Internet vem crescendo 
ano após ano, não só em faturamento, mas também na variedade 
de itens ofertados. Parente e Barki (2014) argumentam que o varejo 
virtual muitas vezes representa a loja física, como um espaço em 
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que o consumidor ao navegar pelas telas, percorre as seções 
e corredores da loja física. Dessa forma, o consumidor encontra 
a mesma variedade de produtos, sendo oferecido a ele também 
as mesmas condições de compra. Porém, de acordo com E-bit 
(2018), a utilização dos dispositivos móveis vem crescendo entre 
os consumidores, pois antes eram utilizados exclusivamente 
para a pesquisa de preços e condições, auxiliando na decisão de 
compra. Assim, as empresas varejistas conseguiram perceber neles 
um importante canal para efetivação das vendas. Ainda segundo 
a pesquisa realizada pela E-bit (2018), não só produtos crescem 
em vendas através do varejo virtual, mas também a prestação de 
serviços. Aplicativos que podem ser acessados com maior facilidade 
por meio dos dispositivos móveis, tem aproximado o consumidor 
de serviços como saúde, que, de acordo com E-bit (2018), já 
ultrapassou em vendas em relação à moda e acessórios nesse tipo 
de canal. 

Para saber mais

Para conhecer as informações e acompanhar o mercado do varejo 
virtual, acesse o link a seguir. Disponível em: <https://www.ebit.com.
br/>. Acesso em: 12 nov. 2018.

Venda direta – é o formato de varejo em que o vendedor entra 
em contato direto com o cliente em local mais conveniente para 
ambos. Geralmente, nesse caso o vendedor atua como consultor e 
atende o cliente de forma personalizada. Muitas empresas apoiam 
as suas vendas exclusivamente neste formato, Parente Barki (2014) 
citam a Avon e a Natura como exemplo de empresas que utilizam 
exclusivamente este canal. Outras empresas como o grupo Boticário, 
por exemplo, decidem atuar em canais distintos, mas com marcas 
diferentes, é o caso da marca Eudora que pertence ao grupo e 
realiza as suas vendas exclusivamente através da venda direta. Mas 
não só os grandes grupos varejistas utilizam esta estratégia, Parente 
e Barki (2014) lembram que pequenos varejos também lançam 
mão dessa estratégia para atingir um público maior e fidelizar o 
seu cliente, acrescentando à venda do produto a oferta de serviço 
individualizado, como a assessoria de moda no caso do comércio 
de roupas e acessórios.
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Máquinas – nesse tipo de varejo os produtos são disponibilizados 
aos clientes através de máquinas automáticas, também baseado no 
conceito de autosserviço. No Brasil esse tipo de varejo demorou a 
se expandir em virtude da instabilidade da moeda e da alta inflação, 
principalmente. É importante notar que esse tipo de máquina deve 
ser instalado em locais de grande circulação de pessoas e, mesmo 
assim, deve ser avaliada com cuidado a sua viabilidade. A grande 
vantagem deste canal, de acordo com Parente e Barki (2014) é 
que ele pode ficar acessível ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, sem a necessidade da presença de um vendedor. 

Varejo multicanal - o multicanal não é só um formato de varejo, 
Parente e Barki (2014) dão a ele um lugar de destaque vinculando-o 
a inovação. O nome multicanal pode indicar a associação de vários, 
ou múltiplos formatos e canais. Por canal podemos entender o 
percurso utilizado para se chegar até o consumidor. Como vimos até 
aqui, os formatos de varejo foram se diversificando para atender as 
demandas de consumidores também no que diz respeito ao acesso 
a produtos e serviços. O desenvolvimento de novas tecnologias 
tem impulsionado esse tipo de varejo. Além disso, o mercado 
online ganhou relevância neste cenário, mas o varejo multicanal 
não se limita a utilização do mercado online, mas sim em como 
as tecnologias podem ser incorporadas de forma inovadora nos 
diferentes canais do varejo, criando facilidades para o consumidor. 
Parente e Barki (2014) mencionam algumas novidades, como o 
mobile marketing, RFID, tecnologia na loja, as compras coletivas e 
redes sociais. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas.

O mobile marketing, de acordo com Parente e Barki (2014, p. 
394), “(...) consiste em facilitar o contato entre o consumidor que 
busca uma informação do produto e a empresa, por meio de uma 
forma de comunicação ou promoção, usando o celular”. Os celulares 
estão inseridos na vida cotidiana das pessoas, sendo o dispositivo 
que está, na maior parte do tempo, o mais próximo possível delas. 
Atento a isso o varejo vê nessa proximidade uma oportunidade de 
intensificar a sua presença junto ao cliente. Para tanto, plataformas 
específicas são desenvolvidas para que possam ser utilizadas de 
forma mais adaptada ao formato desses dispositivos. Se com o 
celular é possível se manter conectado à internet, isso permite que o 
consumidor possa, por exemplo, acessar o site de uma empresa de 
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varejo e realizar as suas compras em qualquer hora e lugar. Contudo, 
os sites foram desenvolvidos pensando em sua funcionalidade em 
dispositivos que têm características e recursos diferentes daqueles 
de um celular, um computador, por exemplo. Em um computador a 
tela é muito maior, isso influenciará na maneira como a visualização 
dos produtos e as informações estão organizadas. Nem sempre a 
visualização de um site é a mais adequada para a navegação a partir 
de dispositivos mais compactos como os celulares. Além disso, os 
recursos de navegação também são distintos, em um computador 
podemos utilizar com maior facilidade o teclado, já em dispositivos 
menores, tais como os celulares a utilização do teclado pode ser 
uma dificuldade. Para superar esses desafios surgem os aplicativos, 
plataformas adaptadas a essas diferentes características. Este é 
um exemplo de inovação que tem impulsionado a utilização de 
multicanais pelas empresas de varejo. O próprio varejista pode ter o 
seu aplicativo, porém, em alguns casos ele pode utilizar o aplicativo 
administrado por terceiros para aumentar a sua participação no 
mercado e ficar mais próximo de seus clientes, vamos aprofundar 
um pouco mais sobre esta estratégia ao tratarmos das compras 
coletivas mais à frente. 

Para saber mais

Faça a leitura do artigo sobre a utilização de apps no varejo no link a 
seguir. Disponível em: <http://www.fecomercio.com.br/noticia/apps-sao-
alternativa-para-crescimento-no-varejo>. Acesso em: 12 nov. 2018.

O RFID é uma tecnologia de armazenamento e transmissão de 
informação através de rádio frequência, uma inovação que vem 
sendo cada vez mais incorporada ao varejo. Inicialmente, por 
ter um custo elevado, a sua maior utilização estava concentrada 
na indústria e na distribuição, pois permite que uma grande 
quantidade de informações seja armazenada e transmitida com 
maior rapidez e confiabilidade. De acordo com Parente e Barki 
(2014), o varejo vem utilizando esta inovação para disponibilizar 
algumas facilidades ao consumidor, por exemplo no chamado 
self checkout, ou em português auto caixas. De acordo com  
os autores: 
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O sistema permite que o consumidor “scaneie” os códigos 
e barra dos produtos, lançando os valores no sistema, que 
o consumidor pese os produtos, confira os preços, efetue 
o pagamento em cartão de crédito ou débito e receba o 
comprovante de compra. (PARENTE; BARKI, 2014, p. 395, 
grifo dos autores)

A utilização dessa tecnologia no varejo tem resultado na 
diminuição das filas nos caixas e na redução no tempo de 
atendimento, melhorando a experiência de compra do consumidor 
pela sensação de maior autonomia no processo.

As lojas com tecnologia são uma outra novidade que evidencia 
como a experiência de compra do consumidor pode ser aprimorada 
com a tecnologia. Alguns exemplos são a utilização de hologramas 
em vitrines, ou ainda a realidade aumentada, que permite ao cliente 
“experimentar” peças de roupas e acessórios sem precisar prová-
las. Imagine poder, por exemplo, experimentar diferentes cores 
em seu cabelo sem precisar pintá-lo? Além disso, alguns varejistas 
ao disponibilizar esse tipo de recurso ao cliente, armazenam as 
informações que podem ser utilizadas futuramente para oferecer 
ao consumidor produtos e serviços mais adequado ao seu gosto e 
estilo. Existem outros recursos como:

(...) aparelhos que enviam perfume no ar, de forma 
controlada; carrinhos inteligentes, que trazem informações 
relevantes sobre os produtos que estão disponíveis no 
supermercado; pisos e paredes interativas, entre outros. 
(PARENTE; BARKI, 2014, p. 396)

Os sites de compras coletivas são utilizados pelos varejistas tanto 
para incrementar as vendas, como principalmente para divulgar os 
seus produtos e estabelecer um novo tipo de relação de consumo, 
utilizando plataformas adaptadas aos diferentes dispositivos 
eletrônicos, que trazem conveniência ao cliente. 

As redes sociais são mais interativas e dinâmicas, por isso, de 
acordo com Parente e Barki (2014), devem ser utilizadas com 
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cuidado. São um recurso importante tanto para falar como para 
ouvir o público, por esta razão tem sido utilizada, por exemplo, para 
intensificar e acelerar o atendimento do cliente em serviços como 
suporte e assistência técnica. 

2.2 | Mix de varejo

O mix de varejo pode ser entendido como todos os recursos 
que o varejista pode utilizar para criar atmosfera no ponto de venda. 
Parente (2000, p. 294) defende que a atmosfera do ponto de venda 
pode ser criada: “[...] utilizando os recursos da apresentação externa 
e interna da loja, das soluções de layout e da forma de exposição 
dos produtos, incluindo sua linha de produtos, seu preço e o pessoal 
de atendimento".

Assim, o varejista pode utilizar o mix de varejo para criar um 
ambiente onde o consumidor possa vivenciar uma experiência 
agradável de compra, gerando um impacto positivo no cliente em 
relação ao local de compra.

Vejamos então quais são as decisões do varejista em relação ao 
mix de varejo:

Localização: essa é a primeira decisão a ser tomada, pois, para 
o varejo, a escolha do ponto de venda é de extrema importância. Ela 
deve gerar tráfego adequado de pessoas, ou seja, do público-alvo do 
varejista. Assim, Parente e Barki (2014) alertam que o posicionamento 
mercadológico do varejista deve ser considerado nesta decisão, vejamos 
como. Pense, por exemplo, em qual é a diferença na decisão de 
localização de um hipermercado e de uma padaria de pequeno porte. 
Um hipermercado geralmente está localizado em um lugar que permite 
atender clientes de diferentes regiões, para tanto, a proximidade de 
vias expressas facilitam o acesso desse tipo de público. Já uma padaria 
de pequeno porte geralmente está localizada em uma região mais 
densamente povoada, como áreas residenciais. 

Recursos humanos: o gerenciamento e as decisões sobre os 
recursos humanos no varejo são muito importantes. O varejo bem 
localizado irá atrair o cliente, porém o atendimento irá fidelizar. Além 
disso, o cliente associa o atendimento à imagem que tem do varejo.
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Fornecedores: o bom relacionamento com o fornecedor é 
importante para garantir estoques adequados. Cada vez mais as 
empresas têm buscado o trabalho em conjunto, estabelecendo 
estratégias que garantam um melhor ajuste nos estoques, redução 
de custos e melhor atendimento ao cliente.

Instalações físicas: as decisões sobre as instalações físicas 
envolvem diferentes aspectos que irão interferir diretamente na 
percepção do cliente. Aliás, é comum relacionar atmosfera do 
ponto de venda a instalação física. Parente (2000) aponta os 
seguintes aspectos como parte da decisão sobre as instalações: 
fachada da loja, iluminação, climatização, odorização, layout 
interno, cores (internas e externas), locais de circulação para 
os consumidores, decoração do ambiente, música ambiente e 
a vitrine.

Comunicação e promoção interna: utilizada para orientar 
o consumidor para as diferentes áreas da loja e também para 
chamar atenção para promoções e informações sobre produtos. 
Deve ser utilizada com critério para não causar impacto negativo 
e poluir o ambiente.

Políticas de preços: nesse ponto Parente (2000, p. 163, grifos 
do autor) afirma que: “Quando o consumidor está selecionando 
diferentes opções varejistas para comprar, ele faz uma comparação 
entre a proposta de valor oferecida por diferentes lojas, avaliando os 
“benefícios” e “custos” de cada alternativa”. 

Dessa forma, é importante que o varejista tome a decisão sobre 
a sua política de preço em consonância com o seu público-alvo e 
o segmento de mercado em que atua. Levy e Weitz (2000, p. 385) 
defendem que:

Os clientes de hoje estão procurando um bom valor no que 
compram. Para algumas pessoas, um bom valor significa 
um preço baixo. Muitos diferentes tipos de consumidores 
tornaram -se muito mais sensíveis ao preço. Outros estão 
dispostos a pagar mais, contanto que acreditem que estão 
obtendo valor com seu dinheiro em termos de qualidade 
ou de serviço.
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Serviços agregados: são as facilidades ofertadas aos clientes. Os 
consumidores buscam cada vez mais locais onde possam realizar as 
suas compras dentro do conceito one-stop-shop, ou seja, encontrar 
o que precisam comprar, incluindo produtos e serviços, tudo em um 
mesmo local. Os varejistas sensíveis a essa necessidade procuram 
agregar um número maior de comodidades aos consumidores, 
como supermercados que oferecem serviço de auto-center; 
enquanto o cliente realiza as suas compras, deixa o carro para trocar 
o óleo, calibrar, balancear, etc. O foco deve ser sempre surpreender 
positivamente o cliente.

Sortimento de produtos: essa é uma decisão muito importante, 
ofertar o sortimento correto de produtos adequado a seu público-alvo. 
Em todas as decisões de varejo, incluindo a de sortimento, é muito 
importante que o varejista esteja em sintonia com o segmento 
que pretende atender. A decisão sobre o sortimento diz respeito a 
abrangência e a extensão. Vamos tornar esse conceito mais claro 
usando um exemplo: pense em uma loja de eletrodomésticos cuja 
abrangência do sortimento de produtos está representada pela 
variedade de itens que a loja irá ofertar, como fogões, geladeiras e 
televisores. Já a extensão diz respeito ao número de itens que irão 
compor cada linha de produtos, por exemplo, na linha de fogões 
podem estar incluídos os de embutir, de mesa, de duas bocas, quatro 
bocas, seis bocas, etc. Nos televisores os de tela plana, LCD e plasma.

Atividades de aprendizagem

1. Ofertar produtos após o horário normal de funcionamento das lojas de 
varejo, possuir espaço de até 450 metros quadrados e ter no máximo 3 
check-outs são características de qual tipo de varejo?

a) Loja de conveniência.
b) Supermercados.
c) Lojas de departamento.
d) Hipermercados.
e) Catálogo.

2. O varejo multicanal está relacionado a inovações e novidades que são 
incorporadas ao varejo, como:
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I. Mobile marketing
II. RFID
III. Compras coletivas
IV. Redes sociais

Está correto o que se afirma em:

a) I apenas.
b) II apenas.
c) III e IV.
d) II e IV.
e) I, II, III e IV.

Fique ligado

Nesta unidade de estudo, você pôde entender o significado 
do conceito de varejo, identificando assim as organizações 
denominadas varejistas. Com o estudo sobre a história do varejo, foi 
possível tomar conhecimento sobre os fatores sociais e econômicos 
que influenciaram o seu desenvolvimento e o aparecimento de 
diferentes formatos. Você também teve a oportunidade de analisar 
as decisões de marketing no varejo e o seu impacto no resultado da 
empresa e na satisfação e fidelização do cliente.

Para concluir o estudo da unidade

Podemos concluir ao final desta unidade que as estratégias de 
varejo envolvem não somente os tipos de formatos, mas também os 
componentes do mix varejo. Com o aumento do poder do varejo, 
as decisões corretas podem causar impacto em toda a cadeia, e 
cada vez mais a indústria investe na relação com o varejo.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Sobre o conceito de varejo, complete a frase a seguir:
O varejo inclui todas as atividades relativas à venda de produtos ou serviços 
diretamente ao consumidor ______, para uso _____ e não _____.
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Agora, assinale a alternativa que completa corretamente a frase.

a) final - pessoal - comercial.
b) intermediário - estratégico - pessoal.
c) industrial - produtivo - distributivo.
d) atacadista - distributivo - produtivo.
e) individual - comercial - pessoal.

2. Existem alguns atacadistas que são chamados popularmente de 
“atacarejo”, pois:

a) Tornam o mercado do varejo confuso e limitado.
b) Dispersam o consumidor final para centros menos populosos.
c) Ofertam produtos com preço de varejo para lojistas.
d) Ofertam produtos com preço de atacado para o consumidor final.
e) Oferecem acesso mais difícil do que os atacados e distribuidores.

3. Dentre as funções do varejo estão:
I. Fornecer uma variedade de produtos e serviços.
II. Dividir lotes grandes em pequenas quantidades.
III. Manter estoques.
IV. Fornecer serviços.

Está correto o que se afirma em:

a) I apenas.
b) II apenas.
c) III apenas.
d) II e IV.
e) I, II, III e IV.

4. A intangibilidade, pericibilidade, inseparabilidade e heterogeneidade 
são as quatro características que diferenciam:

a) Clientes e consumidores.
b) Varejista e atacadista.
c) Serviços e produtos.
d) Distribuidores e atacadistas.
e) Clientes e varejistas.
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5. Pode ser entendido como todos os recursos que o varejista pode utilizar 
para criar atmosfera no ponto de venda. Esta descrição diz respeito a:

a) Varejo sem loja.
b) Mix de varejo.
c) Multicanal.
d) Função do varejo.
e) História do varejo.
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Unidade 2

Nesta unidade de estudo você será levado a compreender 
o conceito de atacado e identificar os diferentes formatos, 
distinguindo as possibilidades de atuação dentro do setor. 
Estudando as funções do atacado você poderá compreender a 
importância da atividade atacadista dentro do canal de distribuição 
e na intermediação comercial entre a indústria e o varejo.

Ao estudar sobre a distribuição você terá a oportunidade de 
entender o conceito de cadeia de abastecimento, já analisando 
a sua estrutura você identificará a sua abrangência. Você também 
será levado a entender a evolução histórica das estratégias de 
colaboração das empresas e como as contingências do mercado 
levaram-nas a atuarem conjuntamente na busca de diferenciação 
e maior competitividade. 

Objetivos de aprendizagem

Os aspectos da logística 
no varejo e serviços

Mônica Maria da Silva

Seção 1 | Atacado

Nesta seção você irá estudar sobre o conceito de atacado e 
compreender a sua função estratégica para a distribuição de produtos 
e seraviços ao consumidor final. Também terá a oportunidade de 
conhecer os diferentes tipos de formatos e as especificidades de cada 
um em relação às funções exercidas no processo de intermediação.

Seção 2 | Canais de distribuição e logística

Nesta seção você irá compreender o conceito de canal de distribuição 
e quais são os seus participantes. Analisando os diferentes formatos 



você terá a oportunidade de estudar as funções que os membros do 
canal irão executar e por qual razão elas são importantes. Irá estudar 
as atividades inseridas no processo de logística, compreendendo o seu 
posicionamento na cadeia de abastecimento e a sua relação com as 
demais áreas da empresa.



As empresas pressionadas pelos novos padrões do mercado e 
pela globalização da economia buscam formas de se tornar cada vez 
mais competitivas. Em épocas de inflação alta os maus resultados 
e as ineficiências eram mascarados com os ganhos obtidos no 
mercado financeiro. No Brasil, com o fim da era inflacionária, muitas 
organizações precisaram rever os seus processos, esse trabalho 
ultrapassou os muros das empresas, agora elas unem esforços para 
compartilhar responsabilidades e reduzir custos trabalhando de 
forma integrada e sinérgica.

Se considerarmos produto, preço e promoção, as estratégias 
baseadas nesses aspectos tornaram-se vulneráveis à abertura de 
mercados e ao avanço tecnológico, que permitiram às empresas 
acesso muito mais rápido às novas tecnologias de produto e 
a processos de fabricação, assim como maior facilidade em 
operar em todo o mundo com produção instalada em locais 
estratégicos. Muitos produtos e serviços têm sua produção e 
montagem ocorrendo em diversos países, acirrando assim a 
competição global.

Dentro do composto de marketing temos uma relação entre 
os 4 Ps do vendedor e os 4 Cs do comprador. De acordo com 
Kotler e Keller (2012), os 4 Ps (produto, preço, praça e promoção) 
do vendedor correspondem aos 4 Cs (cliente, custo, conveniência 
e comunicação) do comprador, nessa relação a visão que a 
empresa tem de praça e como ela irá utilizá-la para melhor atender 
às necessidades de seus clientes representarão conveniência para 
o consumidor. A conveniência está relacionada ao local onde o 
produto ou serviço será disponibilizado para consumo.

Um fabricante poderia realizar diretamente a tarefa de colocar o 
seu produto à disposição do consumidor final, mas na maioria das 
vezes isso tornaria o negócio inviável, quer seja pelo investimento 
necessário a fim de realizar a distribuição física do produto a todos 
os mercados atendidos, quer seja pela diversidade de produtos que 
precisaria fabricar para atender seus clientes.

Introdução à unidade



Assim, a necessidade de trabalhar com outras empresas parceiras 
torna o processo de troca mais complexo. Essa complexidade pode 
ser aproveitada como uma oportunidade para obter vantagem 
competitiva, utilizando canais de distribuição, como redes 
estratégicas de relacionamentos, que são difíceis de serem copiadas 
em curto prazo pelos concorrentes e que quando bem estruturadas 
e administradas podem trazer outras vantagens, como redução de 
custos na cadeia de abastecimento.
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Seção 1

Atacado

O atacado é um dos intermediários entre a indústria e o 
consumidor final. Você já deve ter pensado que os intermediários 
tornam os produtos mais caros para o consumidor. Mas não é 
essa a sua função principal, pois o setor atacadista representa 
um importante papel na comercialização e distribuição física dos 
produtos. Além disso, esse setor tem conseguido manter-se forte 
no mercado, à medida que reavalia constantemente a sua vocação. 
Não é fácil se manter em um mercado em constante transformação, 
em que cada vez mais as empresas e os consumidores têm acesso 
direto aos fornecedores e fabricantes dos mais diferentes tipos de 
produtos. Os fabricantes, por exemplo, vendem diretamente para 
consumidores em qualquer local do planeta, por meio da Internet. 
A entrega também pode ser realizada por empresas prestadoras 
de serviços logísticos e de transporte. As grandes redes varejistas 
possuem estrutura própria de distribuição e por meio dos diferentes 
formatos penetram em mercados antes dominados pelos pequenos 
varejos, levando junto o seu poder de negociação. Parece mesmo 
que o cerco está se apertando, mas são em momentos como esses 
que as empresas inovam e mostram que estão presentes no cenário 
como importantes parceiros. É isso que tem acontecido com o setor 
atacadista, o qual tem se mostrado um importante parceiro tanto 
para a indústria quanto para o varejo. É dessa forma que convido 
você a estudar sobre o atacado. 

Introdução à seção

1.1 | Conceito

De acordo com Kotler e Armstrong (2015), atacadistas são 
empresas engajadas na venda de produtos para aqueles que 
compram para revenda ou uso comercial. As empresas que 
recebem pedidos frequentes de muitos clientes localizados 
em área geográfica extensa e que necessitam entregas 
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rápidas são aquelas que mais se beneficiam da operação de  
um atacadista.

Os atacadistas geralmente mantêm uma força de venda que permite 
ao fabricante reduzir custo em sua estrutura sem perder mercado. É essa 
força de venda que está em contato direto e constante com o cliente 
varejista, obtendo informações valiosas que, se bem administradas, 
podem contribuir para que a indústria atenda cada vez melhor o seu 
consumidor. Esse é sem dúvida um forte elo também para o varejista, 
que pode ficar atualizado sobre os lançamentos e oportunidades de um 
mix de produtos de muitos fabricantes.

Cobrir áreas geográficas extensas requer a disponibilidade de 
produtos em regiões estratégicas. Os atacadistas em seus centros de 
distribuição, localizados em áreas próximas de seus clientes, mantêm 
estoques e assim proporcionam entrega rápida e eficiente. Trabalhando 
com várias indústrias, o atacadista tem um custo de processamento de 
pedidos absorvido por um número maior de produtos.

Para conseguir atingir o consumidor final, a indústria irá utilizar 
intermediários nos formatos de atacado e distribuidor. Para analisar qual o 
melhor formato de distribuição, é necessário conhecer as características 
de atuação de cada um, como demonstrado no quadro abaixo:

Quadro 2.1 | Características do atacado x distribuidor

ATACADO DISTRIBUIDOR

Trabalha com grande quantidade de 
fornecedores / indústria

Trabalha com número reduzido de 
fornecedores

Interesse em trabalhar com produtos 
líder de mercado e de alto giro

Trabalha com a linha completa de 
produtos do fornecedor, não só com 

os produtos líderes

Não oferece serviço de merchandising 
para seus fornecedores

Dá suporte para a indústria no ponto de 
venda com ações de merchandising

Não trabalha com exclusividade nem 
de fornecedores e nem de região de 

atuação

Possui vínculo de exclusividade de 
produtos e região de atuação

Fonte: elaborado pela autora.

Os atacadistas trabalham com um grande número de produtos 
e realizam as vendas por meio de vendedores que ofertam cerca 
de 5.000 a 6.000 itens ou mais. Pelo grande volume de produtos 
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de seu portfólio/catálogo, o vendedor não consegue passar ao 
varejista todos os itens disponíveis, assim nesse formato quem gera 
a demanda é o varejista que solicita ao vendedor normalmente as 
marcas líderes. Por essas características, trabalhar com atacadistas 
é interessante para as marcas líderes, pois se torna uma forma mais 
econômica de atingir o pequeno varejo.

Questão para reflexão

Pense bem, trabalhar com atacadista é interessante somente para 
as marcas líderes? Quais os tipos de empresas que poderiam se 
beneficiar com a atuação do atacadista? 

Já quando o fabricante possui um produto de mercado mais 
segmentado, que irá atingir uma necessidade mais específica de 
um segmento também específico, é mais interessante trabalhar 
com o distribuidor, pois a sua atuação junto a rede varejista será 
mais completa, incluindo as ações de merchandising e a orientação 
ao varejista sobre o produto, nesse caso a função informação será 
muito bem executada por esse intermediário.

Porém a maioria dos fabricantes/indústrias não trabalham só com 
produtos de alto giro, ou só com produtos segmentados, diante 
disso, para definir a escolha entre os formatos de intermediários, 
atacadistas, distribuidores, ou a atuação dos dois modelos em 
conjunto, será necessário levar em consideração as características 
dos produtos como a força da marca, necessidade de trabalho no 
ponto de venda, entre outras. 

1.2 | Tipos de atacado

A necessidade de pulverização é outro ponto importante a ser 
analisado, ou seja, se será importante colocar os produtos em 
todo o universo de pontos de vendas ou em um número limitado 
deles. Assim como no setor varejista, também podemos encontrar 
no atacado diferentes tipos de formato. Dentro da classificação 
dos formatos de atacado, de acordo com Kotler e Armstrong 
(2015), existem duas classificações gerais, que são os negociantes 
atacadistas e os agentes e corretores.



U2 - Atacado44

Negociantes atacadistas - compreende os atacadistas com 
direito de propriedade sob os produtos que vendem, ou seja, eles 
compram e vendem as mercadorias. Dentro dessa classificação 
temos os negociantes atacadistas de serviço limitado e de serviço 
completo. O negociante atacadista de serviço limitado é um tipo 
de atacadista cujo serviço é considerado limitado, pois não executa 
todas as funções, ou seja, pode não ofertar a entrega, por exemplo. 
Para ficar mais claro, vejamos alguns exemplos e denominações 
normalmente encontradas no mercado:

Pague leve – esse tipo de atacadista não oferece entrega dos 
produtos aos clientes, é dessa característica que deriva o seu 
nome, ou seja, o cliente paga e deve providenciar como irá levar 
a mercadoria para o seu estabelecimento. Exemplos de empresas 
que atuam nesse formato são os conhecidos “atacarejos”, como 
Makro, Atacadão, etc. Normalmente atendem pequenos varejos 
e ambulantes, como carrinhos de cachorro quente e pequenos 
comércios de lanches. Disponibilizam para o cliente várias opções 
e a possibilidade de comprar em lotes menores do que os vendidos 
pelas indústrias.

Atacadistas volantes – geralmente possuem os seus estoques em 
um caminhão, vão até o cliente e realizam a venda e a pronta entrega, 
atendem bares, restaurantes, hospitais, hotéis, com produtos que podem 
ser comercializados em suas embalagens originais.

Abastecedores/consignadores – normalmente deixam os 
produtos em consignação para o cliente. Alguns exemplos típicos 
são os cigarros e revistas, o distribuidor passa no ponto de venda, 
verifica o que foi vendido e recolhe as mercadorias que estão 
com prazo de validade vencida (no caso de revistas e jornais, por 
exemplo, esse prazo é muito rápido), em média uma semana.  Esse 
tipo de atacadista ainda ajuda o varejista a manter os displays de 
seus produtos organizados.

Atacadistas intermediários - embarque direto – esse tipo 
de atacadista compra a mercadoria, mas não a retira do local de 
armazenagem de seu fornecedor. Ou seja, ele realiza a venda e a 
mercadoria é embarcada diretamente do seu fornecedor para o seu 
cliente, por conta disso o nome “embarque direto”. Normalmente 
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são mercadorias com custo de distribuição física elevado, um 
exemplo são as commodities agrícolas, como açúcar, soja, café, etc.  
As empresas atacadistas intermediárias são as tradings, empresas 
que atuam no mercado internacional e compram os produtos para 
serem comercializados para outros mercados.

Atacadistas de mala direta – não é somente o varejo que utiliza 
essa modalidade de venda, no atacado também encontramos essa 
possibilidade, que permite ofertar uma quantidade grande de itens.

Negociantes atacadistas de serviço completo – são empresas 
as quais os atacadistas que compram as mercadorias comercializam 
e executam todas as funções do atacado, oferecendo a seus 
clientes principalmente: quantidade ampla de itens, atendimento 
por meio de força de venda própria, possibilidade de financiamento 
e transporte executado com frota própria ou terceirizada.

Nessa modalidade encontramos os atacadistas genéricos que 
vendem uma variedade grande de produtos e atendem pequenos 
varejos geralmente ofertando todos os itens que o varejista 
precisa para abastecer a sua loja. Um exemplo é o Grupo Martins, 
considerado um dos maiores atacadistas brasileiros.

Ainda na classificação de atacadistas de serviço completo, 
os especializados são classificados assim, pois trabalham em um 
segmento especializado, como a comercialização de flores, que é o 
caso da cooperativa Velling de Holambra, no interior de São Paulo. 
Esse tipo de atacadista atende um mercado especifico, possui 
estrutura de armazenagem, movimentação e comercialização 
especializada para o segmento em que atua.

Agentes e corretores

A principal característica desse tipo de atacado e o que o distingue 
dos negociantes atacadistas é que eles comercializam os produtos, 
em negociações de compra e/ou venda, mas não detém a posse 
da mercadoria. Ou seja, somente agem intermediando a transação. 
Normalmente a sua receita é obtida pelo pagamento de comissão ou de 
remuneração pelos serviços prestados. Nessa modalidade encontramos:
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Autônomos – normalmente atuam como representantes e 
recebem comissão sobre as vendas, podem ser exclusivos ou não.

Escritórios de venda dos fabricantes ou filiais – atuam como uma 
extensão do fabricante e vendem exclusivamente para a indústria, 
na maioria das vezes pertencendo ao mesmo grupo. Um exemplo 
são os escritórios de vendas das montadoras de automóveis, os 
quais possuem uma estrutura própria de vendedores que atendem 
às concessionárias e recebem pelas vendas efetuadas.

Brokers – essa modalidade é relativamente nova no Brasil, 
já existindo em países como Estados Unidos há mais tempo. Os 
brokers atuam como uma terceirização da área de venda do 
fabricante. Normalmente são atacadistas, distribuidores que já 
possuem estrutura própria de armazenamento, transporte e venda. 
Recebem as mercadorias dos fabricantes em seus armazéns, porém, 
não recebem a propriedade desses bens que armazenam, ou 
seja, as mercadorias do fabricante, localizadas em seus armazéns, 
continuam sendo do fabricante. Os brokers controlam o estoque, 
disponibilizam a sua força de venda para a comercialização dos 
produtos e realizam a entrega. Porém a nota fiscal de venda é emitida 
diretamente da indústria para o varejo. Essa operação permite uma 
redução na carga tributária, eliminando a tributação na venda para 
o atacadista. O broker recebe pela prestação de serviço tanto de 
venda quanto de logística.

Para saber mais

Acesse o site da ABAD e saiba mais sobre o setor no Brasil: <https://
abad.com.br/servicos/dados-do-setor/setor-no-brasil/>. Acesso em: 
nov. 2018.

1.3 | Importância e funções do atacado

O setor atacadista tem ganhado fôlego nos últimos anos 
impulsionado pelas boas vendas do comércio varejista de 
pequeno porte, seu principal cliente. Segundo dados da 
Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores (ABAD), o 
atacado brasileiro foi responsável por abastecer 53,6% do total 
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das vendas do varejo em 2017, alcançando um volume total de 
faturamento de R$ 489,9 bilhões. 

No Brasil o mercado varejista é polarizado, ou seja, de um lado 
encontramos grandes redes com estrutura própria de distribuição e 
com um grande poder de negociação junto às indústrias, e de outro 
lado pequenos varejos espelhados por uma região muito ampla, 
fazendo com que seja difícil para os fabricantes alcançarem esse 
importante mercado, que tem crescido ano após ano.

As razões para esse crescimento, segundo os especialistas, vão 
desde o aumento real do salário mínimo nos últimos anos, elevando 
o poder de compra das classes C, D e E, até os programas assistenciais 
do governo. Além disso, de forma geral, os consumidores têm 
mudado o seu hábito de compra, consumindo, por exemplo, mais 
alimentos fora do lar, devido também ao maior número de mulheres 
no mercado de trabalho. A vida corrida e agitada dos grandes 
centros também favorece a expansão do pequeno varejo, mesmo 
em regiões onde existam grandes redes de super e hipermercados 
atuando. O consumidor prefere comprar em pequenas quantidades 
em locais mais próximos de sua residência ou trabalho e em 
estabelecimentos menores, onde não seja necessário percorrer 
uma área muito grande para encontrar o que precisa.

No entanto, esses hábitos têm se consolidado também graças à 
maior profissionalização dos pequenos, que ofertam uma variedade 
de produtos com preços competitivos e com bom atendimento. 
Diante disso, você pode estar se perguntando: mas como conseguir 
competir com os grandes varejistas? Essa é uma resposta que os 
atacadistas têm ajudado a responder. Por meio de sua atuação, esse 
setor tem conseguido demonstrar a sua importância tanto para a 
indústria quanto para o varejo. Isso mesmo! O atacado exerce uma 
dupla função: de um lado faz o papel de vendedor para a indústria, 
vendendo os seus produtos para pequenos varejos espalhados por 
todo o país, e de outro lado atua como comprador para o pequeno 
varejo, pois compra de vários fornecedores e oferece ao varejista 
o sortimento e quantidade que eles necessitam. De acordo com 
Koltler e Keller (2012), a importância do atacado pode ser mais bem-
entendida ao analisarmos as suas funções, que são:
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1) Vendas e promoção: o atacado exerce a função de venda 
das mercadorias para os varejistas e atua na promoção 
trabalhando junto aos varejistas.

2) Informação de mercado: o atacado executa essa função 
importante tanto para o fabricante, quando transmite a 
ele informações de mercado obtidas muitas vezes de seu 
contato direto com o varejista, quanto para o varejista, 
levando a ele informações sobre os novos lançamentos 
de produtos.

3) Compras e formação de sortimento: essa é uma função 
muito importante, pois o atacadista compra dos fornecedores 
e forma sortimentos adequados de produtos variados para 
atender à necessidade de seus clientes.

4) Quebra de lote de compras: essa função possui uma relação 
direta com a anterior, o atacadista compra em grandes 
quantidades e vende em quantidades mais adequadas às 
necessidades do varejista. Com isso, ajuda o pequeno varejo 
a reduzir a sua necessidade de capital de giro e de espaço  
de armazenamento.

5) Armazenagem: essa função é importante tanto para o 
fabricante, que pode dispor de mercadorias armazenadas 
mais próximas de seus clientes, quanto para o varejista, que 
reduz a necessidade de espaço de armazenagem.

6) Transporte: muitas vezes o atacadista realiza essa função 
entregando as mercadorias para seus clientes com frota 
própria ou terceirizada.

7) Financiamento: muito importante também para o pequeno 
varejista, que necessita de prazo para girar o seu estoque e 
pagar os fornecedores. Ao exercer essa função, o atacadista 
permite que o pequeno varejo tenha acesso ao crédito, 
mesmo comprando em pequenas quantidades.

8) Administração de riscos: o atacadista compartilha alguns riscos 
tanto com os fabricantes quanto com os varejistas, como o de 
perdas por avarias, obsolescência, etc., ao manter estoque.
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9) Serviço de gerenciamento e consultoria: essa função pode a 
princípio parecer estranha, mas a prestação de serviço tem 
sido uma vocação descoberta pelo setor atacadista para 
manter-se competitivo. Assim ele pode realizar consultoria 
nas áreas de gestão de seus clientes, de arrumação da loja, 
de utilização dos produtos. Um exemplo disso é o Grupo 
Martins, que mantém uma Universidade do Varejo.

Atividades de aprendizagem

1. Sobre o conceito de atacadista complete a frase abaixo:
São empresas engajadas na venda de produtos para aqueles que compram 
para ______ ou para uso ______.

Assinale a alternativa que completa corretamente a frase:

a) Revender - comercial.
b) Distribuir - de consumo.
c) Fabricar - industrial.
d) Desmontar - pessoal.
e) Utilizar - virtual.

2. Dentre as funções do atacado podemos destacar:
I. Aumentar o valor de venda dos produtos.
II. Compras e formação de sortimento.
III. Distanciar o consumidor final da indústria.
IV. Quebra de lotes de compra.

Está correto o que se afirma em:

a) I apenas.
b) III apenas.
c) I e II apenas.
d) II e III apenas.
e) II e IV apenas.
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Seção 2

Canais de distribuição e logística

As empresas buscam constantemente encontrar em primeiro lugar 
caminhos que as tornem mais competitivas e, consequentemente, 
garantam a sua permanência no mercado. Esses caminhos foram 
mudando ao longo do tempo, pois quando abrimos um caminho novo, 
e esse caminho traz vantagens, logo somos seguidos.

Isso acontece no mundo dos negócios, caminhos fáceis de serem 
seguidos não podem mais ser considerados diferenciais. Mas encontrar 
caminhos novos relaciona-se em que sentido com o conceito de 
distribuição e cadeia de abastecimento? Os caminhos são estratégias 
que as empresas criam, e as estratégias fundamentadas na distribuição 
e em cadeia de abastecimento têm se tornado uma forte base para a 
criação de vantagem competitiva sustentável.

Se é difícil se manter competitivo sozinho, o melhor é unir esforços, 
agregar outras empresas que possuem o mesmo objetivo – atender 
cada vez melhor o consumidor final. O termo “cadeia de abastecimento” 
ou “cadeia de suprimento”, pode dar a ideia de fornecimento, ou seja, 
fornecimento de mercadorias, e dessa forma facilmente ser confundido 
com outros conceitos como logística e canais de distribuição. Porém 
essa é uma visão que, além de errônea, restringe o entendimento a 
respeito desse conceito tão amplo. Então convido você a conhecer 
mais sobre os canais de distribuição e a cadeia de abastecimento por 
meio do estudo desta seção.

Introdução à seção

2.1 | Conceito de distribuição

De acordo com Kotler e Keller (2014, p. 448), um canal de 
distribuição pode ser compreendido como “[...] conjuntos de 
organizações interdependentes envolvidas no processo de 
disponibilizar um bem ou serviços para uso ou consumo”. Os 
compradores vêm adotando novas maneiras de comprar e 
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assim as empresas estruturam um mix de canais para alcançar 
o cliente.

Para saber mais

Composto de marketing é a combinação dos quatro elementos: 
produto, preço, praça (distribuição) e promoção, que estão presentes 
na estratégia de decisão de marketing.

Esse aspecto tem ganhado muita atenção por parte das 
empresas, sendo considerado estratégico para a competição no 
mercado. Alguns fatores contribuem para isso e talvez um dos mais 
importantes seja a busca por uma vantagem competitiva sustentável 
em relação aos concorrentes.

Distribuição de serviço

Os canais de distribuição também são importantes na 
distribuição de serviço. São inúmeros os serviços disponibilizados 
aos consumidores diariamente, como saúde, educação, financeiro, 
etc. Os fornecedores de serviços na maioria das vezes utilizam 
canais mais curtos e a preocupação com armazenagem, transporte 
e distribuição física dos bens também é proporcionalmente menor 
do que para os fornecedores de produtos, tornando o seu desenho 
também diferente. As instituições financeiras, por exemplo, têm 
utilizado cada vez mais o varejo como um canal de distribuição para 
os seus serviços. A parceria entre os bancos privados e as grandes 
redes de varejo tornou possível a oferta dos cartões private label, 
permitindo assim que os bancos atinjam uma população que ainda 
não possui conta em banco e é carente de oferta de crédito.

Para saber mais

Cartões private label são cartões com a bandeira da rede varejista em 
parceria com instituições financeiras, que disponibilizam uma linha de 
crédito pré-aprovada para o cliente adquirir bens ou serviços dentro 
de estabelecimentos específicos.
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Vantagens do canal

Imaginem um fabricante de bombons de chocolate que deseja 
vender o seu produto diretamente ao consumidor final em todo o 
território nacional. Para viabilizar o seu negócio precisaria agregar 
outros itens, como balas, goma de mascar, embalagens diferenciadas, 
acessórios para presentes. Dessa forma acabaria entrando em outro 
tipo de negócio, que é a loja de doces. A administração de uma 
rede de lojas espalhadas por todo o país, vendendo uma grande 
quantidade de itens, acabaria se tornando um negócio à parte 
da indústria de doces. Caso ele optasse pela venda no atacado, 
distribuindo seus produtos a varejistas espalhados por todo país, 
precisaria de uma estrutura de vendas e distribuição que suportasse 
o grande número de contatos necessários. Outro aspecto a ser 
considerado é que esse fabricante estaria produzindo e ofertando 
uma grande quantidade de uma variedade limitada de produtos, 
ou seja, estaria ofertando um único item: bombom de chocolate; 
quando o seu cliente – lojas de doces – deseja uma quantidade 
limitada de uma ampla variedade de itens como bombons, balas, 
gomas de mascar, pirulitos, etc. Isso faria com que as lojas de doces 
também precisassem estabelecer muitos contatos para suprir as 
suas necessidades, como demonstrado no Figura 2.1.

Figura 2.1 | Número de contatos sem a utilização de intermediários

Fonte: elaborada pela autora.

Número de contatos sem a utilização de intermediários

Bombom Loja A

Balas Loja B

Pirulito Loja C
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Uma estratégia seria o fabricante de bombons se tornar 
intermediário de produtos complementares, que seriam 
adquiridos de outros fabricantes. A estrutura de compra, venda 
e distribuição necessárias para atender um mercado tão amplo 
exigiria a entrada desse fabricante em um outro tipo de negócio: 
o atacado/distribuição. Mais uma vez ele estaria se distanciando 
de sua competência inicial, que é a fabricação de bombons. 
Nesse caso, o fabricante conseguiria um maior retorno 
estabelecendo parcerias com intermediários. A utilização de 
intermediários permite que a empresa concentre seus esforços 
em seu ramo principal de atividade, ao mesmo tempo lhe 
proporciona maior flexibilidade estratégica. 

Parceiros especializados, além de reduzir custos garantem a 
colocação do produto de forma mais rápida e no local adequado. 
Isso contribui para intensificar as vendas. Outro fator importante está 
relacionado àqueles produtos que exigem serviços de pós-venda, 
como instalação/montagem e assistência técnica. A utilização 
adequada de intermediários garante também, nesses casos, o nível 
de serviço prestado ao cliente.

Voltemos ao quadro anterior e vejamos agora como ficariam os 
números de contatos com a utilização de intermediários (ver Figura 2.2).

Figura 2.2 | Número de contratos com a utilização de intermediários

Fonte: elaborada pela autora. 

Número de contatos com a utilização de intermediários

Bombom Loja A

Balas Loja B

Pirulitos Loja C

Atacadista 
Distribuidor
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Assim podemos notar que a utilização do canal de distribuição traz 
algumas vantagens como essas descritas por Rosenbloom (2002):

 � Facilitam o processo de troca reduzindo o número de 
contatos necessários, conforme demonstrado no exemplo 
acima passando de nove para três contatos.

 � Fazem seleção, ajustam a oferta às necessidades tanto do 
comprador quando do vendedor, pois o fabricante precisa 
vender em grandes lotes e o varejista, comprar em pequenas 
quantidades e com variedade. Cabe ao intermediário ajustar 
essas discrepâncias.

 � Padronizam as transações, em uma negociação existem 
diferentes transações envolvidas, como pagamento, entrega, 
lote de compra. Assim os intermediários padronizam essas 
diferentes transações dentro do canal de distribuição.

 � Facilitam a busca aproximando compradores de vendedores.

O objetivo do canal de distribuição é dar suporte aos objetivos 
gerais de marketing da empresa, além disso deve ser compatível 
com os objetivos dos demais componentes do marketing mix. 
Por exemplo, uma indústria de roupas de grife direcionadas a um 
público que exige exclusividade terá uma distribuição mais seletiva 
em lojas especializadas, isso garantirá a imagem de exclusividade 
do produto. Caso a mesma indústria produza uma segunda linha 
de roupas direcionada ao público B e C, que privilegia o preço na 
hora da compra, a sua estratégia de distribuição provavelmente será 
diferente para lojas de departamentos ou no varejo de massa.

Uma vez que o foco principal passa a ser a satisfação do 
cliente, e não mais simplesmente a melhor forma de colocar o 
produto no seu destino final, a escolha dos intermediários irá 
envolver a análise de quem ao longo do canal poderá executar 
as funções demandadas da melhor forma possível. Assim o 
olhar para o mercado será fundamental, pois a empresa deve 
escolher os canais com olhos no provável ambiente de vendas 
atual e futuro, e conforme destaca Rosenbloom (2002) algumas 
variáveis deverão ser analisadas como:
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Geografia de mercado – diz respeito à área geográfica 
ocupada pelos consumidores, bem como a sua distância do 
fabricante. O canal de distribuição deverá cobrir a área ocupada 
pelo mercado potencial.

Tamanho do mercado – está relacionado ao número de clientes, 
quanto maior o número de clientes individuais, maior o tamanho 
do mercado. Mercados grandes exigirão intermediários, mercados 
menores provavelmente poderão ser atendidos diretamente.

Densidade do mercado – a densidade diz respeito à quantidade 
de clientes por área geográfica. Muitos clientes concentrados em 
uma pequena área caracterizam os mercados mais densos, que 
terão uma distribuição mais fácil e com custo menor. Já um número 
grande de clientes espalhados em uma área menos concentrada 
caracteriza um mercado menos denso, que tem a sua distribuição 
mais dificultada e cara.

Comportamento do mercado – nessa variável deverão ser 
analisados os aspectos relacionados com: como, quando e onde os 
clientes compram e quem faz a compra. Os modelos mais tradicionais 
de canal de distribuição estão baseados em sistemas rígidos, nos quais 
à medida que o produto é transferido aos intermediários ao longo 
do canal também é transferida a responsabilidade pela execução 
das funções necessárias a satisfação do cliente. A distância entre 
fabricante e consumidor final não se reduz ao aspecto geográfico, 
mas também informacional. Esse modelo tende a ser substituído 
por outras formas mais flexíveis. Assim a definição do melhor canal 
irá depender da análise de funções, que segundo Novaes (2001, p. 
112) são as seguintes: 

 � Indução da demanda – relacionada diretamente à 
venda do produto. 

 � Satisfação da demanda – relacionada à entrega física 
do produto.

 � Serviço de pós -venda – relacionado com serviços de 
instalação, assistência técnica e manutenção. 

 � Troca de informação – que podem ser as informações 
que o consumidor deseja ou necessite a respeito do 
produto, como também a avaliação do consumidor. 
(NOVAES, 2001, p. 112)
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2.2 | Tipos e propriedades dos canais

Analisando as funções acima, combinadas com a melhor forma 
de garantir o nível de serviço aos clientes, podemos destacar os 
seguintes tipos de canais:

Canais verticais – são os mais tradicionais onde o fabricante 
vende a um atacadista, que por sua vez vende ao varejista e esse 
último realiza a parte final da operação com a entrega do produto ao 
consumidor final. Nesse tipo de canal as funções são transferidas ao 
longo da cadeia, o que pode comprometer a realização das funções 
de forma satisfatória, como é o caso da troca de informação, pois 
nem sempre o varejista, que é o último elo do canal, poderá atender 
o cliente final de forma satisfatória, principalmente quando temos 
produtos com alta complexidade tecnológica. Tomemos como 
exemplo um fabricante de móveis para escritório residencial e 
industrial, o varejista pode não ter informação técnica suficiente 
para elaborar um projeto para uma área industrial.

Figura 2.3 | Canal vertical

Fonte: elaborada pela autora.

Canal vertical

Fabricante Móveis 
de escritório

Distribuidor

Loja de Varejo

Consumidor 
Residencial

Consumidor 
Industrial

Canais híbridos – nesse tipo de canal as funções são executadas 
em paralelo pelos elementos que compõem o canal. Por exemplo, 
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a venda pode ser realizada diretamente pelo fabricante, mas a 
distribuição será realizada por um grande atacadista e o serviço 
de pós-venda, por uma rede de assistência técnica credenciada. 
Voltemos ao nosso exemplo: fabricante de ar-condicionado. Para 
o caso de instalações industriais ele pode vender diretamente e 
utilizar o mesmo distribuidor dos aparelhos residenciais para realizar 
a entrega. Existem alguns cuidados a serem tomados ao estabelecer 
esse tipo de canal e um deles está relacionado ao ganho financeiro 
dos elementos que executam as funções parciais. Como descrito no 
exemplo anterior, o distribuidor/atacadista não será o responsável 
pela venda do produto, dessa forma a sua margem será menor do 
que para outro produto em que ele realize a função de geração e 
satisfação de demanda. Nesses casos, um dos elementos da cadeia 
possui forte liderança no mercado, e geralmente esse elemento é 
o fabricante.

Figura 2.4 | Canal híbrido

Canal híbrido

Fabricante Móveis 
de escritório

Setor de Vendas 
do Fabricantes

Distribuidor 
Externo

Consumidor Industrial

Função geração da 
demanda

Distribuição Física

Fonte: adaptada de Novaes (2001, p. 128).

Canais múltiplos – geralmente utilizados quando se tem, para 
um mesmo produto, consumidores diferentes, ou seja, para produtos 
que apresentam alta complexidade e que possuem consumidores 
distintos. Assim, o estabelecimento de canais múltiplos pode permitir 
uma maior flexibilidade estratégia. Seguindo o nosso exemplo, 
possuímos dois consumidores distintos, o residencial e o industrial, 
que irão necessitar de níveis de informação e de serviços distintos. 
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Nesse caso, deve-se tomar o cuidado de estabelecer fronteiras 
nítidas na atuação de cada canal.

Figura 2.5 | Canais múltiplos

Fabricante Móveis 
de escritório

Canal Híbrido

Setor de Vendas 
do Fabricante

Função geração 
da demanda

Distribuidor 
Externo

Distribuição Física

Consumidor Industrial

Canal 
Vertical

Funções Totais

Varejista

Funções Totais

Consumidor 
Residencial

Fonte: adaptada de Novaes (2001, p. 128).

2.3 | Propriedades dos canais

Além de definir os canais a serem utilizados é preciso também 
definir as propriedades dos canais que estão relacionados à extensão 
e amplitude.

A extensão de um canal corresponde ao número de níveis de 
intermediários, assim segundo Kotler e Keller (2012) podemos ter os 
seguintes níveis:

Um canal de nível zero, também chamado canal de marketing 
direto, consiste em um fabricante que vende diretamente 
ao consumidor final. Os melhores exemplos são vendas 
porta a porta, reuniões de vendas domiciliares, mala direta, 
telemarketing, vendas pela televisão, vendas pela internet e 
lojas do próprio fabricante. (...) Um canal de nível 1 conta com 
um único intermediário de vendas, como um varejista. Um 
canal de nível 2 conta com dois intermediários. Nos mercados 
de bens de consumo, estes são normalmente um atacadista e 
um varejista. Um canal de nível 3 contém três intermediários. 
(KOTLER; KELLER, 2012, p. 452, grifos do autor)

A estrutura do canal, em níveis, deve refletir como as funções 
serão alocadas, ou seja, como as tarefas serão desempenhadas ao 
longo do canal.
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A amplitude é representada pela quantidade de empresas que 
atuam em um canal. Podemos ter, segundo Kotler (2004, p. 516):

Distribuição exclusiva – representa a exclusividade de uma 
empresa para uma determinada região, geralmente utiliza 
-se quando o produto tem um valor elevado e a decisão 
sobre a compra está relacionada à marca do produto. Ex: 
concessionárias de automóveis.
Distribuição seletiva – representa a utilização de mais 
de uma empresa atuando em um determinado mercado, 
mas de forma controlada. Nesse caso utiliza -se quando o 
consumidor procura realizar uma pesquisa antes de decidir 
a compra o produto, assim é interessante que ele esteja em 
lojas especializadas. Ex: eletrodomésticos, móveis etc.
Distribuição intensiva – representa a utilização do maior 
número de estabelecimentos possíveis. Geralmente 
utilizada para itens de consumo diário, em que a 
conveniência é valorizada pelo cliente. Ex: sabonete, 
gasolina etc. (KOTLER, 2004, p. 516)

2.4 | Seleção e administração dos canais

Na seleção do canal de distribuição é preciso analisar os pontos 
fortes e fracos dos parceiros e verificar se as funções que eles 
deverão realizar fazem parte de suas competências principais. Para 
produtos, como eletrodomésticos, não seria interessante passar ao 
distribuidor a assistência técnica, que é uma função de pós-venda.

A competência central do distribuidor é armazenar, vender e 
distribuir uma variedade de itens a vários clientes que compram em 
pequenas quantidades.

É importante analisar os canais dos concorrentes e buscar formas 
inovadoras para atender o cliente. Foi o que fez uma empresa de 
eletrodomésticos ao entrar no ramo de purificadores de água, mas 
com uma estratégia inovadora, o aluguel do aparelho em vez da 
venda. Sem taxa de adesão e instalação, essa empresa também 
ofereceu manutenção sem custo adicional, utilizando a rede de 
assistência já existente.
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Em alguns casos não há muito espaço para inovações. Por 
exemplo, um fabricante de equipamentos pesados feitos sob 
encomenda, continuará atendendo diretamente o seu cliente 
utilizando parceiros para executar alguns serviços como transporte.

Outro fator importante é ter bem claro as responsabilidades e 
os direitos dos intermediários. Todos os participantes devem ter 
espaço para obter lucro.

Direitos e responsabilidades evocam a ideia de um contrato, 
que pode ser formal ou não. Em toda relação de parceria ambas 
as partes esperam realizar algumas tarefas e obter algo em troca de 
forma justa. Quando essa expectativa é frustrada podem acontecer 
os conflitos de canal.

Segundo Kotler e Armstrong (2007), os conflitos de canal 
podem ocorrer tanto de forma horizontal, ou seja, entre empresas 
do mesmo nível de canal, como quando um representante de 
uma determinada marca vende fora de seu território. Os conflitos 
podem acontecer também de forma vertical, em diferentes níveis 
do mesmo canal. Por exemplo, quando um fabricante, que vende 
seus produtos por meio de uma rede varejista, passa a vender 
diretamente pela internet com preço mais atrativo.

Além de ter bem definidas as responsabilidades, deveres e 
territórios, a visão clara de que cada membro do canal depende do 
outro irá contribuir para que os conflitos não aconteçam, pois assim 
ficará claro que o sucesso individual de cada parceiro depende do 
sucesso total do canal.

No que se refere à distribuição, a gestão não é mais de uma 
entidade separada, mas sim de uma rede de fornecedores e 
distribuidores que atuarão como parceiros competitivos.

2.5 | Conceito de cadeia de abastecimento

O paradigma atual é a união de esforços e a integração de 
processos. Nesse sentido, as empresas se unem para buscar 
estratégias que as tornem mais competitivas e que gerem vantagem 
competitiva sustentável para os seus negócios. A vantagem 
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competitiva é alcançada pela utilização dos recursos organizacionais 
que ajudam a empresa a entregar mais valor para o cliente. Entregar 
mais valor para o cliente significa oferecer “algo a mais” sem que o 
cliente tenha que pagar mais por isso. Hooley, Saunders e Piercy 
(2004, p. 276) defendem que: 

[...] três características principais dos recursos, ao 
coincidirem, ajudam a gerar uma vantagem competitiva 
sustentável (VCS). Essas características são: recurso que 
contribui para a geração de valor para os clientes; o recurso 
que é raro ou exclusivo dessa organização; e o recurso 
que é difícil para os concorrentes imitarem ou copiarem. 
(HOOLEY; SAUNDERS; PIERCY, 2004, p. 276)

Porém alguma mudança tem tornado cada vez mais difícil a 
tarefa das empresas de encontrar recursos que apresentem as 
três características descritas anteriormente, vejamos por quê. Se 
tomarmos primeiramente os produtos que uma empresa oferece no 
mercado, fica cada vez mais difícil para as organizações basearem 
a sua vantagem competitiva sustentável nesse recurso, pois a 
tecnologia de fabricação e a qualidade dos produtos estão cada 
vez mais parecidas e são de fácil acesso a um número maior de 
empresas no mundo todo. Vamos citar, por exemplo, um produto 
que acredito que você ou alguém de sua família tenha em sua casa, 
um par de tênis.

Até algumas décadas atrás o processo de fabricação de um tênis 
poderia ser uma vantagem competitiva, pois se por meio desse 
processo a empresa conseguisse produzir tênis de melhor qualidade 
que seus concorrentes ela estaria com uma vantagem difícil de ser 
copiada e poderia entregar mais valor ao cliente. Outro recurso 
importante era a marca, possuir uma marca forte no mercado 
também poderia gerar uma vantagem competitiva para a empresa. 
Ela poderia, por exemplo, entregar mais valor ao cliente dando a ele 
um símbolo de status.

Porém mesmo essa vantagem passou a ser copiada, cada 
vez mais foram surgindo produtos no mercado com o mesmo 
padrão de qualidade, e muitas vezes fica difícil de distinguir o 
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produto pirata do original. Nesse sentido Rosenbloom (2002, p. 
23) alerta para o seguinte: “vantagem competitiva sustentável é 
um diferencial competitivo que não pode ser facilmente copiado 
pela concorrência, o que vem ficando cada vez mais difícil de 
alcançar mediante estratégias de produto, preço e promoção”. 

Diante desse cenário as empresas passam a desenvolver 
estratégias colaborativas, ou seja, unir esforços e trabalhar em 
conjunto para criar vantagem não só baseada em uma única 
empresa, mas baseada na união de várias delas. Mas que empresas 
são essas? Aquelas que estão envolvidas no processo de entregar 
mais valor ao cliente.

Pense novamente no par de tênis, a vantagem competitiva pode 
estar baseada em estratégias conjuntas entre os fornecedores e 
também entre as empresas que irão comercializar o tênis. Isso 
envolveria desde o produtor rural que cria o boi no pasto e irá 
fornecer o couro, até a loja do shopping onde você vai comprar 
o seu tênis. Entre essas duas empresas vão existir outras tantas, 
inclusive o fabricante. A esse conjunto de empresas chamamos 
de cadeia de abastecimento. Assim, a cadeia de abastecimento 
envolve desde o primeiro fornecedor do fornecedor até o último 
cliente do cliente.

Chopra e Meindl (2002) apontam em seu texto algumas 
questões importantes como: o cliente será o foco principal 
da cadeia de abastecimento, ou seja, o objetivo é atender à 
necessidade do cliente; a cadeia de abastecimento representa 
produtos que se deslocam entre fornecedores, fabricantes, 
distribuidores, lojistas, até chegar aos clientes. Porém a cadeia 
de suprimentos ou abastecimento engloba não só fluxo de 
produtos, mas também fluxo de informações e monetários. 
Os autores ainda levantam um ponto importante, a cadeia 
de abastecimento é formada por redes. Essas informações 
são importantes à medida que nos dão a exata noção da 
abrangência da cadeia de abastecimento, pois ela não envolverá 
somente o deslocamento dos produtos até que ele chegue às 
mãos do consumidor, mas irá envolver todos os processos 
que vão acontecer nesse percurso. Vejamos então a figura  
a seguir.
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Figura 2.6 | Os processos organizacionais na cadeia de abastecimento

Fornecedor Fabricante Distribuidor Varejista Cliente

Fornecedor Fabricante Distribuidor Varejista Cliente

Fornecedor Fabricante Distribuidor Varejista Cliente

Vendas
Produção
Compras
Logística
Finanças
Recursos 
Humanos

Fonte: adaptada de Chopra e Meindl (2002, p. 5).

O caso das empresas relatadas no texto são exemplos 
interessantes de estratégias envolvendo a cadeia de 
abastecimento, porém, nem todas as estratégias dizem respeito 
a um único processo organizacional. Por exemplo, no caso de 
uma determinada empresa de criação de tecnologias na área de 
saúde, o corte nos dois níveis da média gerência é uma estratégia 
de recursos humanos, a adoção da técnica de produção Just in 
time é uma estratégia de produção que gera reflexo na logística. 
Já a eliminação de depósitos intermediários, a utilização do frete 
aéreo, a entrega realizada em duas horas, envolvendo operações 
que exigem a interdição de ruas e o uso de guindastes, são 
estratégias de logística.

O grande diferencial do conceito de cadeia de abastecimento 
é a quebra de uma visão segmentada e rígida. As grandes 
transformações começaram a acontecer após a Segunda Guerra 
Mundial, quando as empresas estavam novamente concentradas 
em melhorar os seus processos internos e atender uma demanda 
crescente, do mercado consumidor, para vários tipos de produtos.

Nesse ponto ainda não existia a visão de cadeia de 
abastecimento, cada uma das empresas trabalhava de forma 
segmentada. O fabricante tinha a única e exclusiva função de 
fabricar os produtos e lançá-los no mercado; o distribuidor de 
comprar em grandes quantidades e distribuí-los; e os varejistas, 
de atender o consumidor final. Cada empresa trabalhando com o 
foco unicamente em seu processo. Nesse sentido, Novaes (2001, 
p. 41) relata que:
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Nessa época, não havia ainda os sofisticados sistemas de 
comunicação e de informática disponíveis hoje. Quando 
um consumidor procurava determinado produto numa 
loja, como uma geladeira, por exemplo, o vendedor estava 
informado da disponibilidade daquele produto no estoque 
do depósito. Ao vendê-lo, preenchia manualmente uma 
nota ou um pedido. Esse documento era então enviado 
ao depósito, que separava a geladeira do estoque e 
programava sua entrega ao cliente. O nível de estoque era 
periodicamente revisto. Nos momentos certos, fazia -se 
então um pedido ao fabricante ou distribuidor, negociando 
preços, formas de pagamento e prazos de entrega. 
(NOVAES, 2001, p. 41)

Pelo relato acima podemos perceber que nessa época o custo do 
estoque era muito elevado em toda a cadeia de abastecimento, mas 
não era só essa a desvantagem, pois assim como a administração 
do estoque era segmentada, as demais operações também, não 
contribuindo para a percepção de entrega de valor ao cliente.

Porém o mercado, cada vez mais aquecido e competitivo, 
impulsionou as empresas a trabalharem com estratégias de 
marketing de produto, lançando no mercado uma variedade maior 
e fazendo com que os clientes quisessem ter acesso a todas as 
opções disponíveis. As indústrias se prepararam, por meio de 
processos mais flexíveis, para atender uma diversidade de modelos 
e especificações de produtos que o mercado exigia. Mas a nova 
estratégia de marketing precisava encontrar suporte nas operações 
de distribuição, não era mais possível atuar com estoques elevados 
em cada uma das etapas, pois isso elevava em muito os custos. 
Era necessário encontrar mecanismos para racionalizar os 
processos, uma das alternativas era a ampliação da abrangência do 
planejamento de produção, que passou a incorporar também, além 
de outros setores da empresa, as informações de fornecedores e 
clientes. Mas esse processo ainda era falho, nesse sentido Novaes 
(2001, p. 45) relata que:

Não havia nenhuma flexibilidade nessa forma de 
planejamento: uma vez elaborado, permanecia imutável, 
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pelo menos no papel. Isso porque a manufatura, sempre 
que precisava alterar a programação da produção, o fazia 
trazendo transtornos às demais áreas da empresa. Mas não 
era somente a manufatura a responsável por tais alterações. 
O setor de vendas muitas vezes fechava novos contratos 
com clientes, ou alterava as programações de vendas em 
carteira, sem consultar a manufatura. Fornecedores, por 
sua vez, atrasavam a entrega de componentes ou matéria-
prima, e assim por diante. (NOVAES, 2001, p. 45)

A rigidez foi a marca desse período. Ao buscar novas estratégias 
de cooperação as empresas puderam se beneficiar com o crescente 
desenvolvimento da tecnologia de informação. A troca ágil e 
confiável de informações ao longo da cadeia contribuiu de forma 
significativa para o desenvolvimento de estratégias colaborativas, 
pois mesmo distantes fisicamente, as empresas podiam compartilhar 
informações, como de seus estoques.

Porém mesmo encontrando formas mais flexíveis de trabalho as 
empresas ainda podem enfrentar problemas no estabelecimento de 
estratégias na cadeia e abastecimento.

O estudo também revelou que os investidores não estão muito 
preocupados com quem foi o culpado pelo problema. Quando 
a empresa que fez o anúncio se responsabilizava pelo incidente, 
suas ações caíam 7,1%. Ao culpar os fornecedores, as ações caíam 
8,3%. E culpando os clientes – normalmente por terem modificado 
suas especificações durante o lead time – a queda das ações era 
de 10,9%. A mensagem é clara: se a empresa reporta um problema 
com sua cadeia de suprimentos, ela será massacrada no mercado de 
ações, independentemente de quem foi o culpado. Apontar o dedo 
para um parceiro de negócios só aumenta os danos. Embora as 
estratégias de atuação conjunta não sejam fáceis de se estabelecer, 
é por essa mesma razão que elas podem se tornar um diferencial 
competitivo para a cadeia de abastecimento.

A Benetton, já na década de 90, utilizou a cadeia de abastecimento 
para criar uma vantagem competitiva sustentável e transformar o 
que a princípio era uma ameaça em uma oportunidade, baseada na 
estratégia de postponement (retardamento da produção). Há uma 
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loja que produz uma linha de produtos formada por peças de roupas 
em modelos e cores diversificadas que traduzem a identidade da 
marca. Vendendo seus produtos em lojas espalhadas por todo 
mundo, como decidir o que manter em estoque e em quais cores 
em cada uma de suas lojas?

Para enfrentar esse desafio essa empresa decidiu utilizar uma 
estratégia diferente de seus concorrentes, que normalmente utilizam 
a previsão da demanda baseada em dados históricos de vendas. 
Assim, ela optou por manter em seus centros de distribuição peças 
em branco, que são costuradas e tingidas à medida que recebem 
os pedidos. Essa estratégia possibilitou uma maior adequação à 
demanda real e consequente redução de custos de distribuição 
como transporte e manutenção de estoques, pois no modelo 
tradicional de abastecimento ela precisaria manter estoque muito 
elevado em cada loja. Mas para isso alguns paradigmas precisaram 
ser quebrados, como transferir uma responsabilidade que a princípio 
seria do fabricante para os centros de distribuição.

Os modelos mais colaborativos refletem o conceito central da 
cadeia de abastecimento que, segundo Ballou (2006, p. 28), pode 
ser entendida como:

A cadeia de suprimento abrange todas as atividades 
relacionadas com o fluxo e transformação de mercadorias 
desde o estágio da matéria-prima (extração) até o usuário 
final, bem como nos respectivos fluxos de informação. 
Materiais e informações fluem tanto para baixo quanto para 
cima na cadeia de suprimentos. O gerenciamento da cadeia 
de suprimentos (GCS) é a integração dessas atividades, 
mediante relacionamentos aperfeiçoados na cadeia de 
suprimentos, com o objetivo de conquistar uma vantagem 
competitiva sustentável. (BALLOU, 2006, p. 28)

Questão para reflexão

Para entender melhor a abrangência do conceito acima vamos voltar 
ao exemplo do tênis, mencionado no início desta unidade. Pois bem, 
como poderíamos descrever a cadeia de abastecimento do tênis 
segundo o conceito de Ballou (2006)?
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2.6 | Cadeia de abastecimento e logística

A cadeia de abastecimento começa com o primeiro fornecedor 
do fornecedor. Para ficar mais claro, vejamos a Figura  2.7 a seguir:

Figura 2.7 | Exemplo de cadeia de abastecimento da indústria de tênis

Cadeia de Abastecimento

Produtor 
Rural Curtume

Fabricante 

do tênis
Atacadista Varejista Consumidor

Fonte: elaborada pela autora.

Dessa forma as estratégias para geração de vantagem competitiva 
podem incluir todos os processos (logística, marketing, vendas, 
produção, compras, etc.) de todas as empresas envolvidas. Com 
o avanço da tecnologia de informação e dos softwares de fluxo de 
trabalho é possível desmembrar as operações e realizá-las onde e 
quando forem mais vantajosas para as empresas.

A localização não se limita mais a regiões próximas ao fabricante, 
mas sim a qualquer local do mundo. Nesse sentido a Índia se 
despontou como forte prestadora de serviço. Qual a relação entre 
o Bug do Milênio e o grande avanço da terceirização de serviços, 
principalmente para países como a Índia? Você pode responder 
que não há nenhuma, mas ela existe. Friedman (2005) relata com 
detalhes que só poderia ter quem acompanhou de perto essa parte 
da história. Acredito que você já tenha ouvido falar a respeito do 
Bug do Milênio, vejamos como Friedman (2005, p. 128) descreve 
esse evento: 

[...] quando os computadores são construídos, são munidos 
de relógios internos: a fim de poupar espaço na memória, 
usavam apenas seis dígitos para o registro da data: dois para 
o dia, dois para o mês e – sim, isto mesmo – dois para o ano. 
Isto é, só chegaria ao dia 31/12/99; quando entrássemos 
em 1º de janeiro do ano 2000, muitos dos computadores 
mais antigos marcariam não 01/01/2000, mas 01/01/00, o 
que os levaria a achar que havíamos voltado aos idos de 
1900. (FRIEDMAN, 2005, p. 128)
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Você pode imaginar a confusão que isso acarretaria nos sistemas 
de dados do mundo inteiro. Era possível realizar a correção evitando 
assim uma catástrofe, porém, o trabalho era monótono e não gerava 
nenhuma vantagem competitiva para quem o realizasse. Assim, as 
empresas estavam empenhadas em encontrar alguém disposto a 
realizá-lo e com custo reduzido. É nesse ponto que entra a Índia. 
Friedman (2005, p. 129) citando Jerry Rao escreve que:

O ano de 2000 significou uma coisa para cada um. Para a 
indústria indiana, representou uma grande oportunidade. A 
Índia era considerada um lugar de gente retrógrada. O ano 
de 2000 veio exigir de repente que todos os computadores 
do mundo passassem por uma revisão, e na Índia existia 
o número necessário de pessoas para examinar, linha por 
linha, todos os códigos. A indústria de TI do país deixou 
sua marca no mundo graças ao ano 2000. Esse foi o motor 
do nosso crescimento, o que espalhou nosso nome pelo 
planeta. Foi a partir daí que a Índia deslanchou. (FRIEDMAN, 
2005, p. 129)

Em uma loja de lanches no estilo drive‑thru, localizada no estado 
de Missouri – EUA, quando o cliente realiza o seu pedido, ele não 
tem ideia de que atravessa dois estados e volta em questão de 
segundos. É que o atendente que anota o pedido está localizado 
a cerca de 1.450 quilômetros de distância do local onde o pedido 
está sendo feito e onde ele será entregue. Mas você deve estar 
pensando qual a vantagem dessa operação? Redução de custo, 
rapidez e redução de erros. O franqueado garante que conseguiu 
reduzir o tempo de espera para menos da metade da média. Em um 
sistema fast-food rapidez é fundamental, se o cliente fica satisfeito 
o proprietário também aumenta o seu lucro, ele consegue atender 
30 carros a mais por hora do que no sistema tradicional. Outra 
vantagem é a redução de custo com pessoal, os custos trabalhistas 
também tiveram queda, pois o call center é terceirizado. Mas você 
deve estar pensando que essa estratégia só funciona para o sistema 
drive -thru, porque na loja o cliente é atendido pelos funcionários, 
certo? Errado? Os clientes podem também realizar os seus pedidos 
por aparelhos de telefone instalados nas mesas, com leitoras de 
cartão de crédito acopladas.
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Esses são apenas alguns exemplos de como o avanço tecnológico 
tem contribuído para a melhoria do serviço aos clientes. Quando 
tratamos da gestão da cadeia de abastecimento, Bowersox, Closs 
e Cooper (2007, p. 21) argumentam que: “operações da cadeia de 
suprimentos exigem processos gerenciais que atravessam áreas 
funcionais dentro de empresas individuais e conectam parceiros 
comerciais e clientes para além das fronteiras organizacionais”.

As cadeias de abastecimento podem, por isso, ser muito 
complexas e a abrangência do conceito leva a união de vários 
canais de distribuição. Isso mesmo! Uma cadeia de abastecimento 
envolve vários canais de distribuição. Então vejamos a Figura 2.8:

Figura 2.8 | Cadeia de abastecimento e canais de distribuição

Cadeia de Abastecimento

Canal de Distribuição

Fornecedor 1

Fornecedor 2

Fabricante

Canal de Distribuição

Canal de Ditribuição

Atacadista

Varejista

Consumidor

Fonte: elaborada pela autora.

Analisando a figura acima encontramos dentro de uma 
cadeia de abastecimento vários canais de distribuição, pois 
cada vez que um produto sofre alteração em sua forma e 
características possivelmente ele precisará de uma nova 
estrutura de comercialização e distribuição física. Tomemos 
como exemplo a cadeia de abastecimento do tênis, ela inicia 
com o primeiro fornecedor da primeira matéria-prima necessária 
para a fabricação do tênis e vai até o consumidor final.
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Nesse sentido, o tênis é produzido de couro, assim o fornecedor 
1 nesse caso poderia ser o produtor rural. Mas o produtor não 
entrega o boi diretamente para o fabricante de tênis. O couro será 
primeiramente processado por um curtume. Dessa forma, para essa 
primeira etapa de comercialização e distribuição, será necessário 
o estabelecimento de um canal de distribuição especifico. O 
fornecedor 2 da cadeia de abastecimento é o curtume, que irá 
realizar o tratamento necessário no couro para que ele possa ser 
trabalhado. Tanto o seu processo de comercialização quanto de 
distribuição é distinto do processo de comercialização e distribuição 
do boi e também do tênis. Dessa forma, novamente será necessária 
a definição de um canal de distribuição específico para esse produto.

Chegamos ao fabricante que irá receber a matéria-prima (couro) 
e a transformará em tênis, que serão utilizados pelos consumidores 
finais, os quais poderão adquirir esse produto em lojas especializadas, 
de departamento, supermercados, etc.

O par de tênis possui características físicas e de comercialização 
distintas de suas matérias -primas, dessa forma aqui também será 
necessária a definição de um canal de distribuição específico. 

Logística 

Logística é um conceito relativamente novo no ambiente 
organizacional, porém, ele já existia em outros contextos, como na 
área militar, e isso pode ser facilmente percebido quando buscamos 
o significado da palavra no dicionário: “Parte da arte militar relativa 
ao transporte, disposição e suprimentos das tropas em operações” 
(LUFT, 1991, p. 393).

O significado descrito acima nos indica que a logística envolve 
atividades como o transporte, a movimentação e o fornecimento de 
materiais para atender uma necessidade, que no caso do exército 
seria a necessidade das tropas em operação, e no caso das empresas 
é atender à necessidade do cliente. Porém as atividades descritas 
acima são bem mais complexas, por exemplo, para transportar 
qualquer material é necessário decidir qual tipo de transporte 
utilizar, que deve estar adequado ao material a ser transportado e ao 
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tipo de embalagem. Para fornecer qualquer produto será necessário 
primeiro armazená-lo, cuidar da gestão do estoque e algumas vezes 
realizar outras operações como separar, reembalar, etc.

Essas são apenas algumas das atividades que podem ser 
necessárias ao longo do caminho que o produto precisará percorrer 
dentro da cadeia de abastecimento até que ele chegue finalmente 
ao consumidor final. A logística vai envolver todas essas atividades 
em seus processos, mas logística empresarial não é só operação é 
também estratégia, planejamento, gestão e controle.

Vejamos, então, o conceito de logística empresarial de acordo 
com o Council of Logistic Management:

Logística é o processo de planejar, implementar e controlar 
de maneira eficiente o fluxo e armazenagem de produtos, 
bem como serviços e informações associados, cobrindo 
desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com 
o objetivo de atender aos requisitos do consumidor 
(COUNCIL OF LOGISTICS MANAGEMENT, [s.d.] apud 
NOVAES, 2001, p. 36).

Com esse conceito podemos ter uma ideia da abrangência dos 
processos logísticos, porém, muitas vezes a logística é confundida 
com o transporte e isso dá uma ideia errônea de que logística 
envolve somente atividades operacionais. O transporte é o maior 
custo na distribuição física de um produto e, talvez, por essa razão 
e por ser um dos processos mais visíveis, pois acontece fora dos 
muros das empresas, é que exista essa confusão.

As atividades envolvidas nos processos de armazenagem e 
transporte de produtos fazem parte da cadeia de abastecimento 
e são tratadas estrategicamente como processo de logística. 
Dentro do conceito de integração e com o objetivo de 
satisfazer o consumidor final com o menor custo possível, a 
integração dos processos logísticos entre os elementos da 
cadeia de abastecimento visa reduzir ineficiências e melhorar o 
aproveitamento dos recursos.
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Assim, como apontava Chandler (1998), toda mudança estratégia 
requer uma estrutura organizacional que possibilite o seu sucesso. Nesse 
sentido, a área de logística passa a atuar com as seguintes estruturas:

Logística de suprimento 

Diz quando, quanto, o que comprar e como comprar. É a logística 
de suprimentos que será responsável por realizar a solicitação ao 
fornecedor no momento em que o produto for necessário. Está 
relacionada com a entrada de produtos na empresa e envolve 
atividades como recebimento e tratamento logístico dos materiais.

Logística interna 

Cuida do fluxo interno de matéria-prima e produtos acabados 
dentro da empresa e envolve atividades como recebimento, 
armazenamento e movimentação de materiais. Está ligada às áreas 
de suprimento e distribuição.

Logística de distribuição 

Está ligada à distribuição física dos produtos acabados. Tem 
interface com a logística interna e principalmente com o marketing, 
pois irá garantir o nível de serviço ofertado ao cliente.

Logística reversa 

Área da logística associada ao retorno de produtos, que pode 
se dar na substituição, reutilização ou reciclagem de materiais. Irá 
apoiar o marketing para assegurar a imagem da empresa.

Atividades de aprendizagem

1. Além de definir os canais a serem utilizados é preciso também definir as 
propriedades dos canais que estão relacionadas à:

a) Dimensão e multiplicidade.
b) Extensão e amplitude.
c) Valores e trocas.
d) Logística e multiplicidade.
e) Amplitude e valores.



U2 - Atacado 73

2. No canal de distribuição podemos ter os seguintes níveis: canal de nível 
zero, de um nível e de dois níveis. Sobre o canal de nível zero é correto 
afirmar que é:

a) Quando existe um intermediário entre o fabricante e o consumidor 
final, ou seja, o fabricante vende diretamente ao varejista. 
b) Quando existem dois intermediários entre o fabricante e o consumidor final.
c) Quando o fabricante vende diretamente ao consumidor final. São os 
casos de venda porta a porta. 
d) Quando existem três intermediários entre o fabricante e o consumidor final.
e) Quando existem mais de três intermediários entre o fabricante e o 
consumidor final.

Fique ligado

Ao estudar sobre o setor atacadista você pode entender melhor o 
seu conceito e a segmentação de mercado em que ele atua.

Você foi levado a compreender que dentro do setor existem 
diferentes possibilidades de atuação, demonstradas pelos formatos que 
encontramos no mercado, que assim como o varejo busca atender às 
necessidades de seus clientes, mas que no caso do atacado tem uma 
característica peculiar, pois ele deve pensar tanto no fabricante (seu 
fornecedor) quanto no varejista (seu cliente). Por meio dessa análise 
você pode compreender a vocação de colaboração do setor. Ao 
analisar as funções que os atacadistas exercem, pode entender melhor a  
sua importância.

Você também pôde compreender o conceito de cadeia de 
abastecimento e como as empresas vêm o adotando para criar vantagens 
competitivas sustentáveis. Ao estudar o seu desenho você pode entender 
a abrangência de seus processos e identificar que o alinhamento pode 
ser dar com o envolvimento de várias áreas das empresas que compõem 
a cadeia de abastecimento. E compreender que estratégias relacionadas 
à logística permitem entregar mais valor ao cliente.

Para concluir o estudo da unidade

Concluímos esta unidade de estudo com a certeza de que nada 
é certo, ou seja, o setor atacadista mostra que é preciso sempre 
inovar e buscar novas alternativas de atuação. Por ser um setor 
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intermediário, possui uma forte vocação para a colaboração, de 
outra forma não consegue permanecer competitivo no mercado.

A inovação é necessária a todo o momento no ambiente 
organizacional, e o profissional de marketing precisa estar alinhado 
às transformações que acontecem no setor em que atua e também 
no ambiente geral.

O grande desafio muitas vezes é transpor os conceitos aplicados 
em grandes empresas e em mercados globais para a realidade de 
atuação local e nos diferentes formatos de organizações.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Atuam como uma extensão do fabricante, vendem exclusivamente 
para a indústria, na maioria das vezes pertencendo ao mesmo grupo. Essa 
descrição corresponde a que tipo de atacadista?

a) Brokers.
b) Escritórios de vendas.
c) Autônomos.
d) Agentes e corretores.
e) Distribuidor restrito.

2. É correto afirmar que a definição do melhor canal de distribuição irá 
depender da análise de funções. Nesse sentido, as funções são:
I. Indução da demanda.
II. Satisfação da demanda.
III. Serviço de pós-venda.
IV. Troca de gestão.

Está correto o que se afirma em:

a) I apenas.
b) II apenas.
c) III e IV apenas.
d) II, III e IV apenas.
e) I, II e III apenas.
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3. São os mais tradicionais onde o fabricante vende a um atacadista, 
que por sua vez vende ao varejista e esse último realiza a parte final da 
operação com a entrega do produto ao consumidor final. Essa definição 
se refere ao seguinte tipo de canal:

a) Vertical.
b) Horizontal.
c) Disfuncional.
d) Multicanal.
e) Híbrido.

4. Sobre a cadeia de suprimento complete a frase a seguir:
Abrange todas as atividades relacionadas com o fluxo e _______ de 
mercadorias desde o estágio da _______ até o usuário _______, bem como 
nos respectivos fluxos de informação.
Assinale a alternativa que completa corretamente a frase:

a) Distribuição – indústria – comercial.
b) Transformação – logística – virtual.
c) Criação – manipulação – intermediário.
d) Transformação – matéria-prima – final.
e) Comercialização – divulgação – final.

5. Diz quando, quanto, o que comprar e como comprar. No momento 
em que o produto for necessário é a logística de suprimentos que será 
responsável por realizar a solicitação ao fornecedor. Está relacionada com 
a entrada de produtos na empresa e envolve atividades como recebimento 
e tratamento logístico dos materiais. Essa descrição corresponde à:

a) Logística interna.
b) Logística reversa.
c) Logística de suprimento.
d) Logística multifuncional.
e) Logística diferencial.
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Unidade 3

Nesta unidade de estudo você compreenderá a 
importância de entender comportamento do consumidor 
para o varejo, quem são os consumidores, qual é o 
comportamento de compra dos consumidores e como 
se dá esse comportamento quando se trata de serviços. 
Também terá oportunidade de aprender sobre os novos 
hábitos de consumo na era da informação.

Objetivos de aprendizagem

Comportamento do 
Consumidor

Luisa Maria Sarábia Cavenaghi

Seção 1 | Entendendo o comportamento do consumidor: quem 
são os consumidores? O que os consumidores compram?

Nesta seção você estudará sobre o conceito de comportamento 
do consumidor, a evolução desse estudo, qual sua origem e como 
esses estudos estão se desenvolvendo. Também conhecerá as 
características dos clientes, sobre as quais serão abordadas as 
variáveis de segmentação, os tipos de consumidores, bem como 
seus diferentes papéis. Outra abordagem será a respeito do que os 
consumidores compram, estudando a classificação dos produtos/
serviços e especialidades. 

Seção 2 | Comportamento de compra; comportamento de 
compra em um contexto de serviço; os novos hábitos de consumo 
na era da informação

Nesta seção estudaremos o comportamento de compra dos 
consumidores e entenderemos as diferenças quando se trata do 
comportamento de compra em um contexto de serviço. Também 



serão discutidos os novos hábitos de consumo na atual realidade de 
hiperconectividade do consumidor.



Agora que você já estudou o conceito de varejo, passando por 
sua evolução histórica, compreendendo também os principais 
aspectos da logística no varejo, já está preparado para perceber o 
comportamento do consumidor, entendendo sua importância para 
o varejo e como esse comportamento vem passando por profundas 
mudanças advindas da evolução da tecnologia, principalmente dos 
meios de comunicação e do advento da internet. Vivemos na era da 
informação, na era dos consumidores hiperconectados e isso tem 
mudado muito a forma de pensar o varejo, a comunicação com 
o cliente, a maneira como os consumidores compram, a logística, 
enfim, tudo vem se transformando na tentativa de entender e atender 
esse novo consumidor. Por isso é tão importante para os varejistas 
compreenderem o comportamento do consumidor, saber que seu 
sucesso depende de um alinhamento com esses consumidores 
e, para isso, é necessário tempo, dedicação e recursos, buscando 
entender o processo decisório, ou seja, as diversas variáveis que 
podem influenciar o comportamento de compra desse consumidor. 
No atual cenário, torna-se essencial conhecer e aprender quais são 
os novos hábitos de consumo do consumidor do século XXI, além 
de compreender as questões que envolvem o consumo exagerado e 
que são pautas de discussões no mundo todo, como preocupações 
com a escassez dos recursos naturais, degradação do meio ambiente, 
extinção dos animais e a situação de miséria de uma grande 
parte da população mundial, que vive abaixo da linha da pobreza.

Introdução à unidade
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Seção 1
Entendendo o comportamento do consumidor: 
quem são os consumidores? O que os 
consumidores compram?

O estudo do comportamento do consumidor está inserido 
na ciência mercadológica, é um campo que vem despertando 
cada vez mais o interesse das diversas instituições. Nesta seção 
você irá compreender a evolução do estudo do comportamento 
do consumidor, um campo multidisciplinar, que envolve o 
conhecimento das mais diversas áreas. É importante esse 
entendimento da dimensão do estudo do comportamento do 
consumidor e sua evolução para perceber como o varejo também 
vem mudando suas estratégias e práticas no intuito de satisfazer os 
consumidores nos mais diversos hábitos de consumo. 

Introdução à seção

1.1 | Entendendo o comportamento do consumidor

O estudo do comportamento do consumidor não é algo tão 
simples, como alguns podem imaginar, também não é apenas algo 
que diz respeito ao mercado, as organizações, aos varejistas que 
querem vender para esses consumidores. Mas faz parte do campo 
de conhecimento da ciência mercadológica, e para Samara e Morsch 
(2005), faz parte do interesse de diversas instâncias, como instituições 
civis e públicas, escolas e universidades, empresas e organizações, 
além dos profissionais de marketing e administração.

O comportamento do consumidor faz parte de um processo 
contínuo e não se limita ao que acontece no instante em que um 
consumidor entrega dinheiro ou apresenta o cartão de crédito, 
recebendo em troca uma mercadoria ou serviço. Embora a troca seja 
considerada uma parte importante do comportamento do consumidor, 
a visão mais abrangente enfatiza o processo de consumo, o que inclui 
as questões que influenciam o consumidor antes, durante e depois da 
compra. (SOLOMON, 2011).
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Na definição de Samara e Morsch, o comportamento do consumidor

[...] se caracteriza como processo: um conjunto de estágios 
que envolve a seleção, a compra o uso ou a disposição 
de produtos, ideias ou experiências para satisfazer 
necessidades e desejos. Esse processo é contínuo, não se 
limitando apenas no momento da compra, quando a troca 
se efetiva. Embora a troca seja a essência do marketing, 
o entendimento mais amplo está em todo processo de 
consumo, o que inclui os aspectos que influenciam o 
consumidor, antes, durante e depois da compra. (SAMARA; 
MORSCH, 2005, p. 3)

Para o varejista, nunca foi tão importante compreender o 
comportamento do consumidor. Quando não existia tamanha 
concorrência, apenas os fabricantes se preocupavam em pesquisar o 
comportamento dos consumidores, contudo, hoje, com o aumento 
da concorrência, inúmeras possibilidades de consumo, novos 
formatos de lojas, o varejo virtual, as diferentes mídias promocionais 
e a hiperconectividade torna cada vez mais necessário entender o 
comportamento do consumidor.

Essa compreensão do comportamento do consumidor envolve 
perceber o porquê e de que maneira as pessoas compram, no intuito 
de atender cada vez melhor. Quando se pensa nas estratégias de 
marketing que são bem-sucedidas no varejo, é preciso não apenas 
identificar as necessidades dos segmentos de consumidores de uma 
organização, mas compreender como é desenvolvido o processo 
decisório que leva ao consumo. (PARENTE; BARKI, 2014)

Cada vez mais os varejistas têm a consciência de que atender as 
necessidades e desejos dos consumidores, sendo uma questão de 
sobrevivência. Em um mundo hiperconectado, pessoas insatisfeitas 
falam disso para outras pessoas, outros consumidores e, nas redes 
sociais, isso se multiplica de uma maneira imensurável.

Compreender esse comportamento do consumidor não é uma 
tarefa simples, já que de acordo com Parente e Barki (2014) não se 
trata apenas de entender as dimensões observáveis (definida como 
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atividade física), mas também a dimensão que acontece na mente do 
consumidor. O comportamento humano envolve muitas variáveis, 
por isso é algo muito complexo.

A multidisciplinaridade do estudo envolve áreas como: psicologia, 
sociologia, direito e filosofia. O comportamento do consumidor estuda 
o comportamento humano nas suas características de consumo e 
das relações de troca. A todo momento do nosso cotidiano estamos 
consumindo alguma coisa, todos nós somos consumidores. Cada 
vez mais as empresas se utilizam de pesquisas de relacionamento, 
desenvolvem o marketing interno e transformam a cultura da 
organização no intuito de analisar dados e informações a respeito 
dos consumidores. São utilizadas as mais diversas ferramentas, 
desde reuniões avaliativas com os clientes, até o desenvolvimento de 
produtos com a participação deles. (SAMARA; MORSCH, 2005). 

Questão para reflexão

Muitas empresas ainda tratam o comportamento do consumidor 
apenas como a ponta de um iceberg. Como essa metáfora do iceberg 
pode ajudar a compreender o comportamento do consumidor? 

Figura 3.1 | Iceberg humano: o consumidor é como um iceberg

Fonte: Samara e Morsch (2005. p. 5).

Ação (Comportamento)

Motivos 
(Causas)

 � Necessidades
 � Crenças
 � Atitudes
 � Percepção
 � Preconceitos
 � Motivação
 � Hábitos
 � Estado de espírito
 � Etc...
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A metáfora do iceberg ajuda compreender que o consumidor é 
muito mais do que é possível enxergar e, assim como os blocos de 
gelo polares, sua parte mais poderosa e importante fica invisível aos 
nossos olhos. Para Samara e Morsch (2005), essa metáfora não só 
ajuda a compreender o conceito das diversas variáveis submersas 
que influenciam o comportamento das pessoas, seres complexos, e 
em constante evolução, como explica fundamentalmente as razões 
do fracasso de muitas empresas e profissionais de marketing ao 
subestimarem o que veem. Por não vislumbrarem a imagem total do 
corpo em movimento, não são capazes de perceber sua real dimensão, 
forma e conteúdo, cometendo facilmente equívocos e julgamentos, 
que podem levá-los a um verdadeiro desastre. Considerando que o 
conhecimento é a grande fonte de vantagem competitiva em nossa 
era, as empresas que melhor souberem acessar a parte submersa dos 
icebergs que povoam o mercado e transformar esse conhecimento 
em soluções concretas que forneçam o provimento da sua satisfação, 
serão aquelas que prevalecerão.

Mas você pode estar questionando, como se deu a evolução do 
estudo do comportamento do consumidor? De acordo com Samara 
e Morsch (2005), os primeiros manuais sobre o comportamento do 
consumidor foram escritos na década de 60. A psicologia sempre 
esteve presente, no século XX foi referência ajudando na compreensão 
da dinâmica do comportamento de compra das pessoas. A ciência 
da administração foi influenciada pela propagação de estudos 
comportamentais, como as teorias sobre a motivação humana, e isso 
refletiu nos anunciantes e em seus discursos persuasivos da década 
de 50, período este em que surgiu o conceito de marketing e, partir 
desse conceito, o estudo do comportamento do consumidor foi 
reconhecido como uma área própria de conhecimento.

Desde a segunda metade do século XX, a orientação de 
marketing, mostrando a importância de se conhecer para satisfazer 
as necessidades do consumidor, tornou o estudo do comportamento 
do consumidor indispensável. 

A era modernista, a partir dos anos 50, foi marcada por 
estudos positivistas feitos por meio de experimentos, técnicas 
de levantamento e observação, buscando prever as ações do 
consumidor. Esses estudos concluíram que os consumidores são 
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racionais (tomam decisões depois de pesar nas alternativas), que 
é possível medir os eventos de maneira objetiva, sendo admitida 
uma única realidade, que as razões comportamentais podem ser 
identificadas e, dessa forma, a empresa pode usar essas informações 
para induzir o comportamento e que os resultados podem ser 
generalizados para populações maiores (SCHIFFMAN; KANUN, 
2000 apud SAMARA; MORSCH, 2005).

No entanto, a partir do olhar da pesquisa motivacional, desenvolvida 
pelo psicanalista austríaco Ernest Dichter, as empresas começaram a 
compreender que os consumidores nem sempre tinham consciência 
dos motivos que fundamentam suas decisões de consumo. Dichter 
proferiu motivações ocultas e subjetivas dos consumidores por 
meio de métodos psicanalíticos freudianos. Esse tipo de pesquisa, 
conhecida como pesquisa qualitativa é comumente usada gerando 
novas ideias para campanhas promocionais (SCHIFFMAN; KANUN, 
2000 apud SAMARA; MORSCH, 2005).

A fase seguinte foi o pós-modernismo. Os estudiosos dessa 
fase eram conhecidos como interpretativistas ou experimentalistas 
e suas buscas estavam mais concentradas no ato do consumo do 
que no ato da compra, os pós-modernistas faziam experiências 
com os consumidores por meio de metodologias como etnografia, 
semiótica e entrevistas pessoais. Esses pesquisadores trouxeram a 
compreensão de que 

[...] não existe uma verdade única, objetiva: a realidade é 
subjetiva, as causas e os efeitos não podem ser isolados. 
A experiência de consumo é única, as interações 
pesquisador-pesquisado afetam os resultados da pesquisa 
e as descobertas normalmente não são generalizáveis para 
populações maiores. (SCHIFFMAN; KANUN, 2000 apud 
SAMARA; MORSCH, 2005 p. 11)

É importante destacar que na atual realidade, o consumo faz parte 
de uma das questões mais discutidas desse século, pois faz parte de 
um dos grandes dilemas enfrentados pela comunidade global. Os 
países economicamente desenvolvidos estão acabando com os 
recursos naturais globais em um ritmo assustador. São consumidos 
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cada vez mais alimentos e um grande número de crianças estão acima 
do peso e sem saúde. (Existem consumidores que estão buscando um 
estilo de vida mais saudável). Porém, boa parte das pessoas no mundo 
são privadas dessas oportunidades de consumo e lutam muitas vezes 
para satisfazer as necessidades básicas de nutrição. Os pesquisadores 
estimam que até 2020, mais de 2 milhões de pessoas viverão em 
favelas ou bairros pobres (SOLOMON, 2011, 2016).

A preocupação com todas essas questões, as novas tendências 
e mudanças econômicas, o desenvolvimento tecnológico, que 
intensificou ainda mais o aumento da concorrência visto que a oferta 
de produtos e serviços disponíveis nas lojas virtuais 24 horas por dia é 
gigantesca, além do elevado nível de exigência dos consumidores e 
os problemas ambientais e sociais causados pelo consumo exagerado 
no planeta, tornaram o estudo do comportamento do consumidor 
ainda mais importante, não apenas do ponto de vista comercial, mas 
também e principalmente porque envolve os problemas sociais. 

Uma figura importante nesse sentido foi Muhammad Yunis, 
ganhador do prêmio Nobel da Paz em 2006. Muhammad é economista 
de formação e professor universitário em Bangladesh. A universidade 
em que Muhammad ministrava suas aulas ficava ao lado de uma favela 
e isso fez com que ele buscasse ir além da teoria que ensinava aos 
seus alunos. Ele concebeu o microcrédito para aquela comunidade 
vizinha da universidade, financiando aqueles consumidores pobres 
que queriam começar seu próprio negócio. Esse tipo de negócio é 
chamado de empreendedorismo social. (SOLOMON, 2011)

Yunis traduz o empreendedorismo social como um negócio que 
o lucro deve ser todo reinvestido na própria empresa e não distribuído 
para os acionistas, dessa forma não se perderia o real propósito da 
empresa por ser influenciada por outros interesses. No entanto, 
percebendo a dificuldade em encontrar investidores com esse 
formato, outras empresas, chamadas de negócios sociais, estão sendo 
desenvolvidas com o objetivo de resolver problemas sociais, mas nesse 
caso redistribuindo o lucro para os acionistas. (SOLOMON, 2011)

O consumo compartilhado também é uma nova forma de se pensar 
no consumo, buscando otimizar recursos e dessa forma poluir menos 
o planeta. No caso das bicicletas compartilhadas, além de minimizar 
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a poluição do ar, ainda possibilita uma melhor mobilidade urbana. 
A bicicleta compartilhada pode ser exemplo de um negócio social 
quando é ofertado por empresas que recebem um retorno financeiro, 
ou como no exemplo de Fortaleza – CE, pode ser considerado um 
empreendimento social. A prefeitura com o patrocínio de empresas, 
oferece gratuitamente a bicicleta compartilhada em regiões de 
periferia, o usuário pode ficar por até 14 horas com a bicicleta sem 
nenhum custo, devolvendo nas estações programadas. 

Para saber mais

Quer saber mais sobre o comportamento dos consumidores na América 
Latina? Acesse os links do estudo feito pela empresa de pesquisas 
Euromonitor International e pela empresa de consultoria Nielsen: <http://
www.apexbrasil.com.br/Noticia/ESTUDO-APONTA-ESTILOS-DE-VIDA-
DOS-CONSUMIDORES-DA-AMERICA-LATINA>; <https://www.nielsen.
com/br/pt/insights/reports/2016/5-insights-sobre-o-consumidor-na-
America-Latina.html>. Acesso em: 28 nov. 2018.

Agora que você já conheceu a evolução histórica do estudo do 
comportamento do consumidor, compreendendo sua importância 
na atual realidade, não apenas para as empresas, mas para a sociedade 
como um todo, vamos conhecer mais a respeito das diferentes fases 
da segmentação, as variáveis que determinam o comportamento de 
compra e os diferentes papéis exercidos pelos clientes.

1.2 | Quem são os consumidores?

Os consumidores não são iguais, possuem características, desejos 
e necessidades próprias. Inclusive um mesmo consumidor pode ter 
comportamentos diferentes dependendo da ocasião, da necessidade 
do momento ou seu envolvimento com a compra. Nesse sentido, 
a segmentação de mercado busca agrupar consumidores com 
características semelhantes. “Segmentar o mercado consiste em 
fragmentar um grupo heterogêneo, reunindo, em grupos menores, 
pessoas com características definidas e semelhantes, com o objetivo 
de atender melhor esse público” (PARENTE; BARKI, 2014, p. 70).
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Assim, os varejistas conseguem observar melhor quem são os 
clientes, como pensam, atuam ou realizam determinada tarefa, podem 
saber quais são seus anseios para conseguir atender esse público 
melhor que a concorrência.

Parente e Barki (2014) explicam que não existe uma única maneira de 
segmentar, mas existem quatro critérios que devem ser considerados 
quando se pensa em segmentação de mercado: Diferenciável, 
Mensurável, Substancial e Acessível.

Diferenciável – Quando o segmento tem suas necessidades 
conhecidas e retrata o grupo de consumidores; tais necessidades 
diferenciam esse grupo de consumidores de outros. Pessoas desse 
segmento possuem necessidades parecidas, buscam por benefícios 
similares e são satisfeitas por meio de ofertas também similares. Não se 
trata apenas de ofertas no sentido de pagamentos, mas pode significar 
um estilo de vida, como pessoas vegetarianas que buscam um estilo 
de alimentação diferente de outros grupos de consumidores e, 
normalmente, também adotam um outro tipo de filosofia de vida que 
aproxima os grupos similares e diferencia dos outros consumidores.

Mensurável – É o meio que o varejista utiliza para identificar quais 
consumidores fazem parte de determinado segmento. Ao identificar o 
segmento, verifica-se o tamanho desse mercado e como estão sendo 
impactados. No exemplo citado anteriormente, significa determinar 
quantas pessoas efetivamente adotam esse estilo de vida vegetariano e 
quantas estão dispostas a pagar por esses produtos.

Além de diferenciável e mensurável, é preciso que o segmento 
seja substancial. Significa que um segmento muito pequeno, com 
poder de compra pequeno, não será capaz de gerar uma receita 
considerável para sustentar as atividades específicas e diferenciadas. 
Um segmento pode ter grande expressão em uma região e ser 
insustentável em outras.

E um outro aspecto importante é a acessibilidade. Um segmento 
tem que ser acessível, o varejista deve ter a capacidade de chegar até 
seu público-alvo.

Desde a década de 50 aconteceram muitas mudanças em relação à 
segmentação de mercado. No Início do século XX ainda predominava o 
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marketing de massa, as empresas ofereciam apenas um tipo de produto 
para atender às necessidades da maior parte da população. Parente e 
Barki (2014) argumentam que entre as décadas de 50 e 60 passou-se 
a pensar em segmentação, procurando-se atender a necessidade de 
segmentos específicos de consumidores. E, progressivamente com 
as mudanças de formatos e alternativas varejistas e maior grau de 
exigência dos consumidores, muitas organizações passaram a adotar 
nichos de mercado formados por segmentos menores, conseguindo 
assim se destacar em relação as outras empresas. Além disso, com o 
avanço da tecnologia se tornou possível atender de forma ainda mais 
personalizada o cliente, com produtos diferenciados e únicos. Esse tipo 
de segmentação é chamado de Marketing One‑to‑One ou “Marketing 
Individual”.

Figura 3.2 | Diferentes fases da segmentação

Marketing de massa

Marketing de segmento

Marketing de nicho

Marketing individual

Fonte: Parente e Barki (2014, p. 71).

1.2.1 | Variáveis determinantes do comportamento 
do consumidor

As variáveis comuns estudadas a respeito do comportamento do 
consumidor, de acordo com Parente e Barki (2014) são: geográficas 
(regiões do país; tamanho da cidade; tipo de residência; atividade na 
área de influência, etc.) demográficas (idade; tamanho da família; 
raça; sexo; estado civil), socioeconômicas (nível de escolaridade; 
classe social; ocupação; rendimento familiar mensal; estilo de 
vida), psicográficas (personalidade; atitudes) e culturais, todas 
elas identificam os consumidores como indivíduos. Essas variáveis 
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são importantes na determinação das necessidades e desejos 
dos consumidores, que se distinguem conforme as variáveis, 
por exemplo, o hábito de consumo de um casal de professores 
universitários já aposentados é muito distinto dos hábitos de um 
casal de operários ainda jovem e com três crianças.

Quando pensamos em variáveis comportamentais, temos que 
considerar os aspectos mais visíveis do comportamento de compra 
(frequência de compra, por exemplo) ou aspectos mentais (não visíveis) 
do processo de compra (atitude em relação a variedade de loja).

1.2.2 | Os três papéis dos clientes

É importante destacar que é muito comum o indivíduo que 
utiliza um produto ser diferente daquele que realizou a compra 
ou que pagou por ela. Segundo Parente e Barki (2014), podem ser 
identificados três papéis em uma transação:

Comprador: é o indivíduo que participa da busca e da compra 
do produto.

Usuário: é quem consome, usa ou recebe os benefícios do 
produto ou serviço. 

Pagador: a pessoa que paga pela transação.

Para cada papel desempenhado, também existem distintas 
motivações, como exemplifica Parente e Barki (2014, p. 76):

Usuário: motivado por valores de desempenho do produto ou 
serviço e também pelos benefícios de ordem social ou emocional.

Comprador: valoriza aspectos tais como os serviços, a 
conveniência e a personalização do atendimento. 

Pagador: motivado pelos aspectos financeiros, tais como preço 
e facilidade de pagamento e de crédito.

Diante desse aspecto, é importante que os varejistas busquem 
compreender quem são os participantes do processo de compra 
e quais papéis exercem. Parente e Barki (2014) apresentam quatro 
tipos possíveis de especializações de papéis:
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1. Comprador e pagador diferente do usuário.

Nas lojas de confecções infantis ou de brinquedos, as 
crianças são as usuárias, já os pais ou tios exercem o papel de 
comprador e pagador. 

2. Usuário e pagador diferente do comprador.

Em um consultório médico, por exemplo, uma funcionária vai 
até uma loja especializada para comprar material médico, que serão 
utilizados e pagos pelos médicos.

3. Usuário e comprador diferente do pagador.

No caso dos jovens, acontece muito de serem os usuários e 
compradores, mas não os pagadores. Os jovens fazem diferentes 
tipos de compras e utilizam o cartão de crédito que será pago 
posteriormente por seus pais.

4. Usuário, comprador e pagador

Quando os três papéis são exercidos por uma única pessoa, 
tratando-se de itens de uso pessoal; é comum os consumidores 
exercerem os papéis de usuários, compradores e pagadores. 
Independentemente de exercer os três papéis, existem diferentes 
conjuntos de valores e motivações que vão influenciar o consumidor 
para cada um dos papéis que desempenha.

Até agora, você já deve ter percebido como o estudo sobre o 
comportamento do consumidor é algo complexo, mas ao mesmo 
tempo envolvente e que pode contribuir muito para melhorar o 
desempenho dos varejistas. Vamos conhecer um pouco mais a 
respeito dos tipos de produtos e a classificação dos varejistas.

1.3 | O que os consumidores compram?

A influência no comportamento de compra tem relação com o 
tipo de produto/serviço que está sendo adquirido. O conhecimento 
dessas classificações pode ajudar o varejista a entender melhor o 
comportamento de seus consumidores em suas lojas. Parente e Barki 
(2014) classificam os produtos/serviços quanto à disponibilidade em:
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Produtos de conveniência - são produtos que o consumidor não 
quer despender muito tempo ou esforço na compra. Geralmente 
são baratos, de uso frequente e os consumidores quase não fazem 
comparação. Os varejistas que ofertam esses produtos devem oferecer 
facilidade na compra, colocando os produtos em locais acessíveis. 
Também é importante pensar no acesso, pois os varejistas desse tipo 
de item precisam estar próximos a seus consumidores. Revistas, balas 
e salgadinhos são exemplos de produtos de conveniência que são 
comprados por impulso, pois estavam em locais de fácil acesso.

Produtos de compra comparada - são produtos de maior custo 
para o consumidor e por isso são realizadas comparações, pesquisas 
de preços e opções durante o processo de seleção e compra. Esses 
produtos envolvem eletrodomésticos, móveis e roupas. Neste caso, 
os consumidores estão mais dispostos a despender esforço na busca 
de informações relacionadas a estilo qualidade ou preço. Os varejistas 
devem valorizar os aspectos considerados pelos consumidores no 
processo de comparação entre os diferentes produtos. Por exemplo, 
existem consumidores que são mais sensíveis a preço, outros se 
preocupam com a durabilidade ou estilo.

Especialidade - esses produtos são de marcas sofisticadas com 
características únicas, por isso os consumidores que adquirem esse tipo 
de produto estão dispostos a investir tempo e percorrer longas distâncias 
para sua aquisição. Normalmente são consumidores que já sabem o 
que querem e não aceitam produtos substitutos. São exemplos desses 
produtos de “especialidade” as marcas de roupas exclusivas, móveis 
com designs especiais e objetos de arte. Nesse caso, é importante que 
o varejista reforce a fidelidade do consumidor à marca e à loja. Não é 
necessário estar em pontos convenientes neste caso, mas é preciso 
comunicar aos clientes sua localização.

Produtos não procurados - são produtos que normalmente as 
pessoas não pensam em comprar, ou não conhecem, por exemplo 
detectores de fumaça, jazigos ou seguros de vida. Esses produtos 
precisam de apoio da equipe de vendas. Um exemplo de produto não 
procurado é a garantia estendia ofertada por varejistas, principalmente 
do setor eletroeletrônico. Para conseguir vender esse tipo de serviço, é 
preciso um esforço da equipe de vendas, já que as pessoas no geral não 
planejam a compra de uma garantia estendida.
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1.3.1 | Classificação quanto à durabilidade dos 
produtos

Bens não duráveis - esses produtos são consumidos em poucos 
dias de uso, como uma caixa de suco, um pacote de fraldas descartáveis 
ou um pacote de biscoito. Por isso, são comprados com frequência.

Bens duráveis - são produtos que duram, por isso são utilizados por 
anos, como eletrodomésticos ou automóveis.

Bens semiduráveis - são produtos que duram alguns meses, por 
exemplo: perfumes, cosméticos, canetas e pilhas.

Quadro 3.1 | Exemplos de classificação de varejistas

Bens Conveniência
Compra 

comparada
Especialidade

Não duráveis Padaria Supermercados
Lojas de produtos 
orgânicos, vinhos

Semiduráveis Bazar, papelaria Loja de confecção  Perfumes

Duráveis Borracheiros Eletroeletrônicos
Concessionária de 
carros importados, 

galeria de arte

Fonte: Parente e Barki (2014, p. 78).

Muitas empresas fazem pesquisas para saber por quê os 
consumidores compram, porém, é importante destacar que o ambiente 
pode influenciar no momento da compra. Quando o consumidor passa 
por uma entrevista, muitas vezes ele é retirado do ambiente que exerce 
essa influência em seu comportamento e acaba respondendo de forma 
superficial a respeito do processo decisório, não recordando que o 
provador bonito ou a simpatia do vendedor pode ter sido determinante 
no instante da compra. (GRAVES, 2011).

Para saber mais

Aprenda mais sobre um novo conceito de agências bancárias no 
Brasil. Disponível em: <https://www.everis.com/brazil/pt-br/news/
newsroom/everis-oferece-novo-conceito-para-agencias-bancarias-
com-tecnologias-digitais>. Acesso em: 28 nov. 2018. 
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Atividades de aprendizagem

1. Não existe uma única maneira de segmentar, mas existem critérios que 
devem ser considerados quando se pensa em segmentação de mercado. 
(PARENTE; BARKI, 2014). Nesse contexto, analise a afirmação a seguir:
Ao identificar o segmento, verifica-se o tamanho desse mercado e como 
estão sendo impactados.

Assinale a alternativa que diz respeito ao critério apresentado:

a) Diferenciável.
b) Mensurável.
c) Substancial.
d) Acessibilidade.
e) Especialidade.

2. O estudo do comportamento dos consumidores passou por diferentes 
fases. Os interpretativistas ou experimentalistas estavam mais concentrados 
no ato do consumo do que no ato da compra, faziam experiências com 
os consumidores por meio de metodologias, como etnografia, semiótica 
e entrevistas pessoais.
Assinale a alternativa correta a respeito da fase de estudo do comportamento 
do consumidor apresentada.

a) Pós-modernistas.
b) Modernistas.
c) Ativistas.
d) Realistas.
e) Pré-modernistas.
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Seção 2

Comportamento de compra; comportamento 
de compra em um contexto de serviço; os novos 
hábitos de consumo na era da informação

Após aprender a respeito da evolução do estudo do 
comportamento do consumidor, compreendendo sua importância 
para o varejo e para sociedade como um todo, além de conhecer 
as variáveis do comportamento dos consumidores e seus diferentes 
papéis, você vai poder aprender mais a respeito do comportamento 
de compra, compreendendo como se dá esse comportamento em 
um contexto de serviço, bem como conhecer os novos hábitos de 
consumo na era da informação.

Introdução à seção

2.1 | Comportamento de compra

O comportamento humano é algo muito complexo e existem 
diversos fatores que podem influenciar as decisões. Porém, de acordo 
com Parente e Barki (2014), existem modelos de comportamento 
de compra que ajudam a representar de maneira menos complexa 
o comportamento do consumidor. 

Questão para reflexão

Você já parou para pensar a respeito de como se dá as etapas da 
compra? Reflita sobre a seguinte questão: como acontece todo 
processo decisório do consumidor?

Parente e Barki (2014) adaptam o modelo desenvolvido por 
Blacwell, Miniard e Engel, o qual reconhece sete estágios no 
processo decisório de compra.
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Figura 3.3 | Modelo dos sete estágios do processo de compra

Conhecimento 
da necessidade

Busca de 
informações

Avaliação de 

alternativas pré-

compra

Compra Consumo
Avaliação 
pós-compra

Descarte

Fonte: adaptada de Parente e Barki (2014. p. 78).

O estágio começa quando o consumidor indica uma necessidade 
não atendida e acredita que, por meio da compra de um produto ou 
serviço, poderá solucionar esse problema de escassez (reposição de 
bens e serviços) ou quando o consumidor percebe algum desejo não 
realizado (itens ainda não consumidos).

Após o reconhecimento do problema, o consumidor passa a 
pesquisar alternativas, indo até lojas e procurando informações. A fase 
de decisão de compra acontece quando o consumidor está na etapa 
de avaliar as alternativas. Mas o estágio não termina após a compra, 
existe o consumo do produto ou serviço que é seguido de reavaliação 
a respeito da decisão, que vai mostrar um sentimento de satisfação ou 
insatisfação. (PARENTE; BARKI, 2014). No final do processo, existe o 
descarte do produto. Atualmente, com a preocupação em preservar 
o meio ambiente, este estágio final passou a ser mais valorizado, tanto 
pelos fabricantes como pelos varejistas.

O processo de compra começa com o estímulo. A percepção da 
necessidade se dá pela identificação de algo que não está como o 
consumidor gostaria. Essa inquietação pode ser percebida em vários 
âmbitos, no plano físico, por exemplo, por meio de necessidade de 
proteção ou necessidades fisiológicas, no plano mental (necessidades 
psicológicas), no plano emocional (necessidades de auto realização e 
busca da felicidade) e no plano espiritual (crenças e valores) (PARENTE; 
BARKI, 2014).

Após resolver o problema, o consumidor passa para a etapa de 
busca de informação. O comportamento de compra se distingue 
pelas diferenças de consumidores e tipos de produtos. Os processos 
de busca de informação vão depender dos custos, da significância 
do produto, do conhecimento e da experiência do consumidor no 
que diz respeito ao produto. O varejista precisa compreender os 
distintos comportamentos de compra para conseguir melhor se 
ajustar e conseguir conquistar o consumidor.
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Dentro desse contexto, Parente e Barki (2014) citam três aspectos 
identificados na busca de informação e comportamento de compra: 
comportamento de compra rotineira, solução limitada de problemas e 
solução extensiva de problemas.

Comportamento de compra rotineira - são compras que o 
consumidor realiza frequentemente que envolvem produtos de 
baixo custo, conhecidos como produtos de conveniência, vendidos 
normalmente em supermercados, padarias, postos de combustível 
e farmácias. 

Na decisão de compra rotineira, o consumidor pode agir de 
diferentes maneiras dependendo do produto, no caso de um 
refrigerante, por exemplo, pode haver uma marca preferida e não abrir 
mão disso, nesse caso, a compra é rapidamente decidida. Já produtos 
como ovos ou sacos de lixo, são escolhidos mais pelas características 
do produto do que pela marca, por exemplo, a capacidade da 
embalagem do saco de lixo, a cor dos ovos ou aparência. Também 
em outros casos, o consumidor pode escolher duas ou três marcas 
de sua preferência e fazer a escolha conforme o melhor preço na 
ocasião da compra (PARENTE; BARKI, 2014).

Em todos exemplos citados o consumidor já possui um repertório de 
informações e experiências que facilitam decidir rapidamente a compra. 
É importante que os varejistas não deixem faltar esses produtos na loja, 
gerando insatisfação no consumidor habituado a adquiri-los. 

Existe pouco envolvimento no comportamento de compra 
rotineira. Por isso, muitos consumidores procuram inovar, adotando um 
comportamento de compra não planejado, nesse caso, os estímulos na 
loja tem um papel importante, como degustação de diversas marcas.

Solução limitada de problemas - esse tipo de comportamento ocorre 
quando o consumidor já está habituado com o serviço ou produto, no 
entanto, ainda não conhece todas as opções de marcas disponíveis. É 
um tipo de solução limitada de problema, pois o consumidor restringe o 
número de atributos que vai avaliar na decisão de compra. É também um 
tipo de comportamento normalmente encontrado em consumidores 
que estão adquirindo produtos de compra comparada, como camisas, 
liquidificadores, calçados, etc. Nesse caso, o varejista deve se atentar 
para as formas como os produtos estão dispostos nos pontos de venda, 
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possibilitando que o consumidor encontre facilmente as informações 
que deseja saber a respeito dos produtos e alternativas da loja (PARENTE; 
BARKI, 2014).

Solução extensiva de problemas - geralmente são compras de 
produtos ou serviços de alto custo e ocasionais, o consumidor muitas 
vezes está experimentando e comprando esse tipo de produto pela 
primeira vez, não sabe muito a respeito de marcas e modelos nem 
conhece as características que devem ter esse tipo de produto para 
que tenha qualidade. Por isso, é um tipo de compra que exige esforço 
do cliente, um processo de conhecimento, busca de informações e 
análises das diversas opções encontradas. Esse é o tipo de venda que 
o varejista deve investir em um vendedor especializado, tirando todas as 
dúvidas do consumidor a respeito das categorias e modelos possíveis 
(PARENTE; BARKI, 2014).

A busca e as fontes de informação - a busca de informação vai 
depender do tipo de solução de problema e da experiência anterior do 
consumidor a respeito do produto ou serviço que está buscando. Por 
exemplo, quando se trata de compras rotineiras em que o consumidor 
já tem suas marcas preferidas, ele vai buscar informações que já estão 
guardadas em sua memória, algumas vezes pode adicionar o mínimo de 
informações externas, buscando preço em diferentes varejistas ou uma 
marca substituta (PARENTE; BARKI, 2014).

Quando se trata de solução limitada ou extensiva de problema, o 
consumidor realiza uma busca de informações e, normalmente, com 
o auxílio de dois tipos de fontes, as dominadas pelos varejistas e as 
dominadas pelos consumidores. 

Os autores explicam que as fontes vindas dos varejistas são 
provenientes de propagandas, conveniência, desconto, procurando 
mostrar ao consumidor as qualidades e diferenciais do produto ofertado 
por seu estabelecimento. Na própria loja também são oferecidas 
informações por meio do pessoal de vendas, displays, promoções no 
ponto de venda, comunicação visual, os quais buscam apresentar o 
produto mostrando as condições de pagamento e procuram motivar o 
consumidor para compra.

A outra fonte dominada pelo consumidor são dados que podem ser 
encontrados nas conversas com a família, amigos e pessoas formadoras 
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de opinião. Quando os produtos são mais caros e demandam mais 
tempo na tomada de decisão, os consumidores costumam utilizar mais 
esse tipo de fonte. Por isso, nesse tipo de venda é importante que os 
varejistas busquem influenciar os formadores de opinião.

Análise das alternativas - ao final da etapa de busca de informações, 
os consumidores passam a fase de comparação e avaliação das distintas 
alternativas a fim de decidirem sobre o local de compra. Além de analisar 
e comparar os diferentes produtos e marcas, nessa etapa também 
analisa-se opções de lojas para efetuar a compra. “Dentro do processo 
de compra, os consumidores tipicamente identificam um grupo de lojas 
que eles elegem ao fazer suas decisões de compra. ” (PARENTE; BARKI, 
2014 p. 85). Por isso, o varejista busca não só fazer parte do grupo de 
lojas eleitas pelo consumidor, mas também tornar a principal opção do 
segmento-alvo de consumidores.

De acordo com Parente e Barki (2014), os consumidores avaliam 
os produtos por meio de diferentes atributos, os quais variam de 
acordo com o tipo de loja. Por exemplo, quando o consumidor 
vai até uma farmácia, ele vai considerar diferentes atributos do que 
quando vai até uma peixaria ou um salão de cabelereiros. Ainda que 
os atributos mudem conforme o tipo de segmento, os autores os 
classificam identificando seis variáveis do mix varejista conforme o 
quadro a seguir.

Quadro 3.2 | Exemplo de atributos para a avaliação de varejistas

6 P’s de Produtos Exemplos de Atributos

P – Mix de Produtos • Variedade – amplitude e profundidade.
• Qualidade dos produtos.
• Exclusividade de estilos ou de design.

P – Apresentação • Layout, departamentalização e planograma.
• Decoração e atmosfera.
• Comunicação visual e sinalização.
• Conforto.

P – Preço • Layout, departamentalização e planograma.
• Decoração e atmosfera.
• Comunicação visual e sinalização.
• Conforto.

P – Preço • Preço dos produtos.
• Benefício/custo dos produtos.
• Prazo e forma de pagamento.
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6 P’s de Produtos Exemplos de Atributos

P – Promoção • Propaganda.
• Promoções no ponto de venda.
• Programas de fi delização.

P – Pessoal • Rapidez no atendimento.
• Interesse e cortesia no atendimento.
• Qualifi cação técnica no atendimento.
• Serviços oferecidos.

P – Ponto e localização • Proximidade
• Facilidade de acesso
• Complementaridade com outras lojas.

Fonte: Parente e Barki (2014, p. 85).

Existem inúmeros fatores que influenciam no comportamento 
de compra dos consumidores: “... os esquemas mentais de busca de 
informação, o processo de análise das informações, a memória, o 
envolvimento com o produto, a atmosfera das empresas, questões 
emocionais e a questão da atitude das pessoas. ” (PARENTE; 
BARKI, 2014 p. 85). O conceito de atitude pode contribuir para o 
entendimento de como os consumidores analisam os atributos. De 
acordo com Parente e Barki, 

Atitudes são predisposições positivas ou negativas para com 
objetos ou grupo de objetos. As atitudes levam as pessoas 
a sentir simpatia ou antipatia, a gostar ou não gostar, a 
sentir atração ou rejeição. As atitudes são construídas na 
mente das pessoas e determinam o seu comportamento de 
compra. (PARENTE; BARKI, 2014, p. 85)

As atitudes podem ser aprovadas ou modificadas baseadas nos 
resultados de experiências dos consumidores que possibilitaram o 
processo de aprendizagem. Por isso, a imagem que os consumidores 
têm de algum estabelecimento pode melhorar ou piorar ao longo 
do tempo.

Decisão de compra - depois das etapas de reconhecimento das 
necessidades, busca de informações, avaliação de alternativas pré-
compra, o consumidor passa para a etapa de decisão.

As decisões sofrem influências de variáveis, como fidelidade à 
marcas e varejistas, tempo destinado para compra, características do 
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produto, processo de compra praticado pelo consumidor, horário 
de funcionamento da loja, localização e outros atributos de mix de 
marketing da loja. (PARENTE; BARKI, 2014)

Quando se trata da compra na loja física, os esforços de merchandising 
são importantes no processo de compra. Os varejistas procuram 
influenciar não somente a preferência do consumidor por sua loja, mas 
também as categorias e marcas que esses consumidores irão comprar.

Cada categoria de produto é distinta no que se refere ao lucro para 
o varejista. Por exemplo, as marcas próprias (exclusivas dos varejistas) 
são os produtos que os varejistas têm mais interesse em vender já que 
melhoram sua imagem e trazem maior lucratividade. O local onde 
os produtos são distribuídos também são importantes no processo 
decisório, produtos dispostos na altura da visão dos olhos, são mais fáceis 
de serem encontrados e manuseados e, dessa forma, proporciona que 
os consumidores escolham esses produtos em vez de outros menos 
lucrativos, dispostos em locais menos visíveis. (PARENTE; BARKI, 2014)

A ida do consumidor até a loja pode significar ou não a concretização 
de uma compra. A possibilidade de comprar, a quantidade de produtos 
e o instante do ato tem relação com ações próprias de marketing, 
podemos tomar como exemplo a entrada de um novo produto no 
mercado, mudanças de preços, a retirada de um produto, etc. Porém, 
a decisão também é influenciada pelo evento (momento de compra), 
estilo de compra do consumidor. Dentro desse contexto, são destacadas 
três modalidades de compra, de acordo com Parente e Barki (2014): 
planejada, não planejada ou por impulso.

A compra planejada é aquela em que o consumidor se organiza 
antecipadamente. A compra em uma farmácia, por exemplo, muitos 
itens fazem parte da lista ou da receita médica, isso é considerado 
compra planejada. Contudo, aquelas compras que são pensadas 
antecipadamente à ida até a loja, mas que não são colocadas no papel, 
também são consideradas compras planejadas.

Também existe a compra não planejada (racional), são as compras 
que não são pensadas até entrar na loja, entretanto, no momento 
que se está na loja avalia racionalmente uma nova opção de compra 
e decide comprar. Parente e Barki (2014) explicam que uma situação 
recorrente de compra não planejada é de produtos de “reestocagem”, 
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aqueles produtos que o consumidor compra rotineiramente. Na maioria 
das vezes, o consumidor não planejou comprar aquele produto, porém, 
algum estímulo, como ofertas ou uma abordagem diferenciada do 
vendedor o convenceu a antecipar a compra.

Outro tipo são as compras por impulso, itens comprados de 
forma espontânea e sem nenhuma intenção anterior. São compras 
não racionais, sem avaliação de necessidades e, normalmente, 
feitas rapidamente. 

Os autores explicam que existem ocasiões em que o comportamento 
de compra se mescla entre compra planejada e não planejada. Por 
exemplo, o consumidor pensou em comprar apenas uma camiseta, mas 
acabou levando três visto que estavam em promoção. Ou o consumidor 
planeja comprar algumas unidades de suco, mas deixa para decidir os 
sabores e a quantidade no local da compra. E outra situação é quando 
não encontra sua marca preferida de uma categoria de produto e leva 
uma marca substituta.

É comum os varejistas estimularem a compra não planejada em 
suas lojas utilizando merchandising e criando um ambiente agradável e 
estimulante. Utilizando-se de iluminação, música, cores e fragrâncias que 
criam um sentimento de bem-estar, além de técnicas de merchandising 
e a maneira como os produtos são distribuídos para estimular o interesse 
e favorecer a compra. Nesse sentido, a pesquisa que a Procter & Gamble 
realizou junto aos principais varejistas, comprovou que o consumidor 
brasileiro gasta de cinco a oito minutos na fila do caixa e, com isso, 
compram 37% de pilhas que não planejavam, 42% de lâminas de barbear 
e 63% das escovas de dentes que não estavam na lista inicial de compras, 
ou seja, compra por impulso. (PARENTE; BARKI, 2014).

Consumo - o consumo acontece tanto logo após a compra, dias 
ou até meses depois, como no caso de compra de fraldas, roupas, 
lâmpadas, etc. Já a compra de serviço pode acontecer no momento 
da compra em um salão de beleza ou pode ser postergado, a compra 
de uma massagem por exemplo, você pode comprar ou ganhar de 
presente e utilizar um mês depois.

Avaliação pós-compra - a próxima fase, citada por Parente e Barki 
(2014) após o consumo, é a de avaliação pós-compra. Nessa etapa, as 
atitudes, os sentimentos pós-compra podem aparecer nas primeiras 
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horas ou dias após a compra ter sido efetuada. É comum o consumidor 
fazer uma retrospectiva mental, analisando sua escolha em relação ao 
preço, local da compra, etc. Após fazer essa análise pode-se ter uma 
sensação de satisfação ou insatisfação.

O grau de contentamento do consumidor resulta da comparação 
entre o real e a expectativa. Em relação aos produtos, o consumidor avalia 
o desempenho e, para os varejistas, é avaliada a experiência de compra. 
No caso de insatisfação, pode acontecer a “dissonância cognitiva”, ou 
seja, a insatisfação com a loja pode fazer com que o consumidor fique 
ressentido com o varejista.

Parente e Barki (2014) explicam que muitos autores acreditam que 
pela grande variedade de opções de produtos e serviços existentes na 
atualidade, a chance de o consumidor se sentir insatisfeito é muito maior. 
Os mesmos autores citam Schwartz que ressaltou o termo paradoxo 
da escolha, argumentando que devido à grande quantidade de oferta 
de produtos existentes em um estabelecimento, o grau de felicidade 
do consumidor é menor, pois por ter tantas opções, há também muita 
dificuldade em escolher “a melhor” opção e acaba com a sensação de 
que outra escolha poderia ter trazido melhor resultado. Isso faz com que 
aumente a dissonância cognitiva.

Descarte - essa é a última fase do estágio do modelo do processo de 
decisão do consumidor. Nessa etapa, o consumidor já quer se desfazer 
ou trocar o produto. Quando se trata de um automóvel, por exemplo, as 
pessoas procuram vender e comprar um mais novo ou trocar para outra 
marca. Já uma pilha usada e sem carga, terá outro destino. As opções 
de descarte podem ser a reciclagem, o retorno do produto para loja, 
revenda ou simplesmente lixo.  

Hoje, a preservação do meio ambiente é uma preocupação de todos, 
da empresa e dos consumidores, então, buscar um destino correto 
para o descarte é fundamental, a fim de reutilizar o material para não 
degradar o meio ambiente. Por isso, as empresas vêm criando sistemas 
para recolherem os “lixos”. Existem pontos de coletas também para óleo 
de cozinha usado, pilhas, baterias, eletrônicos, etc.

Um exemplo de reutilização é o óleo de cozinha,  a rede de 
mercados Walmart reutiliza os óleos usados dos clientes para produzir 
sabão e depois revender novamente no supermercado. Outro exemplo 



U3 - Comportamento do consumidor 103

citado por Parente e Barki (2014) é da rede de varejista Cybelar, com 
diversas lojas no interior de São Paulo. A rede oferece ao cliente duas 
opções: o consumidor que compra em sua loja pode optar por um 
cupom de “Descarte Futuro”, garantia de que o produto será descartado 
corretamente. Quando o cliente decide que usar o cupom, se comunica 
com a “Descarte Certo” e agenda a melhor data para retirada do produto 
em sua residência. Outra opção é a chamada “Descarte presente”, na 
qual o cliente contrata o serviço para retirada de eletrônicos que tem em 
sua casa e que não são mais utilizados. Nesse caso não existe vínculo de 
nova compra.

Para saber mais

Quer saber mais sobre o a gestão de resíduos pós consumo? Acesse 
o link a seguir. Disponível em: <https://www.descartecerto.com.br/
index.php?id=default>. Acesso em: 29 nov. 2018.

2.2 | Comportamento do consumidor em um con-
texto de serviço

Na atual realidade, é cada vez mais crescente a importância 
dos serviços. É também muito comum que os varejistas vendam 
produtos e serviços, por exemplo, ao vender uma geladeira 
(produto), é oferecido um serviço de garantia estendida.

Os serviços passam a ser pilares de sustentação das transações. 
De acordo com Parente e Barki (2014, p. 78), 

O sucesso das empresas não está em encontrar meios 
para oferecer soluções eficientes e padronizadas, mas em 
facilitar a aquisição de soluções customizadas de serviços, 
através do envolvimento do consumidor no processo de 
criação de valor.

Com isso, o serviço pode ser o diferencial que sua empresa tem 
em relação a concorrência. Uma pizzaria pode produzir uma pizza 
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deliciosa e de ótima qualidade, porém, se o serviço de entrega não 
for eficiente, irá prejudicar a qualidade do produto. A demora na 
entrega faz com que a pizza chegue fria até o cliente, a maneira 
como é transportada também afeta a qualidade da entrega, a falta 
de cuidado no trajeto da pizzaria até a casa do cliente pode fazer 
com que a pizza fique desmontada, os sabores, no caso de pizza de 
mais de um sabor, podem estar misturados, etc. Por isso, cada vez 
se torna mais essencial investir na qualidade do serviço.

Quando se pensa no processo de compra em um contexto 
de serviço, o modelo de Blacwell, Miniard e Enge não é muito 
diferente. A fase de conscientização da necessidade, ou busca de 
informações, segue o mesmo padrão, mas a etapa de avaliação de 
alternativas pode apresentar algumas peculiaridades.

Lovelock, Wirtz, Hemzo (2011) explicam que existem muitos 
serviços em que a avaliação antes da compra é muito difícil. Os 
autores distinguem três tipos de atributos para avaliação de 
alternativas em serviços:

Atributos de busca – alguns atributos, como estilo, cor, textura, 
sabor e som ajudam potenciais consumidores testarem um produto 
antes de adquirir, reduzindo o sentimento de incerteza ou o medo 
de arriscar em uma compra e se arrepender. Quando se trata de 
serviço, também é possível fazer algumas avaliações, no caso de um 
restaurante, por exemplo, é possível avaliar determinados atributos 
antes de ir até o local pretendido, o tipo de comida oferecido, a 
localização, o ambiente (sofisticado, casual, familiar, etc.) além do 
preço cobrado. No caso de hotéis também se pode fazer uma 
visita e conhecer as acomodações antes de hospedar-se, conhecer 
academias de atividade física antes de efetuar a matrícula.

Atributos de experiência – como o próprio nome evidencia, são 
aqueles atributos que precisam ser experimentados antes de avaliar, 
como facilidade de uso, confiança e suporte ao cliente. No caso do 
restaurante ou hotel, o cliente não conseguirá dizer se gosta ou não 
da comida, do atendimento do garçom ou mesmo da ambientação 
antes que esteja de fato consumindo o serviço. 

Por mais informações e recomendações que o cliente tenha 
antes de se fazer uma viagem, somente a experiência dele vai dizer 
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se a viagem atendeu ou não às expectativas. O extravio de uma 
bagagem pode prejudicar a avaliação positiva de uma viagem. Sua 
visita a um restaurante muito recomendado por um amigo pode ser 
prejudicada, pois naquele dia o chef de cozinha teve um imprevisto 
e a comida não teve a mesma qualidade que fez o seu amigo gostar 
da experiência.

Atributos de credibilidade – existem características que são 
difíceis para o cliente atribuir credibilidade, mesmo após o consumo. 
No caso de um restaurante, o cliente não consegue ter certeza de 
que os alimentos foram corretamente higienizados. Quando se 
trata da manutenção de um automóvel, é difícil se assegurar da 
qualidade do serviço. Lovelock, Wirtz, Hemzo (2011) questionam 
como se assegurar de que o melhor serviço possível foi realizado? 
Muitas vezes é preciso anos para que os resultados comprovem se 
a expectativa foi atendida.

Além dos três tipos de atributos apresentados, existem outros 
fatores que influenciam na avaliação, como a diferença entre um 
consumidor experiente que tem mais capacidade de avaliar as 
ofertas do que outro iniciante. A propensão ao risco pode ser outro 
aspecto, as pessoas que se arriscam com mais facilidade podem se 
satisfazer com menos informações, enxergando um serviço como 
mais tangível do que aqueles indivíduos mais suscetíveis ao risco.

“Quanto maior a dificuldade de um cliente em avaliar um serviço 
antes de comprá-lo mais alto será o risco percebido associado a 
essa decisão. ” (LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011 p. 52). O risco 
percebido é muito mais significativo quando se trata de serviços 
difíceis de avaliar antes da compra e consumo, e usuários novos 
podem se sentir ainda mais inseguros.

Questão para reflexão

Quando as pessoas querem reduzir o risco lançam mão de vários 
métodos para isso. Como lidar com o risco?

Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) citam várias maneiras pelas quais 
as pessoas procuram reduzir os riscos:
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• Buscando informações em fontes confiáveis, familiares e 
amigos, por exemplo.

• Utilizando a internet para fazer buscas e ver as avaliações e 
classificações de outros consumidores.

• Buscar garantias financeiras e materiais. As garantias servem 
para reduzir o custo percebido do serviço.

• Confiar na boa reputação. Pode ser ouvindo líderes de 
opinião, boca a boca, etc.

• Fazer visita e experimentar atributos do serviço antes de 
comprá-lo. Por exemplo, uma noiva que deseja contratar o 
“dia da noiva” pode fazer um teste de cabelo e maquiagem 
antes do dia do casamento.

As empresas que pretendem deixar os consumidores mais 
tranquilos e seguros de sua escolha devem utilizar estratégias para 
reduzir a percepção de risco. Para isso, devem buscar estimular seus 
consumidores em potencial a avaliarem previamente o serviço por 
meio de materiais informativos, sites e vídeos, ou incentivando a 
visitarem as instalações antes da compra. É interessante também 
disponibilizar a “degustação” de serviços gratuitamente por um 
período de tempo. (LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011). Uma 
academia pode, por exemplo, oferecer 15 dias grátis para clientes 
potenciais, dando a chance de o consumidor testar seus serviços 
sem nenhum ônus. Esclarecer dúvidas também é muito importante, 
buscando apresentar informações tangíveis sobre resultados de 
desempenho. A apresentação de credenciais também é utilizada por 
profissionais como médicos, advogados e arquitetos, que utilizam 
diplomas e outras certificações para mostrarem aos clientes suas 
qualificações. As empresas também adotam procedimentos de 
segurança perceptíveis para trazer segurança, oferecer informações 
na web a respeito do status do pedido do cliente. 

Graves (2011) explica que a importância de compreender que 
muitas variáveis podem afetar o comportamento desse consumidor, 
como níveis de iluminação, ruídos do ambiente, odores, produtos 
periféricos, cores, música, design interior. Esses podem ter sido 
criados artificialmente ou estão presentes na natureza. 
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As empresas estão utilizando dessas variáveis ambientais para 
conquistar o cliente, procurando trazer atributos mais tangíveis e 
atender a expectativa dos clientes.

No que diz respeito às expectativas, Lovelock, Wirtz, Hemzo 
(2011) explicam que elas surgem durante o processo de busca e 
tomada de decisão, sendo aperfeiçoadas pela busca de informação 
e avaliação de atributos. Quando o consumidor não tem nenhuma 
experiência anterior de compra, pode se pautar em comentários de 
boca a boca, ou nas próprias ações de marketing da organização. As 
expectativas, se transformam ao longo do tempo e são influenciadas 
por diversos fatores como publicidade, preço, inovação, etc.

Para os autores, as expectativas são formadas por vários 
elementos, como serviço desejado, serviço adequado, serviço 
previsto e uma zona de tolerância que vai dos níveis de serviço 
desejado e adequado. 

O serviço desejado, como o próprio nome diz, é o serviço que o 
cliente espera receber. Faz parte de uma mescla do que os clientes 
acreditam que pode e deve ser entregue no contexto de suas 
necessidades particulares. No entanto, a maior parte dos clientes tem 
consciência de que nem sempre a empresa será capaz de entregar 
o serviço desejado, por isso eles têm um mínimo de expectativas, 
chamado de serviço adequado. O serviço adequado é aquele que 
tem o nível mínimo que os clientes estarão dispostos a aceitar sem 
reclamar. Já o serviço previsto é aquele que os clientes almejam 
receber e pode ser influenciado por promessas de fornecedores, 
avaliações feitas por outros clientes e experiências anteriores. O nível 
de expectativa do cliente influencia diretamente a maneira como 
definem “serviço adequado”. Quanto maior a expectativa do cliente, 
mais alto será o nível adequado esperado. A zona de tolerância “... 
corresponde ao intervalo entre o nível mínimo adequado e o nível 
máximo desejado pelo cliente ” (LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011 
p. 58). Um desempenho abaixo do nível de serviço adequado irá 
trazer decepção e um que ultrapasse o nível desejado de serviço faz 
com que o cliente fique deslumbrado com o serviço.

É importante que as empresas busquem conhecer a 
abrangência da zona de tolerância de seu cliente, procurando 
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superar as expectativas, como isso nem sempre é possível, é 
necessário não estar abaixo do nível mínimo adequado, para 
que o cliente não fique insatisfeito e a empresa não corra o 
risco de perdê-lo para concorrência.

2.3 | Os novos hábitos de consumo na era da 
informação

Os anos 80 foram marcados por consumidores passivos diante 
da massificação da comunicação, prostrados diante do aparelho de 
TV e influenciados pelas propagandas. Nessa época, quanto mais 
consumidores vissem as propagandas, mais pessoas compravam, 
o intuito era apresentar a marca, pois a concorrência não era tão 
grande. Nos anos 90, o consumidor passa a experimentar uma 
mudança de hábitos incentivada por transformações em todo 
mundo, como a queda do comunismo e reunificação da Alemanha, 
o uso de MP3, a ECO-92, o Impeachment, a crise na Ásia e o fim do 
regime apartheid, por exemplo (VAZ, 2011).

Hoje, as pessoas, os lugares e os produtos estão à um clique 
de distância e isso parece muito natural, contudo, a realidade atual 
é marcada por coisas pelas quais nossos avós nunca pensaram 
ser possível. Muitos consumidores fazem viagens para países 
distantes e conseguem chegar em apenas um dia, enquanto nossos 
antepassados levavam semanas ou até meses. Atualmente, boa 
parte das pessoas vivem em centros urbanos lotados de gente de 
diversos países, por isso também é possível ter comidas exóticas do 
mundo todo (SOLOMON, 2016).

Todos esses acontecimentos, marcados ainda pelo advento 
dos telefones celulares e internet, mudaram a forma de enxergar 
o consumidor, fazendo com que as empresas passassem a olhar o 
consumidor como indivíduo.

O consumidor passa a ter um papel muito mais ativo na economia 
e a internet faz parte dessa revolução social. Esse novo consumidor 
participa ativamente das decisões estratégicas das empresas, se 
une por meio das redes sociais e luta por uma causa, ou critica 
empresas para alertar uns aos outros e também tece elogios às 
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empresas merecedoras da sua aprovação (KOTLER, 2010; VAZ, 
2011; SOLOMON, 2016).

Não restam dúvidas de que a revolução digital exerce o papel 
de maior influência sobre o comportamento do consumidor e esse 
efeito da web vai prosseguir e se propagar conforme mais e mais 
pessoas em todo mundo se conectarem. A maioria das pessoas já 
estão habituadas a passar horas na internet, e é até estranho pensar 
na rotina sem mandar mensagens de texto ou acessar as redes 
sociais (SOLOMON, 2016).

Vaz (2011) fala a respeito do grau de atividade do consumidor 
e como isso vem mudando; na década de 80, por exemplo, a 
atividade de comunicar a marca tinha um papel essencial pautado 
na empresa, visto que anunciava as marcas, gerava movimento nos 
pontos de vendas e falava bem de seu produto. O grau de atividade 
da empresa era praticamente de 100%, enquanto o consumidor 
tinha um grau de atividade próximo a zero. Com o advento da 
internet, das redes sociais, blogs, etc., o que um consumidor publica 
pode ganhar proporções globais em pouquíssimas horas, podendo 
ser comparado a um vírus de computador.

Atualmente, no que diz respeito a comunicação, os papéis entre 
empresas e consumidores se invertem, pois o tempo de atividade 
dos consumidores, desde pesquisar na internet, avaliar ofertas, sites 
de empresas, pesquisar opiniões de outros consumidores, escolher 
empresas, tirar dúvidas, fazer pedido, receber produto, publicar 
nas redes sociais ou “twittar” a respeito da experiência de compra, 
muitas vezes é maior do que a atividade da empresa, que diminui 
cada vez mais esse papel de comunicação da marca (VAZ, 2011).

Além disso, Solomon (2016) fala de uma outra realidade criada 
pela explosão do ciberespaço, que é o advento do comércio 
eletrônico entre consumidores C2C (Consumer to Consumer), uma 
era marcada pelas comunidades de marcas virtuais.

Vaz (2011) explica que esse novo papel do consumidor tem sido 
para algumas empresas um pesadelo, ao mesmo tempo em que 
aquelas que são transparentes e corretas ganham em divulgação de 
sua marca sem gastar milhões em propaganda. Para as empresas 
é crucial entender essa mudança, já que o objetivo não pode mais 
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ser a propaganda pela propaganda, a qual não surte mais efeito. O 
consumidor quer se relacionar com a empresa, por isso é preciso 
construir um relacionamento, investindo em qualidade do produto, 
bom atendimento, serviço diferenciado, dessa forma, o consumidor 
vai falar bem de sua marca e de sua empresa por conta própria.

Um fato interessante é que as ferramentas utilizadas hoje por 
consumidores e empresas são as mesmas. Se antigamente as empresas 
usavam a TV, o rádio e outros meios e mídia de massa, os consumidores 
eram apenas expectadores e não tinham acesso para se comunicar, 
hoje, empresas e consumidores estão no Facebook, Twiiter, blogs, 
LinkedIn, etc. A estratégia nesse cenário é buscar a cooperação desse 
consumidor e não competir com “ele” (VAZ, 2011).

Kotler (2010) fala dessa cooperação vinda dos consumidores, 
trazendo o conceito de co-criação. Para o autor, a ascensão das 
mídias sociais colaborativas é apenas um reflexo da migração 
da confiança dos consumidores das empresas para outros 
consumidores. A respeito disso, Vaz (2011) concorda explicando 
que a humanidade vive um tempo de descrença nas instituições, por 
isso volta-se para seu semelhante. Essa confiança dos consumidores 
uns nos outros passa a ser o pilar das marcas e das empresas, o 
que explica o aumento de propagandas que usam consumidores 
comuns no lugar de celebridades para promover algum produto. É 
crescente também a figura do mito, que ganha forças e muitas vezes 
são responsáveis por construir a identidade e os valores morais de 
uma geração. 

É fácil perceber isso hoje com os youtubers, que fazem sucesso 
com os jovens ou mesmo com adultos e são pessoas comuns 
que compartilham sua vida ou algum conhecimento a respeito de 
determinado assunto, como games ou estética, por exemplo. 

No entanto, as empresas não podem apenas colocar os 
consumidores em suas propagandas, as quais devem ter 
coesão com a estratégia de se apoiar no grau de atividade do 
consumidor. “O consumidor passa a ser o líder da sua empresa.” 
(VAZ, 2011 p. 141).

Vaz (2011) relata que algumas marcas estão experimentando o grau 
de atividade dos consumidores, exemplos como o do Sonic, cujos fãs 
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do game criaram seu próprio jogo com a magia das versões anteriores, 
é um caso de remix da marca. Já Kotler (2010) cita o exemplo de 
empresas que estão utilizando há algum tempo os consumidores como 
co-criadores e propagadores de sua marca. A Procter & Gamble reuni 
milhares de mulheres que recebem amostras de um novo produto e 
são convidadas a falar sobre ele a outros consumidores, só se gostarem 
e se quiserem. Existe um programa de inovação voltado para escutar 
os consumidores e, a partir das opiniões e ideias desses clientes, são 
criados novos produtos, como cremes dentais, escovas a pilha, que 
correspondem a boa parte da receita da empresa.

É cada vez mais difícil alcançar o consumidor em todos os 
lugares em que ele tem contato, porém, conhecê-lo se tornou mais 
fácil com as redes sociais e com sua participação nas avaliações das 
marcas e das empresas, o que ajuda a saber qual produto ou serviço 
o cliente está buscando. Existem ferramentas de mensuração 
capazes de medir qual página de seu site agrada mais, quais 
estratégias ele mais aprovou e qual produto ele tem interesse em 
comprar. A partir dessas informações, a empresa pode direcionar 
melhor suas estratégias de comunicação e também melhorar seus 
produtos, serviços ou atendimento de acordo com aquilo que 
descobriu sobre as preferências do cliente (VAZ, 2011).

Um ponto importante para as empresas entenderem nessa nova 
era da informação é que é preciso deixar claro para o consumidor 
qual é o seu negócio, já que ela não precisa e nem deve estar 
presente em todos os sites, como se pensava em uma lógica 
convencional, que as empresas precisavam investir em todas as 
mídias. Hoje, o cliente ativo procura pelos produtos e serviços que 
está interessado nos sites de busca e nas redes sociais, o importante 
é que, quando esse consumidor digita palavras-chave, sua empresa 
seja encontrada (VAZ, 2011).

Em 2001, Mark Prensky criou o termo nativo digital e imigrante 
digital para descrever estudantes nascidos em um período em que 
as tecnologias digitais já existiam. É uma geração de consumidores 
que cresceu em um mundo conectado o tempo todo. A internet e 
a tecnologia deram origem a Web 2.0, tornando possíveis as mídias 
sociais, que têm um potencial cada vez maior à medida que as 
pessoas fazem parte de comunidades online (SOLOMON, 2016).
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Uma questão importante que Solomon (2016, p. 25) destaca é 
que as pessoas não apenas fazem parte das comunidades sociais, 
elas também contribuem. As pessoas “carregam 72 horas de vídeo 
por minuto no Youtube. No Youtube em somente 30 dias são 
transmitidos mais vídeos do que foi transmitido pelas emissoras 
CBS, NBS e ABC juntas nos últimos 60 anos. ” O autor traz algumas 
estatísticas a respeito das mídias sociais que são impressionantes:

O rádio levou 38 anos para atingir 50 milhões de ouvintes. 
A TV levou 13 anos para atingir 50 milhões de usuários. A 
internet levou 4 anos para atingir 50 milhões de pessoas. 
Em menos de 90 meses o Facebook ganhou 100 milhões 
de usuários. Um a cada 8 casais que se casaram em 
2011 se conheceu em um site de mídia social. 80% das 
empresas usam o LinkedIn como sua principal ferramenta 
de recrutamento. 25 por cento dos resultados de busca 
das dez marcas mais importantes do mundo referem-se a 
conteúdos gerados pelo usuário. As pessoas compartilham 
mais de 1,5 bilhão de unidade de conteúdo no Facebook – 
diariamente. Oitenta por cento do uso do Twitter é feito por 
meio de dispositivos móveis e 17% dos usuários tuitaram 
enquanto estavam no toalete. (SOLOMON, 2016, p. 25)

Nesse cenário, o grau de atividade do consumidor valoriza as 
empresas que investiram na qualidade do seus produtos e não 
em propaganda e destitui aquelas que acreditavam que produtos 
ruins e propagandas boas era o caminho para lucratividade 
(VAZ, 2011).

O autor explica que as empresas devem saber usar a 
hiperconectividade, facilitando a indicação de produtos para os 
amigos (por meio das redes sociais), trabalhando o depoimento 
dos consumidores, indicando o caminho para os seus contatos, 
viabilizando que as pessoas adicionem conteúdos em seu site de 
forma simples e intuitiva, um exemplo disso é o Wikipédia. Solomon 
(2016) fala da importância das avaliações online de consumidores, 
citando uma grande pesquisa em que metade dos respondentes 
que compraram produtos em um site, lembraram de ter lido as 
avaliações de outros consumidores.
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Uma das maiores revoluções pela qual passa a humanidade é a 
velocidade com que as pessoas produzem e coproduzem em um 
ambiente caótico. Esse ambiente reflete o consumidor e torna bem 
mais complexa a vida das empresas. O caminho para as empresas 
é aproveitar a contínua colaboração da web, em que as pessoas 
colaboram umas com as outras na criação e na recriação de 
conhecimentos, aumentando a produtividade e contribuindo para 
inovações nas mais diversas áreas. Nada disso seria concebível sem 
o advento da internet (VAZ, 2011).

É preciso que as empresas tenham em mente que, a partir do 
momento que a marca é inserida no mercado, ela já não pertence 
mais a empresa, mas sim ao consumidor. No lugar de controlar a 
marca, é preciso monitorá-la, para isso, pode-se ter um canal de 
comunicação com o consumidor e monitorá-lo de perto, no intuito 
de aprender mais sobre ele. 

Nesse sentido, Solomon (2016, p. 51) fala a respeito dos 
Agentes Inteligentes, que “são programas sofisticados que utilizam 
tecnologias de filtragem colaborativa para conhecer o histórico do 
comportamento do usuário e recomendar novas compras.”

Questão para reflexão

Ninguém melhor para entender de sua própria marca como o criador 
dela, certo? 

Quem utiliza a marca tem uma percepção melhor do que 
quem a criou. E, atualmente, as pessoas recriam sua marca, 
mixam, misturam e compartilham com outras que irão fazer o 
mesmo. A marca da empresa passa a ser uma plataforma de 
criação, exemplo disso é o iPhone com aplicativos desenvolvidos 
por programadores do mundo todo. A criação colaborativa, co-
criação e inovação abertas são modelos de empresas do futuro, 
cada vez mais crescentes por seu custo benefício (VAZ, 2011; 
SOLOMON, 2016).

Essas plataformas cedidas por uma determinada empresa 
podem contribuir para a inovação e relacionamento com a 
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marca. Conhecidas como mashups, são aplicações criadas a 
partir de distintos serviços da web disponíveis em um só. Por 
exemplo, ao usar o mapa Google Maps, ele exibirá lojas que 
vendem um tipo de produto e mostrará o preço desse produto 
no BuscaPé (VAZ, 2011).

Uma das tendências atuais é a busca pela simplicidade. 
Em seu livro Marketing 3.0 (2010), Kotler fala das mudanças 
pelas quais passaram o marketing e que agora ele deve estar 
voltado para os valores, é o marketing do significado, que as 
empresas precisam mostrar em suas missões, visões e valores 
que estão preocupadas com causas maiores. A Johnson & Son, 
por exemplo, tem como missão “contribuir para o bem-estar da 
humanidade, bem como sustentar e proteger o meio ambiente” 
(KOTLER, 2010, p. 48).

Essa busca pela simplicidade está relacionada também 
a um movimento de não consumismo e de busca pela 
sustentabilidade, de consumidores preocupados com seu 
impacto no meio ambiente. Isso é refletido nas mudanças de 
produtos, a embalagem do MacBook, por exemplo, tem um 
design simples. Os hotéis estão investindo em espaços abertos 
e rústicos, referenciando a vida no campo, tudo isso faz parte os 
novos hábitos de consumo (VAZ, 2011).

Vaz (2011) explica que a internet vem contribuindo 
significativamente com as mudanças e simplificando muitos 
campos de conhecimento. Trazendo a acessibilidade em massa 
para boa parte das pessoas, que antes era domínio de poucos. 

É importante esclarecer que simples não quer dizer medíocre 
ou mal elaborado. Tornar as coisas simples pode ser mais difícil 
do que a própria complexidade. Boa parte do sucesso da Apple 
advém dessa capacidade de prezar pela simplicidade que vem 
de uma enorme complexidade. O Google é outro exemplo de 
empresa que ganhou a admiração de seus consumidores graças 
a uma interface simples, limpa e fácil de navegar (VAZ, 2011).

O pesquisador Ronaldo Lemos fala do exemplo da Estônia, 
em que é possível abrir uma empresa em 15 minutos, tudo 
pela internet. O pesquisador diz que nunca visitou o país, mas 
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conseguiu um documento de residência, tudo digitalmente. O 
país tem a votação pela internet, identidade digital e é possível 
ter todo seu histórico médico online.

Uma das grandes tendências dessa busca pela simplicidade 
está representada nas mudanças de hábitos alimentares. Os 
consumidores estão buscando comer de forma saudável, 
comidas frescas, orgânicas, voltando a cozinhar sua própria 
comida. Atualmente, 14% da população se diz vegetariano, 
um aumento de 75% em relação a 2012. E estão atentos ao 
que consomem, de acordo com uma pesquisa da GFK, 
77% dos brasileiros já possuem o hábito de ler os rótulos, 
avaliando se o produto está livre de transgênico, por exemplo  
(NAZARIAN, 2018).

Esse novo consumidor procura credibilidade, comportamento 
ético por parte das empresas e a credibilidade do comércio 
eletrônico passa pelas mesmas leis do comércio tradicional 
offline. Atualmente, o consumidor tem muita facilidade para 
conseguir informações e saber se a empresa é ou não idônea 
(VAZ, 2011).

Vaz (2011) explica a importância de uma opinião de um 
consumidor hoje, que tem um alcance gigantesco com a 
internet e as redes sociais. O Google é essencial nesse contexto 
como principal home page e ratificador da idoneidade das 
empresas de diversos setores. Sites como o Reclame Aqui 
também tem um papel fundamental, ajudando os consumidores 
que se sentiram lesados. Hoje em dia, um simples consumidor 
desconhecido pode prejudicar significativamente a reputação 
de uma empresa, trazendo inúmeros estragos. 

O online interfere diariamente no offline, por isso é um 
equívoco as empresas pensarem que seus consumidores não 
estão na internet, a empresa pode não estar, mas os consumidores 
estão e, na maioria das vezes, a concorrência também. Além 
disso, se os níveis de exigência dos consumidores são maiores, 
na internet essa exigência se potencializa (VAZ, 2011).

Vaz (2011) alerta que antes de traçar estratégias de marketing 
nesse novo panorama, é preciso levar em consideração que a 
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internet é feita de pessoas. E nunca na história do marketing 
existiu tamanha oportunidade de conhecer o mercado 
consumidor como hoje. 

Atividades de aprendizagem

1. Parente e Barki (2014) adaptam o modelo desenvolvido por Blacwell, 
Miniard e Engel, o qual reconhece sete estágios no processo decisório de 
compra. Dentro desse contexto, analise as afirmações a seguir:
I. A fase de decisão de compra acontece quando o consumidor está na 
etapa de avaliar as alternativas.
II. Após resolver o problema o consumidor passa para a etapa de descarte.
III. Os processos de busca de informação vão depender dos custos, 
da significância do produto, do conhecimento e da experiência do 
consumidor no que diz respeito ao produto.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a alternativa III.
b) Apenas a alternativa I e III.
c) Apenas a alternativa I e II.
d) Apenas a alternativa I.
e) As alternativas I, II e III.

2. Analise as asserções a seguir:
I. É preciso que as empresas tenham em mente que a partir do momento 
que a marca é inserida no mercado, ela já não pertence mais a empresa, e 
sim ao consumidor.
Por que
II. Quem utiliza a marca tem uma percepção sobre ela melhor do que 
quem a criou, e, hoje, as pessoas recriam sua marca, mixam, misturam e 
compartilham com outras que irão fazer o mesmo.

Agora assinale a alternativa correta:

a) As duas asserções estão corretas e a segunda justifica a primeira.
b) As duas asserções estão corretas, mas a segunda não justifica a primeira.
c) A primeira asserção está correta e a segunda está incorreta.
d) A primeira asserção está incorreta e a segunda está correta.
e) As duas asserções estão incorretas.
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Fique ligado

No decorrer desta unidade, você pôde acompanhar a evolução 
do estudo do comportamento do consumidor, que é um campo 
multidisciplinar e, atualmente, é um assunto que faz parte do 
interesse das mais diversas instituições. Também você percebeu 
nesse estudo que os consumidores não são todos iguais, por isso é 
importante compreender a respeito da segmentação de mercado, 
que existem diferentes papéis de compra que são assumidos 
pelos consumidores e é essencial compreendê-los para melhor 
atender os clientes. Além disso, foi objeto de estudo dessa unidade 
o comportamento do consumidor em um contexto de serviço. 
Por fim, nesta unidade foi possível perceber como o varejo vem 
transformando suas estratégias e práticas no intuito de satisfazer 
os consumidores nos mais diversos hábitos de consumo e que os 
consumidores já não são mais os mesmos nessa era da informação.

Para concluir o estudo da unidade

Caro aluno, podemos concluir estudo que o comportamento 
do consumidor é um campo de estudo multidisciplinar e complexo, 
envolvendo várias áreas e que estudar o consumo é algo muito importante 
nos dias atuais e alvo de interesse das mais diversas instituições.

As preocupações com a escassez dos recursos naturais, poluição 
e desastres ambientais envolve todos os cidadãos desse planeta. 
Que tipo de planeta vamos deixar para as próximas gerações? 
Todas essas pautas discutidas são urgentes e essenciais para que a 
sociedade avance não apenas no âmbito econômico, mas também 
no social e ambiental. Os consumidores se tornaram mais exigentes 
em relação à qualidade do que compram bem como a origem, 
se preocupando se as empresas estão poluindo, usando trabalho 
escravo, etc. E as empresas se preocupam em produzir otimizando 
os recursos, poluindo menos e contribuindo para a comunidade em 
que está instalada.

Os hábitos de consumo vêm passando por profundas mudanças 
advindas da evolução da tecnologia, principalmente dos meios 
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de comunicação e do advento da internet, tudo isso influencia 
substancialmente o varejo e suas estratégias de marketing. Os 
consumidores atuais querem participar sendo co-criadores dos 
produtos e serviços e as redes sociais possibilitaram que esse 
consumidor influencie de maneira vertiginosa outros consumidores, 
dessa forma, as empresas que não se adaptarem a essas novas 
formas de se relacionar com o consumidor, não irão sobreviver.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) explicam que existem muitos serviços 
em que a avaliação antes da compra é muito difícil. Os autores distinguem 
três tipos de atributos para avaliação de alternativas em serviços.

Assinale a alternativa correta a respeito desses atributos:

a) Atributos de busca; atributos de experiência; atributos de credibilidade.
b) Atributos de causa; atributos de credibilidade; atributos de experiência.
c) Atributos de busca; atributos de causa; atributos de experiência.
d) Atributos de compra; atributos de causa; atributos de experiência.
e) Atributos de credibilidade; atributos de compra; atributos de causa.

2. De acordo com Samara e Morsch (2005), os primeiros manuais sobre 
o comportamento do consumidor foram escritos na década de 60. A 
psicologia sempre esteve presente e no século XX foi referência ajudando 
na compreensão da dinâmica do comportamento de compra das pessoas.
A partir desse contexto, analise as afirmações a seguir e marque V para 
verdadeiro e F para falso.
(   )   Desde a segunda metade do século XX, a orientação de marketing, 
mostrando a importância de se conhecer para satisfazer as necessidades 
do consumidor, tornou o estudo do comportamento do consumidor 
indispensável. 
(   )   A era modernista, a partir dos anos 50, foi marcada por estudos 
positivistas feitos por meio de experimentos, técnicas de levantamento e 
observação, buscando prever as ações do consumidor.
(   )   Os pós-modernistas faziam experiências com os consumidores por 
meio de metodologias como etnografia, semiótica e entrevistas pessoais.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
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a) V - F - V. 
b) V - V - V.
c) F - V - V. 
d) F - V - F.
e) F - F - V.

3. Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) explicam que as expectativas são 
formadas por vários elementos, como serviço desejado, serviço adequado, 
serviço previsto e uma zona de tolerância.
Dentro desse contexto, analise a afirmação a seguir:
É aquele que tem o nível mínimo que os clientes estarão dispostos a aceitar 
sem reclamar.

Assinale a alternativa correta a respeito do tipo de serviço apresentado.

a) Zona de tolerância.
b) Serviço previsto.
c) Serviço adequado.
d) Serviço desejado.
e) Serviço realizado.

4. Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) citam várias maneiras pelas quais as 
pessoas procuram reduzir os riscos. Dessa forma, analise as afirmações a 
seguir e marque V para verdadeiro e F para falso.
(   )   Buscando informações em fontes confiáveis, familiares e amigos, 
por exemplo.
(   )   Utilizando a internet para fazer buscas e ver as avaliações e 
classificações de outros consumidores.
(   )   Buscando garantias financeiras e materiais. As garantias servem para 
reduzir o custo percebido do serviço.
(   )   Fazendo visita e experimentando atributos do serviço antes de 
comprá-lo.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

a) V - F - V. 
b) V - V - V.
c) F - V - V. 
d) F - V - F.
e) F - F - V.
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5. Analise a afirmação a seguir:
São compras geralmente de produtos ou serviços de alto custo e 
ocasionais, o muitas vezes, o consumidor que está experimentando está 
comprando esse tipo de produto pela primeira vez.

Assinale o tipo de comportamento (solução) de compra apresentado:

a) Comportamento de compra rotineira.
b)  Solução limitada de problemas.
c) Solução extensiva de problemas.
d) Comporta de compra impulsiva.
e) Solução de compra intensiva.
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Unidade 4

Nesta unidade de estudo, você compreenderá a 
respeito do relacionamento com o cliente, a importância 
de gerenciar e fidelizar clientes, como isso impacta as 
organizações, especialmente quando se pensa em serviços. 
Além disso, vamos estudar a respeito das expectativas e 
percepções do cliente sobre o serviço, como administrar 
reclamações e recuperar serviços, melhorando a 
produtividade e a qualidade. 

Objetivos de aprendizagem

Gerenciando o 
relacionamento 
e desenvolvendo 
fidelização em serviço

Luisa Maria Sarábia Cavenaghi





Nesta etapa, você já percorreu o conceito de varejo, conhecendo 
sua evolução histórica e os principais aspectos da logística no varejo. 
Estudou em profundidade o comportamento do consumidor, 
suas mudanças advindas da tecnologia, especialmente com o 
uso da internet e das redes sociais. Também teve a oportunidade 
de compreender a respeito de um novo cenário, marcado pelos 
consumidores do século XXI e como todas as mudanças afetam a 
forma de atuação dos varejistas. Agora convido você a aprofundar 
seus conhecimentos a respeito da fidelização, compreendendo 
a importância de gerenciar o relacionamento com os clientes, 
aprender a respeito da qualidade e produtividade do serviço evitando 
assim as deserções de clientes.

Introdução à unidade
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Seção 1

Construção de uma base para fidelidade e 
gerenciando o relacionamento com clientes

Nesta seção, você compreenderá o relacionamento entre 
empresa e cliente, e como esse relacionamento precisa ser 
gerenciado para construir uma base capaz de fidelizar clientes. 
Vai perceber que a fidelização é algo complexo, por isso, muitas 
empresas investem boa quantia em dinheiro e se dedicam nas ações 
de fidelidade, sem conseguirem ter êxito de conquistar a fidelidade 
de clientes. 

Introdução à seção

4.1 | Construindo uma base para fi delidade

Com o aumento da concorrência, especialmente com o advento 
da internet e das mais diversas ofertas de produtos e serviços 24 
horas por dia, com clientes bem informados, influenciando uns aos 
outros e falando de suas experiências, a tarefa de fidelizar clientes 
se tornou mais complexa.

Para Kotler e Keller (2012, p. 20):

[...] O sucesso das empresas está em obter, manter e 
expandir clientela. Os clientes são a única razão para 
construir fábricas contratar funcionários, agendar reuniões, 
instalar cabos de fibra óptica ou se engajar em qualquer 
atividade empresarial. Sem clientes, não há negócios. 

A fidelidade pode ser definida como um compromisso profundo 
de comprar repetidamente certo produto no futuro, apesar de 
existirem influencias situacionais e dedicações de marketing 
potencialmente capazes de gerar mudanças comportamentais 
(KOTLER & KELLER, 2012).
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Para Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011), a fidelidade da marca 
compreende mais do que comportamento, contempla preferência, 
amizade e intenções futuras. A alta taxa de deserção não demonstra 
apenas que existe algo errado com a qualidade (ou que os 
concorrentes oferecem valor melhor), mas também pode indicar 
uma queda iminente nos lucros. Grandes clientes nem sempre 
somem da noite para o dia. Muitas vezes indicam sinais de sua elevada 
insatisfação, apresentada pela constante redução nas compras e pela 
transferência de parte de seus negócios para outro fornecedor.

Kotler e Keller (2012, p. 134) explicam que “as empresas 
inteligentes medem a satisfação dos clientes com regularidade por 
que esse é o segredo para retê-los”. De acordo, com a sociedade 
americana de controle da qualidade, a qualidade é a totalidade dos 
atributos e características de um produto que afetam sua capacidade 
de satisfazer necessidades declaradas ou implícitas. Essa é uma 
definição claramente voltada para clientes.

4.1.1 | Compreendendo o relacionamento cliente/
empresa

Antes de nos aprofundarmos na fidelização dos clientes, é importante 
compreender os tipos de relacionamento que os clientes podem ter 
com as organizações, distinguindo estratégias de curto prazo e aquelas 
desenvolvidas para ter um relacionamento prolongado. Nesse sentido, 
Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) apresentam o marketing transacional, 
marketing de relacionamento, marketing de banco de dados, marketing 
de interação e marketing de rede.

Marketing transacional  

Uma transação é um evento em que acontece uma troca de valor 
entre duas partes. No entanto, mesmo vários tipos de transações não 
constituem, necessariamente, um relacionamento, pois, para isso, 
é necessário reconhecimento e conhecimento mútuo. Transações 
ocasionais e anônimas não se mantêm nenhum registro de longo prazo 
como histórico de compra, não existe uma relação mais próxima entre 
vendedor e cliente.
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Marketing de relacionamento

Esse termo se refere as atividades de marketing voltadas para 
relacionamentos longos com clientes. Atualmente são trabalhados 
alguns tipos de marketing de relacionamento, como: marketing de 
banco de dados, marketing de interação e marketing de rede.

Marketing de banco de dados 

São utilizadas tecnologias da informação, ao acessar banco de 
dados com intuito de criar relacionamento com clientes-alvo. Porém, 
nesse caso, apesar da tecnologia ser utilizada em alguns casos para 
personalizar o atendimento, os relacionamentos ainda são distantes, o 
foco é ainda na transação e não no relacionamento, que continuam 
distantes. São exemplos desse tipo empresas de serviço público, que 
fornecem eletricidade, gás, TV a cabo etc.

Marketing de interação 

Trata-se de um relacionamento mais próximo, em que existe 
interação face a face entre clientes e representantes do fornecedor (ou 
interação via telefone). É um tipo de relacionamento que já existe há 
muito tempo, como agências bancárias e consultórios odontológicos 
de bairro, em que o vendedor e o comprador têm um relacionamento 
de confiança. Contudo, com o crescimento das empresas de serviços 
e o avanço das tecnologias, como sites interativos e equipamentos de 
autosserviço, conseguir manter relacionamentos próximos com os 
clientes é cada vez mais difícil. Mesmo as empresas de serviço mais 
refinados têm dificuldades em manter os relacionamentos por meio de 
centrais de atendimento ou de sites e de outros tipos de canais de massa.

Marketing de rede 

Trabalhar em rede significa estabelecer contato entre indivíduos com 
interesses mútuos. Em um tipo de relacionamento B2B, profissionais de 
marketing empenham-se para estabelecer uma rede de relacionamentos 
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com clientes, fornecedores, meios de comunicação, consultores, 
associações comerciais, concorrentes e até mesmo com clientes de 
seus clientes. 

É importante ressaltar que os quatro tipos de marketing descritos não 
necessitam ser mutuamente exclusivos. Esses foram surgindo conforme 
a necessidade de novos conceitos que auxiliasse a empresa aprimorar 
seu desempenho em mercados altamente competitivos.

A tarefa de fidelizar clientes é algo complexo: Lovelock, Wirtz e Hemzo 
(2011) falam da dedicação share of wallet – participação na predileção – 
isto é, o quanto os clientes gostam de verdade de algumas empresas 
e são fiéis. Os autores afirmam que a maioria dos clientes se lembram 
apenas de algumas empresas que realmente gostam e com qual está 
comprometido a voltar (chamado de alto share of wallet – participação 
na carteira). Significa que, apesar de muitas empresas investirem boa 
quantia e dedicação nas ações de fidelidade, não conseguem ter êxito de 
conquistar uma genuína fidelidade de clientes. Os autores apresentam a 
Roda da Fidelidade com três estratégias no intuito de refletir a respeito do 
desenvolvimento da fidelização de clientes:

Figura 4.1 | Roda da Fidelidade

1. Construa uma 
base para a fidelidade
• Segmente o mercado
de modo a equiparar as 
necessidades 
dos clientes às capacidades da 
empresa.

• Seja seletivo.  Atraia apenas os 
Os clientes que se encaixam
na proposição de valor central. 

• Gerencie a base de clientes 
por meio de uma categorização 
eficaz do serviço.
• Entregue serviço
de qualidade.

2. Crie vínculos de fidelidade

• Forme vínculos               
mais estreitos:
- sociais;
- de 
customização;
- estruturais.

• Dê recompensas 
nsas
à fidelidade:
- financeiras;
- não financeiras;
- níveis de serviços 
de 
categoria mais alta;
- reconhecimento e 
apreciação

Aprofunde o 
relacionamento
Por meio de:
- vendas 
cruzadas;
- pacotes 
conjugados de 
serviço.

3. Reduza os fatores
impulsionadores do 
churn

• Faça diagnóstico do churn e monitore 
clientes em declínio/ encerramento

• Aborde os principais fatores 
impulsionadores do churn.
- medidas de retenção proativas
- Medidas de retenção reativas
(por exemplo, equipes de resgate)

• Ponha em prática 
processos de administração 
de reclamações e de
recuperação de serviço.

• Aumente os 
custos de troca.

Fidelidade 
do cliente

Habilitado 
por:
- equipe de
linha de frente
- gerentes de
conta.- 
Programas de 
fidelidade

Fonte: adaptada de Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011, p. 387).
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Questão para reflexão

Quando se pensa em relacionamento com clientes e fidelização, a 
empresa deve pensar em fidelizar todos os clientes possíveis? 

Em um primeiro momento, pode ser tentador querer fidelizar todos 
os clientes possíveis. Porém, quando se trata de fidelizar o cliente, é 
importante que a empresa tenha em mente que não é algo simples, 
exige esforço e, de acordo com Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) a 
empresa deve ter em mente que nem todos os clientes podem ser 
atendidos de forma efetiva conforme as capacidades, tecnologias de 
prestação de serviço e os direcionamentos estratégicos da empresa. 
A organização deve olhar para sua proposição de valor, pensar de que 
maneira os clientes precisam se relacionar com fatores operacionais, 
como rapidez e qualidade, em relação aos horários em que o serviço 
é prestado, analisar se a sua equipe está adequada para atender às 
expectativas de determinados clientes em relação a estilo pessoal e 
competência técnica. 

Por essas razões, a segmentação do mercado é um fator primordial 
quando se pensa em gerenciar a fidelização dos clientes. Deve-se 
escolher os clientes-alvo, avaliando a capacidade e a força da empresa 
em relação às necessidades desses clientes, buscando oferecer ao 
cliente algo além do que eles valorizam em uma organização.

Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) explicam que é mais importante 
buscar valor do que números quando se trata de investir em fidelização. 
Os autores citam David Maister, que defende que “marketing significa 
conseguir melhores negócios, e não simplesmente mais negócios” 
(LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 2011, p. 390). 

É importante que os profissionais de marketing não pensem que 
os clientes ideais são sempre os que gastam muito. Dependendo do 
porte da empresa, o “cliente certo” pode ser aquele que não é bem 
atendido por outros fornecedores. Existem muitas organizações que 
conseguem ter êxito em suas estratégias atendendo segmentos que 
foram desmerecidos por outras empresas.

Para um bom relacionamento da base de clientes, Lovelock, Wirtz e 
Hemzo (2011) sugerem a categorização de serviços em classes. Muitas 
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vezes, focar nos maiores clientes significa ter mais lucratividade e retorno 
nas vendas, por isso, é importante que as empresas compreendam as 
necessidades dos clientes de distintas classes de lucratividade, buscando 
se adequar os níveis de serviço a elas.

É viável desenvolver as categorias de serviço conforme várias classes 
de contribuição ao lucro, distintas necessidades (compreendendo 
fatores como preço, conforto, rapidez) perfis demográficos. De acordo 
com quatro níveis: Platina; Ouro; Ferro; Chumbo (LOVELOCK, WIRTZ e 
HEMZO, 2011).

Para os autores, os clientes platina, correspondem a uma parcela 
muito pequena da base de clientes de uma organização, porém a 
maior parcela do lucro gerado provem deles. Esses clientes não 
são muito sensíveis a preço, mas esperam por níveis superiores de 
serviço e normalmente se dispõe a experimentar e investir em novas 
opções de serviço. 

Já os clientes ouro são em maior quantidade que os platina, 
porém são mais sensíveis a preço e menos comprometidos com 
a organização. Os clientes ferro são os que formam a maior 
base, por isso são importantes para manter níveis de capacidade 
e infraestrutura exigidos para manter os clientes platina e ouro. 
Contudo, o nível de negócio não é o suficiente para manter um 
tratamento diferenciado. Os clientes chumbo normalmente geram 
baixas receitas de serviço, porém exigem os mesmos níveis de 
serviço que os de categoria ferro; por isso costumam trazer prejuízo 
para empresa (LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 2011).

As particularidades da categorização de clientes divergem conforme 
cada tipo de negócio e até de empresas. De acordo com Lovelock, Wirtz 
e Hemzo (2011), é recomendado que a empresa, ofereça para cada 
segmento um nível customizado, baseado nos atributos e no valor do 
cliente para empresa. Os tipos de benefícios oferecidos aos clientes ouro 
e platina normalmente são pensados no intuito de reter esses clientes, 
que são bastante visados pela concorrência. Em relação aos clientes 
do tipo chumbo, é possível tentar migrá-los para o segmento ferro ou 
encerrar o relacionamento, porém é importante ter em mente que 
encerrar o relacionamento deve ser em última instancia, após analisar 
por que aquele cliente não é atrativo.
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A conduta do cliente pode ser adaptada ao buscar reduzir os custos 
incorridos em atendê-los. Um exemplo são as tarifas com custo menor 
em canais eletrônicos do que as cobradas por canais que necessitam de 
muitos funcionários.

Para Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011), no intuito de estreitar vínculo 
com os clientes, a empresa deve utilizar estratégias que implicam em: 
aprofundar o relacionamento por meio vendas cruzadas e pacote 
conjugado de serviços; criar recompensas à fidelidade; e formar vínculos 
de mais alto nível, como sociais, de customização e estruturais. Um 
exemplo de aprofundar relacionamento pode ser visto nas relações 
bancárias. Uma família que possui conta corrente, cartão de crédito, 
cofre de segurança, poupança, financiamento de carro e financiamento 
da casa na mesma instituição bancária, dificilmente pensará em trocar 
de instituição, a não ser que fique extremamente descontente com  
os serviços.

As recompensas financeiras podem se basear na frequência, no valor 
da compra ou na combinação desses dois itens, o que representa um 
nível mínimo de vínculo com o cliente. As recompensas podem ser de 
ordem financeira ou não financeira. Os programas de fidelidade bem 
pensados podem trazer maiores vínculos de participação na carteira 
e baseados em recompensas. Os vínculos financeiros são vantagens 
oferecidas aos clientes que têm valor financeiro (compreendidos 
como benefícios tangíveis), incluem descontos na compra, prêmios 
ofertados por programas de fidelidade. São muito comuns programas 
de companhias aéreas que oferecem milhas para passageiros assíduos. 
No entanto, atualmente muitos varejistas como supermercados, postos 
de combustíveis, livrarias, também estão oferecendo recompensas e 
programas de fidelidade (LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 2011).

Os programas de fidelidade buscam incentivar o cliente a fazer 
suas compras em um único fornecedor. Porém esses programas são 
facilmente copiados pela concorrência, não trazem uma vantagem 
competitiva durável. Por isso, de acordo com Lovelock, Wirtz e Hemzo 
(2011) são recomendados três tipos de vínculos: social; de customização 
e estrutural, que serão explicados a seguir.

Vínculos sociais são mais difíceis de serem estabelecidos, porém, 
também é mais difícil de ser copiado por outros concorrentes. Uma 
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empresa que estabelece vínculos sociais com seus clientes tem 
mais possibilidade de mantê-los a longo prazo. Quando se trata de 
vínculos sociais, compreendem-se relacionamentos ou experiências 
compartilhadas entre clientes, como clubes ou ambientes educacionais, 
nesses casos podem haver maiores incentivos de fidelidade para  
a empresa.

Os vínculos de customização se desenvolvem quando o provedor 
oferece serviços customizados a seus clientes fiéis. O marketing one‑
to‑one é a maneira mais especializada de customização em que 
cada indivíduo é atendido de acordo com o segmento. Os grandes 
prestadores de serviço, como hotéis registram em seus bancos de dados 
as preferências de seus clientes. Quando o cliente retorna no hotel, é 
surpreendido com o seu jornal preferido, o tipo de travesseiro que gosta, 
as bebidas preferidas no frigobar, tudo isso ajuda a fidelizar o cliente e 
torna mais difícil que esse cliente mude de fornecedor, já que leva algum 
tempo para que o novo fornecedor conheça os gostos e necessidades 
do cliente.

Também existem os chamados vínculos estruturais, normalmente 
usados por transações B2B, visando incentivar a fidelidade criando 
relacionamentos estruturais. Os investimentos conjuntos em projetos 
e o compartilhamento de informações são exemplos dessa criação 
de vínculo estrutural. No caso das relações B2C também podem ser 
conseguidas através de algumas ações, como as companhias aéreas que 
enviam SMS e e-mail com informações a respeito de horários de saída e 
chegada de voos, assim facilitam para os passageiros que não perdem 
tempo esperando no aeroporto. A medida que os clientes integram sua 
maneira de realizar suas atividades aos processos da empresa, acabam 
criando vínculos estruturais que os ligam à empresa, tornando mais difícil 
para concorrência conseguir atrair esses clientes.

Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) explicam que esses vínculos podem 
ser combinados para estreitar ainda mais os laços com os clientes. 
Para que os vínculos surtam resultados positivos é preciso que gerem 
valor para o cliente. O cliente precisa se sentir especial, importante para 
empresa. Na Magazine Luiza, por exemplo, os clientes ouro, aqueles 
que já investiram mais de 2 mil reais na loja e compraram mais de sete 
vezes, são convidados para um café da manhã, realizado uma vez por 
ano na loja, em que são recepcionados com tapete vermelho e uma 



U4 - Gerenciando o relacionamento e desenvolvendo fidelização em serviço134

salva de palmas pelos vendedores, além do café da manhã caprichado, 
recebem serviços de salão de beleza, como maquiagem, brindes e 
ofertas exclusivas.

A partir dessas informações a respeito dos vínculos, é possível perceber 
a importância de segmentar os clientes, selecionar os mais rentáveis 
para empresa, pois não é possível oferecer vantagens e programas de 
reconhecimento para todos os clientes.

4.1.2 | Análise de deserções de clientes

Muitas empresas se preocupam apenas em atrair novos clientes, 
porém, conforme advertem Kotler e Keller (2012), atrair novos 
clientes não é suficiente para ter sucesso, a empresa também deve 
retê-los e aumentar o volume de negócios. É excessivo o número de 
organizações que retratam um alto churn de clientes ou deserção 
de clientes. Nessa situação, atrair clientes é como adicionar água 
em um balde furado.

Em um primeiro momento, a empresa precisa aprender o que 
faz os clientes trocarem de fornecedor. Muitas organizações fazem 
o diagnóstico de churn periodicamente, incluindo a análise de 
informações a respeito do churn e redução no número de clientes 
obtidas através do banco de dados, além de entrevistas feitas com 
o cliente após o abandono da empresa e com os clientes antigos 
feita por uma agência terceirizada, trazendo informações mais 
detalhadas a respeito dos impulsionadores do churn (LOVELOCK; 
WIRTZ & HEMZO, 2011).

Figura 4.2 | Cálculo do churn

Fonte: <https://meetime.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/01/formula.png>. Acesso em: 7 jan. 2019.
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A Figura 4.2 mostra, simplificadamente, o significado do cálculo 
do churn, para calcular o churn que uma empresa teve em um mês, 
basta dividir o número de clientes que cancelaram o serviço naquele 
período pelo número de clientes no início do mês. 

Existem empresas que tentam fazer a previsão de churn de 
conta individualizadas. Um exemplo são as operadoras de celular 
que acompanham por meio de sistemas de alerta contra churn 
acompanhando padrões de utilização de clientes com o objetivo de 
se antecipar a uma possível troca. As constas importantes que estão 
em ameaça são sinalizadas e empreende-se esforços proativos de 
retenção, enviando cupons de prêmios e/ou entrar em contato com 
o cliente para verificar o estado do relacionamento e, se necessário, 
usar de ações corretivas. 

É essencial lidar com os principais motivadores do churn, 
alguns impulsionadores como entrega de qualidade de serviço, 
determinação de preços justos e transparentes e outros fatores 
específicos de cada setor. Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) citam o 
exemplo de uma rede de clínicas odontológicas, que tinha problemas 
com clientes que não terminavam o tratamento. Implantaram um 
programa de premiação para aqueles que finalizassem o tratamento 
e que pagavam pelo serviço em dia. Com esse incentivo, o período 
de tratamento subiu de 18 para 26 meses.

Além de estratégias proativas de retenção, existem aquelas 
empresas que utilizam ações reativas, tentando recuperar o cliente, 
através de centrais de atendimento que entram em contato, ouvindo 
as reclamações e as necessidades, tentam negociar, resolver 
problemas buscando reter esses clientes (LOVELOCK; WIRTZ & 
HEMZO, 2011).

É importante que as organizações adotem procedimentos 
eficazes de administração de reclamações e recuperação de 
serviços, evitando assim que clientes insatisfeitos troquem de 
fornecedores. Para isso, devem incentivar que os clientes falem de 
seus problemas e deem feedback buscando recuperar o serviço.

Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) explicam que uma outra maneira 
de diminuir o churn é aumentar as barreiras à troca. É possível criar 
custos de troca de mudança de serviço, com contratos, implicando 
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em multas para cancelamento antes do prazo. Porém é preciso 
cautela, pois, se o serviço não for de qualidade e o cliente se sentir 
refém da empresa, pode fazer um boca a boca muito negativo, 
fazendo com que outros clientes deixem de adquirir os serviços 
da empresa.

Para saber mais

Quer saber mais sobre o churn rate? Acesse o link: <http://www.
ideiademarketing.com.br/2015/04/17/o-que-e-churn-rate/>. Acesso 
em: 3 nov. 2018.

4.2 | Sistemas de gerenciamento do 
relacionamento com clientes

Nesta fase de estudo, você pode perceber que perder clientes é 
algo que traz muitos prejuízos para empresa, por isso é tão importante 
a fidelização. Dentro desse contexto, foram desenvolvidos sistemas 
de gerenciamento do relacionamento com clientes. Vamos conhecer 
a respeito desses sistemas e como podem ajudar no processo de 
fidelização dos clientes.

Nesse sentido, Kotler e Keller (2012) explicam que a gestão de 
relacionamento com o cliente (CRM, do inglês customer relationship 
management) se dedica ao gerenciamento cuidadoso de informações 
detalhadas sobre cada cliente e de todos os momentos de contato com 
ele, com o objetivo de maximizar sua fidelidade.

Ainda segundo os autores, o CRM possibilita com que as empresas 
ofereçam um excelente atendimento ao cliente em tempo real. Pautadas 
no que sabem sobre cada um deles, as empresas podem customizar 
seus produtos, programas, mensagens e mídia. E se o valor agregado 
da base de clientes é um dos grandes fatores que trazem lucratividade 
para as empresas, o CRM passa ser um fator muito importante nesta 
construção de relacionamento (KOTLER e KELLER, 2012).

A esse respeito, concorda Madruga (2006) e explica que o CRM 
foi desenvolvido pela indústria de softwares, com o objetivo de ajudar 
as empresas no gerenciamento de forma integrada, das interações 
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com os clientes, e, por isso, tem sido cada vez mais valorizado pelos 
profissionais de marketing.

Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) traduzem o CRM como um 
processo em que se desenvolve e mantém relações com os clientes. 
Sendo visto como um meio de facilitar a efetivação com êxito da 
Roda da Fidelidade. 

Já Gummesson (2010, p. 23) entende o marketing de 
relacionamento (MR)“ [...] como o conceito predominante para um 
novo tipo de marketing e o CRM como técnicas para tratar dos 
relacionamentos com o cliente na prática.”

Personalizar o marketing compreende assegurar-se de que a 
marca e seu marketing são os mais relevantes possíveis ao maior 
número possível de clientes – trata-se de um grande desafio, já 
que não existem clientes idênticos. As empresas também admitem 
a influência do componente pessoal no CRM e o que ocorre no 
momento em que os clientes fazem contato real com elas. Os 
funcionários podem construir fortes laços com os clientes ao 
individualizar e personalizar relacionamentos. (KOTLER & KELLER, 
2012)

As grandes empresas, para prestarem um serviço personalizado 
para o cliente, dependem de sistemas de CRM bem implementados, 
capazes de unificar todas as informações importantes, todo 
histórico do cliente, suas preferências e hábitos de consumo. 
Quando o cliente está com um problema, é importante ter todas 
as informações registradas, pois a probabilidade de o cliente ser 
atendido pela mesma pessoa é muito pequena, e esse cliente 
não quer ter que explicar toda a situação novamente (LOVELOCK; 
WIRTZ & HEMZO, 2011).

O CRM permite que as empresas consigam compreender, segmentar 
e classificar melhor sua base de clientes, realizando promoções e vendas 
cruzadas com metas bem definidas e também é possível implantar 
sistemas de alerta de churn que comunicam quando existe risco de 
deserção (LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 2011).

Esses autores trazem uma visão mais estratégica do que 
tecnológica para o CRM. Pensando em um sistema integrado 
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dos cinco processos principais envolvidos em uma estratégia 
de CRM: desenvolvimento de estratégia; criação de valor; 
integração multicanal; gerenciamento de informações; avaliação 
de desempenho (LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 2011), conforme 
detalhamos a seguir:

1. Desenvolvimento de estratégia - engloba a avaliação da 
estratégia de negócio, pensando na combinação entre a 
visão da empresa, tendências do setor e a concorrência. 
Após essa definição, é preciso orientar o desenvolvimento de 
estratégias de clientes, incluindo a escolha dos segmentos 
a serem focados, a categorização da base de clientes, o 
planejamento dos vínculos de fidelidade e o gerenciamento 
do churn.

2. Criação de valor – conduz as estratégias de negócios e 
clientes em proposta de valor específicas voltadas tanto 
para os clientes como para a empresa. O valor criado para 
o cliente envolve as vantagens geradas por meio de serviços 
direcionados por prioridade, recompensa à fidelidade e 
personalização. No que diz respeito a empresa, essa precisa 
ter o retorno na redução de custos de investimento e 
retenção de clientes e o aumento da participação na carteira.

3. Integração multicanal – muitas empresas se relacionam 
com os clientes por diversos canais. Por isso, atender bem 
os clientes, oferecendo uma unificação na interface que 
ofereça um atendimento personalizado é um dos desafios 
do CRM.

4. Gerenciamento de informações -  a oferta de serviços em 
diferentes canais é dependente da competência da empresa 
em coletar informações em todos os canais, integrá-las e 
viabilizá-las ao pessoal de linha de frente (ou quando se 
trata de autosserviço, disponibilizá-la ao cliente) em vários 
pontos de comunicação. O gerenciamento de informações 
engloba: repositório de dados (contendo todos os dados do 
cliente); sistemas de TI (abrangendo hardware e software); 
ferramentas analíticas (softwares, data mining e outros 
pacotes, incluindo até mesmo detecção de fraude de 
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clientes); aplicações de linha de frente (atividades de contato 
direto, automação da força de vendas e gerenciamento de 
centrais de atendimento); aplicações de serviços de apoio 
(suportando processos relativos a clientes internos, como 
logística e processamento financeiro).

5. Avaliação de desempenho – nesta última etapa, de acordo 
com Lovelock; Wirtz e Hemzo (2011) é preciso responder 
três perguntas: 1) A estratégia de CRM está criando valor para 
seus principais stakeholders? 2) Os objetivos de marketing 
(relacionados  a aquisição, retenção e satisfação de clientes) e 
os objetivos de desempenho da entrega do serviço (padrões 
de serviço da central de atendimento, como taxas de espera de 
chamadas e solução na primeira ligação) estão sendo atingidos? 
3) O processo de CRM está tendo um desempenho de acordo 
com as expectativas? É importante de acordo com esses autores 
que o processo de avaliação de desempenho leve à melhoria 
contínua da própria estratégia de CRM. 

Dentro desse contexto, para evitar fracasso na implantação 
do CRM, é importante que as empresas entendam que não se 
trata apenas da aplicação de uma tecnologia, deve ser pensado 
estrategicamente no intuito de ajudar a melhorar a prestação 
de serviços, buscando entregar mais valor ao cliente. É comum 
empresas investirem grande quantidade de dinheiro em softwares 
modernos, porém não sabem como fazer a leitura das informações 
coletadas, não conseguem identificar as necessidades e desejos de 
seus clientes.(LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 2011).

Muitas vezes a implantação falha pela avaliação insuficiente do 
valor do cliente ao longo do tempo, ou seja, o marketing da empresa 
não está estruturado para avaliar diferentes lucratividades de diversos 
clientes. A reengenharia de processos de negócios é fundamental 
para evitar falhas na implantação, não é correto adaptar o CRM aos 
processos existentes, é necessário redesenhar todo processo de 
atendimento visando uma boa implantação de CRM (LOVELOCK; 
WIRTZ & HEMZO, 2011).

É importante ressaltar que o gerenciamento de relacionamento 
com o cliente deve servir como suporte para que a empresa 
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consiga se aproximar do cliente, conhecendo seus gostos e hábitos 
de consumo no intuito de satisfazer esse cliente e a longo prazo 
fidelizar os seus segmentos alvo. 

Na atualidade, uma das principais maneiras de interagir com os 
clientes por meio da tecnologia é com o uso das redes sociais que 
servem como plataforma de comunicação. Como você já aprendeu 
na última seção da Unidade 3, o consumidor hoje participa ativamente 
das decisões estratégicas das empresas e por meio das redes sociais, 
criticam, defendem uma organização ou uma causa que achem justa, 
um cliente alerta o outro a respeito das empresas e fazem avaliações 
dos serviços que são muito importantes na tomada de decisão de outros 
clientes (KOTLER, 2010; VAZ, 2011; SOLOMON, 2016).

Atividades de aprendizagem

1. É viável desenvolver as categorias de serviço conforme várias classes 
de contribuição ao lucro, distintas necessidades (compreendendo 
fatores como preço, conforto, rapidez) perfis demográficos. Dentro 
desse contexto, analise a afirmação a seguir:
Correspondem a uma parcela muito pequena da base de clientes de 
uma organização, porém a maior parcela do lucro gerado provém 
desses clientes.

Agora assinale a alternativa a alternativa que corresponde ao tipo de 
cliente citado:

a) Ouro.
b) Platina.
c) Chumbo.
d) Ferro.
e) Diamante.

2. Permite que as empresas consigam compreender, segmentar e 
classificar melhor sua base de clientes, realizando promoções e vendas 
cruzadas com metas bem definidas e também é possível implantar sistemas 
de alerta de churn que comunicam quando existe risco de deserção 
(LOVELOCK; WIRTZ e HEMZO, 2011).
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Assinale a alternativa que traz corretamente o conceito apresentado:

a) SMS.
b) CRM.
c) Churn.
d) SWOT.
e) BCG.
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Seção 2

As expectativas e percepções do cliente sobre 
o serviço; Administração de reclamações e 
recuperação do serviço; Melhoramento da 
qualidade e da produtividade do serviço

Na seção anterior, estudamos a respeito da importância da 
fidelização do cliente, do gerenciamento do relacionamento com 
os clientes (CRM). Conhecendo também a análise da Roda de 
fidelidade, que tem como objetivo fidelizar os clientes. Estudamos 
também a respeito da análise da deserção de clientes e as estratégias 
para recuperá-los. Agora você vai poder aprender mais sobre as 
expectativas e percepções do cliente a respeito do serviço prestado 
pelas empresas. Além de compreender a importância de ouvir as 
reclamações, no intuito de melhorar a qualidade e a produtividade 
do serviço prestado.

Introdução à seção

4.3 | As expectativas e percepções do cliente 
sobre o serviço

Quando se fala em prestação de serviços, é importante que 
a empresa leve em conta a expectativa do cliente, pois essa 
expectativa influenciará no que o cliente entende por qualidade.

De acordo com Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011, p. 246), o 
cliente percebe os serviços como experiências (como a visita a 
um museu, por exemplo). Já para as empresas os serviços são 
vistos como “processos a serem projetados e gerenciados para 
criar a desejada experiência do cliente”. Os processos retratam 
o método e a ordem em que se desenvolvem os sistemas 
operacionais de serviços e como esses se relacionam para criar 
a proposição de valor prometida aos clientes. Quando não 
são bem elaborados, podem resultar em entregas de serviço 
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lenta, decepcionante e de qualidade inferior, que normalmente 
deixam os clientes aborrecidos. 

Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) indicam o uso de fluxograma como 
uma ferramenta simples que pode ser utilizada para compreender a 
integralidade da experiência de um serviço. A criação do fluxograma 
para serviços específicos pode trazer benefícios na diferenciação 
das fases em que os clientes usam o serviço principal das que dizem 
respeito aos elementos de serviço suplementares. No caso de 
restaurantes, por exemplo, a comida e a bebida é o produto principal, 
no entanto, os serviços suplementares que podem incluir reservas, 
estacionamento com manobristas, chapelaria, ser direcionado até a 
mesa, fazer o pedido utilizando um cardápio, a conta, o pagamento 
e o uso dos banheiros. 

Um outro tipo de técnica que pode ser usada quando se deseja 
criar experiências de valor para o cliente é o blueprint, que serve 
tanto para projetar novos serviços como para recriar aqueles que já 
existem. A diferença é que o fluxograma descreve de maneira simples 
o processo de serviço, enquanto o blueprint detalha como um 
processo de serviço precisa ser desenvolvido e inclui particularidades 
sobre o que é perceptível ao cliente, onde existe potencial para erros 
e lacunas no processo e em que momento acontecem as conexões 
entre os participantes (LOVELOCK; WIRTZ e HEMZO, 2011).

Para os autores, uma característica importante do blueprint é a 
distinção entre aquilo que é experimentado pelo cliente ‘em cena’ e 
as atividades que os funcionários desempenham nos ‘bastidores’, sem 
ser vistos. Muitas empresas voltadas para operações concentram-
se no gerenciamento das atividades de bastidores e deixam em 
segundo plano a visão do cliente a respeito das atividades de cena, 
não considerando que as duas áreas têm diferentes impactos quando 
se trata da experiência de serviço do cliente.

Não existe uma única maneira correta para se elaborar os 
blueprints, no entanto, recomenda-se que se inicie identificando 
as atividades principais envolvidas na criação e entrega de 
serviço; em seguida verificar as relações entre essas atividades. 
No começo, é importante manter as atividades conectadas 
para se ter uma visão ampla e depois as atividades podem ser 



U4 - Gerenciando o relacionamento e desenvolvendo fi delização em serviço144

desmembradas, trazendo um nível maior de detalhamento. 
Quando se trata de uma companhia aérea por exemplo:

Comece indicando o ato de o passageiro encaminhar-se 
até o avião, entrar, apresentar o cartão de embarque para 
verificação, encaminhar-se até o avião, entrar, apresentar 
o cartão de embarque ao comissário de bordo para 
verificação, achar a poltrona, guardar a bagagem de mão, 
sentar-se. Se possível, detalhe mais as etapas de maiores 
potenciais para problemas. (LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 
2011 p. 251)

Para Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011), é possível aprender a 
natureza das expectativas de clientes em cada fase do processo, 
realizando pesquisas formais ou por meio da experiência no trabalho. 
Como você já viu na Unidade 3 deste livro, as expectativas de clientes 
fazem parte de um processo chamado de zona de tolerância, que 
vai do serviço desejado (um ideal) até o nível de serviço apenas 
adequado. As empresas de serviço deveriam estabelecer padrões 
altos o bastante para cada etapa, buscando satisfazer, e até encantar, 
os clientes. Esses critérios, podem abarcar parâmetros de tempo, 
o roteiro para um desempenho adequado e instruções de estilo e 
atuação adequada.

Prezar pelo alto desempenho em cada etapa é importante, 
pois as primeiras impressões que o cliente tem a respeito dos 
serviços em uma organização, podem abalar suas avaliações 
da qualidade nas etapas seguintes da entrega de serviço, e as 
percepções decorrentes de suas experiências normalmente 
são cumulativas. 

Conforme a Figura 4.3, os atributos de qualidade de serviço 
podem ser operacionalizados com o uso de indicadores de qualidade 
e elaborar uma estrutura de monitoramento do desempenho 
do processo. Por exemplo, o atributo ‘responsividade’ pode ser 
preparado a partir de entrevistas com o cliente, como o tempo 
de liberação para aprovar um pedido de empréstimo (LOVELOCK; 
WIRTZ & HEMZO, 2011).
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Figura 4.3 | Estabelecendo padrões e metas para processos de serviço ao cliente

Atributos de 
serviço

Indicadores de 
processo de 

serviço

Padrões de 
processo 
de serviço

Metas de 
desempenho

Tempo de 
processamento
Para aprovar solicitações

24 horas 80% de todas as 
Solicitações em 24 horas

Crie uma base 
para mediar a 
Satisfação do 

cliente

Define metas 
de qualidade 

de serviço

Definir/processar 
metas de 

departamentais 
de qualidade De 

serviço

• Responsividade
• Confiabilidade
• Competência
• Acessibilidade
• Cortesia
• comunicação
• Credibilidade
• confidencialidade
• Ouvir o cliente

Fonte: Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011, p. 260).

As empresas voltadas para serviço estão sempre em busca de 
melhorar as expectativas de seus clientes. Os principais fomentadores 
dessa evolução incluem mobilidade, novos padrões de serviço 
estabelecidos por empresas, como Uber e Amazon, e outras que 
cada vez mais medem suas operações por meio de pesquisas 
de satisfação do cliente, processos aprimorados, softwares mais 
inteligentes e cloud computing. Dentro desse contexto, muitas 
organizações de serviços, estão conseguindo transformar a maneira 
como percebem e oferecem seus serviços. Porém, é importante 
perceber que se trata de um trabalho contínuo pois as expectativas 
dos clientes continuarão crescendo, bem como a capacidade de 
atendê-los (WHITELAM, 2018).

Para saber mais

Quer saber mais sobre o futuro do serviço em campo ? Acesse o 
link: <http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/
voce-esta-preparado-para-atender-as-expectativas-do-cliente-
em-2018/124485/>. Acesso em: 12 nov. 2018.

4.4 | Administração de reclamações e recuperação 
de serviço

A maneira como a empresa trata as reclamações e resolve 
problemas pode indicar se ela vai fidelizar seus clientes ou perdê-
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los para concorrência. Diversas pesquisas feitas no mundo todo 
mostram que boa parte das pessoas não reclama de um serviço, 
pois acha que não vai obter nenhum resultado. E erroneamente 
muitas empresas pensam que, se o cliente não reclama seu serviço, 
não apresenta nenhum problema. Mas o que acontece na maioria 
das vezes é que o cliente simplesmente muda para concorrência 
(LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 2011).

De acordo com os autores, existem três principais possibilidades 
de ação que um cliente insatisfeito pode tomar:

1. Realizar algum tipo de ação pública (reclamando para a 
empresa, com um grupo de defesa do consumidor, um 
órgão governamental de regulamentação e de proteção ao 
consumidor, ou até proceder com uma ação civil ou criminal);

2. Recorrer alguma ação privada (deixar o fornecedor);

3. Não tomar nenhuma providência;

O cliente pode escolher uma das alternativas citadas, ou uma 
combinação delas. As empresas precisam estar cientes de que, 
além de perder os clientes, podem prejudicar sua reputação e, 
consequentemente, deixar de conquistar outros clientes. No 
passado, os clientes insatisfeitos, comentavam boca a boca para no 
máximo umas dez pessoas, agora, com a internet e as redes sociais, 
esse número pode corresponder a milhões de pessoas (LOVELOCK; 
WIRTZ & HEMZO, 2011).

De acordo com Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011), existem estudos 
para entender qual o motivo das reclamações dos consumidores, e 
esses identificaram quatro objetivos principais:

1. Conseguir restituição ou alguma compensação: muitos 
clientes reclamam para recuperar algum prejuízo 
financeiro por meio de reembolso ou para que o serviço 
seja realizado novamente.

2. Extravasar à raiva: alguns clientes podem reclamar para 
mostrarem seu desapontamento, tentando recuperar a 
autoestima ou por senso de justiça, quando os processos 
não funcionam ou os funcionários são mal-educados.
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3. Para melhorar o serviço: quando existe envolvimento com 
o serviço, no caso de uma associação de ex-alunos ou o 
banco que costuma trabalhar, os clientes dão feedback, 
pois querem colaborar para a melhoria do serviço e serem 
beneficiados com essas melhorias.

4. Razões altruístas: esse tipo de cliente quer evitar que outras 
pessoas tenham os mesmos problemas e se sentem no 
dever de avisar.

De acordo com os autores, pesquisas apontam também que 
pessoas com níveis socioeconômicos mais altos tendem a reclamar 
mais do que as de níveis mais baixos. O maior grau de instrução, 
e conhecimento a respeito dos produtos, trazem maior confiança 
para esses clientes exigirem um melhor atendimento. Por isso, 
empresas que não atendem esse perfil de clientes, devem ter maior 
cuidado em incentivar seus clientes a reclamarem quando não 
estiverem satisfeitos. 

Todas as vezes que acontecem erros na entrega de serviço, as 
pessoas esperam uma compensação equivalente e justa. No entanto, 
alguns estudos mostram que os clientes pensam ser tratados com 
injustiça, não recebendo uma compensação adequada. Stephen Tax 
e Stephen Brown constataram que mais de 80% dos clientes que 
não estavam satisfeitos com a recuperação do serviço, entendiam 
a justiça por três dimensões: justiça de procedimentos; justiça 
interativa e justiça do resultado (LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 2011).

A Justiça de procedimentos trata das regras que devem ser 
seguidas por todos, nesse caso, o cliente espera que a empresa 
assuma a responsabilidade e ofereça uma recuperação conveniente 
e justa. Já a justiça interativa diz respeito a relação dos funcionários 
que estão resolvendo o problema, nesse caso é importante que 
o funcionário explique as falhas e se empenhe para resolver o 
problema. Esse esforço deve ser visto pelo cliente como autêntico, 
honesto e justo. A justiça do resultado se refere à compensação 
que o cliente recebe como resultado dos prejuízos que sofreu por 
conta da falha do serviço. Incluindo compensações não apenas 
referente aos erros, mas também pelo tempo, dedicação e energia 
depositados durante a recuperação do serviço.
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Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) instruem que a recuperação de 
um serviço deve seguir condutas sérias para resolver problemas 
e lidar com clientes desapontados. É importante que a empresa 
desenhe estratégias eficazes de recuperação, porque problemas 
não resolvidos de serviço podem acabar com a confiança do 
cliente. Além disso, o risco de deserção é elevado, principalmente 
em setores de alta concorrência.

É fundamental que as organizações compreendam o tratamento 
das reclamações como um investimento e não um custo, pois 
quando um cliente insatisfeito deixa a empresa, ela perde mais do 
que o valor de uma próxima transação: pode perder todo lucro de 
longo prazo que aquele cliente teria com a empresa e também o 
lucro de outros clientes que podem deixar de comprar devido aos 
comentários negativos de um colega decepcionado (LOVELOCK; 
WIRTZ & HEMZO, 2011).

As organizações precisam desenvolver programas eficazes de 
recuperação de serviços. Para isso, Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) 
aconselham algumas diretrizes: facilitar o feedback de clientes, 
habilitar a recuperação eficaz de serviço, determinar níveis de 
compensação adequados e apreender com o feedback de clientes 
buscando melhorias.

 Por isso, é essencial que a recuperação seja proativa, não 
esperar o cliente reclamar. Treinar o pessoal de serviço para ter a 
percepção de que o cliente está insatisfeito e perguntar a respeito, 
buscando resolver qualquer insatisfação que possa surgir. A empresa 
deve ter planos de contingência para possíveis falhas de serviço, 
principalmente aquelas que acontecem com certa frequência e não 
podem ser eliminadas do sistema. 

Cabe ressaltar que os funcionários precisam ter autonomia para 
tomar decisões, na busca de soluções para problemas. Por exemplo, 
clientes que chegam de madrugada em um hotel não podem 
esperar pelo dia seguinte, quando o funcionário tem autorização 
para resolver seu problema (LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 2011).

Nesse sentido, Kotler (2010) concorda a respeito do 
empowerment dos funcionários, ou seja, dar poder para os 
funcionários agirem, criar uma plataforma em que os funcionários 
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possam fazer a diferença. Os valores compartilhados pela empresa 
precisam estar alinhados ao comportamento dos empregados. 
Muitas empresas empregam o valor de comunidade, em que as 
decisões são tomadas em conjunto buscando o objetivo comum 
de todos os envolvidos.

Uma outra questão que as empresas precisam ser cuidadosas é 
em relação as garantias de serviço. As empresas estão cada vez mais 
oferecendo garantias de satisfação, assegurando que, se a entrega 
do serviço não atingir os padrões predefinidos, os clientes serão 
compensados de diversas maneiras, como facilidade de substituição, 
reembolso ou crédito. A garantia de serviço quando bem planejada, 
além de trazer êxito na recuperação de serviço, estimula a empresa 
não repetir o erro e também internaliza as lições aprendidas com as 
falhas de serviço, focando nas melhorias do sistema (LOVELOCK; 
WIRTZ e HEMZO, 2011).

4.5 | Melhoramento da qualidade e da 
produtividade do serviço

No âmbito geral, qualidade ressalta os benefícios criados para 
o cliente e a produtividade é voltada para os custos financeiros. 
Assim, é importante que as estratégias de melhoria de qualidade e 
produtividade sejam avaliadas em conjunto, e não separadamente 
(LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 2011), já que alguns benefícios 
oferecidos para o cliente sem pensar nos custos financeiros podem 
ser prejudiciais; e também, quando a empresa pensa na redução dos 
custos sem olhar para as necessidades do cliente, pode prejudicar 
consideravelmente a qualidade e consequentemente perder seus 
clientes para concorrência. 

A má qualidade de serviço gera desvantagem competitiva, muitas 
vezes afastando clientes insatisfeitos. Quando o produto tem uma 
qualidade semelhante entre a concorrência, o serviço pode ser o 
grande diferencial.

Em relação a produtividade, Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) 
explicam sua importância, pois ela ajuda a diminuir custos e, com 
isso, a empresa consegue ter lucros mais altos ou oferecer preços 
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melhores do que a concorrência, pode se posicionar como líder de 
preço baixo no seu setor. Também conseguem ter margens mais 
altas para conquistar os melhores distribuidores e intermediários. 
Uma outra vantagem, é conseguir assegurar o futuro da empresa a 
longo prazo por meio de investimentos em outras tecnologias e em 
pesquisas para criar outros serviços de qualidade superiores e com 
sistemas de entrega contemporâneos.

Questão para reflexão

Mas, afinal, o que é qualidade em serviços? 

De acordo com Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011), a palavra 
qualidade tem diferentes sentidos e eles citam as perspectivas mais 
comuns encontradas:

1. A visão transcendente da qualidade é voltada para 
excelência inata: esse ponto de vista entende que as pessoas 
aprendem a perceber qualidade apenas pela experiência 
adquirida por exposição repetida. Porém, quando se trata de 
uma visão mais prática esse tipo de perspectiva não ajuda 
muito, sugerindo que os clientes ou gerentes vão perceber a 
qualidade quando a virem;

2. A abordagem voltada para a manufatura é pautada na 
prática de engenharia e manufatura (em relação aos serviços, 
podemos dizer que a qualidade é focada nas operações). É 
centrada nas especificações internas, muitas vezes voltadas 
para metas de produtividade e contenção de custos.

3. Definições baseadas no usuário entendem que a qualidade 
está na percepção de quem vê e iguala qualidade com 
máxima satisfação. Esse tipo de perspectiva entende que 
clientes diferentes têm desejos e necessidades distintas.

4. Definições baseadas em valor vislumbram qualidade 
em termos de valor e preço. Entendem o trade‑off entre 
desempenho e preço, qualidade é percebida como ‘a 
superioridade possível por meio dos recursos disponíveis’.
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Todas essas visões diferentes de qualidade mostram por 
que muitas vezes existem conflitos entre diferentes setores nas 
empresas. No entanto, muitos estudiosos acreditam que a natureza 
dos serviços necessita de um tratamento diferenciado para definir 
e mensurar qualidade. A própria natureza intangível e multifacetada 
de muitos serviços prejudica a avaliação de sua qualidade se 
comparada com a de um bem. 

Uma vez que os clientes fazem parte da produção dos serviços, é 
importante estabelecer uma distinção entre o processo de entrega e 
o resultado efetivo do serviço. Os clientes normalmente percebem a 
qualidade comparando a entrega do serviço e seu resultado a partir 
do que estavam esperando. Por isso, compreende-se a qualidade 
de serviço a partir da perspectiva do cliente, como algo que atende 
ou excede suas expectativas (LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 2011).

4.5.1 | Dimensões da qualidade em serviços

Extensas pesquisas realizadas por Zeithaml, Berry e Parasuraman 
identificaram cinco dimensões de qualidade em serviços que são avaliadas 
pelos consumidores: tangibilidade; confiabilidade; responsividade; 
segurança e empatia (LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 2011).

A tangibilidade está voltada para aparência de instalações 
físicas, equipamentos, pessoas do atendimento e instrumentos 
de comunicação. Já a confiabilidade mede a competência na 
execução dos serviços prometidos com segurança e assertividade. 
A responsividade está relacionada a disponibilidade de ajudar os 
clientes e oferecer prontamente os serviços que precisam. No 
quesito segurança, os clientes avaliam a credibilidade e honestidade 
dos prestadores de serviço, considerando também os riscos, como 
no caso de um banco, a segurança em utilizar o caixa eletrônico à 
noite. Em relação a segurança também conferem a competência 
do prestador, ao medir sua capacidade em executar o serviço, além 
de considerar a cortesia, ou seja, o respeito, a simpatia do pessoal 
de atendimento. 

A última dimensão é empatia, muito importante, pois o cliente 
avaliará o acesso que tem no atendimento aos funcionários, a 
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comunicação, se a empresa está disposta a ouvi-lo, se ele é informado 
de maneira eficiente e o esforço que a empresa empreende para 
compreender suas necessidades.

Após conhecer as principais dimensões avaliadas, vamos 
compreender a respeito dos gaps, que acontecem todas as vezes que 
existem diferenças entre as expectativas do cliente e a perspectiva da 
empresa. Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011) citam seis tipos de Gaps.

Gap 1 – o gap do conhecimento – implica na distinção entre o 
que os prestadores de serviços pensam que os clientes esperam e 
as verdadeiras necessidades e expectativas dos clientes.

Gap 2 – o gap da política – diferencia as visões da gerência a 
respeito das expectativas dos clientes e os padrões de qualidade 
definidos para entrega do serviço. É denominado gap da política 
pois a empresa decidiu não oferecer aquilo que acredita que os 
clientes desejam, normalmente justificando custos e viabilidade. 

Gap 3 – o gap da entrega – faz distinção entre os padrões de entrega 
estabelecidos e o legítimo desempenho do prestador de serviço.

Gap 4 – o gap das comunicações – diferença entre o que a 
empresa comunica e o que realmente entrega. Tem origem em 
outros dois gaps. O de comunicação interna é a diferença entre o 
que a propaganda e a equipe de vendas entendem como os atributos 
do produto, o desempenho, o nível de qualidade de serviço e o que 
a empresa consegue efetivamente entregar. O segundo gap é o da 
promessa exagerada, muitas vezes vinda do pessoal de propaganda 
e vendas.

Gap 5 – O gap das percepções – distinção entre o que os clientes 
percebem que receberam e o que realmente foi entregue pela 
empresa (muitas vezes o cliente não consegue avaliar precisamente 
a qualidade do serviço).

Gap 6 – O gap da qualidade de serviço – distingui aquilo que o 
cliente espera receber e suas percepções do que foi entregue.

O modelo de gaps apresentados pode ser separado entre gaps 
externos representados pelos números 1, 5 e 6 e gaps internos que 
acontecem nos números 2, 3 e 4. 
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Os gaps podem ser prejudiciais para o relacionamento com os 
clientes em qualquer momento do projeto e entrega do serviço. 
O mais prejudicial é o de qualidade de serviço (número 6) para 
conseguir reduzi-lo as empresas precisam estar dispostas a intervir 
em um ou mais dos outros gaps citados. Para melhorar a qualidade 
do serviço é preciso compreender os motivos de cada gap e elaborar 
estratégias para preenchê-los (LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 2011).

4.5.2 | Aprendendo com o feedback de clientes

É importante que as empresas se esforcem para aprender 
com seus clientes, receber o feedback e usar isso como uma 
oportunidade de melhoria constante. Os clientes podem trazer 
muitas informações relevantes a respeito de como melhorar o 
atendimento, desde que as empresas estejam dispostas a aprender 
com eles.

Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011 p. 458) explicam que os “sistemas 
eficazes de feedback facilitam a aprendizagem rápida”. Além disso, 
os objetivos específicos desses sistemas normalmente são pautados 
em três categorias:

1. Avaliação e benchmarking de qualidade e desempenho de 
serviço: nesse caso, o objetivo é avaliar o desempenho da 
empresa em relação aos seus principais concorrentes e em 
relação ao ano anterior, verificando os investimentos feitos em 
serviço e os resultados. Em relação ao benchmarking, esse pode 
ser feito inclusive com empresas de outros setores, como o 
exemplo da Southwest Airlines, que aprendeu com os pit stops 
da Fórmula 1 em como tornar mais rápidos os reabastecimentos 
dos aviões; a Pizza Hut teve como modelo a Federal Express para 
ter uma entrega pontual.

2. Aprendizagem e melhoria direcionada ao cliente: esse tipo 
de aprendizagem busca responder ‘o que deixa meu cliente 
feliz’? Quais são os pontos fortes dos nossos serviços e quais 
as fraquezas que precisam melhorar? Nesse caso, é preciso 
esforço para obter informações detalhadas a respeito de 
processos e produtos.
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3. Criação de uma cultura de serviço orientada ao cliente: 
a empresa precisa focar nas necessidades e na satisfação 
do cliente, envolvendo toda empresa em uma cultura de 
qualidade em serviços.

Para Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011), existem várias maneiras 
de se pesquisar a qualidade dos serviços, como cartões de 
feedback de serviços em que se solicita ao cliente avaliar todo 
o processo de serviço. Também é muito utilizado o comprador 
misterioso, em que a empresa contrata uma consultoria que 
passam por clientes, avaliando a equipe de atendimento se 
comporta em relação aos consumidores.

 É importante aproveitar o feedback espontâneo, ouvir as 
reclamações, sugestões e elogios e transformar tudo isso em 
um fluxo de informações para monitorar a qualidade destacar as 
melhorias necessárias para uma entrega de serviços satisfatória. Os 
grupos de discussões também são utilizados, são segmentos de 
clientes mais significativos da empresa organizados para discutir e 
detalhar suas necessidades (LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 2011).

Com o advento da internet e das redes sociais, é muito mais 
fácil receber esse feedback do cliente. Como já vimos na Unidade 
3, quando Kotler (2010) trata do conceito de cocriação ao citar o 
exemplo de empresas como a Procter & Gamble e seu programa 
de inovação voltado para escutar os consumidores e a partir 
do feedback desses clientes, são criados novos produtos, que 
representam boa parte da receita da empresa.

Apesar da grande influência no momento da escolha vir 
da recomendação de amigos e parentes, a recomendação 
de consumidores está se tornando cada vez mais um fator 
relevante. Kotler e Keller (2012) explicam que, com o aumento 
da desconfiança das pessoas em relação a algumas empresas 
e as suas propagandas, as avaliações de clientes pela internet 
tem representado um papel importante pelos varejistas on‑line 
como Amazom.com e Shop.com.

Os blogueiros que avaliam produtos têm se destacado, pois 
conseguem ter milhares de seguidores; os blogs normalmente 
estão entre os principais links retornados nas busca on-line por 
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certas marcas ou categorias. Os profissionais das empresas 
podem acompanhar blogs populares utilizando os serviços on-
line. As empresas buscam conquistar a preferência dos blogueiros, 
oferecendo-lhes amostra grátis, informações prévias e tratamento 
especial, já que muitos deles divulgam quando recebem amostras 
grátis de empresas (KOTLER & KELLER, 2012).

Normalmente os próprios varejistas on‑line divulgam suas 
próprias recomendações: “Se você gostou daquela bolsa preta, vai 
adorar esta blusa vermelha”. Pesquisas apontam que os sistemas de 
recomendação contribuem com 10 a 30 por cento das vendas de 
um varejista que vende pela internet (KOTLER & KELLER, 2012).

É possível perceber que estamos vivendo o começo de uma 
longa era do Machine Learning, com os Chatbots, Intenet Industrial, 
novas mídias, novos negócios. Berezaga (2017) explica que todas 
essas tendências operam a partir do Big Data para extrair maior 
quantidade de informações dos dados existentes e constituir maior 
valor. O e‑commerce tem sido muito beneficiado nesse sentido.

Existem muitas soluções relacionadas a algoritmos avançados 
que ajudam em diversas atividades, processos e metas que fazem 
parte das organizações. Facilitando nas compras, melhores 
atendimentos ao cliente, geração de tráfego, precificação etc. 

No que diz respeito aos sistemas de recomendação, esses 
têm como objetivo trazer importância para a relação do cliente 
com a marca e, consequentemente, personalizar a experiência do 
usuário aprimorando os principais  KPI’s  (sigla em inglês para Key 
performance Indicator, os Indicadores-chave de Desempenho) da 
loja (BEREZAGA, 2017).

A proposição de valor dessas soluções busca amenizar os efeitos 
do paradoxo da escolha, filtrando o mix de produtos disponíveis 
espontaneamente, mostrando apenas os que são mais pertinentes 
para o cliente e oferecendo a recomendação por meio do canal 
mais apropriado e no momento mais conveniente. 

Para Kotler e Keller (2012), as empresas on-line precisam se 
certificar de que suas tentativas de criar relações com os clientes 
não se voltem contra si mesmas, como quando os bombardeiam 
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com recomendações geradas por um programa de computador 
que podem errar o alvo.

Apesar das vantagens, segundo Berezaga (2017), é preciso 
tomar cuidado com os sistemas de recomendação, sistemas são 
sistemas e devem ser utilizados para dar suporte as estratégias da 
organização, respeitando suas particularidades. Os algoritmos não 
conseguem compreender questões culturais por exemplo e isso 
pode trazer certos transtornos para o varejista.

Atividades de aprendizagem

1. Serve tanto para projetar novos serviços como para recriar aqueles que 
já existem, detalha como um processo de serviço precisa ser desenvolvido 
e inclui particularidades sobre o que é perceptível ao cliente, onde existe 
potencial para erros e lacunas no processo e em que momento acontecem 
as conexões entre os participantes (LOVELOCK; WIRTZ & HEMZO, 2011).

Assinale a alternativa correta a respeito conceito apresentado:

a) Blueprint.
b) Fluxograma.
c) CRM.

d) Gap.
e) SWOT.

2. Os gaps acontecem todas as vezes que existem diferenças entre as 
expectativas do cliente e a perspectiva da empresa.
Dentro desse contexto, analise a afirmativa a seguir:
Diferencia as visões da gerência a respeito das expectativas dos clientes e os 
padrões de qualidade definidos para entrega do serviço. A empresa decidiu 
não oferecer aquilo que acredita que os clientes desejam, normalmente 
justificando custos e viabilidade.

Assinale a alternativa correta a respeito do tipo de gap apresentado:

a) Gap do conhecimento.
b) Gap da percepção.
c) Gap da entrega.
d) Gap da política.
e) Gap da comunicação.
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Fique ligado

No decorrer desta unidade, você aprendeu a importância de 
gerenciar o relacionamento com o cliente, pensando em fidelização. 
Pode compreender que a fidelização não é algo simples e que deve 
ser planejada. Nesse contexto, é preciso conhecer quem são os 
clientes, quais as suas expectativas e como a empresa pode melhor 
oferecer um serviço de qualidade e excelência. Analisamos ainda, a 
deserção de clientes, aprendendo que existem estratégias proativas 
de retenção, não esperar que o cliente reclame e sim estar atento a 
pequenos sinais de descontentamento. 

Você conheceu nessa unidade os sistemas de relacionamento 
de relacionamento com o cliente, em inglês é utilizada a sigla CRM 
(Customer relationship management, cuja importância está em 
gerenciar cuidadosamente as informações detalhadas sobre cada 
cliente buscando maximizar sua fidelidade.

Compreendendo também a importância de administrar as 
reclamações, buscando ouvir o cliente e por meio de feedbacks recebidos 
traçar estratégias para melhorar os serviços, minimizando ou até mesmo 
eliminando algumas falhas em todo processo de atendimento. 

Para concluir o estudo da unidade

Caro aluno, nesta unidade, você estudou a respeito da 
fidelização, qual o seu impacto para as empresas, especialmente 
no que diz respeito a geração de valor. Já que o custo para 
conquistar novos clientes é muito maior do que para mantê-los. 
Além disso, clientes fiéis falam bem de sua empresa, fazem o 
marketing boca-a-boca, que hoje, com o advento da internet 
e das redes sociais, tomou uma proporção imensurável, já que 
um post na internet pode ser visto, curtido e compartilhado por 
milhares de pessoas. 

Nesse sentido, quando as empresas deixam clientes 
insatisfeitos, não precisam se preocupar apenas com a taxa 
de deserção, mas também com a representatividade que essa 
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insatisfação pode gerar para a imagem da empresa. Já que os 
clientes estão cada vez mais exigentes, conhecem seus direitos 
e estão dispostos a compartilhar suas experiências positivas e 
negativas através das redes sociais. 

Ao analisar a taxa de deserção, é preciso compreender o 
que faz os clientes trocarem de fornecedor. Para isso, muitas 
empresas realizam o diagnóstico de churn periodicamente, 
analisando informações a respeito do churn e a redução no 
número de clientes, conseguidas por meio de  banco de dados, 
entrevistas feitas com os clientes que deixaram a empresa e os 
antigos abordados por agências terceirizadas, tudo isso pode 
contribuir para compreensão dos impulsionadores do churn.

Porém, apesar da importância da fidelização para o sucesso 
das empresas, nem todos os clientes podem nem devem ser 
fidelizados, a organização deve olhar para sua proposição de 
valor, analisar, por exemplo, se a sua equipe está preparada para 
atender às expectativas de determinados clientes em relação 
a estilo pessoal e competência técnica. Por essas razões, a 
segmentação do mercado é fundamental quando se pensa 
em gerenciar a fidelização dos clientes. Escolher os clientes-
alvo, avaliando a capacidade e força da empresa em relação às 
necessidades desses clientes.

As empresas precisam aprender a ouvir as reclamações, 
oferecer canais, facilitar o processo de escuta desse cliente 
e, mais do que isso, transformar os feedbacks recebidos em 
ações para melhoria da qualidade do serviço. O CRM possibilita 
que as empresas consigam compreender, segmentar e 
classificar adequadamente sua base de clientes, empreendendo 
promoções e vendas cruzadas com objetivos bem definidos, 
possibilitando também a implantação de sistemas de alerta de 
churn que comunicam quando existe risco de deserção.

Por melhor que sejam os sistemas, é importante que as 
empresas tenham estratégias, alinhadas, funcionários treinados 
e capacitados para atender o cliente com qualidade. Os sistemas 
não substituem a percepção humana e a capacidade de  
se relacionar.
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. Existem cinco dimensões de qualidade avaliadas pelos consumidores. 
Nesse sentido, analise a afirmação a seguir:
Está voltada para aparência de instalações físicas, equipamentos, pessoas 
do atendimento e instrumentos de comunicação.

Qual dimensão diz respeito a afirmação apresentada?

a) Confiabilidade.
b) Empatia.
c) Responsividade.
d) Segurança.
e) Tangibilidade.

2. Analise a afirmativa a seguir:
Trata das regras que devem ser seguidas por todos, nesse caso o 
cliente espera que a empresa assuma a responsabilidade e ofereça uma 
recuperação conveniente e justa.

Agora assinale a alternativa correta:

a) Justiça de resultado.
b) Justiça interativa.
c) Justiça de procedimento.
d) Justiça de relacionamento.
e) Justiça de comunicação.

3. Quando se fala em prestação de serviços, é importante que a empresa 
leve em conta __________ do cliente, pois __________ influenciará no que 
o cliente entende por qualidade.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

a) as finanças; as finanças.
b) a expectativa; essa expectativa.
c) o conhecimento; a comunicação.
d) a comunicação; a comunicação.
e) as finanças; o conhecimento.
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4. A respeito da redução dos fatores impulsionadores do churn, analise as 
afirmações a seguir:
Faça diagnóstico do churn e monitore clientes em declínio.
Aborde os principais fatores impulsionadores do churn.
Aumente os custos de troca.

Agora assinale a alternativa correta:

a) Apenas a afirmativa I.
b) Apenas as  afirmativas I e II.
c) Apenas a afirmativa II.
d) Apenas a afirmativa III.
e) Todas as alternativas.

5. Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011 p. 458) explicam que os “sistemas 
eficazes de feedback facilitam a aprendizagem rápida”.
A respeito do benchmarking, analise as afirmações a seguir:
Um dos objetivos do benchmarking é avaliar o desempenho da empresa 
em relação aos seus principais concorrentes e em relação ao ano anterior
O benchmarking pode ser feito inclusive com empresas de outros setores.
O benchmarking não é importante em relação as empresas de serviço.

Agora assinale a alternativa correta:

a) Apenas a afirmativa I.
b) Apenas as afirmativas I e II.
c) Apenas a afirmativa II.
d) Apenas a afirmativa III.
e) Todas as alternativas.
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