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1 INTRODUÇÃO 

 

É notável a ascensão do mercado evangélico no Brasil. Esta popularização não 

representa somente ótimas oportunidades de mercado, mas também a disseminação 

da palavra cristã.          

  O mercado de livrarias evangélicas, apesar de ter fins lucrativos para quem 

inicia atividades mercadológicas, tem um objetivo maior do que apenas vendas e 

lucros. Tem a missão de entregar ao maior número de pessoas a sabedoria cristã e 

multiplicar os meios de acesso à religião e a Deus. Seja através da música, da arte ou 

em materiais que estão presentes no dia-a-dia das pessoas.   

 Abrir uma loja de artigos evangélicos é uma grande missão. Ao refletir sob este 

ponto de vista, é interessante que se esteja atento a diversas circunstâncias que o 

mercado oferece e se policiar para não se desviar de sua missão. O que muitos 

comerciantes têm como dificuldades são: Como manter e ampliar os negócios em uma 

loja de artigos evangélicos?        

 A princípio, pode-se imaginar um ambiente físico, receptivo e aconchegante 

aos clientes. Outra forma possível seria uma loja online de artigos evangélicos, que 

também é um setor imenso atualmente e representa boa porcentagem de vendas no 

Brasil em todos os setores.        

 O que essas opções têm em comum são: temas, produtos e os propósitos. Em 

qualquer uma das alternativas, o seu público será a comunidade evangélica, podendo 

manter também um espaço aberto receptivo ao público que não é evangélico, mas 

que tem interesse nos artigos.          

 Para as empresas de forma geral, a falta de estratégia pode impactar 

profundamente em seu desempenho mercadológico. Com intuito de minimizar a falta 

de desempenho, realizar-se-á uma atividade de consultoria organizacional para uma 

microempresa do setor de artigos evangélicos, domiciliada na cidade de Curitiba, com 

finalidade de avaliar as oportunidades no sentido de implementar uma estratégia de 

marketing com a visão de expandir o faturamento da empresa. Obtendo desta forma 

um melhor posicionamento da marca no varejo, atrelado a melhorias na área de visual 

merchandising e avaliação do mix de produtos, relacionando os conhecimentos 

adquiridos ao longo da graduação do curso de Gestão Comercial com as 
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necessidades a serem atendidas pela empresa a ser assessorada. A relevância deste 

trabalho será constatada pela empresa usufruidora das informações. Estas 

informações buscarão angariar melhorias e reparos em sua base de marketing. Para 

a sociedade civil, a importância do trabalho será para medir o nível dos profissionais 

que a instituição de ensino lançará no mercado, atualmente dependente de 

profissionais diferenciados. A aplicação prática dos conteúdos abordados na 

graduação ampliará o Know-how1 dos graduandos, contribuindo para um alicerce 

sólido para enfrentar as exigências que o mercado estabelece. A presença de um 

cenário real fortalece a importância das decisões que serão indicadas.  

  Através da consultoria empresarial, o empresário poderá ter uma visão geral 

que revele pontos ocultos na gestão, causados pelo acúmulo de funções centralizadas 

no proprietário.           

  Com reuniões quinzenais entre os meses de março e junho, os integrantes do 

grupo realizam um brainstorming2 com intuito de identificar os passos a serem dados 

na próxima etapa, com análises das fases anteriores, servindo de alicerce para um 

passo robusto nas etapas posteriores. A troca de informações se dará via grupo do 

whatsapp, e-mails, ligações telefônicas, sempre com intenção de preparar o 

participante para os encontros. Com o proprietário os encontros serão trimestrais, 

onde serão debatidas as situações nas relações comerciais realizadas, municiando a 

equipe com informações que levem a identificar suas ameaças e oportunidades. 

 

1.1. JUSTIFICATIVA  

 

A relevância deste trabalho será constatada pela empresa usufruidora das 

informações. Estas informações buscarão angariar melhorias em suas plataformas de 

distribuição e praça, com esporádicos reparos em sua base de marketing. Para a 

sociedade civil, a importância do trabalho será para medir o nível dos profissionais 

que a instituição de ensino lançará no mercado, atualmente tão dependente de 

profissionais diferenciados. A aplicação prática dos conteúdos abordados na 

graduação ampliará o Know how dos graduandos, contribuindo para um alicerce 

                                                            
1 Know-how é o conjunto de conhecimentos práticos (fórmulas secretas, informações, técnicas, 
procedimentos, etc.) 
2 Brainstorming é uma dinâmica em grupo utilizada para resolver problemas específicos, desenvolver 
novas ideias, juntar informações e estimular o pensamento criativo. 
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sólido para enfrentar as exigências que o mercado estabelece. A presença de um 

cenário real fortalece a importância das decisões que serão indicadas.  

 Através da consultoria empresarial, o empresário poderá ter uma visão geral 

que revele pontos ocultos na gestão, causados pelo acúmulo de funções centralizadas 

no proprietário.
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2 PLANO DO PROJETO 
 

2.1 OBJETIVOS E METAS DO PROJETO  
 

Objetivo geral:  

Diagnosticar quais as ações de PDV devem ser realizadas para a loja MD 

Gospel, através das ferramentas de Marketing, as quais serão utilizadas como 

estratégia para alavancar as vendas da microempresa aumentando desta forma o 

ticket médio.  

 
Objetivos específicos: 

a) Analisar o desempenho de atendimento atual da empresa MD Gospel, 

através da leitura do marketing de varejo. 

b) Identificar a percepção dos clientes quanto à empresa. 

c) Apontar quais as ações de marketing poderão ajudar a aumentar o 

desempenho em vendas. 

d) Analisar aspectos promissores de marketing referente a layout e fachada 

da loja. 

 

2.2 ABRANGÊNCIA 
 

O seu atendimento, abrange toda a Curitiba e Região Metropolitana, e onde a 

consultoria prestada buscar melhorar o atendimento fidelizando seus clientes e 

aumentando a sua base com novas ferramentas prestadas. A loja está localizada na 

rua: Maria Lícia Barauce Ayres, 101 - Boqueirão, Curitiba - PR, CEP-80050-540. 

 
2.3  IDENTIFICAÇÕES DAS EXPECTATIVAS  

  

Primeiramente a expectativa do grupo é obter a prática de consultoria da loja 

MD Gospel junto com o proprietário Everlan Douglas de Freitas Scheffel, buscando 

melhorias com relação ao marketing para uma empresa de varejo, para que seja 

efetivado o planejamento estratégico, cientes que a expectativa do empresário é de 

que seja realizado um projeto de marketing sem a necessidade de grandes gastos, 

porém eficientes. 
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2.4  EQUIPE DO PROJETO 
 

A consultoria é formada pelos discentes: Célia Luzia, Emerson Issao, Rennan 

Garcia, formandos do curso de Tecnólogo da ESIC BUSINESS & MARKETING 

SCHOOL, sob orientação do professor Gustavo da Silva. 

 

2.5  ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)  
  

Para o desenvolvimento do projeto, faz-se necessário que a equipe tenha a 

visão do mesmo de forma sistêmica. A ferramenta a ser utilizada neste requisito será 

a EAP, a qual auxiliará a equipe com o gerenciamento das atividades, junto ao 

cronograma e a matriz de responsabilidade, itens a serem detalhados na sequência.  

A estrutura realizada para este projeto tem por referência o descritivo das etapas 

exigidas pela ESIC, conforme o regulamento da disciplina de PI “Anexo 01”.  
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2.5 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)  
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2.6 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES  
 

 

R: Responsável            P1: Participante 1            P2: Participante 2 
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2.7 FATORES DE RISCO DO PROJETO  

 

Tendo ciência que imprevistos referentes à aspectos de ambiente, materiais, 

emocionais e sociais podem ocorrer durante o desenvolvimento do trabalho, seguem 

pontos levantados pelos discentes considerados como fatores de riscos do projeto: 

 

 Mudança de localização da loja: O proprietário pode mudar o endereço da loja 

buscando um ponto com maior movimento ou o proprietário do imóvel solicitar 

a desocupação do mesmo. 

 Troca do proprietário: Venda do ponto comercial e alteração do perfil sócio 

econômico do proprietário. 

 A empresa pode encerrar suas atividades. 

 Informações omitidas pelo proprietário. 

 Computadores sem sistema, oscilações e falta de acesso à internet. 

 Roubos e furtos que podem acontecer com a loja com os discentes. 

 Inadimplência por parte do proprietário qual estará impossibilitando de realizar 

novas parcerias. 

 Falta de produtos.   

 Falta de planejamento para compras de produto. 

 Tomada de decisão incerta: Obter produtos parados em estoque. 

 Ausência temporária: Doenças ou viagens (longas) tanto do proprietário como 

dos discentes. 

 Atrasos e falta de funcionário, proprietário e integrantes da equipe. 

 

2.8 ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS  
 

Dentre os riscos do projeto, o considerado de maior risco de paralisar o PI, 

seria o fechamento da empresa para a qual está sendo prestada a consultoria. Caso 

isto ocorra, o projeto será direcionado a acrescentar itens na estrutura do trabalho, 

para a dissertação das causas do fechamento para que seja tratado como um estudo 

de caso.  A partir da identificação destas causas, como proposta de PI, indicar e traçar 

as ações que minimizarão estas ocorrências, sendo desta forma um alerta para os 

empresários que atuam e para aqueles que pretendem em ingressar neste ramo.  
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2.9  ETAPAS DO PROJETO  

  

Mediante a escolha de ser realizada a consultoria de marketing para a 

empresa MD Gospel, a equipe seguirá com as seguintes etapas: Elaboração do plano 

PI; recebimento de informações; realização de avaliação; e organização da proposta. 

Para a primeira etapa, consta o estabelecimento dos objetivos e informações 

detalhadas sobre as atividades a serem realizadas para elaboração do projeto. Na 

sequencia, consta a etapa de coleta de informações no âmbito cristão e do PDV, bem 

o levantamento de informações sobre a loja obtidas junto ao Sr. Everlan Douglas de 

Freitas Scheffel, proprietário da empresa. Para a próxima etapa faz-se necessário 

seguir com avaliação das informações levantadas, a fim de obter detalhes para o 

embasamento teórico. Após obter as informações e as avaliações forem realizadas, 

deverá ser organizada a proposta a fim de responder aos objetivos e expectativas 

lançadas neste projeto. 

 

2.10 CRONOGRAMA  
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2.11 COMUNICAÇÕES DO PROJETO 

 

A comunicação do projeto se dará através de Chats, e-mails, ligações 

telefônicas e reuniões presenciais.  

 

2.12 RECURSOS NECESSÁRIOS  

 

A consultoria prestada para a empresa MD Gospel necessitará de recursos 

para que seja feito um ótimo trabalho, para isso vamos precisar de materiais como 

canetas, papeis para pesquisas a campo, impressões, internet fixa e móvel pesquisas 

online, assim como telefones fixos e moveis, carro para o deslocamento da equipe, 

livros e revistas em geral mais uma quantia em dinheiro estabelecida em nosso 

orçamento para nossas despesas em geral. 

 

2.13 ORÇAMENTO  

 

Para que a consultoria na empresa MD Gospel tenha um bom desempenho 

neste período vamos necessitar de um orçamento de R$ 955,50 sendo essa 

arrecadação de recursos recolhida juntamente aos integrantes do grupo Célia, 

Emerson e Rennan, para eventuais despesas: com livros, combustível, passagens de 

ônibus, impressões, xerox, gastos com o coffee break para a pesquisa de grupo focal, 

premiação para os entrevistados da pesquisa quantitativa, plataforma virtual para 

pesquisa quantitativa entre outros gastos a serem discutidos em grupo. 
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2.14 A EMPRESA 

 

Everlan Douglas de Freitas Scheffel amante da leituras e de livros desde a 

sua infância, sempre muito incentivado por sua mãe. Com sua formação acadêmica 

voltada para administração de empresas resolveu abrir sua própria livraria, decidiu 

partir para o ramo evangélico onde tinha maiores conhecimentos e afinidade com 

seu principal público.  

 

 

Missão 

 

Levar ao mercado a mais completa linha de materiais evangélicos, comercializar os 

melhores produtos nos segmentos de Bíblias, livros, músicas, acessórios para igrejas, 

artigos de papelarias e muito mais. 

 

Visão 

Trazer edificação aos clientes da loja e auxiliar no crescimento espiritual. 

 Valores 

1-    Realizar atendimento personalizado ao cliente, buscando desta a forma sua 

satisfação. 

2-    Trazer o conhecimento que edifica vidas, através da venda de livros cristãos. 

3-    Respeitar as necessidades do cliente, a fim de lhe ajudar naquilo que ele precisa, 

e não apenas vender. 

4-    Demonstrar princípios de moral e ética. 

5-    Ter responsabilidades sob suas obrigações e honrar seus compromissos. 
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2.14.1  Dados da Empresa  
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2.14.2 Porte da Empresa  

           

 Micro empresa ME. 

            

 A Lei Geral das Microempresas foi instituída em 2006 para regulamentar o 

disposto na Constituição Brasileira, que prevê o tratamento diferenciado e favorecido 

a microempresa e a empresa de pequeno porte.     

 A microempresa ME será a sociedade empresarial, a sociedade simples, a 

empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, devidamente 

registrados nos órgãos competentes, que aufira em cada ano calendário, a receita 

bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00. 

 

2.14.3 Faturamento 

            

 Não informado, porem como consta em sua razão social ME estima se que 

seu faturamento seja igual ou inferior a R$ 360.000,00 anual. 

 

2.14.4 Análise Swot 

    

O planejamento é um grande diferencial para qualquer empresa. E o gestor que 

entendem o conceito no qual esta inserida seu negócio e possuem maiores números 

de informações relevantes tem maiores chances de tomarem as decisões acertadas, 

seguindo os melhores caminhos e alcançando os melhores resultados. Por isto, a 

análise SWOT é uma ferramenta que desempenha um papel fundamental para os 

tomadores de decisão. Ela funciona como um guia para posicionar as características 

específicas da empresa dentro de um contexto, analisando o negócio, o mercado e 

seus concorrentes. 

 

Pontos fortes 

 Contatos na área; (Finalidade de buscar parceiros para patrocinar possíveis 

investidas nas redes sociais) 

 Boa comunicação online;  



16 
 

 Presente nas redes sociais;  

 Subdivisões na empresa para um maior controle; (Estoque – ADM) 

 Qualidade no atendimento; 

 Produtos temáticos; (livros de religião) 

Pontos fracos 

 Empresa pouco divulgada no mercado;  

 Loja física com acesso de localização difícil; 

 Falta de investimentos simultâneos no marketing; 

 Não possui cadastro de clientes; (falta compilar informações básicas dos 

clientes a fim de fidelizá-lo). 

 Atinge apenas uma categoria de leitores;  

 Concorre com grandes livrarias que trabalham com títulos evangélicos; 

 Edições especiais possuem preços elevados; 

Oportunidades 

 Programas evangélicos que incentivem à leitura; 

 Crescimento de vendas online; 

 Crescimento na venda de livros; 

 Lançamento de livros que surgiram dos filmes; 

 Necessidade dos consumidores de possuir o produto e tê-los em mãos; 

 Aumento da religião evangélica; 

 Aumento do poder aquisitivo; 

 Ascensão da classe C; 

 Crédito facilitado; 

Ameaças 

 Divisão da atenção dos consumidores com mais de um entretenimento; 

 Menor tempo para fazer uma leitura; 

 Crianças trocam o hábito de leitura pelo hábito de assistir desenhos; 

 Aumento dos locais com entretenimentos; (induzem as pessoas a 

passarem seu tempo livre em outros entretenimentos) 

 Cultura restrita do público 
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Fatores críticos - Positivos 

 Crescimento nas vendas de livros; 

 Público fiel; 

 Bíblias; 

Fatores críticos - Negativos 

 Empresa pouco divulgada no mercado; 

 Concorre com grandes livrarias; 

 Crescimento no uso de computadores; 

 Divisão da atenção dos consumidores com mais de um entretenimento; 
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
  

3.1 A ORIGEM DO PROTESTANTISMO E O CRESCIMENTO DOS EVANGÉLICOS 
NO BRASIL 
 

Faz parte da estratégia de Marketing, que o empreendedor defina seu público 

alvo e realize a análise do comportamento do consumidor. Segundo Las Casas (2004, 

p.66), devido à necessidade de os varejistas se localizarem junto ao seu mercado-

alvo, a análise do cliente é um dos primeiros passos. Desta forma é realizada a 

segmentação, ação que trata de agrupar consumidores que tenham características 

homogêneas, principalmente quanto aos desejos e necessidades. 

Neste processo de análise do cliente, é importante conhecer os fatores 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos dos mesmos, pois “a cultura é o principal 

determinante do comportamento e dos desejos da pessoa” (KOTLER, 2000, p.183). 

Na empresa MD Gospel, o público alvo definido são os evangélicos, os quais possuem 

características homogêneas no que diz respeito a sua escolha de pertencer a religião 

Cristã Protestante. Para melhor compreensão deste grupo, tende a ser importante que 

seja feito o panorama geral da sua história. 

Em 31 de Outubro de 1517, o monge Lutero propõe uma reforma teológica, 

colocando suas 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg na Alemanha, teses que 

contradizem alguns dogmas católicos. Para o teólogo Nichols (1985, p.148), o ato de 

Lutero ter reafirmado estas teses nas conferências realizadas com o clero, a fim de 

que ele retrata-se com ela, foi o que levou a ruptura definitiva e irrevogável com a 

igreja papal.  Desde este primeiro instante, ele teve apoio de nobres e plebeus, dando 

inicio a reforma protestante, a qual completa meio século neste presente ano.  

No Brasil, o protestantismo chegou no período colonial, no ano de 1532 através 

do Luterano Heliorodo Heobiano, porém não houve sucesso na fundação da igreja 

protestante como instituição tanto neste período bem como no período monárquico, 

até então houve expansão do protestantismo em passos largos.3 O crescimento foi 

nítido durante o período republicano, sobre este acontecimento o Pr João Flávio 

Martinez (2016) explica em seu artigo disponibilizado no site do Centro Apologético 

Cristão de Pesquisas, que este fenômeno que ocorre nas últimas décadas coloca o 

Brasil como segundo país no mundo em maior número de protestantes, ficando atrás 

                                                            
3 Trecho transcrito do artigo do CACP sem citação de autor. Disponível em: http://www.cacp.org.br/o-
protestantismo-no-brasil/ 
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somente dos Estados Unidos.         

 Com o passar dos anos, devido aos movimentos evangelísticos que se trata de 

falar do evangelho: “Boas novas da salvação” tema central da Bíblia, difundidos pelas 

igrejas os cristãos protestantes começaram a serem chamados de evangélicos. 

Segundo a revista exame (PRATES, 2013) com base no crescimento dos evangélicos 

nestes últimos 20 anos, confirma que a tendência em 2040 é de que o número de 

evangélicos ultrapassem os católicos. Atualmente três em cada dez (29%) brasileiros 

com 16 anos ou mais atualmente são evangélicos, conforme informações da pesquisa 

realizada pela Data Folha em dezembro de 2016. 

Estas informações nos auxiliam com a hipótese de que vale pensar de forma 

mercadológica para com este grupo, mesmo que haja três divisões dentro da religião 

evangélica os quais são os tradicionais, pentecostais e os neopentecostais, pois seus 

pensamentos de distinguem em detalhes doutrinários e não na sua crença sobre 

Deus. As igrejas tradicionais são as históricas, que tendem a supervalorizar o estudo 

teológico, e não levam em consideração o dia de pentecostes, movimento que ocorreu 

40 dias após a morte de Jesus, como algo para se viver hoje, já os pentecostais 

aderem a este movimento em seus cultos, porém estes também possuem a 

preocupação de aprofundamento teológico. Já os neopentecostais apesar de terem 

as práticas de pentecoste em seus cultos, não dão ênfase na parte teológica. 

Na tabela abaixo, é possível se obter melhor visualização sobre as principais 

igrejas fundadas no Brasil:  

 

Fonte: CACP (2017) 
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Na pesquisa da Data Folha realizada recentemente (2016), constatou-se que 

três em cada dez (29%) brasileiros com 16 anos ou mais atualmente são evangélicos. 

Abaixo, o percentual de evangélicos brasileiros de cada igreja, as mais citadas na 

pesquisa: 

 

 

 

Conforme citado anteriormente, a divisão de igrejas evangélicas não se torna 

motivo de preocupação de vendas de livros e outros materiais evangélicos, porém o 

cuidado deve ser voltado a loja ter materiais característicos de outras religiões, 

conforme informações da pesquisa da Data Folha, “de forma geral, os evangélicos 

veem um grau de afinidade menor entre os valores de outras religiões e sua crença”.
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3.2 MARKETING DE VAREJO        

   

Percebe-se que, tanto o varejo do Brasil quanto o dos Estados Unidos, estão 

relacionados ao cenário sócio econômico e à infraestrutura de crescimento das 

cidades, associado também, à existência de pessoas, dinheiro, autoridade e 

disposição para comprar.         

 O varejo surgiu no Brasil apenas na metade do século XIX, e suas práticas 

gerenciais eram baseadas nos modelos de lojas de departamentos, que já existiam 

nos Estados Unidos e na Europa.           

  Segundo LAS CASAS (2004), em 1871 foi fundada a casa Masson, Em 1906, 

as lojas Pernambucanas com especialidade na época, em tecidos. Em 1912, a 

Mesbla. Hoje, a tendência de comercio brasileiro, como em outros países, é uma 

grande descentralização nas grandes cidades, com o desenvolvimento do vareja em 

shopping centers.          

 A responsabilidade da vitrine é induzir o cliente a entrar na loja. O tempo 

disponível para esta ação é muito curto, pois frequentemente acontece quando os 

pedestres passam na frente da loja. Segundo LAS CASAS (2004), há dois tipos de 

vitrines. As vitrines promocionais são aquelas que propõe vender, com foco em 

alguma mercadoria em especial, condições de pagamentos ou outros atrativos aos 

consumidores. Existem as vitrines institucionais, com foco na imagem institucional 

da empresa no mercado, como alguma situação do meio ambiente ou evento 

especial. A finalidade é criar ou dar apoio, formando uma imagem favorável para o 

cliente, e com isto vender indiretamente.      

 Quanto maior a frequência com que forem trocadas as vitrines, melhor será a 

percepção do cliente com relação a sua loja. E os princípios a ser seguidos para os 

clientes entrarem na loja são: novidades, reconhecimento, história, atualização e 

estética. 

3.2.1 Merchandising         

            

 É essencial que sejam desenvolvidas ações através da ferramenta de 

marketing: Merchandising. Blessa (2006, p.48) afirma que esta ferramenta tem por 

objetivo desde trazer novos consumidores a experiência de compra, estimular a 
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fidelização da marca até dar incentivo aos canais de distribuição, tendo sempre em 

mente que esta se diferencia de uma simples promoção e vendas, pois o 

merchandising obrigatoriamente precisa estar de acordo com a filosofia da empresa.

 O merchandising faz parte da historia da humanidade desde os tempos 

primórdios, quando os vendedores precisavam divulgar suas mercadorias em seus 

próprios locais de vendas. Segundo Blessa (2006, p.54) no âmbito de mercados, esta 

ferramenta era utilizada a fim de preparar o layout da loja, desde seus produtos nos 

corredores e prateleiras, porém hoje o merchandising é visto de forma mais completa, 

a qual busca acompanhar o ciclo de vida do produto, desde a sua imagem como seu 

desempenho perante os seus compradores.     

 Antes de Blessa tecer este pensamento, Las Casas (1993, p.124) afirmava que 

merchandising é uma operação de planejamento para se pôr no mercado o produto 

certo no tempo e em quantidades certas, proporcionando um visual adequado e uma 

exposição correta. Do inglês, merchandising, significa “ação na mercadoria”, que 

engloba todos os conceitos mercadológicos (4 P´s) e não somente o produto em si. 

 É fundamental que o varejista tenha ações de merchandising a fim de tornar 

atraente suas mercadorias, e estimular o publico - alvo a compra.  

             

3.2.2 Estratégia          

            

 A origem da palavra estratégia é antiga e provém da palavra Strategos de 

origem grega que se refere “a arte do general”. Há uma analogia interessante entre 

os negócios e a guerra, onde os objetivos devem estar alinhados por meio de planos 

de ação bem definidos e táticas elaboradas. Segundo Mintzberg (2000, p.24), 

estratégia propõe uma série de definições e que é “uma dessas palavras que 

inevitavelmente definimos de uma forma, mas frequentemente usamos de outra. 

Estratégia é um padrão, isto é, consistência em comportamento ao longo do tempo”.

 Estratégia é normalmente reconhecida como um plano, “uma direção, um guia 

ou curso de ação para o futuro, um caminho para ir daqui até ali” (Mintzberg, 2000, 

p.24). A estratégia pode ser definida como o conjunto de objetivos, metas, finalidades 

e os planos para atingir os objetivos, de forma a definir em que situação a organização 

se encontra. O autor iniciou o livro Safári de Estratégia com um poema sobre cegos e 

suas interpretações em relação à parte que sentiram de um elefante. As escolas 
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estratégias citadas no livro provém da analogia da percepção dos cegos a cada parte 

sentida do elefante, focando, ao final, que é preciso realmente conhecer todo o 

conjunto de objetivos para entender a organização, mas que só se conhece o todo ao 

se conhecer as suas partes. Assim, de acordo com o autor, as partes devem ser 

analisadas individualmente para compreender a estratégia como um todo. 

 Uma estratégica poderá incluir uma ou mais escolas de pensamento 

estratégico, dependendo da realidade da empresa. As organizações precisam de 

estratégias para orientar-se sobre como atingir seus objetivos e como seguir a missão 

da organização. A estratégia é necessária para a empresa como um todo, para cada 

parte funcional do seu negócio, como compras, vendas, marketing, finanças, recursos 

humanos, etc.          

 Uma estratégia bem idealizada, quanto mais adequada for à empresa, maior a 

disponibilidade de aproveitar as melhores oportunidades e mais chance de levá-la ao 

sucesso. Hoje, qualquer organização que esteja inserida num ambiente competitivo 

exige planos e decisões estratégicas, além do aprimoramento constante das suas 

melhores práticas. O ato de planejar deve ser uma atitude frequente e o planejamento 

deve ser um hábito. Segundo Mintzberg (2000, p.26), toda organização possui uma 

estratégia de posicionamento de mercado seja ela deliberada ou emergente. 

 De acordo com Mintzberg (2000), as empresas que pretendem gerenciar o 

futuro, devem primeiro compreender o passado, pois através do conhecimento dos 

padrões anteriores é que a organização será capaz de conhecer suas capacidades e 

potenciais. E por este motivo, a estratégia deve ser vista por cinco tendências 

fundamentais denominadas 5Ps.       

 Estratégia como um plano é a estratégia que se define de acordo com um plano 

para o futuro, uma vez que as estratégias são formuladas antes das ações, são 

desenvolvidas conscientemente e intencionalmente antes de serem colocadas em 

prática. Estratégia como um pretexto é uma “tática”, e neste ponto de vista, é um 

pretexto para enganar um concorrente. A empresa aplica um blefe, por exemplo, 

quando anuncia o desenvolvimento de novos produtos. No meio empresarial, a 

estratégia é utilizada quando se quer que a concorrência pense que você fará algo na 

sua empresa, mas na realidade você está pensando em fazer outra atividade.

 Estratégia como um padrão é aquela que surge durante o planejamento 

estratégico e segue sendo realizada pela empresa de forma padrão, ou seja, sem 

grandes alterações com o passar dos anos. Estratégia como posição é uma forma de 
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localizar a empresa em seu ambiente e melhorar a sua posição competitiva para 

apresentar maiores chances de derrotar um concorrente. No meio empresarial, a 

forma com que a empresa se relaciona com seus públicos de modo geral.

 Estratégia como perspectiva se estabelece dentro das cabeças dos 

estrategistas. Em uma empresa, as estratégias são definidas a partir dos 

conhecimentos e visão de mundo das pessoas interessadas, e o compartilhamento 

das ações pelos membros da organização através de ideias vindas de sua 

imaginação.           

 A classificação das estratégias propostas por Mintzberg é muito importante 

para que as empresas saibam como se posicionar em cada situação, tendo assim um 

planejamento estratégico eficaz, aproximando a organização dos seus objetivos de 

curto e longo prazo.          

  

3.2.3 Marketing de Serviços 

 

O Marketing de serviços é definido por Lovelock como o conjunto de atividades 

que objetivam a análise, o planejamento, a implementação e o controle de programas 

destinados a obter e servir a demanda por produtos e serviços, de forma adequada, 

atendendo desejos e necessidades dos consumidores e/ou usuários com satisfação, 

qualidade e lucratividade.         

 Ao discutir estratégias para comercializar produtos industrializados, os 

profissionais de marketing consideram 4 elementos estratégicos básicos: Produto, 

preço, praça (distribuição) e promoção (ou comunicação). Mas a natureza dos 

serviços, que envolve aspectos como envolvimento do cliente na produção e a 

importância do fator tempo, exige a inclusão de outros elementos estratégicos. Para 

enfrentar estes desafios, utilizamos o modelo dos 8 P’s (do inglês, Produtcs, elements, 

place and time, process, productivit and quality, peopleo, promotion and education, 

physical evidenc, prace and othercosts of servisse) da administração integrada de 

serviço, que destaca 8 variáveis de decisões para os gerentes de organizações de 

serviço.           

 Os gerentes devem selecionar as características dos produto principal (bem ou 

serviço) e o pacote de elementos suplementares que o envolvem, com relação aos 

benefícios desejados pelos clientes, e ao grau de desempenhos com os produtos 
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concorrentes.          

 A entrega de elementos dos produtos para os clientes, envolve decisões sobre 

o lugar e o tempo da entrega e podem envolver canais de distribuição, física ou 

eletrônica, (ou ambos), dependendo da natureza do serviço que está sendo oferecido. 

As empresas podem entregar o serviço diretamente para os clientes, ou para 

organizações intermediarias, tais como os pontos de varejo de outras empresas que 

recebem uma porcentagem do preço de venda para executar certas tarefas 

associadas a vendas, serviços e contato com o cliente.    

 A criação e entrega do produto aos clientes exigem o projeto e implementação 

de processo eficazes. O processo descreve o método e a sequência dos sistemas 

operacionais de serviços. É provável que processos mal concebidos irritem os clientes 

devido a entrega lenta, burocrática e ineficaz do serviço, da mesma forma processos 

deficientes dificultam o bom desempenho do pessoal da linha de frente, resulta em 

baixa produtividade e aumentam a probabilidade de falhas nos serviços.  

 Produtividade e qualidade, muitas vezes abordada separadamente, devem ser 

vistas como duas faces da mesma moeda. Nenhuma empresa de serviço pode se dar 

ao luxo de abordar qualquer elemento em separado a produtividade melhorada é 

essencial para manter os cursos sobre controle, mas os gerentes precisam cuidar para 

não reduzirem indevidamente os níveis de serviço, o que será lamentado pelos 

clientes – e talvez também pelos funcionários. A qualidade do serviço, tal como 

definida pelos clientes, é essencial a diferenciação do produto e para aumentar a 

fidelidade do cliente. Entretanto, investir na melhoria da qualidade sem entender o 

balanço entre custos e incrementos, na receita pode colocar em risco a rentabilidade 

da empresa.          

 Muitos serviços dependem de interação direta e impessoal entre os clientes e 

funcionários de uma empresa, (como ao cortar o cabelo ou comer em um restaurante). 

A natureza dessas interações influencia muito as percepções da qualidade do serviço 

pelo cliente. Os clientes geralmente julgarão a qualidade do serviço que recebem em 

grande parte pela avaliação das pessoas que estão fornecendo o serviço. Empresas 

de serviços bem sucedidas empenham consideráveis esforços do recrutamento, 

treinamento e motivação de seus profissionais, principalmente, mas não 

exclusivamente daqueles que entram em contato com os clientes.   

 Nenhum programa de marketing, pode ter sucesso sem um programa de 

comunicação eficaz que proporcione promoção e educação. Esse componente 
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desempenha 3 papeis cruciais: fornecer informações e conselhos necessários, 

persuadir os clientes, alvo, quanto aos méritos de um determinado produto e incentivar 

os clientes a entrarem em ação em momentos específicos. No marketing de serviço, 

grande parte da comunicação é, por natureza, educacional, particularmente para 

clientes novos. As empresas podem precisar ensinar-lhes os benefícios de serviço, 

onde e quando obtê-lo, e como participar dos processos de serviços. As 

comunicações podem ser feitas por indivíduos como vendedores e treinadores ou por 

meio de mídia como televisão, rádio, jornais, revistas, outdoors, folhetos e sites da 

internet.           

 A aparência de edifícios, jardins, veículos, mobília interior, equipamentos, 

membros do quadro de pessoal, placas, material e outras indicações visíveis fornecem 

evidencia tangível da qualidade de serviço de uma organização. As empresas de 

serviços precisam administrar cuidadosamente a evidência física porque esta pode 

exercer um impacto profundo sobre as impressões dos clientes. Em serviços dotados 

de poucos elementos tangíveis, como seguros, a propaganda é frequentemente 

utilizada para criar símbolos significativos, um guarda-chuva, por exemplo, pode 

simbolizar proteção, e uma fortaleza, segurança.      

 O preço e outros custos do componente serviço remetem a administração de 

vários custos incorridos pelos clientes para obterem benefícios do produto do serviço. 

As responsabilidades não se limitam as tarefas tradicionais de estabelecer o preço de 

venda aos clientes, fixação de margens para o comercio e definição de condições de 

créditos. Os gerentes de serviço também reconhecem e buscam minimizar outros 

custos em que os clientes podem incorrer ao compararem e utilizarem um serviço, 

entre os quais, tempo, esforço físico e mental e experiências sensórias negativas. 
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4  PESQUISA 
 

 Para compreender o que os clientes pensam a respeito da loja MD Gospel, a 

fim de alcançar os objetivos relacionados no decorrer deste trabalho, foram realizadas 

as devidas pesquisas qualitativa e quantitativa, sendo duas pesquisas de Marketing e 

outro referente ao comportamento de grupo referência. Conforme Mattar afirma “a 

pesquisa de marketing é a investigação sistemática, controlada, empírica e crítica dos 

dados com o objetivo de descobrir e (ou) descrever fatos e (ou) de verificar a 

existência de relações presumidas. ” (MATTAR, 2001, p. 15). Através das informações 

levantadas será possível prescrever o correto diagnóstico para a melhoria da loja. 

  

4.1   METODOLOGIA 
  

Para esta etapa, será descrito o método utilizado em cada pesquisa, em 

alinhamento as bibliografias, as quais auxiliaram neste processo. 

 

4.1.1 Classificação da Pesquisa 
 

Segundo Malhotra (2001, p.46), geralmente as organizações optam em realizar 

a pesquisa de marketing por dois motivos: Identificar e resolver problemas de 

marketing. Esta escolha auxilia como base na classificação em pesquisa e 

identificação de problemas, no sentido que identificado um problema ou oportunidade, 

é aplicado uma pesquisa para solução de problemas, a fim de encontrar uma solução. 

Os resultados e conclusões são usados para a tomada de decisões que irão resolver 

problemas específicos de marketing.  

 

4.1.2 Procedimentos Metodológicos 
 

Para este trabalho, observou-se a necessidade de realizar a pesquisa 

exploratória, a qual “visa prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema 

ou problema de pesquisa em perspectiva” (MATTAR, 2001, p.18). Segundo Las Casas 

(2010, p. 13), a pesquisa exploratória tem por uso o desenvolvimento de hipóteses, 

bem como ter maior clareza e percepção de algum problema.  

 Malhotra (2001, p.155) afirma ser importante levar em consideração que a 
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pesquisa qualitativa e quantitativa são complementares e não concorrentes, e tendo 

em vista esta relevância, o grupo optou em realizar estes dois tipos de pesquisa. Para 

a pesquisa qualitativa, foram efetuadas duas tentativas de Focus Group, o qual “é uma 

técnica de entrevista muito pouco estruturada, conduzida por um moderador 

experiente, simultaneamente, com um pequeno número de participantes para obter 

dados sobre determinado assunto focalizado” (MATTAR, 2001, p. 69). A falta de 

sucesso teve como maior fator a indisponibilidade de horário dos clientes, maiores 

detalhes sobre a metodologia de Focus Group encontram-se no anexo 3 deste 

trabalho. Devido a estas circunstâncias, o próximo passo foi de realizar a entrevista 

em profundidade e posteriormente a quantitativa.     

 A pesquisa exploratória qualitativa foi realizada de forma direta e entrevista em 

profundidade com 10 líderes evangélicos, tendo por objetivo obter maiores 

informações do pensamento evangélico, público alvo da loja MD Gospel, e como são 

direcionados por estes líderes, ou seja, formadores de opiniões.    

 Com relação à pesquisa quantitativa, esta foi aplicação de questionário através 

do sistema Survio. Foram realizadas 27 perguntas aos clientes da loja, as quais 5 

delas buscam identificar o perfil do cliente (idade, renda, denominação, escolaridade, 

localidade), tendo as demais perguntas por objetivo saber a motivação de compras, 

caraterísticas de leitores, preferências e comportamento de compra. Para auxilio de 

monitoramento, a plataforma Survio possui banco de dados para com recursos de 

monitoramento, utilizado pelo grupo a fim de observar a performance da pesquisa, 

desde a quantidade de respondentes, bem como o resultado das pesquisas e 

respostas para baixa de relatórios em formato de arquivos e coleta das informações. 

 

4.1.3 Objetivos da pesquisa 
 

A pesquisa tem por objetivo realizar uma análise juntamente com os clientes 

da empresa MD Gospel, visando coletar informações e embasamento para identificar 

pontos de melhorias, atrelado à área de visual merchandising e avaliação de 

oportunidades correlacionada ao que motiva tais clientes frequentarem a livraria. 

 Obter maiores informações do comportamento do público alvo da loja 

MD Gospel. 
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 Avaliar indicadores de satisfação do cliente em diversas áreas de 

prestação de serviço de vendas. 

 

4.1.4 Objetivos específicos 
 

 Melhorar direcionamento de vendas da loja; 

 Identificar o tipo de leitor da MD Gospel;  

 Ter conhecimento sobre quais são os autores preferidos de seus clientes; 

 Confirmar se faz sentido a Livraria ampliar suas ações de Marketing a fim de 

alcançar moradores de outros bairros; 

 Verificar a necessidade de a MD Gospel investir mais em promoções para 

alavancar as vendas; 

 Identificar se a realização de eventos na loja será bem aceito pelos seus 

clientes; 

 Confirmar a necessidade de quais alterações de estrutura devem ser feitas na 

loja; 

 Obter conhecimento se o ambiente apresentado na loja atualmente, está de 

acordo com a preferência do cliente; 

 Verificar se a livraria deve continuar apostando mais na venda de livros e 

Bíblias, é coerente com a necessidade do cliente;   

 Identificar se a MD Gospel deve apostar em aquisições para agradar outro tipo 

de público. 

 Confirmar se vale a pena desenvolver um espaço para leitura mediante ao 

tempo que o cliente gasta na livraria a procura do livro. 

 Verificar se o atendimento da loja é adequado com relação a necessidade do 

cliente. 

 Ter o conhecimento da perspectiva do cliente MD Gospel no momento da 

compra. 
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4.2   PROJETO DE PESQUISA 
 

4.2.1 Pesquisa Qualitativa 

 
A pesquisa qualitativa realizada com líderes evangélicos, tem por título: 

Comportamento do público Evangélico. O objetivo desta pesquisa é compreender o 

pensamento do público alvo da loja MD Gospel, e obter maiores informações sobre o 

seu comportamento. Apesar de o público alvo da loja ser o mesmo, ou seja, não está 

em discussão a alteração do público, ou acrescentar outros, entende-se ser 

importante levar em consideração possíveis mudanças no comportamento do ser 

humano mediante as inovações que vem ocorrendo na sociedade.   

 Os respondentes são mestres, doutores, pastores e pessoas envolvidas com a 

rotina dos evangélicos e suas lideranças ativas com o público em questão. As 

entrevistas foram individuais e o intuito principal foi averiguar possíveis 

comportamentos ainda não previstos do público alvo da loja MD Gospel. Entender 

como as pessoas desta cultura pensam e agem durante alguns questionamentos 

mercadológicos e culturais.  

 

4.2.2 Pesquisa Quantitativa 

 

Após coletar e analisar dados relevantes da pesquisa com os líderes, foi 

possível utilizar-se deste conteúdo para a condução da pesquisa quantitativa aos 

clientes da loja MD Gospel. A intenção é compreender se a loja de fato está 

oferecendo o que seu público tem necessidade, e identificar pontos de melhorias 

conforme citado anteriormente. 
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4.2.3 Cronograma do Projeto de Pesquisa 

 

 

 

4.3 EXECUÇÃO E ANÁLISE DA PESQUISA 
 

4.3.1 Entrevista em Profundidade 

 

Para a realização das entrevistas, foram selecionados 10 pastores de 8 

denominações distintas, sendo todos da região de Curitiba. Esta pesquisa foi realizada 

entre os dias 25 de setembro a 10 de Outubro. Referente ao perfil dos entrevistados, 

todos eram pastores com 13 a 46 anos de conversão. Todos eles consideravam que 

sua vocação está ligada a liderança. Dentre todos entrevistados, 8 possuem ensino 

superior completo. Com relação a linha de pensamento evangélico, 5 deles são de 

igrejas tradicionais, 4 pentecostais e 1 de igreja neopentecostal. O questionário e o 

levantamento das principais informações coletadas encontram-se no anexo 4. 

 Pode-se observar com todas as respostas que, o público evangélico é um povo 

muito fiel com suas convicções e gostam de manter um bom relacionamento com 

quem frequenta a mesma religião. Identificam-se com produtos que tenham uma 

conotação cristã, costumam seguir personalidades do meio evangélico quando 

gostam da palavra que está sendo dita. 
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4.3.2 Pesquisa com clientes 

            

 O questionário para a realização da pesquisa quantitativa foi destinado aos 

clientes da MD Gospel. No total foram 67 respondentes, levando em consideração 

que 116 são clientes fidelizados a loja (formalmente visto o cadastro que possuem no 

whatsapp para recebimento de promoções), 57% destes clientes foram alcançados. 

As pesquisas foram aplicadas através de um link disponibilizado pelo sistema Survio, 

entre os dias 23 a 30 de outubro.  

 

4.3.3 Resultados da pesquisa  

 

Com relação à distribuição da amostra, quando perguntado qual o bairro e a 

cidade do respondente, pode-se analisar que houveram respostas de diversos bairros 

de Curitiba e região metropolitana. Logo, podemos concluir que há um grupo de 

pessoas mais afastadas do bairro onde a loja está instalada e logo conseguimos 

concluir que há uma fidelização de clientes por conta do atendimento prestado pelo 

administrador da loja. Comentários como “Gosto e indico a loja pelo bom atendimento. 

Uma ótima opção para presentear”, nos fazem perceber alguns pontos positivos 

específicos de oportunidades no ambiente interno. 
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Faixa Etária 

  

Através deste gráfico foi possível analisar que 46% dos clientes têm de 31 a 40 anos 

e a segunda maior parte que representa 22% tem idade entre 41 a 50 anos. 

 

 

Renda Familiar Mensal 

 

O gráfico referente a salários mostra que 95% dos clientes pertencem às 
classes C, D e E. 
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Linhagem religiosa 

 

49% dos entrevistados pertencem à denominação Pentecostal 

 

Nível de escolaridade 

 

Foi concluído através deste gráfico que 67% dos entrevistados concluíram o nível 

superior, estão cursando ou começaram e não terminaram. 
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Quantos livros você compra por ano? 

 

 

91% dos entrevistados disseram comprar de dois a dez livros por ano. 

 

 

Participaria de encontros na loja para um melhor entendimento sobre o tema 

de seu interesse? 

 

76% dos entrevistados gostariam de participar de encontros com temas 
relevantes na loja. 
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Datas importantes para comprar presentes na loja MD Gospel 

 

 

Datas importantes como Natal, Dia das mães e Dia dos pais foram datas 

escolhidas pelos entrevistados como sendo ideais para comprar presentes na 

loja. 
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Realizou compras na loja virtual da MD Gospel? 

 

 

Entre os clientes entrevistados, somente 12% já compraram na loja virtual. 

 

 

Quanto tempo você investe com pesquisas sobre o tema escolhido? 

 

69% dos clientes gastam até uma hora para escolher o tema da sua próxima 

leitura. 
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Você costuma variar autores para a sua leitura? 

 

97% dos entrevistados têm tendências a comprar livros de autores alternados. 

 

 

Qual é a importância da vinda de autores para livraria para uma tarde de 

autógrafos? 

 

55% dos entrevistados percebem a importância à vinda de autores na loja para 
participar de uma tarde de autógrafos. 
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Você faz a indicação dos livros após a leitura? 

 

 

 

97% dos entrevistados fazem a indicação do livro após a leitura. 

 

 

O espaço diferenciado na loja pode ser reforçado por: 

 

 

 

57% dos entrevistados tem a preferência por locais com conexão Wi-fi. 
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Alternativas que o cliente valoriza em um ambiente de loja ideal: 

 

 

Fazendo uma correlação das respostas, chegamos à conclusão de que 24% 
dos entrevistados valoriza um ambiente iluminado, com música gospel, 
organizado e limpo e com boa distribuição dos produtos. 

 

Para melhorar o atendimento, quantos colaboradores a loja deveria ter? 

 

72% dos entrevistados responderam que é preciso mais de um colaborador 
para o atendimento dos clientes. 
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O que é mais importante para você no ato da compra? 

 

51% dos entrevistados valorizam o bom atendimento no ato da compra. 

 

Quais produtos você compra na loja? 

 

 

30% dos entrevistados já compraram na loja Bíblias, Livros e presentes em 
geral. 
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Marque os estilos de livros que você tem por preferência? 

 

55% dos entrevistados têm por preferência livros de Teologia-Estudo. 

 

4.3.4  Discussão dos Resultados 

 

No desenvolvimento das pesquisas, foi observado um ponto para melhoria da 

loja, o qual não está ligado diretamente ao resultado da pesquisa, porém foi de suma 

importância para a execução da mesma. A loja não possui o cadastro de seus clientes, 

o que dificultou demasiadamente no momento de realizar o convite para a pesquisa 

Focus Group, entre outras ações. Estoque físico da loja também não é computada, 

esta depende da memória e análise do empresário para atuar conforme as 

necessidades de demandas da loja, e para atualizar as informações no site é 

necessário fazê-lo manualmente, ou seja, falta um sistema integrado. 

 Outro ponto que não foi trabalhado durante a pesquisa do projeto integrador, 

porém, o grupo considera de extrema importância abordar e sugestionar como 
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proposta de melhoria foram os aspectos externos de apresentação da loja, pois são 

responsáveis pela primeira “impressão” que o consumidor tem sobre a qualidade e o 

tipo da loja. Estará sendo abordado em específico, a fachada da loja, com o intuito de 

melhorar a visualização para o público.       

 Alguns fatores devem ser considerados na definição da imagem externa da loja, 

segundo Lewison (apud PARENTE, 2000) são: 

Visibilidade da 

loja 

Atrai novos consumidores, reforça a lembrança no mapa 

mental dos consumidores que vêem a loja. 

Compatibilidade 

com o ponto 

Deve-se buscar a compatibilidade através da adequação do 

tamanho da loja, da harmonia arquitetônica e de material de 

construção com as demais edificações da imediação. 

Conveniência 

do consumidor 

Ter espaço para estacionamento, facilidade de acesso, 

conveniência e segurança aos pedestres. 

Motivo 

arquitetônico 

Deve comunicar a impressão desejada com relação ao 

posicionamento da loja. 

Facilidade 

promocional 

O estilo arquitetônico e especialmente a fachada da loja 

devem despertar a atenção do consumidor, comunicar a 

linha de produtos do varejista, assim como servir como 

divulgação de informações e promoções da loja. 

Tipos de 

fachada 

Pode ser de frente reta (fachada fica paralela à rua, calçada 

e corredor de shopping center. Tendo como vantagem o 

melhor aproveitamento do espaço interior da loja e como 

desvantagem a menor atratividade e certa monotomia); 

frente angulada para fora (fachada e vitrine formar pequeno 

triangulo com a rua ou com o corredor do shopping. Tendo 

como vantagem maior visibilidade e como desvantagem 

diminui a área interna da loja) e frente arcada para dentro 

(fachada com entradas e vitrinas em recuo. Tendo como 

vantagem o maior espaço para a exposição externa e maior 

conforto para o consumidor e, como desvantagem a 

redução do espaço interno da loja). 

Placa com 

identificação 

A placa com a logomarca do varejista é frequentemente a 

primeira sinalização que o consumidor percebe. Ela deve ter 
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tamanho, forma, cor e iluminação que ajudem a despertar 

interesse e convidar o consumidor a entrar na loja. 

Vitrines As vitrinas, além de apresentar uma amostra representativa 

do tipo de produto que a loja oferece, também estimulam os 

consumidores a entrarem na loja. As decisões sobre vitrinas 

englobam aspectos como: quantidade, tamanhos, formatos, 

cores, tema, produtos expostos e a frequência de vezes que 

são renovadas. 

 

Entende-se ser necessário uma nova placa para a loja, informando que ali 

existe uma livraria cristã, como uma iluminação melhor refletindo na placa e vitrine, 

pintura adequada com a loja, onde os possíveis clientes que na rua passam se sintam-

se atraídos para o consumo. Tendo esta alteração por objetivo mostrar a inovação e 

respeito com os clientes que a loja já frequentam. Logo, como sugestão de melhoria, 

segue a nova fachada com design diferenciado, valorizando a marca e mantendo um 

visual que irá permanecer na mente dos clientes e possíveis clientes. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Mediante as propostas colocadas nesta consultoria, argumentos bibliográficos 

e resultados das pesquisas citadas ao longo deste trabalho, seguem as sugestões de 

melhorias para a loja MD Gospel: 

 Com relação à renda dos clientes que responderam o questionário, pode 

concluir que há uma classe social que tem potencial chance de 

desenvolver um relacionamento mais efetivo com a classe B.  

 Dar continuidade a atenção ao cliente pentecostais e neopentecostais, e 

buscar um diferencial para atrair o público de igreja e linha tradicional. 

 Visto que 67% dos clientes buscam ter um conhecimento atualizado, é 

essencial que a loja busque parcerias com Instituições e faculdades de 

Teologia.  

 Criar estratégias de relacionamento com o objetivo de incentivar os 

clientes que consomem poucos livros. Tendo em vista que 97% dos 

clientes respondentes afirmaram que indicam seus livros após a leitura, 

sugere-se um programa “Indique um amigo”, onde a venda seja efetivada 

gerando pontos para troca de outros títulos.   

 Dar ênfase na exposição dos livros sobre família e estudos.  

 Realizar ações promocionais em todas as datas comemorativas. 

 Organizar eventos na loja: 

 Encontros com formadores de opinião, sobre diversos temas. 

 Assinatura de livros Best Sellers.  

 Amostras de músicas Evangélicas. 

 Melhorar Lay out de loja, amplitude dos mais procurados e profundidade 

dos mais vendidos. Produtos bem expostos, distribuição dos livros nas 

gôndolas, com uma boa iluminação, musicalização, limpo e organizado. 

 Mostra-se essencial um espaço para leitura e eventos a fim de acomodar 

o cliente por mais tempo na loja e de grande importância Cyber Café. Este 

último item atraíra outras gerações que fazem suas pesquisas on-line 

antes da compra no físico.  
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 Para proporcionar um bom atendimento faz-se necessário aumentar o 

quadro de funcionários para mais um. 

 Manter a boa diversificação de livros e Bíblias mais vendidos e aumentar 

o ticket médio com os demais produtos de baixo giro. 

 Novo layout com iluminação voltada para os livros, prateleiras e produtos 

que são comercializados dentro da loja assim também como na vitrine 

onde são expostos os lançamentos e produtos foco da loja. 

 Um totem digital onde o cliente consiga acessar a internet para escolher 

e pesquisar seus livros, no mesmo aparelho com uma opção de dicas de 

livros, autores, produtos não encontrados e sugestões a loja de 

atendimento e serviços prestados. 

 Musicalização em som ambiente para que o cliente sinta-se à vontade na 

loja e passe o maior tempo consumindo os livros, produtos e serviços. 
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ANEXO 1 – PERCEPÇÃO DA LOJA 
 

 Primeira visita a loja MD Gospel 

          

 Localizada no bairro Hauer, o ponto em que está localizada é bom, com boa 

estrutura, a placa da loja é nova porém não combina com a fachada que está mais 

antiga (toldo e vitrine), vista de fora não tem nenhuma placa que informe ou chame a 

atenção do cliente e nem dos serviços prestados, pois além de vender livros e artigos 

religiosos também conta com serviços de xerox, digitalização, impressão de boletos e 

guias de pagamentos do Detran. A parte interna da loja é pouco explorada para a 

compra por impulso e nem chamativa para quem necessita dos serviços que são 

oferecidos, paredes com quadros meio antigos e mal cuidados, vitrine pouco atrativa 

e sem vida, o atendimento não foi muito bom pois a atendente não soube fazer as 

perguntas do por que eu estava fazendo na loja e nem o que procurava, mas depois 

fiquei sabendo de que se tratava do primeiro dia de trabalho da atendente, uma boa 

oportunidade de treinamento para a atendente, seria o acompanhamento  junto do 

proprietário, que nem viu entrar um cliente em sua loja. Depois de um tempo na loja 

ela vem faz a pergunta se poderia ajudar ou procurava algo, falei que não olhei para 

o fundo da loja e vi que também vendiam itens de papelaria, fui até o balcão e pedi 

um lápis, ela me entregou, perguntei se aceitava cartão, nesse momento o proprietário 

me informou que: só aceitava cartão de débito! Efetuei o pagamento e sai com a 

certeza de não ser bem atendido.   

Segunda visita a loja MD Gospel       
  

 Visto que em uma primeira visita, havia pontuado o atendimento, nesta nova 

visita observei a troca da atendente, a ausência do proprietário, porém a desenvoltura 

da atendente ao ter de dar atenção a mais de um cliente, no momento havia três 

clientes para ela atender, foi elogiável, pois com simpatia e atenção, conseguiu fazer 

com que os clientes permanecessem no interior da loja, desta vez fui a busca de um 

livro de desenvolvimento profissional, que infelizmente não tinham, porém 

prontamente a atendente propôs de solicita-lo e dentro de alguns dias estaria 

disponível na loja, observei que falta uma setorização dos produtos, uma melhor 

disposição dos produtos na loja poderia ajudar a melhorar o número de vendas, 

organizando os livros por  temas, lançamentos, promoções, observei que também 
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vendem roupas e algumas lembranças e que esses produtos precisam de uma melhor 

exposição, a vitrine continua pouco atrativa e poluída, a segunda visita foi realiza em 

um dia em que tem feira na rua em frente à loja, acredito que esse fator poderia ser 

explorado, porem um dos veículos do feirante estava bem na frente da loja, o que 

acaba dificultando a visualização da loja, por quem passa na rua, desta vez existia 

uma placa indicando os serviços, de papelaria que a loja realiza, porém ainda estava 

escondida, muito próxima a loja e pouco visível para as pessoas que caminhavam na 

calçada. 
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ANEXO 2 – ENTREVISTA COM O PROPRIETÁRIO 
 
 
Primeira Entrevista com o proprietário  

 

Questionário 1: 

 

1- Como você define o seu empreendimento? 

2- As pessoas que frequentam a sua loja, é devido à localização ou porque te 

conhecem? 

3- Você gosta do que vende ou vende porque gosta? 

4- Importar-se em repassar informações contábeis? 

5- Tens estrutura de ferramentas financeiras? Contas a pagar e contas a receber? 

6- Como é o trabalho do departamento financeiro da empresa? 

7- Está disposto a implantar algo que o grupo sugira caso lhe interesse? 

8- Podemos fazer pesquisa com os clientes da loja? 

9- O que quer que realizemos? 

10- Como funciona o sistema da venda on-line? 

11- Possui cadastro de clientes? 

12- Com quais editoras trabalha? 

13- Tens dados de representatividade de vendas online versus físico? 
 
 
Segunda entrevista  

 

Questionário 2: 

 

1.       Pontue os pontos fortes e fracos da loja física e virtual. 

2.       Quais são seus principais concorrentes na região? E qual o diferencial de sua 

loja em relação a eles?         

3.       Principais custos da loja?         

4.       Possui cadastramento de clientes?       

5.       Com qual frequência se comunica com os clientes? Qual o meio utilizado? 

6.       Existe pós venda?         

7.       O que faz para alcançar a missão (missão, visão e valores)?   
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8.       Realiza reserva ou pré venda? Qual o prazo médio para esse atendimento? 

Qual o número de clientes que costuma utilizar esse método? Qual o número de 

clientes que reservam e não comparecem?     

9.       Qual seu público alvo? E o que faz para atingi-lo?    

10.   Quais as formas de divulgação que costuma utilizar?     

11.   Em sua opinião o que atrairia mais clientes para a sua loja?    

12.   Qual é o produto ou serviço mais vendido ou utilizado? E o menos procurado? 

13.    Qual o número de clientes que não são evangélicos, e costumam entrar em 

busca de produto ou serviço disponível?       

14.   Existe treinamento para os funcionários?      

15.   Qual a taxa de rotatividade de funcionários?     

16.   Baseado em qual critério é feita a disposição dos produtos na loja?   

17.   Existem propagandas pela região?      

18.   Além dos produtos/serviços que já existem, gostaria de implementar algo novo? 

O que?           

19.  Com relação a fachada da loja, o que seus clientes costumam observar e 

pontuar? Pretende realizar alguma mudança?      

20.   Quando é necessário tomar alguma decisão importante para a loja, o que é 

levado em consideração? Existe um estudo ou planejamento?  Quando é 

necessário tomar alguma decisão importante para a loja, o que é levado em 

consideração? Existe um estudo ou planejamento? 

21.   Existem parcerias? Quais?         

22.   O que afeta o número de vendas?       

23.   O que afeta o número de vendas?  Em sua opinião, o comportamento do 

consumidor com as novas tecnologias é um facilitador para que a empresa MD Gospel 

seja lembrada no mercado?       

24.   O que afeta o número de vendas? Ampliar a experiência do consumidor com 

músicas, áudios e artigos interessantes. 

25.   O que afeta o número de vendas?  Reinventar o PDV (apelos sensoriais, 

cheiros, espaços, decoração, cafézinhos, bolos caseiros, músicas)   

26.   O que afeta o número de vendas? Tendo em vista o crescente aumento do 

empoderamento do consumidor em escolher onde e como comprar, você acha que o 

perfil atual do consumidor da MD Gospel tem se limitado a uma determinada faixa de 

idade?            
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27.   O que afeta o número de vendas?  O consumidor atual é crítico e informado. 

Sempre pensa, compara, escolhe, pesa as relações de custo/ benefício  antes de 

adquirir algo. Portanto, é um público que decodifica as mensagens publicitárias, 

promoções e principalmente a comunicação visual. Na sua opinião, é perceptivo este 

novo perfil do consumidor? Fica ainda mais difícil fidelizar o cliente com este perfil de 

consumo?           

28.   O que afeta o número de vendas? Nas grandes cidades, a própria complexidade 

do cotidiano faz com que o consumidor prefira com mais freqüência a conveniência 

do seu próprio bairro, a loja mais acessível, onde ele ainda recebe o tratamento de 

proximidade típico das cidades pequenas (é chamado pelo nome, tem facilidades 

‘automáticas’ de pagamento etc.). No seu ponto de vista, é correto afirmar que a 

maioria dos clientes da MD Gospel é da região onde a loja se encontra atualmente?

            

29.  Quais são os drivers (o que motiva) de consumo? E para onde apontam (as 

tendências)? O que o novo perfil de consumidor está querendo?    

30. Você possui estoque físico para o ressuprimento dos materiais? Trabalha com 

um estoque de segurança? Possui algum tipo de controle do estoque?(Entrada e 

saída de materiais)          
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ANEXO 3 – METODOLOGIA GRUPO DE FOCO  

 

Um grupo de foco e uma entrevista realizada por um moderador treinado, de 

uma forma não estruturada e natural, com um pequeno grupo de respondentes. O 

moderador lidera a discussão. O objetivo principal dos grupos de foco e obter uma 

visão aprofundada ouvindo de um grupo de pessoas do mercado-alvo falar sobre 

problemas de interesse para o pesquisador. O valor de técnica está nos resultados 

inesperados que em geral se obtém de um grupo de discussão livre.  

 Os grupos de foco constituem o processo mais importante de pesquisa 

qualitativa. São tão populares que muitas pessoas que fazem pesquisas de marketing 

consideram esta técnica um sinônimo de pesquisa quantitativa. Várias centenas de 

instalações em todo o país realizam grupos de focos várias vezes por semana, o grupo 

de foco típico custa ao cliente cerca de US$ 4.000. Significa que se trata de um setor 

que movimenta muito dinheiro – mais de US$ 390 milhões por ano. Dada sua 

importância e popularidade, passamos a descrever com detalhe as características 

importantes dos grupos de foco.  

Características  

   Um grupo de foco tem, geralmente, de 8 a 12 membros. Os grupos de membros 

de oito não geram momentum e a dinâmica de grupo necessários para uma sessão 

bem-sucedida. Por outro lado, os grupos de mais de 12 podem dificultar, exatamente 

pelo excesso de participantes, a condução de um debate aglutinador é espontâneo.

 Um grupo de foco deve ser homogêneo em termos de características 

demográficas e sócio – econômicas. A comunidade entre os membros do grupo evita 

interações e conflitos a propósitos de questões secundárias. Assim, um grupo de 

mulheres não de misturar donas de casa com filhos pequenos, mulheres empregadas, 

jovens e solteiras, e mulheres mais idosas, divorciadas ou viúvas, porque seus estilos 

de vida são substancialmente diferentes. Além disso, os participantes devem ser 

cuidadosamente selecionados a fim de preencher determinadas especificações.

 Os participantes devem ter tido uma experiência adequada com o objeto ou 

problema em discussão. Não devem ser incluídas pessoas que tenham participado de 

vários grupos de foco. Esses chamados respondentes profissionais são atípicos, e 

sua participação pode levar sérios problemas de validade. 
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  O contexto físico para o grupo de foco também é importante. Uma atmosfera 

relaxada, informal, acaba produzindo comentários espontâneos. Durante e no 

decorrer da sessão, devem ser servidos sucos ou refrigerantes. Embora um grupo de 

foco possa durar de uma a três horas, a sessão normal dura de uma hora e meia a 

duas horas. Este lapso de tempo é necessário para estabelecer uma relação com os 

participantes e explorar, em profundidade, suas crenças, sensações, ideias, atitudes 

e introspecção sobre os tópicos de interesse. As entrevistas do tipo grupo de foco são 

invariavelmente gravadas, em geral em videoteipe, para reapresentação e análise 

subsequentes. O videoteipe tem a vantagem de registrar as expressões faciais e os 

movimentos do corpo, mas pode aumentar os custos significativamente. 

Frequentemente, os clientes observam a sessão de uma sala adjacente, utilizando um 

espelho transparente. A tecnologia da transmissão por vídeo permite que os clientes 

observem as sessões do grupo de foco de uma localidade afastada. Por exemplo: 

Focus Vision Network, Inc., baseada em Stamford, Connecticut, oferece esse sistema 

de vídeo conferencia.         

 O moderador desempenha o papel chave no grupo de foco; deve estabelecer 

relação com os participantes, manter ativa a discussão e motivar os respondentes a 

trazerem à tona suas opiniões mais reservadas. Além disso o moderador pode 

desempenhar o papel central na análise e interpretação dos dados. Portanto, ele deve 

ter habilidade, experiência, conhecimento do tópico em discussão, e entender a 

natureza da dinâmica do grupo. 

 

Planejamento e Administração de Grupos de Foco 

   

O planejamento começa com um exame dos objetivos do projeto de pesquisa 

de marketing. Na maioria das vezes, nesse estágio o problema já foi definido e nesse 

caso, a definição geral, bem como as componentes específicas do problema, deve ser 

cuidadosamente estudada. Dada a definição do problema, os objetivos da pesquisa 

quantitativa devem ser especificados com clareza. É preciso especificar objetivos 

antes de realizar pesquisa qualitativa, quer se trate de pesquisa de foco, entrevistas 

de profundidade ou técnicas projetivas. O próximo passo é elaborar uma lista 

detalhada de objetivos para o grupo de foco – o que pode tomar a forma de uma lista 
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de perguntas para as quais o pesquisador gostaria de obter respostas. Prepara-se 

então o questionário para selecionar participantes potenciais. As informações típicas 

obtidas do questionário incluem familiaridade com o produto, conhecimento do 

mesmo, comportamento de uso, atitudes para com o grupo de foco, participação 

prévia nos mesmos, e características demográficas padrão.    

 É preciso traçar um perfil detalhado do moderador para conduzir a entrevista 

do grupo de foco. Isto acarreta extensas discussões entre o pesquisador, o cliente e 

o moderador. Com o moderador precisa ser capaz de captar e desenvolver ideias 

importantes eventualmente mencionadas pelos participantes, só terá tais condições 

se entender o negócio do cliente, os do grupo de foco e como os resultados vão ser 

usados. O uso de um perfil de moderador reduz alguns dos problemas de 

confiabilidade inerentes aos grupos de foco, tais como os causados por diferentes 

moderadores que não cobrem as mesmas áreas de conteúdo de maneiras 

comparáveis. Após formulado um perfil detalhado, recrutam-se participantes e faz-se 

a entrevista com o grupo de foco. Durante a entrevista, moderador deve estabelecer 

relação com o grupo, definir regras de interação do grupo, fixar objetivos, sondar os 

respondentes e provocar intensa discussão nas áreas relevantes e tentar resumir a 

resposta do grupo para determinar o alcance da concordância.   

 Em seguida a discussão do grupo, o moderador, ou um analista revê e analisa 

os resultados. O analista não só relata comentários e resultados específicos, como 

também procura respostas consistentes, novas ideias, preocupações sugeridas pelas 

expressões faciais e pela linguagem do corpo, e outras hipóteses que podem, ou não, 

ter recebido confirmação de todos os participantes.     

 Como o número de participantes pequeno, as frequências e percentagens em 

geral não são relatadas em um resumo de grupo de foco. Em lugar disso, os relatórios 

incluem tipicamente expressões como “a maioria participantes acha”, ou “os 

participantes se dividiram quando a este problema”. A documentação e a interpretação 

meticulosa da sessão firmam a base para o estágio final: entrar em ação. Isto em geral 

exige pesquisa adicional. O número de grupos de foco que se deve centrar em um 

único tópico depende da natureza do problema, do número de segmentos do mercado 

distintos, do número de novas ideias geradas por cada grupo sucessivo, e do tempo 

e do custo. Se os recursos permitirem, formam-se grupos adicionais de discussão, até 

que o moderador possa antecipar o que será dito. Isto em geral ocorre após a 

realização de três a quatro grupos sobre o mesmo tópico. Recomenda-se que ao 
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menos dois grupos sejam realizados. Os grupos de foco conduzidos adequadamente 

podem gerar importantes hipóteses que serviram de base para a realização de 

pesquisa quantitativa. 

Cronograma 

Prazo Ação Responsável 
12/09 a 
16/09 

Enviar convite Todos 

16/set Enviar resultado Todos 
17/set Consolidar resultados Célia 
19/set Orientação de PI Todos 

20 a 23/09 Realizar confirmação Todos 

24 e 25/09 
Reenviar informações sobre o evento 

aos que confirmaram presença  
Todos 
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ANEXO 4 -  QUESTIONÁRIO ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

 

1- Perfil do entrevistado: 

Nome: 

Igreja: 

Denominação: 

Ano de conversão: 

Formação: 

Dom e vocação: 

 

 

2.Em sua opinião, o que mais atrai as 
pessoas a se converterem ao 

protestantismo? 

% 

Identificação/ 
Pertencimento 13%

Econômico 6% 
Buscar sentido da Vida/Existência/Vazio na 

alma 25%

Experiência Religiosa 6% 
Obter respostas praticas/ Solução para 

problemas 25%

Relacionamento (Deus e pessoas) 13%

Crer no que ouviram/Palavra 13%
 

Hábitos citados % 

Serem opositores 8% 

Hábito de confiar em Deus 8% 

Comer demasiadamente 8% 

Rotina de ir em Cultos 17% 

Leitura bíblica 8% 

Dialetos 8% 

Comunhão (grupo fechado) 17% 

Hábitos orientado na palavra (Bíblia) 8% 
Hábitos negativos (Falar mal dos outros, 

comparação/competição) 17% 
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4. Você considera os evangélicos como 
apenas consumidores, ou também 

como consumistas? SIM 

 10 

  

Observação de 4 respondentes  

São MUITO consumistas  

Consumista reflexo da própria sociedade.  

Não dá para generalizar. É na mesma 
proporção que os demais grupos  

Consumistas na mesma frequência que os 
demais grupos  

 

5.1 O que é importante e primordial para os evangélicos? % 

Bíblia 6% 

Programa de televisão 6% 

Leitura rápida 6% 

Valorizar a compra de um carro 6% 

Relacionamento/comunhão com Deus e a igreja 19% 

Ir à igreja 6% 

Defender seus valores 6% 

Evangelizar 13% 

Fazer discípulos 13% 
Amor e Santidade/Ética e integridade/ Cumprir princípios 

Bíblicos 13% 

Estar bem 6% 
 

5. 2  De que forma os evangélicos 
enfrentam as dificuldades no seu dia a 

dia? 

% 

Oração 20%

Fé 27%

Resposta Bíblica 7% 

Em seu grupo/Na igreja 20%

Apegando ao espiritual 7% 

Buscando direção de Deus 7% 

Resolvem sozinhos 7% 

Campanhas de proposito 7% 
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6. Qual é a sua percepção sobre a dedicação de leitura por 
parte dos evangélicos? 

% 

Muito pouco 10% 

Pouco. 40% 

Pouco, assim como os demais grupos. 10% 

Pouco, mais do que a média. 10% 

Pouco, porém alto se comparado aos demais grupos. 10% 

Dedicados. 20% 
 

7. Qual é a sua opinião sobre os 
pastores midiáticos? % 

Dificuldade de entender como 
pastor 10%

É complexo realizar este trabalho 
na mídia 10%

Prefere não opinar 30%

Alguns são corretos e outros não 40%
Se for voluntariamente estão 

errados 10%
 

8.1 Existe alguma 
desavença declarada 
entre os católicos e 

evangélicos? 

% 

Sim 70% 

Não 30% 

 

8. 2 E entre as 
denominações 
evangélicas? % 

SIM 90% 

NÃO 10% 

  

  

9.1 Aonde a igreja evangélica pode chegar 
em questão de quantidade? % 

Crescer 40%

Crescer, porém com desvio 20%
Crescer, porém em quantidade e não 

qualidade 20%

Indefinido 20%
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9.2 O que você acha do atual 
crescimento deste grupo? % 

Ruim/Desordenado (apenas 
quantitativo) 60%

Bom/Ótimo/Importante 40%
 

9.3 Existe alguma estratégia para 
segurar os membros 

% 

Grupos Pequenos/Células/Culto em 
casas 15%

Ativismo religioso 8% 

Relacionamento/Comunhão 23%

Estratégia do medo 8% 

Anunciar o evangelho Genuíno/Palavra 23%

Acolhimento/Cuidado/amor 15%

Encontrar o propósito de Vida em Cristo 8% 
 

10. Quais são as características de um mundo 
ideal? Qual é sua ideia de mundo? 

% 

Respeito a Natureza/Sustentável 17%

Mais relacional com Deus e todos 17%

Necessidade de reflexão do Cristianismo 8% 
Mundo mais justo e solidário/respeito/ menos 

orgulho 42%

O cumprimento da Palavra de Deus 17%
 

 

 


