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Resumo 

Executar a atividade de limpeza deixou de ser algo com caráter puramente 
sanitário para ser um nicho com grande potencial de mercado, proporcionado pela 
evolução das sociedades. Com o início das ações empreendedoras, o desejo pela 
satisfação financeira proporcionou ao homem a criação de ferramentas que facilitam 
o cotidiano das pessoas. A partir de uma ação empreendedora, surgiu a empresa 
Brilho, que iniciou suas atividades com esponjas metálicas e hoje tem em seu 
portfólio uma gama de produtos que propiciam várias formas de limpeza. Como toda 
empresa que projeta crescimento, as dificuldades que surgem são proporcionais aos 
anseios e consequentemente a falta de uma visão diferenciada represa os objetivos. 
Neste aspecto, a Bilho foi objeto de uma consultoria que buscou norteá-la no seu 
escopo que é a elaboração de um programa de expansão e diversificação de pontos 
de venda e criação de portfólio B2B, na cidade de Curitiba, atrelado a melhorias na 
área de visual merchandising e avaliação do mix de produtos. Para isto, foi feita uma 
pesquisa Survey onde foi identificado que os consumidores estão preferindo marcas 
com menor preço e com a mesma eficácia das marcas consideradas “top”. 
Comprovou-se que as propagandas influenciam diretamente nas vendas e as mídias 
de internet e panfleto são grandes influenciadores nas decisões de compra. 
Também constatou-se que a criação de outros canais de distribuição não é viável 
devido a fatores como baixa capacidade produtiva, barreiras legais e falta de 
profissionalização na estrutura funcional da empresa.       

 
Palavras Chaves: Limpeza- Brilho- Canais de Venda- Varejo- Consumidor- 

Merchandising. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Carrying out the cleaning activity has ceased to be something with a 
purely sanitary character to be a niche with great market potential, provided 
by the evolution of societies. With the beginning of entrepreneurial actions, 
the desire for financial satisfaction has given man the creation of tools that 
facilitate people's daily lives. From an entrepreneurial action, Brilho was born, 
which started its activities with metal sponges and today has in its portfolio a 
range of products that provide various forms of cleaning. Like any company 
that projects growth, the difficulties that arise are proportional to the 
yearnings and consequently the lack of a differentiated vision holds the 
objectives. In this regard, Bilho was the object of a consultancy that sought to 
guide it in its scope, which is the elaboration of a program of expansion and 
diversification of points of sale and creation of a B2B portfolio, in the city of 
Curitiba, linked to improvements in the area of Visual merchandising and 
evaluation of the product mix. For this, a survey was carried out where it was 
identified that consumers are preferring brands with lower price and with the 
same effectiveness of the brands considered "top". It has been proven that 
advertisements directly influence sales and the internet and pamphlet media 
are major influencers in purchasing decisions. It was also found that the 
creation of other distribution channels is not viable due to factors such as low 
productive capacity, legal barriers and lack of professionalization in the 
company's functional structure.  

 
Keywords: Cleaning- Brilho - Channels of Sale- Retail- Consumer- 

Merchandising. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Volatilidade e adaptabilidade são características inerentes a quase todos os 

mercados. Por serem sistemas quase que exclusivamente orgânicos, abertos, as 

empresas têm direta reação com as alterações sofridas pelos ambientes a que estão 

inseridas. Tais alterações nem sempre se apresentam de maneira de fácil aplicação.  

As dificuldades que são encontradas pelas organizações, nos mais diversos 

setores da economia, exigem constante flexibilização em suas dinâmicas a fim de 

suportarem estas alternâncias. Quando se trata de grandes e médias empresas, 

estas inconstâncias são absorvidas de maneiras mais eficazes, visto que há uma 

estrutura sólida de departamentalização onde, a qualificação da mão de obra do 

departamento proporciona parte de suas vantagens competitivas se comparadas às 

pequenas e micro empresas. 

Para as pequenas e micro empresas, a falta desta estrutura impacta 

profundamente em seu desempenho mercadológico. Com intuito de diminuir esta 

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

para uma micro empresa do setor de produtos para limpeza, domiciliada na cidade 

de Curitiba, com finalidade de avaliar as oportunidades no sentido de implementar 

de um programa de viabilidade para expansão e diversificação de canais de vendas 

do portfólio, aliada a um melhor posicionamento da marca no varejo, atrelado a 

melhorias na área de visual merchandising e avaliação do mix de produtos, 

concatenando os conhecimento adquiridos ao longo da graduação do curso de 

Administração com as 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 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 dilatará o Knowhow 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. 
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Através da consultoria empresarial, o empresário poderá ter um overview 

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

centralizadas no proprietário.  

Com reuniões semanais, os integrantes do grupo realizam um brainstorming 

com intuito de identificar os passos a serem dados na próxima etapa, com análises 

regressivas das fases anteriores, servindo de alicerce para um passo robusto nas 

etapas posteriores. A troca de informações se dará via chat, e-mail, telefone, sempre 

com intenção de preparar o participante para os encontros. Com o proprietário os 

encontros são quinzenais, onde serão debatidas as situações encontradas por ele 

nas relações comerciais realizadas, municiando a equipe com informações que 

levem a identificar suas ameaças e oportunidades, assinalando suas forças e 

fraquezas.  
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2 PLANO DO PROJETO  

 
O plano do projeto esclarece a forma com que as etapas serão planejadas, 

executadas e controladas. A formação de relatórios servirá como instrumento de 

medição e acompanhamento das atividades. Também, no plano, constará a 

definição de cada tarefa a ser executada e o discente responsável pela execução.  

A preparação do plano foi uma atividade em conjunto entre os discentes da 

Escola Superior de Gestão Comercial e Marketing (ESIC) Instituição de Educação 

Superior ESIC e o proprietário da empresa BRILHO, onde após algumas reuniões 

houve a apresentação do mercado que a marca está inserida, a identificação das 

necessidades primárias da empresa e exposição dos limites financeiros (tratado 

como um limitador do plano de expansão). Será feita a apresentação dos 

diagnósticos embasados no comportamento do cliente, da marca, dos concorrentes 

e dos possíveis parceiros distribuidores conforme quadro 1. 

 

Objetivos propostos para a 

consultoria 

Metas propostas pela consultoria 

Analisar quais fatores influenciam o 
fortalecimento da Empresa Brilho 

Verificar através de pesquisa quais fatores 
influenciam os clientes no momento de compra  

Averiguar quais os principais pontos que 
influenciam nas vendas 

Verificar através de pesquisa quais ações de 
marketing mais contribuem para as empresas 

Identificar quais atributos impossibilitam a 
Empresa Brilho melhorar seu Market 

Share 

Propor melhorias, sugerir possibilidade de 
implantação de novo canal de vendas e  ou 

fatores relevantes aos produtos 
 

Verificar junto ao público alvo predefinido 
da empresa Brilho quais pontos 

influenciam uma tomada de decisão para 
efetivação de compra 

Entrevistar em média 384 pessoas a fim de 
extrair dados que possibilitem uma análise para 

possíveis tomadas de decisões 

QUADRO 1 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS PARA CONSULTORIA NA EMPRESA BRILHO 

Fonte: Consonância entre empresário e graduandos02/04/2016 

  

 

2.1 OBJETIVOS E METAS DO PROJETO  
 

Realizar uma análise na empresa Brilho, visando coletar informações e 

embasamento para a elaboração de um programa de expansão e diversificação de 
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pontos de venda e criação de portfólio Business-to-business (B2B), na cidade de 

Curitiba, atrelado a melhorias na área de visual merchandising e avaliação do mix de 

produtos. 

O objetivo foi estabelecido em conjunto com os discentes e o empresário e 

sua eficácia será mensurada através do alcance dos propósitos estabelecidos. 

 

2.2 ABRANGÊNCIA  
 

A consultoria será realizada dentro dos limites territoriais da cidade de 

Curitiba, estado do Paraná, que é tratada pela empresa BRILHO como um ponto 

central para seu programa de expansão. Após construir um alicerce forte com os 

varejistas locais, a empresa almeja expandir seu mercado para a região 

metropolitana. 

 

2.3 IDENTIFICAÇÕES DAS EXPECTATIVAS 

  

A composição desta concepção propõe atender às expectativas do Sr. 

Daniel proprietário da empresa, as quais estão segmentadas para a área de vendas 

de produtos de limpezas para os atacadistas de Curitiba. Sendo uma empresa 

consolidada no mercado que atual para seu público alvo predefinido, terá como 

expectativa: 

1. Analisar quais fatores influenciam o fortalecimento da Empresa Brilho 

2. Averiguar quais os principais pontos que influenciam nas vendas 

3. Identificar quais atributos impossibilitam a Empresa Brilho melhorar seu 

marketing share. 

4. Verificar junto ao público alvo predefinido da Empresa Brilho e seus 

clientes quais pontos influenciam uma tomada de decisão para efetivação 

de compra  

5. Proposta de viabilidade de novos canais de vendas  

 

2.4 EQUIPE DO PROJETO 
 

A consultoria é formada pelos discentes: Allan Morais Gurek Junior, Éder 

Gomes dos Santos e Felipe Willian Pinto Ferreira, formandos do curso de 

Administração da ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL, sob orientações dos 



22 
 

professores Doutora Aniele Ficher Brand na primeira etapa e Mestre Gustavo Pipolo 

Hypolito da Silva para a conclusão. 

 

2.5 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) 

  

A estrutura Analítica do Projeto a (EAP) vem do Inglês, Work Breakdown 

Structure –WBS. Stonner em estrutura analítica do Projeto relata em seu blog que a 

EAP vem da Marinha Americana, durante o Projeto Polaris, onde criou a técnica 

denominada Program Evalutios Review Technique (PERT). Essa estrutura 

demonstra através de figuras o desenvolvimento da proposta. Irás e elencara qual o 

foco principal na base esquerda da figura 1, neste caso será a consultoria da 

empresa Brilho. Para segunda etapa, representada no segundo jogo do quadro, ira 

demonstrar os procedimentos que a equipe se propôs a realizar, no próximo estágio, 

no terceiro jogo de quadro e demonstrado quais fatores auxiliaram os docentes a 

chegar em um denominador e por último será o resultado de cada alegação.  

 

FIGURA 1 – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) 
Fonte: Consonância entre empresário e graduandos e equipe de consultoria, 21/05/2016. 
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2.6 FATORES DE RISCO DO PROJETO 
 

Embora um planejamento identifique as possibilidades de risco, há inúmeras 

atipicidades que, mesmo elencadas, podem obstruir o desempenho ótimo do projeto 

devido às oscilações de intensidade. “O risco do projeto é um evento ou condição de 

incerteza que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um 

objetivo do projeto, como tempo, custo, escopo ou qualidade”. (PMBOK, 2014, p. 

11). Para manter um alto desempenho ao longo do projeto, pode-se figurativamente 

estabelecer uma analogia dos riscos com a filosofia japonesa do 5S, onde 

encaixam-se perfeitamente os princípios de Seiri (arrumação) e Seiton 

(organização). Para que a paridade seja alcançada, arrumasse-se os riscos em: 

externos imprevisíveis, legais, gerenciais e organizacionais, externos previsíveis e 

técnicos. Dentro desta arrumação, os gerenciais e organizacionais impactam de 

forma mais direta, pois pode haver alocação inadequada de recursos e tempo, falta 

de priorização do projeto e fluxo de caixa.  

Com intuito de diminuir os impactos causados pelos riscos, os graduandos 

estruturaram uma ferramenta para a gestão dos riscos, como pode-se observar no 

quadro 2 abaixo:   

Entrada  Ferramenta  Probabilidade  Impacto  Saída  

Veracidade das 
Informações 

Técnicas de coleta de 
informação/Opinião 
especializada  

Moderada  Moderado  Registro do áudio da reunião  

Prazo Reduzido  
Estimativa de duração das 
atividades/ Opinião 
especializada  

Alta Alto  

Revisão de 
documentação/Análise SWOT 
dos integrantes/ Opinião 
especializada  

Desconfiança e 
Indelicadeza dos 
entrevistados  

Revisão de 
documentação/Técnicas de 
coletas de 
informação/Técnicas de 
diagrama/Opinião 
especializada 

Moderada  Alto  

Aumentar o tamanho da 
amostra para eliminar possíveis 
abstenções e obter margem de 
segurança 

Baixa disponibilidade do 
beneficiário da 
consultoria  

Análise de lista de 
verificação/Opinião 
especializada 

Moderada Alto 
Readequar agenda dos 
graduandos/realizar inferência 
baseadas nas experiências 

QUADRO 2 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS PARA CONSULTORIA NA EMPRESA BRILHO 
Fonte: Elaborado pelos autores 21/05/2016 

 

2.7 ETAPAS DO PROJETO 

 

Com uma proposta de consultoria para a empresa Brilho a equipe deverá se 

programar para a realização do projeto. Estabeleceu-se que na primeira instância 
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deveremos coletar juntamente com o Sr. Daniel informações da empresa e quais 

objetivos e perspectiva a organização deverá esperar da equipe. Após as coleta de 

informação os docentes deverão estruturar um trabalho voltado a atender as 

expectativa da Brilho.    

Para a segunda instância deverá propor uma pesquisa para verificação dos 

problemas levantados na primeira instância, esta pesquisa será emitida pelos 

docentes através de questionários, á realização desta tarefa será em forma de 

entrevista com a população de Curitiba. 

Na terceira instância será os levantamentos de dados onde esperamos 

responder os problemas indicados pela Brilho. Após os levantamentos de dados 

será realizada uma proposta de melhoria com base fidedigna da pesquisa.  

 

2.8 CRONOGRAMA  

  

Deste dos primórdios o seres humanos utilizam de meios para medir um 

espaço de tempo. Como relata Araújo em como se contavam os anos antigamente  

 

os egípcios foram os primeiros a usar o Sol para medir o tempo, há 6 mil 
anos – o calendário deles, de 3750 a.C é considerado o primeiro da 
humanidade, com 12 meses de 30 dias e 5 dias adicionais para adorar os 
deuses. 

 

Normando define que cronologia 

 
é o estudo do tempo é uma das invenções fundamentais da espécie 
humana! É com base neste conjunto de conhecimentos que a civilização 
consegue, até os dias de hoje, controlar e organizar sua vida e suas 

atividades.  
 

Conforme as citações acima a humanidade sempre se baseou em alguns 

métodos para programar seus afazeres. Para a realização desta consultoria a 

equipe utilizou o cronograma para definir datas de encontros e prazo para términos 

das atividades. O Cronograma foi adaptado com as datas e horários disponíveis dos 

docentes. Todos os integrantes ficaram responsáveis de realizar uma atividade num 

determinado nível de tempo. Algumas atividades por terem um maior grau de 

complexidade, receberam um maior prazo e agregação de docentes para os 

términos destas. As atividades estão demonstradas no quadro 3.  
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                                QUADRO 3 – CRONOGRAMA PRELIMINAR DO PROJETO 
Fonte: Consonância entre empresário e graduandos, 21/05/2016. 

 

2.9 COMUNICAÇÕES DO PROJETO 

 

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

telefônicas e reuniões presenciais.  

 

2.10 RECURSOS NECESSÁRIOS 

  

Haverá uma série de itens que devem ser levantados para o alcance de 

êxito na consultoria. Nestes itens, estão elencados os recursos. No dicionário 

A
tiv

id
ad

es

Descrição da 

atividade

Duração 

da 

atividade 

(dias)

Inicio Término Progresso

R
es

po
ns

áv
el

1
Status Consultoria 

Empresa Brilho 
270 16/02/2016 30/11/2016 100%

Allan                   

Eder                          

Felipe

2
Recebimento de Dados 

e Informações
41 07/03/2011 30/11/2016 100% Eder

3

Coleta de dados e 

informações da 

Empresa Brilho 

14 16/02/2016 30/11/2016 100% Felipe

4

Estruturação das 

informações da 

Empresa Brilho 

30 16/02/2016 30/11/2016 100% Allan                              

5

Coleta de dados e 

informações de 

mercado da Empresa 

Brilho 

35 20/05/2016 31/07/2016 100%
Allan                       

Felipe

6

Estruturação dos dados 

e informações de 

mercado da Empresa 

Brilho 

15 20/05/2016 07/08/2016 100% Allan    Felipe

7

Realização de Pesquisa 

nos clientes da 

Empresa Brilho 

30 20/05/2016 31/07/2016 100%

Allan                   

Eder                          

Felipe

8

Estruturação dos dados 

e informações da 

Pesquisa

15 31/07/2016 30/08/2016 100%
Allan              

Felipe

10
Análise de Dados e 

Informações
15 30/08/2016 10/09/2016 100% Eder

11

Análise dos dados e 

informações da 

Empresa Brilho 

10 16/02/2016 30/11/2016 100%

Allan                   

Eder                          

Felipe

12

Análise pesquisa 

realizada nos clientes 

da Empresa Brilho 

10 30/08/2016 10/09/2016 100%

Allan                   

Eder                          

Felipe

13

Análise do potencial do 

Mercado da Empresa 

Brilho 

20 10/09/2016 22/09/2016 100%

Allan                   

Eder                          

Felipe

14
Apresentação da 

Proposta
10 22/09/2016 01/10/2016 100% Allan 

15
Formulação de 

Propostas
10 22/09/2016 01/10/2016 100% Eder

16

Avaliação das 

Propostas pela equipe 

de consultoria

2 01/10/2016 04/10/2016 100%

Allan                   

Eder                          

Felipe

17

Ajustes ou correções 

nas propostas para 

Empresa Brilho 

4 05/10/2016 10/10/2016 100%

Allan                   

Eder                          

Felipe

18

Apresentação das 

propostas elaboradas 

pela Consultoria à 

Empresa Brilho 

2 10/10/2016 15/10/2016 100%

Allan                   

Eder                          

Felipe

19

Validação das 

sugestões da 

consultoria e aplicação 

definitiva nos 

processos

1 31/10/2016 18/11/2016 100%

Allan                   

Eder                          

Felipe

Quadro 4 – Cronograma preliminar do projeto

Fonte: Fonte: Fonte: Consonância entre empresário e graduandos  e equipe de consultoria, 21/05/2016
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Aurélio, recurso é definido como “ato ou efeito de recorrer. Auxilio, ajuda, socorro”. 

Dentre estes recursos estão os materiais, que são os livros, os computadores, os 

modens que possibilitam o acesso a internet, os celulares que serão usados na 

comunicação, as folhas que serão impressas as pesquisas, os veículos que serão 

usados como meios de transportes além dos recursos financeiros, que possibilitarão 

cobrir os gastos monetários estão previstos.  

 

2.11 ORÇAMENTO 
 

Em sua definição classifica, é a previsão das quantias monetárias que 

devem entrar e sair dos cofres [...], inclui a previsão de receitas e despesas em dado 

exercício (SANDRONI, 1996, p.368-369). 

O orçamento para elaboração deste projeto será disponibilizados pelos 

acadêmicos ao qual a estimativa dos gastos foi baseada no modelo paramétrico, no 

qual se define, com os valores diários que são gastos em deslocamento, refeição, 

impressões, aquisições de livros para enriquecimento da pesquisa, demonstrada no 

quadro 4.  Entende-se que serão somente estes os custos envolvidos neste projeto. 

Vale ressaltar que não haverá patrocínio privado.  O custo do projeto será custeado 

pelos discentes com verbas oriundas de suas atividades profissionais. Estima-se um 

gasto no valor de 934,48 reais. Entretanto, devido ao atual momento político 

econômico, os discentes concordaram em adicionar 15% sobre este valor, com o 

intuito de superar a inflação que está na casa dos 9,60% segundo o IBGE (2016). 

Com isto, baseia-se o valor de R$1074,65.   

 

 

QUADRO 4 – ORÇAMENTO DOS GASTOS DURANTE O PROJETO 
Fonte: Elaborado pelos autores, 21/05/2016. 
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3 JUSTIFICATIVA 
 

Diante do aumento da competitividade no segmento varejista nos últimos 

anos, os empresários passaram a buscar diferenciais, constatando a importância da 

criação ou da possibilidade de ingressar em um novo canal de venda. 

Devido ao amplo e constante crescimento do segmento de vendas se tornou 

um mercado de grande atuação. A empresa Brilho vem com seu faturamento 

constante desde 2012 com a inflação cada vez maior e a empresa ficando 

estagnada com seus rendimentos. Em meados de 2012 a inflação estava na casa de 

5,83% ano e com uma inflação em 2016 chegando a 10.76% ao ano comprova-se a 

falta de crescimento da empresa. 

Por fim, buscou-se um maior aprofundamento na pesquisa em questão, 

visando apresentar as vantagens competitivas de um aumento significativo nas 

vendas dos produtos da marca para que a empresa consiga ter um aumento nas 

vendas e com isto ter um faturamento melhor, obtendo um avanço em sua 

participação junto às redes de varejista. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

A finalidade para este capítulo será, desenvolver assunto relevantes para 

compreensão do tema. A fundamentação teórica é a sustentação de um trabalho 

acadêmico, através deste poderemos custear conceitos de outros autores a 

consonância da equipe, repassar assuntos pertinentes ao cenário que a empresa 

está alocada e dar suporte para o restante do projeto. Criaremos conceitos 

relevantes ao cenário onde a empresa está alocada.  

 

4.1 HISTÓRIA DA LIMPEZA 
  

Brilho, fragrância, leveza e bem estar. Para se chegar ao requinte e 

contemporaneidade destes adjetivos a limpeza passou por uma série de evoluções, 

sempre paralela ao desenvolvimento da humanidade. “Desde o Neolítico (por volta 

de 10.000 a.C.) pratica-se a coleta e armazenamento do lixo [...] e buracos eram 

especialmente cavados para tal fim (SUANO E MENEZES, 2012, p. 24). A limpeza 

pode ser denominada como uma alquimia de caráter individual, sanitário e 

medicinal. SUANO E MENEZES (2012) lembram que nas sepulturas pré-históricas 

haviam a presença de plantas de forte perfume, como a rosa mosqueta, que indica 

seu uso para perfumar ambientes. A deterioração biológica era conhecida pelos 

povos antigos, tal como algumas forma de detê-las.  

Na Grécia antiga, precisamente no século IV a. C. Hipócrates já relacionava 

o bem estar do homem com o ambiente que estava inserido. Elementos como água, 

vento e mudanças climáticas influenciavam sobre a saúde dos indivíduos. Já no 

século II a.C. o estudioso romano Catão chegou as mesmas conclusões que 

Hipócrates. Muitos capítulos da história se passaram até que, no século XIX, “a 

ciência deu um salto qualitativo capaz de entender as bactérias e germes, [...] iniciar 

saneamentos urbanos e realizar as primeiras coletas de lixo doméstico pelos 

poderes públicos” (SUANO E MENEZES, 2012, p. 38). 

A limpeza como caráter pessoal, remete a sensação de bem estar, 

relaxamento, volúpia. O hábito de banhar-se ecoa das antigas civilizações.  

 
as soluções de higiene e limpeza eram, portanto, um ponto alto de destaque 
nessa sociedade, com seus banhos de leite e mel, um dos hábitos de 
Cleópatra e muito apreciado pelas matronas romanas. Banhar-se nas 
termas e untar o corpo com óleos aromáticos eram também usos muito 
difundidos, tanto que as mais distantes colônias, como a Inglaterra, 
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possuíam suas majestosas casas de banho, algumas bem preservadas até 
hoje (SUANO E MENEZES, 2012, p. 30). 
 

 

Com a chegada da Idade Média o zelo pelo corpo e pelos hábitos saudáveis 

foi perdendo importância. Muito deste desprezo se deu por influência do 

cristianismo, onde uma nova forma de pensamento passou a ser estabelecida. Esta 

devoção à nova ordem chegou ao ponto que as pessoas não se banhavam para não 

verem a nudez de seus corpos (SUANO E MENEZES, 2012). 

O resultado desta nova mentalidade se observa na limpeza como caráter 

sanitário. Cerca de 1500 anos depois, um fato particular da história da humanidade 

validou os estudos do grego Hipócrates e do romano Catão. “Devido à inexistência 

de hábitos de higiene e limpeza [...] a humanidade perdeu mais de 50 milhões de 

pessoas em apenas três anos, de 1347 a 1350, com a chamada Peste Negra” 

(SUANO E MENEZES, 2012, p. 30). Essa doença era uma peste bubônica oriunda 

da pulga de ratos, que permaneceu na Europa de forma inelástica até 1772.  

Como especificidade medicinal, a aplicação da limpeza se deu pelo médico 

húngaro Ignaz Semmelweis que reduziu o índice de mortalidade por febre puerperal 

em seu hospital pelo simples fato de ele e sua equipe lavarem as mãos usando uma 

solução de hipocloreto de cálcio entre as autopsias realizadas (SUANO E 

MENEZES, 2012). Pasteur foi além e implementou a exigência de se ferver os 

utensílios cirúrgicos e bandagens, reduzindo exponencialmente os níveis de 

mortalidade. O processo de limpeza medicinal mais completo que existe e é usado 

até hoje é a esterilização pelo calor, iniciado por Ernst von Bergmann por volta de 

1870 (SUANO E MENEZES, 2012). 

Infelizmente a humanidade teve que passar por sérios problemas para se 

conscientizar da importância da limpeza. Hoje, é um hábito constante na vida da 

maioria das sociedades. Ainda há os chamados “pontos fora da curva”, mas é uma 

minoria se comparada a população global.   

A tecnologia, como praxe, sempre dá sua contribuição. Esta afirmação pode 

ser comprovada pelo estudo feito pela Nielsen, chamado Sujeira na Limpeza: 

Auxiliada por avanços tecnológicos e inovações, a limpeza não leva tanto tempo 

como antes. Estudos sobre o uso do tempo em vários mercados mostram que os 

consumidores gastam muito menos tempo em tarefas domésticas do que os seus 

pais ou avós. 
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Enquanto a prática de limpeza é universal, as ferramentas para realizar as 

tarefas são variadas. Cada pedaço de mundo tem suas preferências, que podem ser 

comprovadas pelo mesmo estudo Nielsen e mostrada na figura 2 a seguir: 

 

FIGURA 2 – ESTUDO NILSEN 
Fonte: Estudo Nielsen Sujeira na Limpeza.  

 

Verifica-se que de todas as ferramentas citadas, na América Latina as 

vassouras estão com mais de 80% de preferência e, baldes, panos e esponjas 

detêm quase 80% de preferência, o que demonstra que mesmo atuando de forma 

local, a empresa objeto de consultoria tem como foco principal produtos com 

significativa aceitação no mercado consumidor da América Latina. Suas esponjas e 

panos têm um mercado gigantesco a ser explorado, confirmado pelas preferências. 

 

 

4.1.1 A história da limpeza no Brasil 

 

Como já relatado, o apreço por um corpo limpo advém das antigas 

civilizações. É uma preocupação universal citada pelas práticas de Cleópatra no 

antigo Egito, pelos Ingleses em suas casas de banho. Para comprovar a 

universalidade deste costume, Pero Vaz de Caminha assim descreve em sua carta  
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ao rei de Portugal:  

mas apesar de tudo isso andam bem curados, e muito limpos. E naquilo 
ainda mais me convenço que são como aves, ou alimárias montezinhas, as 
quais o ar faz melhores penas e melhor cabelo que às mansas, porque os 
seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser 
mais!  

 

Observa-se, neste trecho da epístola de Pero Vaz, que os primeiros 

habitantes do Brasil já desfrutavam da prática limpeza mesmo de forma empírica. 

Com o estabelecimento da nova colônia e seu posterior povoamento, algumas 

condutas e costumes foram inseridos. A necessidade de realizar a tarefa de limpeza 

tornou-se cada vez maior, fomentada pelas práticas e rotinas alteradas, ocasionadas 

naturalmente ou por imposições, como ocorreu na Europa pelo cristianismo. 

Esta necessidade de limpeza chegou a extrema importância tanto que foi 

tema do primeiro edital de polícia no Brasil, em 20 de abril de 1808 

 

 [...] faço saber a todos que o presente edital virem ou dele notícia tiverem 
que concorrendo [...] o asseio da cidade muito para a salubridade dela, e 
importando este objeto à saúde pública e à polícia, e não tendo sido 
bastante até agora os cuidados que a Câmara tem empregado para se 
evitarem os males que do contrário se seguem, ou pela pouca vigilância e 
mesmo pela corrupção dos rendeiros ou dos oficiais executores das suas 
deliberações: da data deste em diante se exigirá por esta Intendência, com 
zelo e atividade, [...] que toda a pessoa que for encontrada a deitar águas 
sujas, lixo e qualquer outra imundície nas ruas e travessas será presa e não 
sairá da cadeia sem pagar dois mil réis para o cofre das despesas da 
polícia. [...] E para que senão chamem a ignorância, mandei fixar o presente 
[edital] por todos os lugares públicos desta cidade, para que assim chegue a 
notícia a todos (ANRJ, Polícia da Corte, códice 318, 20/04/1808) 
 

Não houve a adesão popular esperada, mas a preocupação com a limpeza 

era tanta que em 11 de julho de 1808 foi publicado uma lei mais rígida 

 
[...] sendo um dos cuidados da polícia vigiar sobre o asseio da cidade, não 
só para a comodidade de seus moradores, mas, principalmente, para 
conservar a salubridade do ar e impedir que se infeccione com as 
imundícies que das casas se deitam às ruas; e constando, aliás, que muitos 
de seus moradores apartando-se culposamente do costume que nela 
sempre havia de mandarem deitar ao mar, em tinas e vasilhas cobertas, as 
águas imundas e os outros despejos, se facilitam impunemente a fazê-los 
das janelas abaixo, o que nunca era da sua liberdade fazê-lo no centro de 
uma corte que se está estabelecendo e que se procura elevar à maior 
perfeição, não sendo para isso no estado presente bastante a vigilância do 
rendeiro para este fim criado pela lei do Reino debaixo da inspeção do 
Senado da Câmara, fica de hoje em diante vedado por esta Intendência o 
abuso de deitarem às ruas as imundícies, e todo aquele que for visto fazer 
os despejos das portas ou das janelas abaixo, ou mesmo constar por 
informações que os fazem, serão punidos em 10 dias de prisão e com a 
pena pecuniária de dois mil réis para o cofre da polícia, e todos os oficiais 
da mesma Intendência e da justiça e qualquer do povo que der parte da 
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infração e se verificar de pleno e pela verdade sabida, receberá metade da 
condenação pecuniária (ANRJ, Polícia da Corte, códice 318, 11/06/1808). 

 
 

Passadas as décadas, com a transformação da colônia em república, o tema 

limpeza sempre se manteve nos planos de governo. Mais precisamente, no 

chamado milagre econômico sob governo de Emilio Garrastazu Médici houve até um 

apelo nacionalista convocando os cidadãos a seguirem à risca as diretrizes 

implantadas pelo governo. “Brasil: ame-o ou deixe-o”; “ninguém segura este país”, 

eram apelos patrióticos que vigoravam à época. A vontade de crescer e tornar-se 

desenvolvido era tanta que levou o Governo Federal a criar campanha para exortar 

o cidadão de que “ povo desenvolvido é o povo limpo” (SUANO E MENEZES, 2012, 

p.184). 

 

4.1.2 A limpeza dos lares 

 

Não há como desvincular a limpeza doméstica da atividade escravista. 

Enquanto os homens realizavam as atividades externas, braçais, as mulheres eram 

encarregadas se servirem seus amos de forma doméstica e, neste contexto, a 

limpeza e conservação das casas senhoriais trazem uma herança de costume que 

perdura até os dias de hoje.  

A lei Áurea extinguiu a escravidão e uma de suas heranças é a mudança de 

mãos que realizavam os trabalhos domésticos. Com a ausência de escravas, as 

mulheres dos senhores passaram a realizar a tarefa que antes era trabalho escravo. 

SUANO E MENEZES (2012) certificam afirmando que, enquanto dona de casa e 

mãe, a mulher assumiu a ingrata tarefa de manter limpos a casa, as vestimentas, os 

filhos e os animais de estimação. Mesmo com as conquistas das mulheres, em todos 

os setores da sociedade, podemos observar no estudo da Nielsen, representada na 

figura 3. Que, em boa parte do mundo essa afirmação é válida, embora haja uma 

intensidade de que em épocas passadas.  
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FIGURA 3– ESTUDO NIELSEN SUJEIRA NA LIMPEZA 
Fonte: Estudo Nielsen Sujeira na Limpeza.  

 

4.2 ESTRATÉGIA DE MERCADO  

 

Ao longo da criação e do desenvolvimento das sociedades, houve vários 

fatores que contribuíram para moldar e estruturar suas etapas até se chegar à atual 

conjuntura. Uma grande parte da história teve seu personagem humano vivendo na 

condição de nômade, dependendo das disponibilidades de caça e coleta de frutos 

além de ter sua vida submetida aos paradoxos de secas e glaciações. Com o passar 

dos séculos o homem foi aos poucos desenvolvendo a comunicação, a 

domesticação animais, a criação de rebanhos e o cultivo do seu próprio alimento, 

além de desenvolver a confecção de roupas apropriadas ao clima da região que 

habitava. Era o declínio de seu período itinerante. Saltando para a idade média, o 

imperialismo permitiu a criação de técnicas de ataque e defesa, com intuito de 

conquistar e zelar por territórios. As navegações alteraram o hábito de vida das 

pessoas, pois também traziam nos convés, além de ouros e pedras preciosas, 

temperos e posteriormente o açúcar, formando novos paladares e aperfeiçoamento 

da culinária. 
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Com a Revolução Francesa novas doutrinas de pensamentos foram 

desafiando o status quo, sendo a gênese para vários princípios sociais adotados em 

muitos países. Chegando na Revolução Industrial, vê-se que esta foi o divisor de 

águas que rompeu a fronteira entre a subsistência e a produção em escala. A 

relação oferta versus demanda passou a ser tratada de forma menos empírica e 

mais estudada.  

Hoje, com a tecnologia e a ciência agindo como organismos em constates 

mutações onde objetos de estudos nascem, crescem, desenvolvem-se e declinam-

se, as necessidades das pessoas seguem a mesma dinâmica: 

 
em marketing, nós podemos considerar uma relação similar entre as 
entidades de marketing como um conceito agregado de marketing 
ecológico, isto é, quase um infinito número de organismos agindo e 
reagindo entre eles e sem relação aos seus respectivos ambientes (Martin 
Bell apud. 2006, p.108). 

    

Seja qual for o cenário, comparado, desde a pré-história até a modernidade 

trazida pela ciência e tecnologia, com as empresas acontece a mesma coisa. No 

anseio de satisfazer as necessidades da sociedade, o ambiente a que estão 

inseridas jamais pode ser deixado de lado, pois este impacta de forma direta no seu 

cotidiano. É um fator determinante no estabelecimento de suas metas, na 

formulação de seu planejamento, no estudo de sua demanda e até mesmo na 

definição de seu público alvo.  

LAS CASAS (2006, p. 90) cita que “para fazer um bom planejamento, as 

empresas precisam inicialmente estudar todo o seu ambiente de atuação”, e 

CHURCHILL (2000) reforça afirmando que “análise ambiental é a prática de rastrear 

as mudanças dos ambientes que possam afetar as organizações e seus mercados.” 

Quando se fala em ambiente, analisá-lo de forma holística torna-se uma 

tarefa muito complexa, devido as suas inúmeras variáveis. Segmentá-lo torna sua 

análise mais consistente. Para tanto, três subdivisões facilitam seu estudo: 

Macroambiente, Ambiente Global, Microambiente e Ambiente Interno. 

 

4.2.1 Macroambiente 

 

KOTLER E KELLER (2013) demonstram que o ambiente macro é um 

conjunto de forças que devem ser monitoradas pelas empresas para buscar serem 

bem sucedidas, observando as necessidades e tendências não atendidas para 
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buscar tomarem medidas para lucrar com elas. Estas forças são demonstradas nos 

seguintes ambientes: Demográfico, Econômico, Natural, Tecnológico, Político e 

Legal e  Cultural. CHURCHILl. (2000) complementam o macroambiente, 

acrescentando o ambiente Global.  

Define-se o ambiente demográfico como o estudo da composição da 

sociedade a que a empresa está inserido ou que escolheu como seu público alvo é 

de fundamental importância ao bom andamento do negócio. Para isso, há uma série 

de fatores que compõem o estudo demográfico. KOTLER E KELLER(2013) 

enfatizam que tendências demográficas são indicadores de alta confiabilidade para 

curto e médio prazo, a principal força a ser monitorado é a população, indicadores 

como crescimento populacional, distribuição etária, composição étnica, grau de 

instrução padrões familiares e as características das diferentes regiões.  

No ambiente econômico, quando se tem um produto ou um serviço a 

oferecer a necessidade de levar em consideração o potencial econômico do 

consumidor não deve ser desprezada. A existência de pessoas e o poder de compra 

é o que dá origem aos mercados e é necessária especial atenção as principais 

tendências na renda e padrões de consumo no caso de produtos direcionados aos 

consumidores de alto poder aquisitivo. (KOTLER e KELLER, 2013).  

Conceitua-se ambiente natural a busca pela conquista e manutenção de 

mercados tornam as ações empresarias agressivas em todos os aspectos. Tanta 

agressividade chegou aos fatores ecológicos, exigindo contrapartida das empresas. 

KOTLER E KELLER (2013) lembram que o ambientalismo corporativo reconhece a 

necessidade de integrar as questões ambientais nos planos estratégicos das 

empresas. 

O Ambiente Tecnológico é um grande aliado das organizações. Quando bem 

utilizado, o termo eficiência (fazer mais com menos) torna-se um diferencial 

competitivo.  As empresas que apostam nas tecnologias conseguem aumentar seus 

ganhos e ultrapassar seus concorrentes, porém, infelizmente a tecnologia não traz 

grandes benfeitorias, pois, a mesma também por muitas vezes é responsável por 

destruição e calamidades quando a cobiça humana se sobressai para o lado errado. 

KOTLER (2000,pg.171) comenta que 

 
uma das forças que mais afetam a vida das pessoas é a tecnologia. A 
tecnologia gerou maravilhas como a penicilina, a cirurgia no coração e a 
pílula anticoncepcional. Gerou também horrores como a bomba de 
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hidrogênio, o gás asfixiante e a submetralhadora. Gerou ainda benefícios 
duvidosos como o automóvel e os videogames. 
 

 

 As mudanças dos tempos atuais são graças às tecnologias, pode-se 

perceber que depende de o ser humano utilizar estas para grandes feitos ou 

grandes catástrofes.   

Para CHURCHILL (2000) o ambiente Político e Legal em uma organização 

não funciona estritamente de acordo com seu próprio conjunto de regras. O 

ambiente político afeta diretamente as decisões da equipe de marketing, através: 

das leis; de seus governantes; sindicatos e outros meios diretos que criam ou adotar 

posturas impossibilitando as organizações de tomares as direções que desejam. 

Tendo que remarem conformes as condições políticas que a permitem.   

Denomina-se ambiente cultural toda nação tem sua cultura e seus hábitos, 

com elas se dão: os gostos; as tendências; as preferências; os ensinamentos; as 

doutrinas e outros fatores que fazem os continentes diferentes uns dos outros. 

Segundo CHURCHILL(2000) 

 
Compreender uma cultura não significa entender alguns estereótipos e 
aplicá-los ao acaso, mas sim desenvolver uma percepção dos valores e 
estilos de comportamento comuns em vários países, para poder então 
respeitar diferenças culturais e trabalhar de forma construtiva com pessoas 
de outras culturas 

  

Para as organizações, além de todos os outros fatores que dificultam de 

serem absorvidos, os comportamentos culturais muitas vezes a atrapalham tendo, 

que modificar o produto ou o conceito para determinada região que ditam como 

querem os produtos. Uma mesma empresa lança determinadas promoções porem 

não divulga para todos os países visando que alguns por sua crença não aceitaram. 

 

4.2.1.1 Ambiente Global 

 

As fronteiras geopolíticas estão desempenhando um papel meramente 

abstrato dentro do contexto mundial. Aos poucos, grandes blocos consumidores 

foram surgindo facilitando a conexão entre os indivíduos (CHURCHILL, 2000). 

Blocos estes, oriundos dos acordos econômicos que unificam e simplificam o 

cotidiano das pessoas. A troca de informações chegou a um patamar tão célere que 

são muito poucas as assimetrias informacionais existentes, e as que existem são 
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rapidamente corrigidas. Com as empresas dispondo de grandes e eficientes 

sistemas de gerenciamento, as redes de conexões entre empresas, pessoas e 

governos são estruturadas de maneira muito mais dinâmica.  

 

4.2.2 Microambiente 

 

Para KOTLER E ARMSTRONG (2000) o microambiente consiste em 

elementos próximos à empresa, ou seja, os fornecedores, os concorrentes e os 

clientes. Estes elementos contribuem vigorosamente na maneira de como podem 

afetar a competência em servir seus clientes. Avaliar com constância estes 

elementos é uma maneira de identificar as forças e fraquezas da empresa, minando-

a de riscos externos. 

Com o que produzir? A busca para obter resposta a esta indagação é uma 

das bases para os estudos de marketing e planejamento estratégico das empresas. 

Entretanto, para atender o cliente com total satisfação é preciso uma gama de 

suporte muito grande para proporcionar sucesso a esta finalidade. Os fornecedores 

estão nesta gama. Segundo CHIAVENATO (2004), fornecedores são as empresas 

ou os indivíduos que fornecem recursos ou insumos necessários para 

funcionamento do negócio. Estes recursos podem ser materiais, financeiros, 

tecnológicos ou recursos humanos.   

Mas, para quem produzir? É inegável que a razão de ser de uma empresa é 

atender os desejos, as demandas ou as aspirações de alguém. Para KOTLER E 

KELLER (2012) 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 negócio. CHIAVENATO (2004) 

deixa de forma bem sucinta ao afirmar que o cliente é o conjunto de pessoas ou 

organizações que procuram bens ou serviços que uma empresa vende para 

satisfazer suas necessidades.  

Com as crescentes oportunidades de negócio geradas pela globalização, 

dizer que está sozinho no mercado é uma afirmação totalmente efêmera. Com os 

grandes sucessos das empresas, é nítida a criação de novos players imitando aquilo 

que foi aceito pelo mercado. São os concorrentes. 
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CHIAVENATO (2004) define concorrentes com um arranjo de empresas ou 

pessoas que produzem e/ou vendem produtos e/ou serviços idênticos ou similares 

aos oferecidos por alguma empresa. 

 

4.2.2.1 Ambiente Interno 

 

Quando há inúmeras fontes e formas de informações que podem influenciar 

a estratégia da empresa, ou até mesmo alavancar suas oportunidades, deve- se 

levar em consideração o quão a empresa está preparada para enfrentá-las. Para 

isso, é preciso um auto-conhecimento por parte das organizações para poderem 

traçar as melhores táticas assumir os desafios. KOTLER (2010) cita que: “uma coisa 

é perceber oportunidades atraentes e outra e ter competência para ser bem 

sucedido nessas oportunidades”. Para tanto, é necessário uma avaliação periódica 

de suas forças e fraquezas.  

 

4.3 ANÁLISE SWOT 

  

A muitas contradições sobre a origem da Análise de Strengths, Weaknesses, 

Opportunities e Threats ou Swot. Goes (2014) relata que:   

históricamente, há muita contradição sobre a origem da análise SWOT, para 
Tim Friesner (2014), em contraste ao crédito de Albert Humphrey da 
Universidade de Stanford, entre a década de 60 a 70, a análise SWOT foi 
creditada a dois professores da Universidade de HARVARD, “George Albert 
Smith Jr e C Roland Christiensen durante o início da década de 1950”. 
Ainda na década de 50, outro professor da Universidade de HARVARD 
“Kenneth Andrews desenvolveu seu uso e aplicação” e esta análise foi 
desenvolvida pela Universidade de HARVARD durante a década de 60 até 
tornar-se “a ferramenta” utilizada por nós atualmente. O autor ainda 
menciona que o crédito sobre o desenvolvimento da ferramenta foi atribuído 
a diversos autores, mas não há “uma história óbvia sobre o tema”. Em 
contrapartida, para Nadine Pahl e Anne Richter (2007), Abert Humphrey fez 
parte de um time de pesquisadores da Universidade de Stanford, cujo 
SWOT adveio de SOFT (SATISFACTORY, OPPORTUNITY, FAULT e 
THREAT) e da “necessidade de descobrir porque o planejamento 
empresarial falhou”. Elas ainda mencionam que, “a pesquisa foi financiada 
por 500 companhias, para descobrir o que poderia ser feito sobre essa 
falha”. 

  

O SWOT é uma ferramenta utilizada nas organizações para análises 

ambientais. KOTLER (2010) define como a avaliação global das forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças. 
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Este mecanismo é dividido em dois ambientes: o externo e o interno e cada 

uma é responsável de averiguar setores distintos da instituição verificando o que 

poderá contribuir para o sucesso ou quais fatores podem acarretar insucesso.  

Na análise ambiental externa, são apuradas as forças macro ambientais 

sendo estas: econômicas, demográficas, tecnológicas, políticas legais e 

socioculturais. Nesta avaliação se tem dois vieses de oportunidades e as de 

ameaças. KOTLER(2010) afirma que as oportunidades podem ser classificadas de 

acordo com suas atratividades e com sua probabilidade de sucesso.  São as 

oportunidades que poderão angariar fontes monetárias, as instituições que 

conseguem perceber quais oportunidades estão inerentes ao segmento poderão 

traçar objetivos para alcança-las. Já nas ameaças KOTLER (2010) define que 

devem ser classificadas de acordo com sua gravidade e probabilidade de 

ocorrência. As corporações que não são antenadas ao mercado e não verificam as 

ameaças em volta poderão perder mercado e um descaminho nos lucros.   

Para o diagnóstico ambiental interno KOTLER (2010) avalia as 

competências de marketing, financeiras de fabricação e organizacionais, 

classificando os fatores como: forças e fraquezas. O diagnóstico e voltado para as 

tomadas de decisões dos governantes das organizações. Neste âmbito as 

alterações detém uma compressibilidade, pois seus fatores são internos.  

No quadro 5 a seguir de Swot foi adaptado para a versão em português 

FOFA. 

                          

QUADRO 5–FOFA/SWOT 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

4.4 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Dispor de um produto competitivo é, talvez, o ponto principal para uma 

empresa ter sucesso.  Mas este fator pode ser minado por outros que, se não bem 



40 
 

cuidados, podem diminuir a intensidade desta competição. Um deles é o canal de 

distribuição. Fornecer o produto na quantidade certa, no local certo, no momento 

certo e nas condições certas são premissas que, se realizadas simultaneamente, 

alavancam os conceitos de qualquer empresa diante de seu cliente, seja ele B2B ou 

Business-to-consumer (B2C). SANTOS esclarece que 

 
essas atividades começam quando a organização  opta pelo tipo de 
canal que será usado para distribuir fisicamente seus produtos. Trata-se de 
uma importante etapa do Marketing, pois sem uma estrutura de distribuição 
eficaz uma empresa terá dificuldades de atingir seu público-alvo, mesmo 
comercializando bons produtos. 

 

Em um estudo publicado pela Nielsen sobre o comportamento do 

consumidor, verificou-se que as pessoas permanecem menos tempo do ponto de 

venda e optam por embalagens maiores, o que demonstra que o tempo das pessoas 

é algo a ser tratado com atenção pelas empresas. Com menos idas ao PDV, a 

compra de um produto com 5 unidades equivale a 5 compras de uma única unidade. 

Pode parecer óbvio, mas é um cenário chave. Se não houver a disponibilidade do 

produto no ponto de venda na hora que o consumidor está lá, certamente ele vai 

buscar na concorrência.  

Para alcançar esta eficiência é preciso ter um canal de distribuição 

estrategicamente estruturado. Os canais de distribuição podem ser definidos como “ 

as rotas de mercado utilizadas para vender produtos e serviços que consumidores e 

compradores de empresas adquirem em todo o mundo” (COUGHLAN et lal 2002, p. 

11). De maneira mais abrangente, 

 
[...].sistema organizado de empresas e agentes que, em conjunto, 
desenvolvem todas as atividades necessárias para unir os produtores aos 
consumidores finais, cumprindo com os objetivos e ações de marketing ( 
BENET apud ALVAREZ, 2008, p.31) 

 

Há várias formas para o produto chegar até o consumidor. Estas formas são 

denominadas canais de distribuição, divididas em níveis. Quando o processo 

dispensar intermediários, devido à inexistência de variáveis que possam intervir na 

relação de compra e venda, há a aplicabilidade do nível direto (STREHLAU E 

TELLES, 2006), também denominada de nível um. Alguns autores denominam esta 

etapa como nível zero. Quando ocorre a forma indireta, haverá um número maior de 

atores e concomitante a complexidade existente, atingirá um maior número de 
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variáveis “em termos de informação de operação e gestão, [...] extensão de 

estrutura, número de interações e relacionamentos, magnitude de investimentos, 

custos de mudança e riscos na dimensão da distribuição” (STREHLAU E TELLES, 

2006, p. 32).  

Na figura 4 demonstra-se alguns dos diversos níveis existentes dentro um 

canal de distribuição.  

 

FIGURA 4 - CANAL DE DISTRIBUIÇÃO 
Fonte: STREHLAU E TELLES, 2006. 

 

A escolha do nível de canal varia em relação à natureza do produto, fase do 

ciclo de vida do produto e decisões das organizações (STREHLAU E TELLES, 

2006). Quanto mais integrantes houverem, melhor e mais elaborada deve ser feita a 

aliança estratégica entre os membros para se lograr excelência. Esta aliança nada 

mais é que um conjunto de acordos ou procedimentos entre membros de um canal, 

para a encomenda e distribuição física de produtos do produtor para os 

consumidores finais. Ela visa procurar a eficiência, aproveitar as sinergias e 

direcionar os membros onde suas tarefas concentram mais valor, ou seja, no seu 

core business. Como consequência, melhora os níveis de serviço aos consumidores, 

reduz o tempo e o custo da execução das funções do canal e há uma troca de 

informações e tecnologias entre os participantes. 

 

4.4.1 Fluxos nos Canais de Distribuição 

 

Ressalta-se que a consequência direta relacionada ao número de 

participantes é o surgimento dos diversos fluxos. Estes fluxos alicerçam as relações 

entre os players possibilitando troca de recursos, informações e conhecimentos para 

a harmonia do canal. Conforme ROSEMBLOOM (2002) estes fluxos são 

classificados em: Fluxo de produto, Fluxo de Negociação, Fluxo de Propriedade, 

Fluxo de Informação e Fluxo de Promoção. Demonstra na figura 5.  
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FIGURA 5 – FLUXOS DE CANAIS 
Fonte: Canais de Marketing: Uma visão gerencial. BERT ROSEMBLOOM (2002) 

 

Fluxo de produto: Diz respeito ao deslocamento do produto entre os 

integrantes. Refere-se aos processos de armazenagem, transporte e 

acondicionamento desde a saída do fabricante até a compra pelo consumidor final. 

ROSEMBLOON (2002). Trata-se de “todas as atividades relacionadas armazenagem 

de mercadorias, inclusive o transporte entre dois membros do canal (COUGHLAN et 

lal 2002). 

Fluxo de negociação: Refere-se às trocas de recursos monetários 

envolvendo todos os integrantes do canal. Para ROSEMBLOON (2002, p. 33) 

representa “a interação das funções de compra e venda associadas à transferência 

dos direitos sobre os produtos”. Ocorre sempre que as condições de venda ou a 

manutenção das relações em andamento como mercado são discutidas e decididas 

(COUGHLAN et lal 2002). 

Fluxo de propriedade: é o resultado do processo de compra e venda do 

produto onde o novo detentor assume efetivamente a propriedade do item, portanto, 

assume também todo o ônus que vier a obter por extravios, perdas, roubos ou 

depreciações. ROSEMBLOOM (2002) define como o movimento dos direitos sobre o 

produto à medida que ele é transferido do fabricante aos consumidores finais. 

COUGHLAN et lal (2002 p. 86) simplifica afirmando que ocorre “quando um membro 

do canal assume a titularidade do bem”. 

Fluxo de informação: É a transação que envolve a troca de conhecimentos, 

registros, estudos, dados e comportamentos envolvendo o produto, ambiente ou 

players. ROSEMBLOOM (2002, p. 33) esclarece que “todos os envolvidos participam 
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da troca de informações, e, portanto o fluxo pode ser tanto para frente quanto para 

trás”.  

Fluxo de promoção: São as trocas de esforços que visam estimular o 

reconhecimento do produto diante do consumidor com objetivo de conquistar ou 

fidelizar os clientes a fim de aumentar o Market Share. ROBEMBLOOM (2002, p.33) 

denota que “refere-se ao fluxo de comunicação persuasiva na forma de propaganda, 

promoção de vendas e publicidade. Os fluxos de promoção nos canais de marketing 

“podem assumir muitas formas, [...] podem também ter o objetivo de aumentar o 

direito de propriedade de marca, que geraria venda futura (COUGHLAN et lal 2002).” 

 

4.4.2 Relacionamentos nos Canais de Distribuição 

 

Em virtude das diversas ações que envolvem toda a estrutura do canal de 

distribuição, há a necessidade de as companhias combinarem competências para 

criar condições para o canal estar solidamente estruturado. Cada participante do 

canal deve ser visto pelos demais como detentor de competência para executar 

serviços específicos. “As empresas que formam alianças estão buscando explorar 

suas competências [...] e não suas fraquezas (BOWERSOX, apud ROSEMBLOOM, 

2002)”. 

O princípio básico do gerenciamento da cadeia de distribuição está 

fundamentado na convicção de que a eficiência pode ser aprimorada por meio do 

compartilhamento de informações e do planejamento conjunto. Para que se atinja 

uma regularidade nos relacionamentos nos canais de distribuição é preciso que se 

tenha um bom relacionamento entre os parceiros do canal.  

 
a administração das relações no canal torna-se uma demanda funcional 
para a competitividade do processo de distribuição adotado, sendo que dois 
aspectos merecem particular atenção: gestão de conflitos no canal e 
liderança do canal (STREHLAU e TELLES, 2006, p.48). 

 

O Conflito no canal ocorre quando um participante percebe que o 

comportamento do outro está impedindo a realização de suas metas. “É um 

estado de oposição ou discordância que compreendem um canal de 

marketing [...] é centrado no oponente direto (COUGHLAN et lal 2002).”  

Várias podem ser as causas, como desacordos comerciais, fazer by-

pass de outro membro, incompatibilidade de objetivos, quando o fabricante 
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desconfia de falta de atenção do produto por parte dos membros dos níveis ou até 

mesmo quando os intermediários abrem espaços para itens que pertençam a 

mesma categoria do fabricante.   

Para se atenuar este antagonismo, há algumas soluções que podem ser: 

decretar a todos os envolvidos o atingimento de objetivos, remodelação do quadro 

funcional entre os níveis do canal, uso da diplomacia, procurar mediação ou em 

situações extremas, apelar à arbitragem, que podem ser tribunais ou associações de 

setor.  

Da mesma forma que as organizações carecem de líderes, o canal de 

distribuição também carece. O papel do líder do canal é assegurar que as funções 

essenciais à integração sejam executadas pela empresa mais capacitada. Há uma 

série de fatores que incitam uma empresa à liderança.  

Estes fatores podem ser: capacidade de recompensa, autoridade legítima, 

capacidade coercitiva; posição de referência; experiência e informação (STREHLAU 

E TELLES, 2006).   

 

4.5 VAREJO 
 

Comprar um pãozinho para o café da manhã, almoçar num restaurante, 

tomar um sorvete, freqüentar uma academia, ver um cinema ou fazer uma viagem. 

São ações presente no cotidiano das pessoas que, sem o varejo não poderiam ser 

realizadas. Não existe consumo sem varejo. “O varejo consiste nas atividades 

envolvidas na venda de bens e serviços para consumo pessoal para consumidores 

finais (COUGHLAN et lal 2002).  

Para Parente (2013,p.22) são “ todas as atividades que englobam o 

processo de venda de produtos e serviços para atender uma necessidade pessoal 

do consumidor final. Uma observação importante a ser fazer é que ambos os 

autores citam a palavra “pessoal” em suas definições.  

É importante destacar que, se o processo de compra não for para atender 

questões de pessoais, o termo varejo não é bem aceito. Para tanto, a compra 

atacadista preenche melhor critérios que demandem pluralidade. 

A atividade varejista é uma pratica milenar que substituiu o escambo. Não 

necessariamente precisa ter um espaço físico para ser denominado varejo. O 

comércio on-line é uma prova (salvo haver uma legislação que obrigue).   
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Existem algumas formas peculiares de varejo. Pode ser com loja ou sem 

loja. “Os varejistas com loja estão classificados em três espécies: Varejo Alimentar, 

Varejo Não Alimentar e Varejo de Serviços [...], sem loja os seguintes tipos são 

identificados: Marketing Direto, Venda Direta, Maquina de Venda e Varejo Virtual 

(PARENTE, 2013 p. 25 ). A figura 6 ilustra esta definição. 

 

FIGURA 6 – INSTITUIÇÕES VAREJISTAS 
Fonte: Parente ( 2013, p. 25) Adaptado pelos autores 

 

Além da forma de apresentação com ou sem lojas, as instituições varejistas 

podem ter outra classificação, que é de acordo com a propriedade. PARENTE ( 

2013) demonstra esta classificação como: Independentes, Rede, Franquia, 

Departamentos Alugados e Sistema Vertical de Marketing .A figura 7 demonstra a 

estrutura desta outra forma de apresentação. 

 

FIGURA 7 - INDEPENDENTES, REDE, FRANQUIA, DEPARTAMENTOS ALUGADOS E SISTEMA 
VERTICAL DE MARKETING 

Fonte: PARENTE ( 2013, p. 25) Adaptado pelos autores 
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Independentes e Rede terão prioridade neste trabalho, pois são as duas 

classificações que detém participação efetiva na venda dos itens da marca BRILHO. 

Para melhor elencar as formas e classificações que serão usadas neste 

trabalho, cabe esclarecer as características de cada uma.  

 

4.5.1 Instituição Varejista 

 

PARENTE (p.22, 2013) define varejista como “qualquer instituição cuja 

atividade principal consiste no varejo, isto é, na venda de produtos e serviços para o 

consumidor final”.   

Também conhecida como “ Ponto-de-venda” ( PDV), definido por BLESSA ( 

p.4, 2006) como “ qualquer estabelecimento comercial que exponha serviços ou 

produtos para a venda aos consumidores”. Estes PDVs podem ser: supermercados, 

farmácias, shoppings, padarias, lojas, bancas de jornal, bancos, exposições, 

barracas de camelôs, feira-livres, lojas virtuais e etc. (BLESSA, 2006). 

De acordo com a Nielsen, uma loja alimentar é definida por critérios 

estatísticos. Estes critérios são abordados com os fabricantes até permitir uma 

uniformidade de conceitos. Para pertencer ao índice Nielsen Alimentar, “uma loja 

deverá atender as condições abaixo (figura 8), da lista de classe de produtos abaixo, 

as lojas das áreas III, IV, V e VI deverão ter a presença de pelo menos três e na 

Área I, pelo menos duas” (NIELSEN, p.24, 2002).  

 

FIGURA 8 – VAREJO ALIMENTAR 
Fonte: Nielsen: Estrutura do Varejo Brasileiro, 2002. Adaptado pelos autores 

Bebida achocolatada  

em pó 

Carnes congeladas 

Enlatados 

Iogurte 

Leite em pó 

Margarinas 

Massas alimentícias/ 

refrigeradas  

Pudins / gelatinas/ flans 

Sopas desidratadas 

Caldos 

Gorduras 

Café solúvel 

Óleos e azeites 



47 
 

Ressalta-se que as áreas acima mencionadas são oriundas do Censo 

Nielsen e é segmentada em 7 áreas. Estas áreas abrangem 85,9% da população 

brasileira e 91,8% do consumo nacional. (NIELSEN, p.14. 2002).  

Curitiba, área de interesse da marca BRILHO está inserida na área VI, 

juntamente com a totalidade do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. (NIELSEN, 2002). 

Após classificar uma loja alimentar dentro da área definida, há uma 

diferenciação pelo grupo de estabelecimento que o varejista atua. Esta diferenciação 

se torna necessária, pois atende através de uma forma particular, tem uma 

estratégia e um público diferente e uma politica de preço também com diferença.  A 

partir das análises das categorias de produtos comercializadas e da área que a 

empresa está situada, ela é classificada por: Armazéns, Bares - Mercearias, 

Empórios, Lojas de Conveniência, Mercearias – Quitandas, Padarias – Leiterias e 

Supermercados (NIELSEN, 2002).  

Quando se identifica a que grupo de loja o varejista pertence, ainda há outra 

forma de diferenciá-lo dos demais dentro do segmento alimentar. São ou 

autosserviços e tradicionais. 

Os autosserviços são as lojas alimentares que têm: 

 
como característica fundamental o check out, ou seja, balcão na saída da 
loja com caixa registradora, ou terminal de ponto-de-venda (PDV), ou 
máquina de calcular, ou máquina de somar ou conferencia de compras. 
Além disso, deverá ter nesses estabelecimentos, carrinhos dispostos de 
maneira acessível, permitindo aos fregueses se auto-servirem (NILSEN, 
p.25, 2002) 
 

Para melhor segmentar os autosserviços, o número de checkouts é um fator 

determinante para diferenciá-los dentro de seu tipo, nas lojas alimentares. Para isso, 

a NIELSEN ( 2002) diferencia-os conforme demonstrada na figura 9: 

 

FIGURA 9 – TIPOS DE SERVIÇOS 
Fonte: Estudo Nielsen 2002, adaptado pelos autores. 
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Esta diferenciação é importante visto que em uma análise mercadológica 

várias outras informações podem ser extraídas, com: metragem da área de venda, 

faturamento, número de tickets emitidos, valor do ticket médio e etc.  

 Dependendo do tipo de propriedade, as empresas de varejo podem ser 

classificadas em independentes, cadeias, franquias, alugadas, ou de propriedade de 

um fabricante ou atacadista ( PARENTE, 2013) 

Um varejista independente tem apenas uma loja. São empresas pequenas, 

com administração familiar, que, em geral, utilizam baixo nível de recursos 

tecnológicos (PARENTE, 2013) 

Para PARENTE (2013) devem operar mais de uma loja. Já NIELSEN (2002) 

enriquece ao afirmar que “são consideradas cadeias de lojas, 5 ou mais lojas com a 

mesma razão social e CPNJ. 

 

4.6 MATRIZ ADL 

 

 É uma ferramenta de gestão que pode ser usada no monitoramento de um 

portfólio de produto. Se a corretamente utilizada, permite aumentar a rentabilidade 

da empresa. 

Pode-se dizer que a empresa tem produtos que estão prestes a ficar 

ultrapassados e obsoletos devendo conter novos produtos para substituição ou 

melhoria dos produtos já existentes. A figura 10 exemplifica o ciclo de vida de um 

produto, com as etapas de introdução, crescimento, maturidade e declínio. 

 

FIGURA 10 - MATRIZ ADL 
Fonte: Site Conteúdo sob demanda. 

 

Na introdução ocorre uma inovação que partiu da empresa. Trata-se de 

lançamento de um novo produto ou a melhoria em um produto já existente. Na etapa 
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de crescimento ocorre a aceitação do produto pelo mercado e as vendas tendem a 

ter um crescimento rápido. Em maturidade, os produtos tem uma constância nas 

vendas e já estão consolidados no mercado. Após, no declínio, o produto tende a 

cair em desuso passando a causar prejuízos à empresa se continuar com sua 

produção.  

A matriz ADL faz-se com base nos dados sobre a posição competitiva da 

empresa. Permite saber quais as medidas tomar em cada uma das etapas dos 

negócios da empresa  SLACK, CHAMBERS E JOHNSTON  

 

4.7 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

De 400 a 2000 metros quadrados para percorrer. Mais de 6 mil itens a 

disposição. Resumidamente você está dentro de um supermercado. Agora, se o 

espaço tiver mais que 2000 metros quadrados e tiver a sua disposição cerca de 35 

mil itens, certamente você em um hipermercado.  Diante de tanto espaço e tantas 

opções, é normal haver dúvidas no momento da escolha. Você pode sair de casa 

disposto a comprar o produto ou a marca mas, quando circula pelos corredores o 

leque de opções que se abre coloca em cheque tua certeza e as dúvidas começam 

a surgir. 

Um produto estrategicamente posicionado na gôndola, um cartaz 

convidativo, um layout interessante ou até mesmo uma embalagem diferenciada 

pesam na hora da escolha. “Todo conjunto de técnicas de exibição de produto é 

manejado no sentido de proporcionar maiores vendas” (BLESSA, 2006, p.29).  

Porém, para que o cliente sinta-se bem a vontade enquanto percorre os 

corredores, uma série de dados foram levantados. Emoções e percepções foram 

pesquisadas. Cada setor, gôndola e até mesmo a cor da parede foi 

estrategicamente pensado para deixar o cliente o maior tempo possível dentro da 

loja.  

Para uma empresa alcançar destaque diante da concorrência é preciso, 

além de conhecer os ambientes que a cercam, dispor os produtos nos PDVs nos 

dias certos, quantidade correta, preço justo e com condições corretas de 

armazenagem. Nisso, um canal de distribuição bem estruturado pode sanar. Mas e 

dentro do varejo, no precioso momento em que o cliente está dentro da loja, pronto 

para levar o produto para casa, como cativá-lo?  
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Até anos atrás 85% das compras em lojas de autosserviço (supermercados) 

eram realizadas por impulso (BLESSA, 2006, p.25). Hoje, com um cenário 

econômico diferente, essa característica mudou. Com as incertezas da economia o 

consumidor trocou a compra impulsiva por uma compra racional. Em um estudo 

elaborado pela Nielsen, publicado pela revista Supervarejo, cita que 60% dos 

consumidores fizeram alguma alteração em seu comportamento de compra. Essas 

alterações podem ser vistas pela queda na frequência de idas às compras, como 

mostra a figura 11. 

                

FIGURA 11 – COMPORTAMENTO DE COMPRA 
Fonte: Supervarejo 2016 

 

Também, o Trade Down – que é a substituição por marcas mais baratas- 

contribui para a formação desta mudança, claramente mostrada no Gráfico 1. 

                

GRÁFICO 1 – PARTICIPAÇÃO EM VALOR DAS MARCAS 
Fonte: Nielsen 2016 

 
Também, o estudo detectou que o corte de despesas também é um fator 

determinante para a alteração do comportamento do consumidor. Conforme figura 

abaixo.  

 

 
 

FIGURA 12 – COMPORTAMENTO DE COMPRA  
Fonte: Abril 2016   
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Este comportamento pode ser interpretado como consequência da 

economia. Em 2015 a inflação superou 10% ao ano, segundo o IBGE. O poder de 

compra do brasileiro caiu e atingiu os patamares de 2010, de acordo com a empresa 

de pesquisa KANTAR como mostra a figura 13.  

 

 

FIGURA 13 – O PODER DE COMPRA DO BRASILEIRO 
Fonte: KANTAR 2015 

 

4.8 MERCHANDISING   

 

Como se observou nos capítulos anteriores há uma estrutura 

moldada para levar o produto até o consumidor. Esta estrutura composta de 

fabricante, distribuidor, varejista e consumidor tem uma razão central: a 

receita. Entretanto, o integrante principal neste cenário certamente é o 

cliente, pois é ele quem coloca a mão no bolso para realizar o processo de 

consumo. 

Foi mencionado anteriormente que o consumidor é dotado de um 

comportamento variável. Uma série de fatores implica para esta alteração. 

Para os fabricantes, fidelizar os clientes é uma parceria que pode trazer 

ganhos recíprocos, onde o fabricante tem uma constância nas vendas e o 

cliente tem um vínculo permanente com o produto. 

Para conseguir esta sonhada fidelização, as empresas desenvolvem 

cada vez mais suas estratégias. Uma das mais usada e com importância 

cada vez mais crescente é o merchandising, que segundo BLESSA (2012, p. 

1) 

 
é qualquer técnica, ação ou material promocional usado no ponto-de-venda 
que proporcione informação e melhor visibilidade a produtos, marcas ou 
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serviços, com  o propósito de motivar ou influenciar as decisões de compra 
dos consumidores.  

 

A Asociación Española de Codificación Comercial (apud BORJA  2009, p. 16) 

define como  

conjunto de técnicas coordinadas entre fabricante y distribuidor, aplicadas 
em el punto de venta para motivar elacto de compra de la forma más 
rentable para ambos, satisfaciendo las necessidades del consumidor. 

 

A definição da Academia Francesa de Ciencias Comerciales (apud MUÑOZ 

2004, p. 19) é mais ampla ao afirmar que é 

 
la parte do marketing que engloba las técnicas comerciales que permiten 
presentear al posible comprador final del producto o servicio em las mejores 
condiciones materiales y psicológicas. El marchandising tende a substituir la 
presentación passiva del producto o servicio, por uma presentación ativa, 
apelando a todo que lo puede hacerlo más atractivo: colocación, 
fraccionamiento, envase y presentación, exhibición, instalación, etc...” 

 

Diante das definições apresentadas pelos autores, percebe-se que há 

unanimidade em termos como técnica, produto, serviço, consumidor. Entretanto, ao 

dissecar a definição da Academia Francesa de Ciências Comerciais, verifica-se uma 

heterogeneidade que permite um estudo mais aprofundado. O acréscimo de termos 

como condições físicas e psicológicas, apresentação passiva ou ativa, atraente, 

embalagem, apresentação e exposição enriquecem a definição tornando-a mais 

íntegra, facilitando sua compreensão.  

Embora o Merchandising seja uma técnica múltipla onde envolve o PDV e o 

produto, há de se mencionar que dentro do ponto de venda esta tática é 

segmentada. Há o merchandising relacionado exclusivamente ao Ponto de Venda e 

o merchandising associado unicamente ao produto.  

 

 

4.8.1 Merchandising no Ponto de venda 

 

Para melhor entender o Merchandising no Ponto de Venda, é preciso dividi-

lo para ter uma melhor concepção dos elementos que podem ser utilizados. Para 

isso, BORJA (2009, p. 99) classifica o ponto de venda em dois pontos distintos, mas 

harmônicos em suas aplicações. Para ele, o ponto de venda é composto de uma 

arquitetura externa e outra interna. Para a BILHO, o foco será estrutura interna, pois 



53 
 

como foi mencionada anteriormente, boa parte das decisões de compra são feitas 

dentro do ponto de venda.    

Certamente ao circular por um supermercado, um hipermercado ou uma loja 

de departamento observa-se um padrão no layout destas lojas. Essa forma de 

disposição das prateleiras, checkouts, balcões, cartazes, musica ambiente e etc não 

é à toa. Tudo isso é altamente planejado para criar uma atmosfera de compra a fim 

de deixar cliente o maior tempo possível dentro do ponto de venda, explorando seus 

sentidos e emoções para aumentar o valor de seu ticket médio.  BLESSA ( 2012) 

cita que esta atmosfera é constituída por elementos como o layout da loja, 

elementos de comunicação, cores, luzes, aromas e movimentos.  

Dentro do layout existem alguns pontos precisos que alavancam a atenção 

do cliente. Corredores amplos permitem uma maior e mais cômoda circulação, as 

criações de ilhas de exposição além de pontas de gôndolas vistosas propiciam uma 

compra impulsiva, destacando os produtos em locais fora de suas áreas regulares, 

que são as gôndolas. Ademais, ressalta-se o uso de materiais de merchandising em 

pontos estratégicos, como o posicionamento de displays, cartazes, bandeirolas, 

placas, manequins, stands, letreiros, faixas de gondolas, móbiles e etc (BLESSA, 

2012) 

Cabe ressaltar que a própria gôndola é uma ferramenta que, bem 

trabalhada, torna-se um mecanismo impulsionador de vendas. BLESSA (2012, p. 

50) esclarece que “ o tamanho da gôndolas, prateleiras e expositores pode variar 

conforme a loja, mas devemos respeitar o ângulo de visão e o alcance das mãos 

dos consumidores”.  

Vê-se na figura 14 abaixo que tanto o adulto quanto a criança levam suas 

mãos diretamente nos produtos posicionados na altura de seus olhos. Estes lugares 

são estratégicos e comumente as marcas mais “famosas” e/ou com maior aceitação 

pelo público estão posicionadas nela.    
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FIGURA 14 – VISIBILIDADE E ALCANCE DA MÃO  

Fonte: MUÑOZ 2004 
 

Percebe-se que não é uma característica peculiar do varejo brasileiro, mas 

uma situação partilhada por mercados globais. MUÑOZ (2004, p. 148) menciona que 

“existe una relación positiva entre las ventas y la visibilidad de los produtos 

dependiendo del nivel em que éstos estén situados, así cuanto más se vem los 

produtos más se venden”. Para ele,    

 
“ lá aportación a las ventas de cada nivel es la siguiente:Nivel inferior o del 
suelo: 13%. Nivel medio o de las manos: 26%. Nivel superior e de los ojos: 
52%. Nivel techo o de la cabeza: 9%”.  

 

Abaixo, Muñoz mostra as dimensões de uma gôndola, limitada a 2,10m de 

altura. (Figura 15) 

             

FIGURA 15 – NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO 

Fonte: MUÑOZ 2004 

 

Além da exposição na gôndola, há outros mecanismos que fomentam as 

vendas. Cada um destes mecanismos contribui em maior ou menor escala. 

Entretanto, nenhum deles impacta negativamente.  De acordo pesquisa Popai-Brasil 
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feita em 2004, publicada na revista Super-Hiper, estes mecanismos colaboram da 

seguinte forma: 

 

TABELA 1 – NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO 

Fonte: Super-Hiper (2004) Adaptado pelos autores 

 

 

4.9 ESTRATÉGIA 

 

No site Significados demonstra que a origem da palavra estratégia 

vem do Grego antigo stratègós (stratossignifica exército e ago, comando ou 

liderança). Originalmente estratégia era compreendida como a arte do 

general. Muito utilizados nos exércitos onde se adquiriam-se de meios para 

envolver o inimigos á caminhando da vitória. Pode-se definir como plano, 

metas, manobras e outros adjetivos. Todos seguem o mesmo raciocínio que 

e planejar métodos para realizar o objetivo.  

Cada dia mais as organizações se se apropriam das estratégias 

para alavancar suas conquistas. As organizações denominam a parte “tática” 

geralmente sua equipe administrativa para estudar os concorrentes e seu 

público alvo. Após o estudo se elaborar alguma ação para conquistas de 

novos espaços. Muito parecido com as táticas de guerras que por muitas 

52%

42%

37%

5%

1%

9%

12%

26%

54%

13%

15%

13%

13%

9%

86%

45%

91%

Folhetos/ take one

Displays  exclusivos do produto 

Costumam ler encartes/ tablóides das lojas c/ ofertas 

Afirmaram planejar as compras com encartes 

Afirmaram aproveritar asofertas dos encartes

Concurso ou sorteios 

Faixas de gôndola

Bandeirolas 

Ilhas 

Tops  de ilha (sinalizadores) 

Frezers  ou geladeiras adesivados

Adesivos de chão 

Impacto dos materias 

Cartazes de ofertas de preço ou promoções 

Materias em geral ( sem especificação) 

Cartazes e banners  (papelaria em geral)

Brindes (compre isto e ganhe aquilo)

Cupons (admitiram usar este recurso) 
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vezes se avalia seus adversário e se aproveita de suas fraquezas para ganhar 

territórios e no final vencera batalha.   

PORTER (1989) relata que a estratégia competitiva visa estabelecer uma 

posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a concorrência na 

indústria.  

Qualquer organização que se queira permanecer no mercado deve se 

estruturar através estratégia e definir qual será seu foco no âmbito de sobrevivência 

no mercado.  PORTER (1989) diz que a estratégia competitiva tem poder 

considerável para tornar uma indústria mais ou menos atrativa. Esse método poderá 

alavancar suas vendar, fazendo assim uma empresa mais rentável.  

 

4.10 RECURSOS HUMANOS 

 

A constituição e êxito da empresa dependem de uma relação harmônica 

entre proprietários, colaboradores, clientes e fornecedores. Neste capítulo, abordar-

se-á de forma simplificada o vínculo entre dono e as pessoas que exercem algum 

tipo de atividade para a Brilho.  Quanto mais estreita for esta relação, maior a 

chance de comprometimento e sucesso. Para amparar este elo, cabe a área de 

Recursos Humanos estabelecer esta sintonia. Para JUCIUS(APUD Gelabert, 

2007,p.51) 

 
 “la dirección del personal es el sector de la dirección que se ocupa de la 
programación, organización, dirección y control de las diversas funciones 
operativas encaminhadas a conseguir desarrollar, mantener y utilizar el 
equipo humano de trabajo”.  

 

 Segundo Chiavenato (1999), “a gestão de pessoas é contingencial e 

situacional, pois depende de vários aspectos como a estrutura organizacional 

adotada, a cultura que existe em cada organização, as características do contexto 

ambiental, o negócio da empresa, os processos internos.” 

Primeiramente, é preciso estabelecer a posição de cada participante nesta 

relação. O artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho define empregador como 

“a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, 

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”. O artigo 3º define o 

empregado como “toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual 

a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. NASCIMENTO (2009) 



57 
 

relata que para haver a relação de trabalho, é preciso que hajam cinco requisitos 

essenciais que, agindo de forma conjunta, concretizam o contrato de trabalho. Estes 

requisitos são: Pessoalidade, Onerosidade, Subordinação, Continuidade e Pessoa 

Física.  

As pessoas que, direta ou indiretamente, exercem atividades laborais para a 

Brilho visando alguma remuneração, não podem ser consideradas funcionários, isso 

porque não há o critério de subordinação e continuidade. Os envolvidos não 

recebem ordens e não há uma continuidade nas atividades, visto que todos os 

envolvidos podem realizar outras atividades paralelas as prestadas à Brilho. 

Portanto, apesar de haver uma quantidade de pessoas envolvidas na dinâmica da 

empresa, não se pode afirmar que esta tem uma área de Recursos Humanos devido 

a ausência da ação coletiva dos elementos mencionados, mesmo havendo a 

presença de Onerosidade, Pessoalidade e Pessoa Física, a inexistência de outros 

componentes desqualifica como uma relação trabalhista. 

Contudo vemos que a Brilho corre um risco caso necessite de 

contratação e expansão da marca, pois não ira conseguir absorver todas as 

rotinas necessárias do departamento, pois conforme CHIAVENATO( 2004, 

p. 254), na medida em que mudam esses elementos, muda também a 

maneira de administrar os recursos humanos da organização”  

 

4.11 CONTABILIDADE  

 

 A contabilidade é responsável pela apuração e escrituração, apurando lucro 

ou prejuízo em determinado período, tendo assim a finalidade de registrar fatos e 

produzir informações que possibilitem ao dono do patrimônio o controle e a 

certificação que está agindo de acordo com os planos e políticas. 

ANTHONY (2010) focaliza com bastante propriedade o planejamento e 

controle, para que consiga monitorar se a organização está agindo em conformidade 

com as leis vigentes. 

A contabilidade se utiliza de várias plataformas para moldar seus estudos. 

Uma delas é a Demonstração dos Resultados do Exercício, conhecida com DRE. A 

DRE é demonstração contábil que destina evidenciar a formação do resultado 

líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e despesas, 

operadas segundo o princípio contábil do regime. 
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 Através do artigo 1.179 do Código Civil da legislação Brasileira, as 

empresas são obrigadas a fazer um controle periódico da sua situação contábil, 

registrando em livros e relatórios específicos, mostrando suas movimentações, 

transações e posições econômicas financeiras.  

 

 

4.12 FINANÇAS  

 

PUCCINI (2000) define fluxo de caixa o conjunto de entradas e saída de 

dinheiro (caixa) ao longo do tempo. Podemos ter fluxos de caixa de empresa, de 

investimentos, de projetos, de operações financeiras etc.  

O pagamento a vista é quando o recebimento e feito através de moeda local, 

após o recebimento da mercadoria. Para o boleto bancário se dá quando os 

dirigentes da empresa possuem a uma conta empresarial, onde poderão emitir a 

impressão de boletos. Seus clientes escolheram a melhor maneira para fazer o 

pagamento, podendo ser, via internet, lotéricas, caixas 24 horas entres outros 

serviços disponíveis.  

Para obter recebimento através dos cartões de crédito ou débitos deve-se 

utilizar as máquinas das bandeiras de sua escolha. Os consumidores realizam  o 

pagamento após o recebimento da compra. Para os recebimentos a crédito o 

vendedor poderá utilizar a forma convencional para 30 dias ou parcelamento 

definido pela organização. No débito o recebimento para o comerciante tende a 

estar disponível em sua conta em 3 dias. Quando se terceiriza a cobrança se 

repassa sua lista de recebimento para uma instituição. Esta ficará responsável para 

emitir as cobranças. As taxa para realização dos serviços são as vigentes do 

mercado.  

 

4.13 LOGÍSTICA  

 

Definir logística, não é somente dizer que um produto saiu de um ponto “A” 

para o ponto “B”. Hoje a logística migra para outros departamentos e assume outras 

reponsabilidades dentro de uma organização como, por exemplo, a gestão de 

matérias, que somente entregava os produtos e hoje é responsável por todo um 

grupo de atividades tais como: previsão da demanda, gestão de estoque, 



59 
 

transportes, armazenagem, rede de distribuição, documentações, criação de 

produto e outra áreas afins.  

Dentro da logística podemos descrever 3 modos operantes: Logística 

Reversa, Logística Integrada e Logística Empresarial. Estes modos operam de 

maneiras diferentes, mas com o mesmo objetivo: atender o cliente.  

  Com a criação da logística reversa as indústrias passaram a preocuparem 

também como o seu produto afere o meio ambiente. 

No site sinir relata que a  

 

a logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e 
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 
destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.  

 

As indústrias devem cumprir o termo de compromisso repassado pelo poder 

público. Conforme relata o site do Ministério do Meio Ambiente.  

 

                                                           Termos de Compromisso 

 

 

O Poder Público poderá celebrar termos de compromisso com 
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes visando o 
estabelecimento de sistema de logística reversa: 
 
 
I - nas hipóteses em que não houver, em uma mesma área de abrangência, 
acordo setorial ou regulamento específico, consoante o estabelecido no 
Decreto nº 7.404/2010; ou 
 
II - para a fixação de compromissos e metas mais exigentes que o previsto 
em acordo setorial ou regulamento. 
 
Os termos de compromisso terão eficácia a partir de sua homologação pelo 
órgão ambiental competente do SISNAMA, conforme sua abrangência 
territorial. 

 

Para obter maior lucratividade e responsabilidade socioambiental, as 

empresas utilizam-se da Logística Reversa para tornarem-se mais competitivas. 

Para isto, usam o fluxo contrário de produtos e materiais, como por exemplo o 

recolhimento de embalagens para reuso e destinação correta de produtos que 

podem danificar a natureza.  
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A logística integrada busca uma integração entre os departamentos, com 

trabalho conjuntos, havendo sinergia e compartilhamento de informações para que 

todo o processo flua de forma harmônica.   

RAIMONDI, (2014) define que as operações logísticas contam com trânsitos 

de matérias e informações e deveram estar interligados em um sistema inteligente 

que consegue administrar todo o fluxo logístico de maneira eficiente.  

COELHO propõe estudar os sistemas complexos da logística integrada, ou 

seja, de maneira global para que todas as relações de diferentes partes deverão ser 

consideradas, não tendo melhorias somente de uma parte. Com isso se pode ter a 

análise do custo total, através do planejamento integrado.   

Para BOWERSOX E CLOSS (2001) as informações recebidas dos clientes 

são filtradas e repassadas para os departamentos específicos compras e produção. 

Após o suprimento de produtos e matérias é iniciado um fluxo para agregar valor ao 

bem, tendo assim duas ações inter-relacionadas: fluxos de matérias e fluxo de 

informações. 

A logística empresarial obtém cargos estratégicos dentro de uma corporação 

pra tomadas de decisões, reduzindo custos sem impactar na qualidade do processo 

como todo, podendo deter maior rentabilidade nos serviços de distribuição aos 

clientes e consumidores através do planejamento, da organização e do controle 

efetivo contribuindo assim nos processos de movimentação e armazenagem para 

viabiliza e facilitar o fluxo de produtos (BALLOU, 1993). 

Além dos três modos operantes que auxiliam as organizações, há outros 

componentes que permitem que a logística seja mais eficaz sendo eles: as gestões 

de estoque, armazenagem, distribuição, gestão de compra e transportes.   

A gestão de estoque permite atender um descompasso entre oferta e 

demanda. O estoque tem por sua vazão a demanda dos clientes. Seus gestores 

devem empregar ações para diminuir sua quantidade sem aumentar seu custo por 

falta de materiais. Com o tempo reduzido do fluxo de materiais pode-se obter uma 

vantagem significativa na cadeia de suprimentos.  (CHOPRA E MEINDL, 1993).  

Manter um material parado no estoque impacta em custos, mas como contrapartida 

permite a organização dispor de produto no momento em que o cliente solicita. 

 A armazenagem consiste na conservação e controles das mercadorias para 

utilização e distribuição. As organizações poderão escolher qual estratégia utilizar 

http://estudandologistica.com.br/author/admin/


61 
 

para o armazenamento do estoque podendo ser dentro da organização ou 

terceirizando a responsabilidade. 

Obter um espaço para estocar os materiais pode diminuir a distância 

entre o vendedor e o comprador facilitando a negociação. Receber, 

organizar, controlar e conservar são atributos referente a estoque. Uma 

gestão eficiente contribui para definição de leed time e diminuir os gastos 

relativos à armazenagem.  

BALLOU (1993) relata que armazenagem e manuseio de mercadoria 

são componentes essenciais do conjunto de atividades logísticas. Os seus 

custos podem absorver de 12 a 40% das despesas.  

 

Partindo para a distribuição, CHOPRA E MEINDL (2013) relata que refere-se 

aos passos tomados para mover e armazenar um produto desde o estágio do 

fornecedor até o estágio do cliente na cadeia de suprimento. Toda essa 

movimentação se faz pela necessidade de entregar o produto ao cliente ou distribuir-

nos vários canais para que o produto esteja ao alcance dos compradores. 

Para tornar a empresa mais competitiva, as grandes Organizações contam 

com equipes de supply chain management para ter o maior controle de seus 

produtos. Com esta equipe há a tendência de haver um menor custo e maior 

confiabilidade com todo o processo. Para as empresas que não se utilizam de 

pessoas especialistas nesta cadeia, pode haver um desgaste maior de recursos e 

baixa confiabilidade no processo.  

SEGUNDO CHING (1999), supply chain management depende de quatro 

fatores importantes na integração da cadeia logística na busca da vantagem 

competitiva pelas empresas, sendo eles: a) Capacidade de resposta às demandas 

dos serviços. b) Qualidade de produtos e serviços. c) Velocidade, qualidade e timing 

(tempo) de inovação dos produtos. d) Efetividade dos custos de produção, de 

entrega e utilização de capital. 

 Para que o produto seja entregue, obviamente se faz necessário o seu 

deslocamento. BOWERSOX E CLOSS (2001) definem o transporte com um dos 

elementos mais visíveis das operações logísticas. O dicionário AURÉLIO define 

transportar como um ato de conduzir ou levar de um lugar a outro. Assim, 

pressupõem-se quando se fala de transporte se trata da  movimentação de cargas 

entre dois pontos diferentes.  
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Transportar produtos ou matérias-primas ocorre através de várias maneiras, 

denominadas modais. Tais modais podem ser descritos como: ferroviários, aéreos, 

rodoviários dutoviários ou navais.  Para a escolha de qual modal é mais viável é 

preciso uma análise minuciosa de vários fatores como custo, tempo, capacidade, 

acomodação (BERTAGLIA,2003).  
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5 ANÁLISE ORGANIZACIONAL 

 

Agora falaremos sobre a situação da empresa Brilho, para situar o leitor 

quanto ao trabalho a ser realizado e a realidade aqui encontrada. Será traçado um 

paralelo entre os fundamentos teóricos até aqui apresentados, em todos os capítulos 

anteriores com o cotidiano da empresa, identificando pontos de precisam serem 

remediados, análise da gestão da empresa com os erros e acertos e também um 

direcionamento através dos resultados obtidos pela pesquisa. 

5.1 A EMPRESA 

 

Mauri Nardino era um representante comercial, voltado ao segmento de 

esponjas. Por muito tempo focou suas vendas à cidade de Curitiba. Depois de anos 

exercendo a atividade Nardino, por motivos pessoais, afastou-se da representação 

passando-a para seu filho Márcio Daniel, aqui chamado somente de Daniel.  

Servindo-se da experiência do pai, Daniel viu a oportunidade de ter seu 

próprio produto. A partir daí, começou a adquirir produto sem marca e revendê-lo 

com a marca BRILHO. Com a nova marca em operação, seus esforços de venda 

estavam nas imediações da sede da empresa, no bairro do Alto Boqueirão, em 

Curitiba. Seu portfólio se concentrava em pequenos supermercados e mercearias 

(também chamadas de lojas tradicionais). Os objetivos de atender áreas próximas a 

sede eram o reduzido tempo de entrega paralelo ao baixo custo de transporte.  

Após graduar-se em Gestão Comercial, Daniel percebeu a necessidade de 

ampliar sua carteira de clientes. Seu produto saiu da vizinhança e, aos poucos, foi 

ganhando os bairros próximos. Com o aumento das vendas e seus custos mais 

controlados, Daniel sentiu que poderia passar a produzir as esponjas e, com as 

receitas cada vez maiores, adquiriu os equipamentos necessários à produção. 

Também realizou os contatos necessários e construiu uma rede de fornecedores, 

desde matéria prima até embalagem.  

Seu mix de produto passou por uma incrementação. A empresa passou a 

produzir novas categorias de produtos, inserindo sob o guarda chuva da marca 

Brilho itens como esponja sintética e panos de limpeza. 

Daniel e sua mulher constituíram o primeiro quadro de funcionários. Hoje, 

ele continua com as atividades operacionais e ela encarrega-se da parte 

administrativa. Em resumo: ela cuida da porta pra dentro e ele da porta pra fora.  
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Com um quadro de colaboradores maior em relação aos pioneiros, dispõem de uma 

equipe com cinco representantes. Estes vendedores estão divididos em Curitiba, 

região metropolitana e litoral. 

Na capital, a marca atua com mais ênfase nas regiões periféricas e em 

bairros com grande concentração de pessoas idosas, além de alguns pontos de 

vendas antigos nos bairros. Esta atuação é intimamente ligada às características do 

produto e de seu publico alvo. 

 

5.2 DADOS DA EMPRESA 

 

Na figura 16 constam as informações do cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica da empresa Brilho.  

 

FIGURA 16– CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
Fonte: Receita Federal 

 

5.1.1 Diretrizes organizacionais 

  

Atualmente a organização possui o Sr. Daniel como dono e representante da 

empresa juntamente com sua esposa que auxilia na parte administrativa.  

Além deste a Brilho conta com mais 5 representantes da marca.  
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5.1.2 Missão 

  

Não possui  

 

5.1.3 Visão 
 

Não possui  

 

5.1.4 Valores 

 

Não possui  

 

5.2 PORTE DA EMPRESA 

 

A empresa Brilho tem uma receita média anual estimada em R$ 170.00,00. 

Informada pelo proprietário. Com este valor, ela se enquadra como micro empresa, 

pois de acordo com o Estatuto Nacional das Micro Empresas e Empresas de 

Pequeno Porte, conhecida como Lei Geral: “para ser classificada como Micro 

Empresa a receita operacional bruta anual (ROA) não pode ultrapassar de R$ 

360.000,00 e para ser intitulada como empresa de pequeno porte a ROA não pode 

ultrapassar o valor de R$ 3,6 milhões.  

Contrapondo este critério, verifica-se que o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável (BNDS) classifica as Microempresas como aquelas 

que auferem ROA anual de R$ 2,4 milhões e as empresas de pequeno porte a ROA 

não pode ultrapassar o limite inferior de R$ 2,4 milhões e limite de R$ 16 milhões. 

Para uso neste trabalho, será usado o critério do BNDS, visto que em caso de 

necessidade de angariar financiamentos para projetos de expansão, este banco 

pode ser um incentivador, liberando os recursos financeiros necessários. 

 

5.3 PROCESSOS DE PRODUÇÃO  

 

Para efetuar a entrega dos produtos a empresa cumpre o processo descrito 

no quadro abaixo.  
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Quadro 6 – Processo de produção 
                                   Fonte: Elaborado pelos autores 17/08/2016 

 

A organização adota o ciclo de efetivação do pedido, efetuada pelo 

proprietário e seus representantes. Após esta etapa é realizada a produção, onde os 

insumos são comprados pelo Sr. Daniel sem necessidade de manipulação. O 

processo de embalar o produto é feito pelo proprietário. A confecção da embalagem 

é executada por terceiros, onde é adquirida com a logo e com o código de barras. A 

logística se faz por meio próprios e continua sob a responsabilidade do próprio 

Daniel a organização dos produtos na área de venda dos PDVs.  

A estratégia de recebimento fica a encargo da organização com várias 

formas de pagamento para serem adotadas, tais como: pagamento a vista, boleto 

bancário, cartões de créditos ou débitos e terceirizando a cobrança.     

 

5.4 FATURAMENTO  
 

A instituição está voltada diretamente para área de comercialização produto 

deixando fatores administrativos de grande importância como o Faturamento para 

segundo plano.  

A organização planejou para o ano 2012 uma demanda crescente para sua 

linha de produtos e não a controlou para verificar se os objetivos foram alcançados. 

No quadro abaixo demonstra esse objetivo de crescimento realizado em 

2012. 
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QUADRO 7 – PREVISÃO DE DEMANDA PARA 2012 
FONTE: EMPRESÁRIO 01/01/2012 

 

A equipe realizou uma estimativa de caixa representada no quadro 8 para os 

períodos: 2012; 2013; 2014 e 2015 para demonstrar que o fator inflação pôde ter 

prejudicado o lucro, caso a Brilho não monitore se os objetivos estavam se 

concretizando.  

                      
QUADRO 8 – ESTIMATIVA DA DEMANDA COM INFLAÇÃO 

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES 

  

Com a inflação a empresa poderia ter uma media mensal reduzida 

demonstrada no quadro 9. 

 

               
QUADRO 9 – ESTIMATIVA DA DEMANDA MENSAL COM INFLAÇÃO 

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES 

 

Consideramos que a cada representante totalizou 15% da venda dos 

produtos e como o Sr. Daniel nos afirmou que esse representantes compram os 

produtos da Brilho para revenda notamos claramente uma perda de Caixa por causa 

da inflação no quadro 10. 

 

INCOLOR BRANCO VERDE VERMELHO AMARELO PRETO 

Janeiro R$ 1.825,00 R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 150,00 R$ 250,00 R$ 100,00 R$ 2.675,00

Fevereiro R$ 3.500,00 R$ 300,00 R$ 350,00 R$ 250,00 R$ 450,00 R$ 150,00 R$ 5.000,00

Março R$ 3.500,00 R$ 300,00 R$ 350,00 R$ 250,00 R$ 450,00 R$ 150,00 R$ 5.000,00

Abril R$ 7.000,00 R$ 600,00 R$ 700,00 R$ 500,00 R$ 900,00 R$ 300,00 R$ 10.000,00

Maio R$ 10.500,00 R$ 900,00 R$ 1.050,00 R$ 750,00 R$ 1.350,00 R$ 450,00 R$ 15.000,00

Junho R$ 10.500,00 R$ 900,00 R$ 1.050,00 R$ 750,00 R$ 1.350,00 R$ 450,00 R$ 15.000,00

Julho R$ 11.900,00 R$ 1.050,00 R$ 1.200,00 R$ 850,00 R$ 1.550,00 R$ 525,00 R$ 17.075,00

Agosto R$ 11.900,00 R$ 1.050,00 R$ 1.200,00 R$ 850,00 R$ 1.550,00 R$ 525,00 R$ 17.075,00

Setembro R$ 11.900,00 R$ 1.050,00 R$ 1.200,00 R$ 850,00 R$ 1.550,00 R$ 525,00 R$ 17.075,00

Outubro R$ 13.300,00 R$ 1.150,00 R$ 1.325,00 R$ 950,00 R$ 1.725,00 R$ 550,00 R$ 19.000,00

Novembro R$ 13.300,00 R$ 1.150,00 R$ 1.325,00 R$ 950,00 R$ 1.725,00 R$ 550,00 R$ 19.000,00

Dezembro R$ 13.300,00 R$ 1.150,00 R$ 1.325,00 R$ 950,00 R$ 1.725,00 R$ 550,00 R$ 19.000,00

TOTAL R$ 112.425,00 R$ 9.750,00 R$ 11.275,00 R$ 8.050,00 R$ 14.575,00 R$ 4.825,00

Soma anual R$ 160.900,00

Composto 

Total Geral 
Mês 

Inflação Ano Porcentagem Total com inflação 

2012 5,83% R$ 151.519,53

2013 5,91% R$ 151.390,81

2014 6,41% R$ 150.586,31

2015 10,67% R$ 143.731,97

Ano Media Mês

2012 R$ 12.626,63

2013 R$ 12.615,90

2014 R$ 12.548,86

2015 R$ 11.977,66

Média de venda com inflação 
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QUADRO 10 – ESTIMATIVA DE PREVISÃO DE CAIXA COM INFLAÇÃO MAIS PERCENTUAL DE 

VENDA DOS REPRESENTANTES 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

5.5 VALORES DOS PRODUTOS  
  

Na tabela 2 e demonstrado os valores de compra e revenda dos produtos 

Brilho.  

 

 

TABELA 2 – VALORES DOS PRODUTOS 
Fonte: Empresário 01/01/2012 

 

 

 

 
 

  

2012 2013 2014 2015

1 15% R$ 10.666,53 1 15% R$ 10.723,52 1 15% R$ 10.666,53 1 15% R$ 10.181,01

2 15% R$ 8.772,54 2 15% R$ 8.831,13 2 15% R$ 8.784,20 2 15% R$ 8.384,36

3 15% R$ 6.878,54 3 15% R$ 6.938,75 3 15% R$ 6.901,87 3 15% R$ 6.587,72

4 15% R$ 4.984,55 4 15% R$ 5.046,36 4 15% R$ 5.019,54 4 15% R$ 4.791,07

5 15% R$ 3.090,55 5 15% R$ 3.153,98 5 15% R$ 3.137,21 5 15% R$ 2.994,42

R$ 3.090,55 R$ 3.153,98 R$ 3.137,21 R$ 2.994,42Previsão de lucro em caixa 

Porcentagem de venda Porcentagem de venda Porcentagem de venda Porcentagem de venda 

Previsão de lucro em caixa Previsão de lucro em caixa Previsão de lucro em caixa 
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6 CONSULTORIA 

 
Buscar profissionais externos para obter orientação no seu negócio não é 

tradução de incompetência. Como a gestão das empresas é feita por pessoas cada 

uma tem suas características que lhes são inerentes.  

JUNG (apud FRIEDMAN e SCHUSTACK, 2004, p.266), relata claramente ao 

afirmar que: 

 
[..] a dimensão sensação- intuição indica se uma pessoa é mais propensa 
ao realismo ou a imaginação. A dimensão pensamento-sentimento indica se 
uma pessoa é mais lógica ou mais objetiva, mais íntima ou mais subjetiva. 
Há também a dimensão julgamento-percepção, que indica se uma pessoa 
tende a avaliar ou a perceber as coisas. Algumas pessoas são mais 
estruturadas e opinantes, enquanto outras podem ser mais flexíveis e 
perceptivas.  
 

Além de cada empreendedor estar contido numa determinada classificação, 

a falta de uma estrutura consolidada é um dificultador para os micros e pequenos 

empresários. O mercado dá sinais e determina quando é hora de mudar, de ser 

audacioso ou agir com cautela. Saber qual atitude tomar é a fronteira entre o 

fracasso e o sucesso.  

Para romper este limite, a atividade de consultoria vem como uma 

ferramenta para diagnosticar as os problemas encontrados e apontar as melhores 

soluções. Para OLIVEIRA (2010, p.24), “consultoria empresarial é um processo 

interativo de um agente de mudanças externo à empresa, o qual assume a 

responsabilidade de auxiliar os executivos e profissionais da referida empresa nas 

tomadas de decisão, não tendo, entretanto, o controle direto da situação”. 

MOCSANYI (1997) doutrina que consultoria não é privilégio de grandes 

corporações, sendo uma atividade que pode ser exercida também para médias, 

pequenas e micro empresas. Acrescenta que o trabalho de consultoria apresenta 

algumas características particulares como: Projeto de curta duração sem o aumento 

de quadro de funcionários, visão de especialistas, ponto de vista independente, 

treinamento do pessoal interno das empresas e projetos para órgãos públicos ou 

fontes de financiamentos. OLIVEIRA (2010, p. 52) coloca que a consultoria pode ser 

divida em interna e externa, onde cada modo apresenta vantagens e desvantagens 

que lhes são intrínsecas.  

Confiabilidade é um fator que merece destaque na relação consultor- 

empresário. São as chaves para o sucesso. Não se trata de uma novidade, visto que 
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MAQUIAVEL (2005, p.141) já afirmava: “há uma regra infalível: o príncipe que não é 

sábio por si mesmo não poderá ser bem aconselhado a não ser que por sorte se 

entregue às mãos de um homem de grande prudência”.  

A consultoria a ser realizada procurará ser uma confluência entre: as 

experiências profissionais dos discentes, onde estes possuem bagagens 

profissionais nas áreas Atendimento, Finanças, RH, Merchandising, Suprimentos e 

Análise de Mercado, além de levantamento de dados com consumidores e 

varejistas, conhecimento acadêmico adquirido ao longo da graduação e pesquisa 

bibliográfica para transformá-las em informações que serão compiladas e servirão 

como base para o diagnóstico a ser apresentado.  
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7 PESQUISA 

 

GIL (1996) define pesquisa como o procedimento racional e sistemático que 

tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Antes 

de efetivamente dar início a pesquisa, a priori é necessário definir tal problema que 

precisará ser elucidado para que, a posteriori, seja definida a metodologia a ser 

usada ( ROESCH, 1999).  

O propósito predominante da pesquisa é obter respostas categóricas para 

nortear a empresa Esponjas Brilho junto ao seu objetivo de expansão de pontos de 

venda em Curitiba, concomitante a um melhoramento em sua execução de 

atividades de merchandising, usando na pesquisa mecanismos cientificamente 

comprovados. Ressalta-se que a atividade de pesquisa requer o uso de recursos 

humanos, materiais e financeiros (GIL, 1996).  

 

7.1 METODOLOGIA 

 

Nesta etapa da consultoria são demonstrados informações e dados que 

auxiliaram os docentes a definir um programa de melhoria para a organização. Será 

utilizada de embasamento científicos uma pesquisa bibliográfica para ter obter 

entendimento de mercado onde a instituição esta alocada.  Utilizará de métodos 

conhecidos e já praticados no mercado como referencial para o estudo a seguir.  

 

 

7.1.1 Classificação da Pesquisa 

 

A pesquisa apresenta-se sob duas vertentes: a quantitativa de acordo com 

LAKATOS e MARCONI (2012) foca-se em termos de grandeza ou quantidade 

apresentando caráter estritamente numérico. Já a qualitativa baseia-se na presença 

ou ausência de uma qualidade ou característica, e também na classificação de tipos 

diferentes de dada propriedade (LAKATOS e MARCONI 2012). A forma mais 

compreensível de entender e separar as duas formas é utilizar à pergunta “quanto” 

para a quantitativa e “como” para a qualitativa (LAKATOS e MARCONI 2012). 

Para estruturar a pesquisa a ser elaborada, as duas vertentes citadas serão 

abordadas. 
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Partindo do objetivo geral, VERGARA (2011) apresenta dois critérios 

elementares que são: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins uma 

pesquisa pode ser: exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e 

intervencionista. Quanto aos meios pode ser: pesquisa de campo, pesquisa de 

laboratório, documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, participante, 

pesquisa-ação e estudo de caso. GIL (1996) esclarece que: 

 
a classificação das pesquisas em exploratórias, descritivas e explicativas é 
muito útil para o estabelecimento de seu marco teórico, ou seja, para 
possibilitar uma aproximação conceitual 

 

Após analisar a confluência entre Vergara e Gil, usar-se-á a classificação a 

classificação descritiva, que “tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relação entre variáveis” (GIL, 1996, p.46). 

 

7.1.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Além das vertentes (qualitativas e quantitativas) e das classificações 

(exploratórias, descritivas e explicativas), salienta-se que existem as técnicas de 

pesquisa que devem ser usadas. LAKATOS e MARCONI (2012) definem técnica 

como 

um conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência ou 
arte; é a habilidade para usar esses preceitos ou normas, a parte prática. 
Toda ciência utiliza inúmeras técnicas não obtenção de seus propósitos. 

LAKATOS e MARCONI (2012) observam que para se elaborar uma 

pesquisa há algumas técnicas a serem adotadas citando a pesquisa bibliográfica, a 

documentação direta, as entrevistas, os questionários, os formulários e também as 

técnicas mercadológicas.  

Para a elaboração da pesquisa, as técnicas a serem usadas serão: as 

bibliográficas a qual LAKATOS e MARCONI (2012) revelam que se tratam das 

fontes que abrangem todo o conteúdo bibliográfico já tornado publico referente ao 

tema, os questionários definido por LAKATOS e MARCONI (2012) como um 

instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, 

que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador e a 

mercadológica, definida por LAKATOS e MARCONI (2012) como a obtenção de 
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informações sobre o mercado, de maneira organizada e sistemática, tendo em vista 

ajudar o processo decisivo nas empresas. 

 

7.1.3 Objetivos primários e secundários da pesquisa 

 

Realizar uma análise na empresa Brilho, visando coletar informações e 

embasamento para a elaboração de um programa de expansão e diversificação de 

pontos de venda e criação de portfólio B2B, na cidade de Curitiba, atrelado a 

melhorias na área de visual merchandising e avaliação do mix de produtos. 

 

7.1.4 Hipóteses de Pesquisa 
 

Através da pesquisa, algumas hipóteses levantadas pela equipe poderão ser 

testadas, como: 

 A Brilho é conhecida no mercado onde atua? 

 A empresa brilho deverá utilizar-se de promoções para alavancar as 

vendas? 

 A estruturação de um canal de distribuição permitirá a fidelização e 

agregação de novos mercados? 

 O modelo de negócio B2B será um vetor de crescimento para a 

empresa ou desviará a empresa de seu público alvo. 

 

 

7.2 PROJETO DE PESQUISA 

 

Para averiguar as opiniões dos clientes, criou-se um questionário descritivo, 

onde buscou-se responder de forma fidedigna os problemas descritos anteriormente.  

A marca BRILHO referencia que seus clientes são em suma maioria, do 

sexo feminino, cliente de baixa renda e acima de 40 anos. O questionário visou 

atender o mercado B2B. Este questionário buscará confirmar se a empresa Brilho 

está correta em sua suposição. Além de responder esta intuição, o questionário 

pretende obter um direcionamento no âmbito de promoção, onde irá constatar se 

algumas ações de publicidades contribuem nas vendas dos produtos.  
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Esta pesquisa será feita na Cidade de Curitiba e pretende alcançar uma 

amostra de 384pessoas e com um nível de confiança 95% e uma margem de erro 

de 5%.   

A amostra de 384 pessoas é resultante da aplicação da população estimada 

de Curitiba para o ano de 2015. Conforme demonstrada na figura 17. Esta estimativa 

é oriunda do IBGE e a fórmula para calcular o tamanho da amostra foi extraída do 

site The Research Advisors. 

 
FIGURA 17 – TAMANHO DA AMOSTRA MERCADO B2C 

Fonte: Adaptado de THE ResearchAdvirson, 2006 

 

 

 

7.3 REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O questionário tece como objetivo verificar o comportamento do consumidor, 

classes sociais, faixas etárias, preferências sobre período de compras, quais 

atrativos procuram neste momento e seu conhecimento sobre produtos regionais.   

Usando chats como ferramanetas de expasão, os docentes utilizaram um 

link para enviar o questionário.Assim, os entrevistados eram conduzidos ao Google 

Doc. As enquetes eram compostas de alternativas de mltiplas escolhas, como 

demontra os gráficos 2 ao 21.  Este método demostra que não houve intervensão 

externa nem indução na escolha de alguma resposta, porém notou-se uma falta de 

feed back  dos entrevistados, referente aos assuntos que compoem o questionário. 
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A pesquisa alcançou o patamar desejado de 384 pessoas da 

cidades de Curitiba, com o nível de confiança de 95% e uma margem de 

erro de 5%.  

Dos 384 entrevistados, 71,4% corresponde ao gênero feminino, 

consideramos relevante esse alto volume, pois levamos em consideração que as 

mulheres tendem a efetuar as compras dos produtos de limpeza,  assim 

consideramos que conseguimos um total de 274 mulheres que visualizaram a marca 

Brilho, podendo desta forma conseguir uma pequena impulsão na procura dos 

produtos pelos seus estabelecimentos de preferência.   

           

 

               
                                               GRÁFICO 2 – GÊNERO DA AMOSTRA  

Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

 

Em relação a receita, as respostas obtidas foram as seguintes: 43,5% com a 

receita de R$ 2.040,00 á R$5.100,00; 38,8% de R$1.020,00 á R$ 2.040,00; 8,9% até 

1020,00; 6,5% de R$5.100,00 á R$10.200,00 e acima de R$10.200,00 foram 2,3% 

respondidas.   

 

                  
                              
                              GRÁFICO 3 – RECEITAS  
                                           Fonte: Elaborado pelos autores 2016 
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Em relação as idades,22,7 % dos entrevistados possuem até 25 anos,29,9% 

apresenta de 26 anos até 35 anos, 20,1% de 36 anos até 45 anos, 25%  tem dos 46 

anos até 55 anos e 1,3 % dos  56  até 65 anos, obtevemos 46,4% de entrevistados 

da faixa etária dos 36 até 65 anos. Para as propostas que os docentes iram 

desenvolver,  considera-se de grande importância essa porcentagem 46,4%, pois o 

proprietário afirma que seu público é composto por pessoas com idade entre 36 e 65 

anos, porém entende-se que algumas analises serão comparadas a pesquisa como 

um todo.  

                
GRÁFICO 4 – FAIXA ETÁRIA 

Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

Através do questionário foi possível constatar que 65,4% dos entrevistados 

preferem utilizar os supermercados para efetuar suas compras, desta forma 

avaliamos que qualquer ação  deve ser realizada em suma maioria nessas redes, 

onde a organização poderá alcar um número maior de visualização .  Para as outras 

redes atingiu os seguintes percentuais: Mini Mercado 9,6%; Hipermecado 21,1% e 

3,9 % Redes de atacados.  

      
 
                                    GRÁFICO 5– PREFERÊNCIA POR ESTABELECIMENTO 
                                                     Fonte: Elaborado pelos autores 2016 
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Nota-se que 53,1% dos entrevistados preferem efetuar suas compras 

semanalmente, já 22,9% dos entrevistado preferem utilizar a opção Mensal, outros 

16,9% preferem quinzenalmente e 7 % utilizam a opção diária para efetuar suas 

compras.  

              
                                       GRÁFICO 6– FREQÜÊNCIA DE COMPRA       
                                             Fonte: Elaborado pelos autores 2016 
 

Pedimos aos compradores que quando respondesse a opção mensal, 

assinalasse também qual data utilizaria para efetuar suas compras , contudo 

acreditamos que os entrevistados não comprenderam tal instrução, pois  o 

percentual que escolheu a opção mensal foi menos que os 226 que  responderam a 

pergunta nº6, mas pretendemos não descatar, pois achamos válido as respostas 

conquistadas. Os clientes que escolheram do 7º ao 13º dia foram 55,8 % dos 

entrevistados , do 1º ao 6º dia obteve-se o total de 26,5% , do 14º ao 21º dia foram 

8,4 % e do 15º ao 31º dia  9,3 % dos entrevistados, assim verificamos que as ações 

de promoção tendem a ter maior visibilidades entre o 7º ao 13º dia, porém as 

promoções deveram estar em constância nas redes , pois a pesquisa demontrou 

que os estabelecimento estão tendo uma frequência semanal dos compradores. 

              
                                         GRÁFICO 7 – FREQÜÊNCIA MENSAL  
                                            Fonte: Elaborado pelos autores 2016 
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O produto estar em promoção é fator determinante, pois 72,9% dos 

entrevistados contumam verificar as promoções e 26,8% preferem a opção as 

vezes, os docentes entendem que fazer ações de promoções irá auxiliar a 

organização à atrair os cliente ao seu produto.   

        
                                 GRÁFICO 8 – PRODUTOS EM PROMOÇÃO  
                                       Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

O produto estar em destaque na prateleira é outro fator favorável, conforme  

demontrado na pesquisa, do total de entrevistados 70,2 % afirmam que consideram 

importante o produto estar destacado, 28,4% dos entrevistados demontram que as 

vezes é importante e somente 1,4% demontram nenhum interrese em ver o produto 

em destaque nas prateleiras. 

       
                                         GRÁFICO 9 – PRODUTO EM DESTAQUE.   
                                             Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

O  preço é um fator realmente importante no processo da compra, 56,3% 

dos entrevistados afirmam que o preço determina sua escolha contra 43,5% que 

escolheu a opção fator as vezes. Isso demontra que a tendência de se ter um 

produto mais barato, poderá acarretar em aumento nas vendas. 



79 
 

              
GRÁFICO 10– PREÇO E DETERMINANTE  

Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

A  décima pergunta é referente à embalagem, a equipe solicitou que os 

entrevistados respondensse se essa era significante para sua esolha, porém esses 

não consideraram relevante o fator embalagem, pois a soma  da parcela  “as vezes” 

e “nunca” é maior em relação ao fator “sempre’. 44,5% consideram sempre, 45,1% 

escolheram as vezes  e 10,4% não consideram que a embalagem os impressiona.  

         

 
                                 GRÁFICO 11 – EMBALAGEM IMPRESSIONA  
                                          Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

A resposta da pergunta 11, foi avaliada através de uma escala de 

preferência que vai do 1 ao 5, sendo um para menos relevante e cinco para mais 

relavante, essa escala auxilia na verificação dos fatores que estimulam os clientes 

para efetivação de compra. 

A primeira pergunta é referente  a confiança dos entrevistados nas 

propagandas publicitárias, essa pergunta tem como objetivo saber o quanto é válido 

investir em propagandas, pois  se a  confiabilidade dos entrevistados for baixa não 
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se faz necessário propor melhorias para a empresa Brilho neste aspecto. Os 

entrevistados  demontraram através de suas respostas que as propagandas 

oferecidas realmente estão chamando a atenção, 115 entrevistados 29,9% 

escolheram a nota 5 como muito relevante, 41 pessoas 10,7% deram nota 4 , 150 

entrevistados 39,1% não consideram nem menos e nem mais relevante porém, 59 

pessoas 15,4%  assinalaram a nota 2 e 19 entrevistado 4,9 % não confiam nas 

propaganda dando nota 1.  

Dos entrevistados 41 % tendem a verificar esse fator relevante confiando 

nas propaganda contra 19,9% que não confiam nelas. Isso demontram que as ações 

de propagandas estão conseguindo ter cumprir com suas promessa.  

FIGURA 18 – PERGUNTA 11  
Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

 

GRÁFICO 12– CONFIANÇA NAS PROPAGANDAS.   
Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

Em relação a capacidade de  uma propaganda estimular o cliente a toma 

uma ação, 36,5% dos entrevistados escolheram a opção 4 tendendo a considerar 

relavante as ações de propaganda e 19% consideram muito relavantes esse fator, 

24%dos entrevistados não consideram nem muito e nem relevante ficando com 

opção 3  e somente 20,4 %  refernete a soma da nota 1 e 2 não são estimulados 

pela propaganda. Verificamos através da pesquisa que é viável a empresa aplicar 

valores financeiros em propaganda publicitária, pois os clientes tendem a confiar 
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nessa e dessa forma  levando-os a tomar alguma ação, sendo de compra ou 

simplesmente conhecer o produto. 

 
GRÁFICO 13 – PROPAGANDA ESTIMULA PARA EFETIVAÇÃO DE COMPRA.  

Fonte: Elaborado pelos autores 2016 
 

No quesito Canais de comunicação, resolvemos verificar os seguintes itens: 

“Internet”, “televisão”,”Radio”, “Jornais impressos”, “Folders ou planfletos” e 

“Encartes propagandas no mercado”. Cada cliente poderia dar nota de 1 a 5 sendo 1 

para menos relavante e 5 para mais relevante, cada veículo de comunicação 

recebeu sua nota individual, podendo assim avaliar o quanto esse influencia para 

suas compras.  

Na primeira opção verificou-se que  a “internet” é o canal que mais influencia 

os clientes para efetuar suas compras, para o meio de canal “Televisão” houve uma 

parcialidade maior entre as repostas, porém a prefência da nota 4 e 5 por parte dos 

entrevistados foi maior do que as demais, em relação ao “Rádio” foi possível verificar 

que a nota  1 se sobressaiu podenso concluir assim que o radio não tem muita 

influência  perante aos clientes, para as demais foram mais de 180 entrevistados 

que demonstraram não tomarem nenhuma ação, para os canais  “Jornais 

impressos” e “Folders ou planfleto” as reposta demonstram que os consumidores 

não constumam ser influenciados por estes canais, as opção 1, 2 e 3 obtiveram 

aproximadamente 300 entrevistados, demonstrando assim que para estes canais 

não se torna viável ter gastos financeiros, segundo a pesquisa “Encartes para 

propagandas nos mercados” se tornou uma opção viável pois opção 5 foi a segunda 

mais votada, demonstrando assim que o canal auxilia na compra do  produto. 
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GRÁFICO 14– VEÍCULOS QUE INFLUENCIAM EM SUAS COMPRAS  

Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

Em relação a pergunta 12, foi possível verificar se os produtos regionais são 

comprados pelos entrevistados. A empresa Brilho possui uma cadeia de venda 

apenas no estado, desta forma acreditamos ser importante saber se o público do 

estado possui preferência por produtos regionais. Na entevista 83,3 % dos 

entrevistados responderam que compram produtos regionais contra 16,7 %  que não 

compram estes produtos,  constatamos que a margem de diferença foi grande, 

assim acreditamos que ações de publicidade que demostram a regionalidade do 

produto, podem influenciar  positivamente na escolha do produto a ser comprado. 

 

     
                               GRÁFICO 15– COMPRA PRODUTO REGIONAL 
                                           Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

Os docentes tentaram indentificar se a população de Curitiba, não compra os 

produtos regionais por não saberem identificar ou se não estão interresados de onde 

vem o produto , verificou-se que 230 pessoas responderam essa questão, essa 

quantidade e maior do que as  64 pessoas que utilizaram a opção não da pergunta 

anterior. Dos 230 que responderam a opção 70,4 % demontram que reconhecem o 

produto regional e 29,6 % que não reconhecem os produtos regionais. 
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GRÁFICO 16 – CONSEGUE IDENTIFICAR QUANDO E REGIONAL   

Fonte: Elaborado pelos autores 2016 
 

Na pergunta 13 tínhamos como objetivo, testar se realmente os 

entrevistados conseguiriam saber quando um produto é de marca Regional ou não. 

Colocamos alternativas de 5 marcas diferentes de esponjas e cada cliente deveria 

escolher duas das 5, dessas 3 são realmente marcas Paranaense (Canário, Esponja 

Brilho e Scotch Brite) as demais Limppano e esponjas Condor não são produzidas 

no Paraná, lembrando que no Estado existe o Supermercado Condor porém o 

produto não pertence ao mercado, muitos consumidores mostraram através da 

pesquisa que desconhece essa informação, pois foi a marca mais escolhido como 

sendo paranaense , 79,2 % ou seja 304 pessoas fizeram esta escolha. Levamos em 

consideração que muitos consumidores foram induzidos a votar na Esponjas brilho, 

por se tratar do tema da pesquisa sendo assim foi a segunda marca mais 

demarcada das alternativas, a marca Canário foi a terceira mais demarcada com 

28,9% cerca de 111 entrevistados, já marca Limppano obteve 14,6% e apenas para 

22 entrevistados a empresa Scotch Brite era paranaense ficando assim em ultimo 

lugar na pesquisa. 

 

GRÁFICO 17 – QUAIS SÃO PARANAENSE   
Fonte: Elaborado pelos autores 2016 
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Na pergunta 14, pedimos para que as pessoas escolhessem duas 

alternativas referentes aos atributos que acham importante no produto, sendo eles: 

Preço, Eficácia, Marca, Fragrância e disponibilidades.  Através dessa pergunta 

buscamos entender qual destes atributos os consumidores estão buscando nos 

produtos da categoria de limpeza. Os consumidores possuem preferências pelos 

atributos Preço e Eficácias foram no total de 268 ou 69,8% e 299 ou 77,9% 

respectivamente dos 384 entrevistados. Para os outros atributos foram 47 pessoas 

para Marca, 81 pessoas que consideram a Fragrância e 10 pessoas buscam a 

Disponibilidades do produto.  

 
GRÁFICO 18– ATRIBUTOS EM PRODUTOS DE LIMPEZA  

Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

Para a pergunta numero 15 priorizamos saber se os entrevistados conhecem 

as utilidades das esponjas de aço,  96,4% dos  entrevistados afirmam que reconhem 

suas utilidades. Esse número é considerado bem significativo pois entendemos que 

para ações que a empresa irá tomar, não precisará fazer esforços para que 

oconsumidor conheça quais utilidaes das esponjas de aço.  

         
                            GRÁFICO 19– UTILIDADE DE ESPONJA  
                                    Fonte: Elaborado pelos autores 2016 
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As perguntas 16 e 17 foram direcionadas para a marca Brilho, o entrevistado 

deveria escolher se conhece a marca Brilho e se utilizaria, das 384 respostas 69,5% 

afirmam que conhecem o produto e somente 30,5% não conhecem a marca, 92,24% 

afirma que utilizariam o produto. 

             
                                      GRÁFICO 20 – CONHECE A MARCA BRILHO  
                                           Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

                 
                          GRÁFICO 21 – USARIA A ESPONJA DE AÇO BRILHO  
                                     Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

 

7.3.1 Público Alvo  

 

Após verificar com a grande população, os docentes verificaram o Público 

alvo que o Sr. Daniel afirma que efetuam suas compras, foram escolhidas as 

seguintes amostras: Gênero feminino, com a idade acima de 36 anos, com á média 

salarial até R$2040,00, assim. Verificou as preferências da população de Curitiba e 

analisou quais atributos o publico alvos tende a preferir.  

A amostra selecionada, escolheu como preferência ir ao Supermercado 

semanalmente como demonstra os gráficos 22 até 23 para emitir suas compras. 

Para as datas foram escolhidas do 7º ao 13º dia.  
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GRÁFICO 22 – PREFERÊNCIA DO PÚBLICO ALVO POR ESTABELECIMENTO 

Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

 
GRÁFICO 23 – FREQÜÊNCIA DE COMPRA DO PÚBLICO ALVO  

Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

         
GRÁFICO 24 – FREQÜÊNCIA MENSAL DO PÚBLICO ALVO  

Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

As mulheres estão verificando os produtos em promoção conforme gráfico 25. 

São 94% que sempre verificam.  E os produtos estar em destaque e considerado 

importante para 88% da amostra. Os docentes verificaram que não somente fazer a 

promoção amis sim destacar o produto na prateleira ira auxiliar a alavancar o 

procura pela a esponja.  
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            GRÁFICO 25 – PRODUTOS EM PROMOÇÃO DO PÚBLICO ALVO. 
                                        Fonte: Elaborado pelos autores 2016. 

 

  
GRÁFICO 26 – PRODUTO EM DESTAQUE DO PÚBLICO ALVO.   

Fonte: Elaborado pelos autores 2016. 

 

O público alvo demontrou que o fator preço e deciso para 85% das 

mulheres, e 71% consideram que as embalagem as impressionam. Esses fatores 

são mais significativos para o publico alvo do que para as grande população de 

Curitiba. A diferença e relevante. Verificou-se que para atrair os compradores a 

esponja Brilho deverá verificar se esse itens estão de comum acordo com seus 

consumidores.  

  
GRÁFICO 27– PREÇO E DETERMINANTE DO PÚBLICO ALVO  

 Fonte: Elaborado pelos autores 2016 
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GRÁFICO 28 – EMBALAGEM IMPRESSIONA DO PÚBLICO ALVO. 

Fonte: Elaborado pelos autores 2016. 

 

As ações de propagandas estão sendo bem aceitáveis, as notas obtidas 

para as perguntas 11 e 12 demonstram que se a empresa Brilho fizer investimento 

pra propagandas o público tende a confia e serem estimulada para tomarem uma 

ação. 

  

 

GRÁFICO 29– CONFIANÇA NAS PROPAGANDAS DO PÚBLICO ALVO.   
                                             Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

GRÁFICO 30– PROPAGANDA ESTIMULA PARA EFETIVAÇÃO DE COMPRA DO PÚBLICO ALVO.   
Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

A Internet e o veículo quemais influenciam segundo os entrevistados para as 

compras e os Encartes em segundo lugar. Os docentes orienta que seja utilizada 
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esses meio de canais para que a empresa consiga alcar com menos esforço 

segundo a pesquisa.  

 

GRÁFICO 31 – VEÍCULOS QUE INFLUENCIAM EM SUAS COMPRAS DO PÚBLICO ALVO 
Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

Verificou-se que os produtos regionais tentem a serem mais comprados, se 

a organização conseguir atrelar valor a sua marca e demonstram através de ações 

de publicidade que seu produto e regional, propendem a ser mais procurado e 

consumido. 

                                

GRÁFICO 32 – COMPRA PRODUTO REGIONAL DO PÚBLICO ALVO 
Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

 

GRÁFICO 33– CONSEGUE IDENTIFICAR QUANDO E REGIONAL DO PÚBLICO ALVO 

Fonte: Elaborado pelos autores 2016 
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GRÁFICO 34 – QUAIS SÃO PARANAENSES DO PÚBLICO ALVO   
Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

As esponjas Brilho deverão cumpri dois atributos para cativar o publico de 

Curitiba, Preço e Eficácia segundo a pesquisa.  

Foram realizadas algumas demonstrações com especialistas de área 

diferentes como: cozinheira, faxineira, compradores, lavadores de carro e dona de 

lares. E todos demonstram que a Esponja Brilho obtém Eficácia e seu Preço e 

acessível ao consumidor enaltecer esses atributos será fatores determinantes para 

alavancar o produto.  

GRÁFICO 35 – ATRIBUTOS EM PRODUTOS DE LIMPEZA DO PÚBLICO ALVO 

Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

As mulheres demontraram que sabem as utilidaes das esponjas de aço e 

conhecem e compraria a Marca brilho. Verificamos que o Sr. Daniel de impontancia 

aos fatores levantados no questionario para alavancar a Marca e ganhar espasso no 

Ceanario de Curitiba.  
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                            GRÁFICO 36 – UTILIDADE DE ESPONJA DO PÚBLICO ALVO 
                                               Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

 

GRÁFICO 37 – CONHECE A MARCA BRILHO DO PÚBLICO ALVO  
Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

 

 
 

 GRÁFICO 38 – USARIA A ESPONJA DE AÇO BRILHO  
                                      Fonte: Elaborado pelos autores 2016 
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8 PROPOSTAS DE MELHORIAS 

  

De acordo com a observação da equipe, alguns itens foram observados e 

estaremos aqui apresentando alguns pontos que merecem a observação do 

proprietário. Após estes pontos estabeleceremos uma conexão com a conclusão 

Primeiro ponto: Substituição do produto chave no portifólio motivado pela 

entradas deste em declínio no ciclo de vida do produto.  

Segundo ponto: Criação indicadores de desempenho, comumente 

chamados de  KPIs visando controlar a entrada de matéria prima e saída de produto 

acabado. (ANEXO 1) e também para monitorar o desempenho na sua área de 

atuação.(Anexo2) 

Terceiro ponto: elaboração de histórico de produção, vendas e receitas de 

cada produto com intuito de detectar os produtos com baixo índice de retorno. 

Quarto Ponto: exploração de ferramentas como Internet e planfetos para 

melhor divulgação da marca e desempenho de seus produtos. 

Quinto ponto: Criação de materiais promocionais, displays, negociação de 

pontas de gôndolas junto aos supermercadistas. Este ponto observado a partir da 

resposta da pergunta 8 da pesquisa realizada junto aos clientes. 

Sexto Ponto: Formação de equipe de promotores de venda com atuação 

semanal nos pontos de venda com objetivo de tornar a marca mais bem posicionada 

nas gôndolas, através de uso de materiais promocionais como wobblers, flyers, 

adesivos, faixas de gôndolas e etc (BLESSA , 2006).  

Sétimo Ponto: Investimento em pesquisa de mercado com objetivo de propor 

inovação ao mix de produtos. 

Oitavo ponto: Investimento para aumentar a capacidade produtiva visando 

ampliar área de atuação, atendendo uma quantidade maior de supermercados na 

cidade de Curitiba e posterior expansão à região metropolitana. 

 Nono ponto: Alteração visual da embalagem, trazendo traços 

contemporâneos concomitante a uma padronização, excluindo as formas antigas até 

então utilizadas.  

Décimo ponto: Criação, pelo proprietário, de Missão, Visão e Valores para 

assim não perder a razão pela qual a empresa foi criada e ainda está no mercado, 

traçando os passos para atingir excelência.   
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CONCLUSÃO 

 

Objetivo proposto no presente trabalho, que é realizar uma análise da 

empresa Brilho visando coletar informações e embasamento para a elaboração de 

um programa de expansão e diversificação de pontos de venda e criação de portfólio 

B2B na cidade de Curitiba, atrelado a melhoria na área de visual merchandising e 

avaliação do mix de produtos, foi alcançado de maneira totalmente satisfatória.  

Foi feita uma revisão teórica relativa às principais alíneas concernentes ao 

cotidiano da marca Brilho, concatenando a essência da limpeza com aspectos 

mercadológicos que a globalização permitiu explorar.  

Idealizou-se uma pesquisa Survey que, após realizar sua elaboração, 

aplicação, tabulação e análise, chegaram-se as respostas às indagações 

específicas. Os fatores que influenciam o fortalecimento da empresa Brilho são o 

preço e a eficácia dos seus produtos.  

Constatou-se que há pontos a serem explorados que podem fortalecer as 

vendas como: promoções e propaganda. Verificou-se que as pessoas estão 

buscando por substituindo as marcas mais caras por marcas mais baratas, com o 

mesmo nível de eficácia. Este processo é denominado trade down  sendo um fator 

chave que pode ser amplamente explorado pela marca. Identificou-se que o 

consumidor tem apreço por marcas locais/regionais, entretanto a ausência de ações 

de merchandising por marcas ditas locais, não facilita ao consumidor distingui-las 

das marcas nacionais.  

Também, não se pode deixar de mensurar que a empresa Brilho tem sua 

gana de expansão obstruída. Por ter sua capacidade produtiva limitada, não há 

como injetar a marca em grandes redes varejistas ou estabelecer alianças 

comerciais com distribuidores para pulverizar seus produtos além dos limites 

municipais.  

A proposta de atuar em mais um canal de distribuição com a criação do 

portfólio B2B para atender a bares, restaurantes e lanchonetes não pode ser 

continuada devido a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) para boas práticas em serviços de alimentação, RDC 2016, onde proíbe 

nos procedimentos de higiene o uso de escovas, esponjas ou similares, de metal, lã, 

palha de aço, madeira, rugosos e porosos por deixar resíduos que podem ser 
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considerados contaminantes físicos ou químicos, por  poder desprender pequenos 

pedaços e contaminar alimentos.  

Conclui-se que, por ter uma gestão não profissional, a marca Brilho pode 

sofrer em um futuro não muito distante. Seus anseios em romper os limites 

municipais, conquistar novos PDV’s e tornar a marca cada vez mais conhecida 

esbarram na contratação de pessoal tanto para produção quanto para promoção. 

Quanto aos aspectos financeiros, devido às receitas não sofrem grandes 

avanços desde 2012 e a capacidade produtiva ser limitada a empresa poderia ter 

maiores ganhos se aumentasse seu investimento em produção, pois há espaço para 

um ganho de mercado visto o  parecer do estudo do Serviço Brasileiro de Apoio a 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) sobre o crescimento de unidades 

supermercadistas em Curitiba, em 2016 há 6011 supermercados. A projeção para 

2020, é de 6400 unidades supermercadistas.  

Talvez a mais importante barreira é o próprio produto “carro-chefe” da marca 

estar em um processo de desuso, agravado pelas avanço tecnológicos que 

permitem que a limpeza seja feita sem muito esforço, com produtos que trazem mais 

comodidade ao cotidiano das pessoas.  

Seria importante o proprietário já pensar em uma mudança no portfólio, 

acrescentando novos itens ao seu mix atual, oferecendo mais opções, e 

aproveitando sua presença nos pontos de venda. 
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ANEXOS 

 

 

 

Retirada no site NET.Planilhas  

ANEXO 1 

 

Planilha de Acompanhamento de Vendas 

Cadastrar a meta mensal do seu vendedor e acompanhar como está o andamento das vendas dia a 

dia. Existe um comparativo da venda real e da projetada diariamente além do acumulado financeiro 

rela e projetado. 
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Retirada no site NET.Planilhas  

Venda 

Lançar as vendas reais do dia a dia. A venda projetada e a diferença são calculadas 

automaticamente. 

 

 Acumulado 

Acumulado Real e Projetado são calculados automaticamente. O real é a soma dos lançamentos 

Reais e o Projetado é a soma dos valores projetados de acordo com com a Meta estabelecida. 
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Planejamento Futuro e Tendências 

O Planejamento Futuro calcula automaticamente quanto você deverá vender para atingir a meta 

estabelecida a partir da último valor lançado na venda. A Tendência informa como será sua venda no 

final do mês de acordo com as vendas realizadas e as metas estalecidas para os dias seguintes. 

                                                               

Taxa de Conversão 

Um dos aspectos mais importantes no varejo é a taxa de conversão, ou seja, o aproveitamento dos 

clientes que entram na loja ou recebem uma ligação. Por exemplo: se em uma loja, entrarem dez 

clientes e apenas dois comprarem, a taxa de conversão é 20%. Conhecendo esta taxa, o lojista pode 

melhorar seu desempenho. 

Preencher os Clientes Abordados e as Vendas Fechadas. A Taxa de conversão será calculada 

automaticamente. 

 

 

 

 

 

Anexo 2  


