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produto de Hill (1993). Para o desenvolvimento, foi utilizado a metodologia de estudo de 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

 

 

 

 Este trabalho tem por base uma análise de estratégia de operações em supermercados. 

Partindo da teoria de estratégia de operações desenvolvida principalmente por Skinner (1974), 

Hayes (1984) e Hill (1993), para investigar a aplicação do conceito de perfilar produto de Hill 

(1994) no setor de supermercados. 

 O presente capítulo apresenta inicialmente, a contextualização geral de estratégia com 

um breve referencial teórico, seguido do objetivo geral do trabalho, o qual continua com a 

apresentação da relevância e por fim conclui com um tópico final onde está apresentada a 

forma de organização do trabalho. 

1.1 Contextualização 

Na busca de uma maior competitividade e até mesmo guiados pela luta da 

sobrevivência no setor de supermercados, surgiu à necessidade das PME’s buscarem 

qualificação em termos de tecnologia, diferenciação de serviços e produtos oferecidos ao 

consumidor. Como conseqüência, surgiu às redes de empresas, ou redes de supermercados, 

onde a concorrência estimulou as PME’s a alcançar níveis de produtividade e qualidade mais 

altos, ocasionando assim o crescimento das empresas. A rapidez, a falta de experiência e a 

não definição do perfil dos associados das redes ou dos mercados, fez com que os mesmos 

passaram a sofrer uma depuração, onde Redes mal-estruturadas gerariam a necessidade de 

estudos mais detalhados na busca da identificação de oportunidades de ganhos de 

competitividade ou perda por inconsistência. 

Nas últimas décadas, de acordo com Cyrillo (1987) apud Fraga (2004), ocorreram 

alterações significativas na estrutura dos supermercados, principalmente em relação a sua 
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forma de organização, incidindo principalmente nos aspectos de formação dos preços, pois 

com a abertura do comercio brasileiro, nos anos 90 (século XX), e a estabilização da 

economia, o trinônimo qualidade, preço e conveniência passaram a ser exigência básica dos 

consumidores. Dessa forma, o varejo sentiu a necessidade de desenvolver novas estratégias 

que tentam estabelecer um ritmo competitivo capaz de garantir a sua própria sobrevivência e 

expansão. 

No Brasil, afirma Barcellos (2002) apud Machado et. al. (2003) que os pequenos 

supermercados estão se organizando de forma a aumentar a competitividade da formação de 

centrais de compra. Segundo levantamento feito pela associação Brasileira de Supermercados 

(Abras) em setembro/2001, foram contabilizados 90 dessas associações de empresas que 

formam redes e que representam um faturamento de 2 bilhões de Reais. 

A idéia central é reunir empresas com interesses comuns em redes de cooperação, 

constituindo uma entidade juridicamente estabelecida, sem quotas de capital, que mantém a 

independência legal e a individualidade de cada empreendimento participante. A formação de 

uma rede permite a realização de ações conjuntas, facilitando a solução de problemas comuns 

e viabilizando novas oportunidades que isoladamente não seriam possíveis. As empresas 

integradas conseguem reduzir e dividir custos e riscos, conquistar novos mercados, quantificar 

produtos e serviços e acessar novas tecnologias (SEDAI, 2004). 

O conjunto das redes e associações de negócios em supermercados, segundo a 5ª 

Pesquisa Ranking Abras/SuperHiper de Redes e associações de Negócios, faturou em 2004 

R$ 12,02 bilhões e representou 12,3% das vendas totais. O faturamento foi de 11,09% maior 

que o de 2003, em dados reais, e o segmento somou 2.807 lojas, 12.344 check-outs e 

1.372.770 metros quadrados de área de vendas. Para se ter uma idéia a proporção do 

crescimento do setor supermercadista como um todo em 2004 foi de 2,57% (SuperHiper, 

2005). 

As redes no geral são movidas principalmente pelas oportunidades atribuídas aos seus 

associados. Como apresenta a SuperHiper (2005), vários motivos levam os supermercados a 

se associarem a uma rede de negócios. O principal deles é também o mais evidente: a 

melhoria no poder de barganha junto aos fornecedores (59,5%). Depois vem a sobrevivência 

ante a concorrência (29,7%), o acesso a um maior número de fornecedores (5,4%), a operação 
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com um mix mais qualificado (2,7%). Consoante com esses dados estão os objetivos 

apontados como principais: a compra de produtos mais baratos (29,7%) e o fortalecimento da 

união e da integração dos associados (29,7%). Aparecem em seguida: a sobrevivência no 

mercado e o crescimento (10,8%) e, por último em grau de importância, a conquista de 

melhores prazos para pagamento (5,4%). 

De acordo com a Abras (2001) pode-se perceber através da Tabela abaixo, os totais do 

setor supermercadista referentes aos anos de 1996 a 2001, apresentando o número total de 

lojas, faturamento anual, participação no percentual do faturamento sobre o PIB e dados como 

área de vendas, empregos diretos e número de check-outs. 

Tabela 1.1 – Totais do setor supermercadista de 1996 a 2001 

Fonte: Ranking Abras 2001, coletado no site http://www.abrasnet.com.br em 05/02/03 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001x2000

Variação% 
Nº. Lojas –Total 
Auto-serviço 
Censo Nielse 

43.763 47.787 51.502 55.313 61.259 69.396 13,3 % 

Faturamento 
Anual (em R$ 
bilhões nominais) 

46,8 50,4 55,5 60,1 67,6 72,5 7,2 % 

Faturamento 
Anual (em 
bilhões) A preço 
de 2000 

64 66,4 66,3 70,3 68,4 67,6 -1,23 % 

Participação % do 
faturamento sobre 
o PIB 

6,2 6,0 6,1 6,0 6,2 6,2 ___ 

Empregos diretos 
 

625.000 655.000 666.752 670.086 701.622 710.743 1,3 % 

Área vendas – (m² 
milhões) 

n.d. 12 12,7 13,1 14,3 15,3 7,0 % 

Nº. Check-out 
 

n.d. 123.170 125.867 135.914 143.705 156.022 8,6 % 

n.d.: Não disponível * A preço de 2001 – Todos os valores foram trazidos para 31/12/2001 

  

O surgimento das redes de empresas permitem aos supermercados adotarem mudanças 

operacionais e de mercado que antes não eram possíveis devido a limitações de capital e 

tamanho. 

Todavia, quando as companhias escolhem entre alternativas de processo, elas 

necessitam de um entendimento claro da mudança de alinhamento entre a produção e as 

necessidades dos seus mercados. Avaliando quão bem os processos existentes se ajustam aos 
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requisitos destes mercados e fazendo escolhas para satisfazer necessidades futuras são 

responsabilidades estratégicas críticas para a produção. A “perfilização” do produto pode ser 

usada para examinar o grau de alinhamento entre as necessidades dos mercados da companhia 

e as características do seu processo de produção e os investimentos de infra-estrutura 

existentes (Hill, 1998). 

Para Hill (1998) a produção pode tornar-se de modo crescente desalinhada com os 

mercados da companhia por várias razões: 

• A companhia pode investir em um processo que abrange compensações que são 

inconsistentes com parte ou todos dos seus mercados. 

• A empresa pode aplicar uma estratégia de produção em dois ou mais mercados. 

• A companhia pode decidir reduzir sua capacidade de produção total realocando produtos 

de uma planta para outra, como resultado permitem a uma planta reduzir de tamanho ou 

fechar para melhorar os níveis de utilização das outras.  

• A planta de menor-custo dentro de um grupo de plantas na corporação que faz o mesmo 

produto pode atrair negócio de companhias irmãs.  

• A companhia pode falhar em perceber mudanças graduais nas necessidades de mercado 

porque usa análises que comparam o ano atual apenas com o ano anterior. 

Da mesma forma que se organizam os fluxos produtivos, estrategicamente podem-se 

organizar a configuração da produção em um contexto mais macro, ou seja, a forma como a 

própria fábrica esta organizada em função de um alinhamento com o mercado. 

É neste contexto da formação de redes de supermercados e do potencial de mudanças 

de processos e mercados dos supermercados que aderem a rede e eventuais inconsistências 

estratégicas, que está situado este trabalho. 

1.2 Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo investigar o alinhamento estratégico entre mercado e 

operações no setor de supermercados, aplicando o conceito de perfilar produto de Hill (1994). 
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1.3 Relevância 

Este trabalho é caracterizado por sua relevância teórica e prática na área de estratégias 

de operações em redes de supermercados, ao ponto em que desenvolve um instrumento de 

análise através de literaturas já existentes voltada para outro setor de mercado, e sua 

relevância prática esta voltada para a contribuição de apoio e suporte as decisões dos 

membros da empresa. 

A área de gestão da produção e operações, internacionalmente denominada production 

management, operations management ou ainda industrial management, é uma área recente 

como disciplina acadêmica. Este trabalho contribui em aportar discussão teórica para este 

campo do conhecimento. 

 Ainda, estudos internacionais como o de Nieto et al.(1999) e de Slack et al. (2004) 

mostram que a temática da estratégia de produção tem sido uma das áreas emergente e que 

têm tido destaque no campo de gestão da produção e operações. As tabelas 1.2 e 1.3 a seguir 

apresentam a evolução da importância do tema estratégia de produção na área de gestão da 

produção e operações, onde o mesmo se destaca como conteúdo prático em cursos de MBA 

em sétima colocação, e em primeira colocação como tema de pesquisa em papers e 

periódicos. 

 

 

 

 

Tabela 1.2 Importância de temas em gestão da produção e operações (GP&O), 1960-1998 

 1960-1979 1980-1989 1990-1998 

Ordem Tema Tema Tema 

1 Projeto do Trabalho Projeto do Trabalho Estratégia de Operações 

2 Projeto de Processos Controle de Estoques Projeto do Trabalho 

3 Controle de Estoques Desenvolvimento de Produto Controle de Estoques 

4 Introdução a GP&O Introdução a GP&O Desenvolvimento de Produto 

5 Programação Linear Programação da Produção Projeto de Processo 

6 Programação da Produção Projeto de Processos Introdução a GP&O 



 

 6

7 Planejamento Agregado Estratégia de Operações Gestão da Qualidade 

Fonte: Nieto et al.(1999) 

Tabela 1.3 Importância de temas em gestão da produção e operações (GP&O), 2000-2003 

Como conteúdo prático (cursos de MBA) Como tema de pesquisa (papers em periódicos) 

Ordem Tema Ordem Tema 

1 Qualidade e Melhoria 1 Estratégia de Operações 

2 Cadeia de Fornecimento 2 Cadeia de Fornecimento 

3 JIT / Produção Enxuta 3 Qualidade e Melhoria 

4 MRP/ERP 4 Medição do Desempenho 

5 Planejamento e Controle 5 Tecnologia de Processos 

6 Projeto de Processos 6 Projeto de Produto/Serviço 

7 Estratégia de Operações 7 Projeto do Trabalho 

8 Capacidade 8 JIT / Produção Enxuta 

9 Medição do Desempenho 9 Planejamento e Controle 

10 Estoques 10 Projeto de Processos 

Fonte: Baseado em Slack et al. (2004) 

 O foco da relevância teórica da pesquisa, esta voltado para operações de varejo na área 

de estratégia de operações, o qual inicialmente se utiliza do conceito de perfilização do 

produto de Hill (1994), inicialmente voltado para estudos em manufatura, e que tem como 

relevância o desenvolvimento deste conceito para o setor de serviços, uma vez criado para o 

setor de manufatura, direcionando-o a redes de supermercados. 

A relevância prática deste tema surge em função de investigar o alinhamento 

estratégico entre mercados e operações no setor varejista de supermercados, contribuindo na 

formulação de um instrumento de análise. Que terá como propósito firmar uma estrutura 

padrão para as empresas componentes da Rede, atribuindo-lhe estrutura de competição em um 

mercado internacionalizado, destacando a possibilidade de perca de mercado para empresas 

do exterior, atuando em seu tradicional mercado de supermercados de bairro, contribuindo 

desta forma, para que as possíveis causas de problemas e dificuldades no ambiente dessa rede 

sejam identificados e corrigidos, fazendo com que a rede de empresa desenvolva da melhor 

forma possível suas atividades, atendendo de maneira eficaz os interesses e as necessidades de 

seus associados, contribuindo assim para melhorar a competitividade do setor varejista de 

alimentos, valorizando a empresa local. 
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A relevância prática deste trabalho também esta direcionada a contribuição de apoio à 

decisão de empresários que se associam em redes, fornecendo a estes gestores ferramentas 

capaz de avaliar e melhorar o grau de ajuste entre as operações e o mercado, segundo Hill 

(1994), ajudando os gerentes a mover-se para uma abordagem mais integrada, e afastar-se da 

construção clássica da estratégia caracterizada por perspectivas funcionais desenvolvidas 

individualmente, que normalmente falham na avaliação do que é melhor para o negócio 

inteiro. 

1.4 Organização da Tese 

Esta tese esta organizada em cinco capítulos, iniciado pela introdução, com suporte da 

revisão teórica, seguido pela apresentação da metodologia de pesquisa, e representado pelos 

resultados e discussões, atingindo assim as conclusões e recomendações. 

Capítulo 2 - Estratégia de Operações e Varejo de Supermercados - Este capítulo 

apresenta uma análise teórica decorrente da revisão de literatura que tem como objetivo 

fomentar a discussão crítica baseada na ótica de autores como Skiner (1974), Hayes (1984) e 

Hill (1993), apresentando assim conceitos estratégicos e de mercado, no sentido de discutir as 

estratégias de operações, tipos de organização em rede e por fim apresentar a matriz de 

estratégia de produção baseada nos trabalhos de Hill (1998), base geral desta pesquisa. 

Capítulo 3 – Metodologia da pesquisa de campo – Este capítulo tem como ponto 

principal discorrer sobre a metodologia utilizada no processo do desenvolvimento deste 

estudo de caso, para esclarecer os procedimentos adotados no decorrer do trabalho. Encontra-

se ainda neste capítulo os tópicos: tipologia do estudo, escolha do caso, metodologia da coleta 

de informação e método de análise. 

Capítulo 4 - Resultados e Discussão – Este capítulo tem em seu desenvolvimento a 

apresentação e discussão do estudo de caso. O objetivo aqui é realizar uma discussão sobre o 

objeto de estudo e apresentar o entendimento da estratégia de operações e mercado analisada 

nos supermercados da RedeMais. Este capítulo apresenta o mercado varejista de 

supermercado no que se estende a rede de empresas e por fim apresenta a discussão dos 

resultados. 
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Capítulo 5 – Conclusões e Recomendações – Este capítulo tem como finalidade 

associar os resultados discutidos no decorrer do trabalho, apresentando a conclusão sob a 

ótica da teoria com o que foi encontrado no decorrer do estudo. Levantar as limitações 

percebidas e sugerir desenvolvimento de novos estudos partindo do ponto em que se encerra 

este trabalho. Este capítulo final tem suas subdivisões que apresentarão à ótica da teoria e o 

que foi estudado, em seguida a análise do objetivo com a apresentação das limitações e 

possibilidades de novos estudos, culminando com o fechamento das recomendações dos 

ambientes estudados e por fim a conclusão final do trabalho. 

Ao final deste trabalho encontra-se a apresentação em anexo, do questionário utilizado 

para as entrevistas com os clientes do RedeMais DaTerra supermercados, alimentando assim 

o banco de dados para esta pesquisa. 
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Capítulo  2 

Estratégias de Operações e Varejo de Supermercados 

 

 

 

 

 

 Este capítulo apresenta uma análise teórica decorrente da revisão de literatura, 

que tem como objetivo fomentar uma discussão crítica de forma geral, baseada na ótica 

pertinente dos diversos autores estudados, com intuito de contribuir como 

fundamentação teórica junto à obtenção dos objetos do presente trabalho. 

 Neste capítulo são apresentados conceitos estratégicos e de mercado, na visão 

dos autores Skiner (1974), Hayes (1984) e Hill (1993) no sentido de discutir as 

estratégias de operações, tipos de organizações em redes e por fim apresentar a matriz 

de estratégia de produção baseada nos trabalhos de Hill (1998), tomado como base geral 

deste trabalho. 

2.1 Estratégias de produção e operações – Abordagens 

 A estratégia de produção está diretamente vinculada à estratégia empresarial. 

Diferentemente do tema estratégia empresarial, que desde os anos 50, recebe grande 

atenção, o tema estratégia de produção ganha força e importância apenas no início dos 

anos oitenta (Correa & Gianesi,1993). A partir destes conceitos tivemos as estratégias 

de operações que surgiram da necessidade em integrar o processo operacional ao 

processo decisório da empresa. Os principais autores são Skinner (1969, 1974), Hayes 

(1984, 1998) e Hill (1993). 
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2.1.1 Skinner: A questão do alinhamento e foco 

Para Skinner (1969), na medida em que os profissionais da área de produção 

estão voltados às questões operacionais e não para os aspectos de ordem estratégica, 

seus interesses tendem a estar concentrados nas operações diárias da fábrica: 

programações, custos e qualidade aceitável. Já o nível executivo, por vezes, considera 

não estar adequado para o assunto além do não reconhecimento de que, um sistema de 

produção, envolve escolhas que definem uma alternativa competitiva e que deve estar 

de acordo com os objetivos estratégicos da organização. 

Em seu artigo pioneiro Skinner (1969) aponta o problema do desalinhamento 

entre produção e marketing pela introdução de novos produtos na mesma planta. Em 

outro artigo propõe a idéia de foco como estratégia principal para operações (Skinner, 

1974). Estes trabalhos deram a base para o desenvolvimento da área de estratégia de 

produção/operações. 

2.1.2 Estratégias de Operações segundo Hayes 

 Seguindo os estudos de Hayes pode ser visto as estratégias de operações como 

categorias de estratégias de produção, estágios de desenvolvimento da produção e a 

matriz volume x processo. 

Categorias das estratégias de produção 

Para Hayes (1984), a função produção se divide em categorias de decisões da 

estratégia de produção estando divididas em categorias de decisões estruturais e 

categorias de decisões infra-estruturais, como: Tecnologia, Integração Vertical, Mão-de-

obra, Qualidade, Planejamento de produção/Controle de materiais e Organização, 

conforme pode ser observado na Tabela 2.1. a seguir: 
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Tabela 2.1 Categoria de decisões estratégicas da produção 

Categoria de decisão Itens 

Tecnologia Equipamentos, Automação, Encadeamento 

Integração Vertical Direção, Magnitude, Balanceamento 

Mão de Obra Níveis de habilidade, Política salarial, Segurança do empregado 

Qualidade Prevenção de Defeito, Monitoramento, Intervenção 

Planejamento de Produção / Controle 
de Materiais 

Política de suprimentos, Centralização, Regras decisórias 

Organização Estrutura, Sistema Controle / Recompensa, Regras da Direção 

Fonte: Baseado na Tabela 2-2, Hayes 1984, pág.31 
 

As categorias estruturais são: capacidade, instalações, tecnologia e integração 

vertical. Isto porque de forma geral elas são difíceis de desfazer ou reverter uma vez que 

esteja implementada, geram um investimento de capital real e substancial e exigem 

investimentos para alterá-las ou amplia-las.  E um último aspecto, tem deixado muitas 

organizações confiar em seus orçamentos como mecanismo primário para rever e filtrar 

as decisões estruturais da produção. 

As categorias infra-estruturais são: mão-de-obra, qualidade, planejamento de 

produção / controle de materiais e organização. São categorias geralmente consideradas 

mais “táticas” que por natureza são unidas por aspectos operacionais específicos do 

negócio e geralmente não exigem altos investimentos de capital. 

Hayes (1984) trata dos aspectos estratégicos no sentido de orientar a visão para 

grandes empresas, devido ao fato de trabalhar com de estratégia de produção e 

categorias funcionais, sejam estruturais ou infra-estruturais, existentes também em 

empresas de pequeno e médio porte. 

Estágios de desenvolvimento da produção 

Wheelwright e Hayes (1985) definem que na prática os desafios dos gerentes são 

mais complexos que o sugerido pela simples diferença entre “fraquezas” e “forças” da 

produção. A função produção não deve apenas servir, deve servir bem. Há tipos 

genéricos de regras gerais que a função produção deve aplicar na companhia, e estas 
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regras são vistas em estágios ao longo de um desenvolvimento contínuo, que não são 

mutuamente exclusivos. 

A Tabela 2.2 abaixo descreve os Estágios do Papel estratégico da Produção, 

representados em um número de quatro estágios. 

 
Tabela 2.2 Estágios do Papel Estratégico da Produção 
 

Estágio 1 

Minimizar o potencial 
negativo da produção 

“internamente neutra” 

Consultores externos são chamados para tomar decisões sobre 
assuntos estratégicos da produção; 

Interno, detalhado sistema de controle da produção são meios 
primários para monitorar a performance da produção; 

A produção é mantida flexível e reativa. 

Estágio 2 

Alcançar paridade com 
os competidores 

“externamente neutra” 

“Prática da indústria” é seguida; 

O planejamento horizontal para decisões de investimento na 
produção é estendido para incorporar o único ciclo do negócio; 

Investimento de capital é o meio primário para obter com a 
competição a vantagem competitiva 

Estágio 3 

Prover apoio de 
credibilidade para o 
negócio 

“internamente 
encorajador” 

Investimentos na produção são filtrados para consistência com a 
estratégia do negócio; 

Uma estratégia de produção é formulada e possuída; 

De forma geral o desenvolvimento da produção e tendência são 
dirigidas sistematicamente 

Estágio 4 

Possuir uma produção 
base como vantagem 
competitiva 

“externamente 
encorajador” 

Esforços são feitos para antecipar o potencial de novas práticas 
e tecnologias; 

A produção está envolvida “na frente” na maioria das decisões 
de mercado e engenharia (vice-versa) 

De forma geral os programas são procurados para que se 
adquira capacidades e avanço necessários.  

Fonte: Wheelwright e Hayes (2001) 

O primeiro estágio representa uma “neutralidade interna” orientada em direção a 

produção. Os altos gerentes consideram a função neutra, incapaz de influenciar no 

sucesso competitivo. Conseqüentemente, eles procuram apenas minimizar algum 

impacto negativo que possa ter. Eles não esperam da produção algo positivo, até 

desencorajam-na de tentar. 

Este estágio tipicamente vê a capacidade da produção como o resultado direto de 

algumas decisões estratégicas sobre: capacidade, instalações, tecnologia e integração 

vertical. Gerentes dão pouca ou nenhuma importância estratégica para tais assuntos 

infra-estruturais, política de mão-de-obra, planejamento e sistemas de controle e 
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melhoria incremental do processo. Quando surgem assuntos estratégicos envolvendo a 

produção os gerentes geralmente são conceituados como consultores externos por 

acreditarem que falta experiência necessária dentro da sua própria organização da 

produção. 

No estágio 2, as companhias procuram uma competitividade ou “neutralidade 

externa”, na dimensão da produção, algo mais que a “neutralidade interna” do estágio 1. 

Os gerentes da empresa do segundo estágio consideram as decisões de alocação 

de recursos como o mais efetivo meio de tratar o assunto estratégico da produção. 

Pesados investimentos para ganhar vantagem competitiva são geralmente usados em 

caso de novos produtos, investimentos na produção são primordialmente defensivos e 

corte de custos é natural. Tais gerentes são geralmente empreendedores somente quando 

a negligência tem se tornado óbvio. 

No terceiro estágio, a organização espera ativamente suportar e fortalecer a 

posição competitiva da produção. Assim como está apresentado na Tabela 2.2, essas 

organizações vêem a produção como “encorajadores internos” que a contribuição deriva 

dela e é ditada pela estratégia global do negócio. Essa contribuição inclui: filtrar as 

decisões para ter certeza que são consistentes; traduzir a estratégia em termos 

significantes; procurar consistência dentro da produção através de um cuidadoso sistema 

de investimentos; estar atento aos desenvolvimentos e mercados; formular uma 

estratégia de produção completa com objetivos e missões para nortear a produção. 

Companhias freqüentemente chegam ao estágio 3 como uma conseqüência 

natural de seus sucessos em desenvolver uma estratégia de negócio baseada em um 

processo de planejamento formal e o desejo de suportar aquela estratégia em todas as 

áreas funcionais. Outra característica das companhias que estão no estágio 3, é que seus 

gerentes de produção compreendem profundamente as regras e procuram entender a 

estratégia de negócio e o tipo de vantagem competitiva que seu negócio possui . 

Wheelwright e Hayes (1985) concluem que o quarto estágio é o mais 

progressivo estágio de desenvolvimento da produção, que surge quando a estratégia 

competitiva repousa em um grau significante na capacidade produtiva da companhia. 



 

 14 

Isto não significa que a produção dita a estratégia para o resto da companhia, mas 

somente a estratégia deriva dos esforços coordenados entre as funções emergentes. A 

produção tem muita importância entre elas. 

Também é percebido na Tabela 2.2, que a regra de produção das companhias do 

estágio 4 é “externamente encorajadora” e que se espera trazer uma importante 

contribuição para o sucesso competitivo da organização. Para esse sucesso em especial 

tem-se: Ela antecipa o potencial e novas práticas e tecnologias e procura adquirir 

experiência em termo geral antes de suas implicações serem completamente 

apresentadas; dar credibilidade e influenciar a produção a extrair todo o potencial das 

oportunidades; colocar igual ênfase nas atividades estruturais e infra-estruturais como 

fontes potenciais de melhoria contínua e vantagem competitiva; desenvolver de forma 

ampla os planos os quais capacitam a produção ser esperada para gerir regras 

significantes para os objetivos estratégicos da companhia.  

Wheelwright e Hayes (1985), explicam que dentre todos os estágios o mais 

difícil e complexo para se ultrapassar é quando se migra do nível 3 para o 4. Neste 

ponto uma grande demanda de esforço é exigida, pois envolve mudanças na forma de 

pensar dos outros setores. As diferenças entre o nível 3 e 4, não devem ser subestimadas 

pois no estágio 3 as considerações da produção são levadas à estratégia do negócio, mas 

a função por si só ainda é vista como reativa e não como fonte potencial de vantagem 

competitiva. No estágio 4, já implica em uma profunda mudança nas regras da produção 

e na sua imagem e na visão dos gerentes de outros setores. 

 

A Matriz Volume X Processo 

A matriz representada pela Figura 2.1 a seguir, descreve o cruzamento do 

estágio do ciclo de vida do produto e processo, onde as linhas representam os maiores 

estágios nos quais os processos de produção passam de um sistema flexível para uma 

forma sistêmica e mais rígida. E as colunas representam as fases do ciclo de vida do 

produto que progridem de uma vasta variedade até uma produção padronizada, com 

pouca variação de produtos. 
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Figura 2.1 Cruzamento do estágio do ciclo de vida do produto e  
processo - Matriz produto X processo 

Estrutura do Processo / 
Estágio do Ciclo de Vida 

do Processo 

I Baixo 
Volume e 

Padronização 

II Múltiplos 
Produtos e 

Baixo Volume 

III Alguns 
Produtos 
Maiores e 

Alto Volume 

IV Alto Volume, 
Padronização e 

Comodatos 

I Job Shop 
Gráficas 

comerciais 
     

II Lote   
Equipamentos 

Pesados 
    

III Linha de Montagem     
Montagem de 
Automóveis 

  

IV Fluxo Contínuo      
Refinaria de 

Açúcar 

Fonte: Hayes 1984, Pág. 209 

Nessa matriz, Hayes (1984) representa a união do processo de produção com a 

visão do produto, levando em consideração o volume e flexibilidade do sistema 

produtivo como um todo. 

Cada tipo de organização do processo de produção possui características que 

conduzem a uma melhor escolha variedade/volume. 

• Projeto (Project) 

Segundo Hayes (1984), a organização por projeto, é utilizada por empresas que 

produzem produtos extremamente customizados e exigem a entrada de uma grande 

quantidade de recursos. Os produtos produzidos por este tipo de organização, são 

geralmente feitos sob medida geralmente uma única vez. Isso eleva o custo de produção 

ao se comparar com os outros tipos de organização. 

A padronização neste tipo de organização raramente é utilizada e as tarefas são 

geralmente separadas e as responsabilidades são inerentes de cada setor que se envolve 

nas diferentes etapas. 

• Job Shop 

O processo de Job Shop é encontrado em empresas que trabalham com pequenos 

lotes de produtos, mas em uma variedade muito grande. Isso exige do sistema produtivo 

uma configuração diferente e uma seqüência de passos no processo. 



 

 16 

O processo de Job Shop, geralmente necessita de grandes quantidades de 

produtos no inventário de processo, tornando assim difícil saber a localização precisa, 

quantidade e qualidade do produto quando ainda se encontra em processo produtivo. 

Outra característica deste tipo de organização é o tempo que se leva para 

completar o processo de produção inteiro. Geralmente é muito mais longo que o 

somatório dos tempos das tarefas individuais de produção. 

Assim pode-se verificar que o Job Shop é muito flexível em termos de 

variedades de produtos produzidos, linha de fluxo da produção e recursos usados, mas 

geralmente é difícil se calcular sua capacidade, já que a mesma dependerá diretamente 

do mix que se está produzindo no momento. Do ponto de vista do consumidor este tipo 

de organização produz mais rapidamente e economicamente que o tipo project. 

• Lote (Batch) 

O processo de produção por lote tem em sua principal essência a padronização 

de um trabalho de Job Shop. Trata-se de uma produção com uma determinada linha de 

produtos estáveis e cada um é produzido em lotes padrões e em tempos 

predeterminados. 

Hayes (1984) observa que a maioria dos produtos neste tipo de sistema segue o 

fluxo de produção padronizado dentro da fábrica e o volume de modelo por produto não 

justifica ainda a implantação de equipamentos dedicados para uma simples classe de 

produtos, e ainda permite o negócio usar um processo mais especializado, ao mesmo 

tempo em que é menos flexível que o Job Shop. 

Embora o sistema de lotes tenha alguma similaridade com o Job Shop, ele 

tipicamente tem menos variedade de produtos que o sistema anterior. Como resultado 

disto a localização de um trabalho específico se torna mais fácil de ser apontada na 

produção. 

• Linha de Montagem (Assembly Line) 

Segundo Hayes (1984), este tipo de tecnologia de produção em um sistema de 

trabalho é utilizado para produzir um alto volume de produtos com alta padronização 

entre eles. 
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Em muitos casos a linha de montagem necessita de tarefas anteriores onde os 

insumos básicos são provenientes de um outro setor ou fábrica. Estes produtos são 

produzidos em sistema de Projeto, Job Shop ou Lote e depois seguem para o centro 

onde serão montados, ou seja, vão para a linha de montagem. 

Neste sistema de produção Hayes (1984) afirma que a linha de montagem pode 

ser programada para a produção de um único tipo de produto em alta escala ou ainda 

produzir uma variação destes produtos, mas desde que eles possuam um alto grau de 

padronização em sua montagem, aceitando-se pequenas variações na linha de 

montagem. 

Um outro aspecto não menos importante segundo Hayes (1984) neste sistema 

produtivo, é que o tempo de ciclo de cada tarefa individual, torna a tarefa de cada 

trabalhador dependente da atividade dos outros trabalhadores anteriores na linha de 

produção. Isto segundo Hayes (1984) leva a responsabilidade crítica do gerente em 

manter a linha trabalhando de forma suave e harmoniosa. 

Para isto é necessário um planejamento dos produtos a serem produzidos, a 

entrada de materiais constante e a manutenção dos equipamentos para mantê-los 

trabalhando sem paradas. 

• Fluxo Contínuo (Continuous Flow) 

Este tipo de processo produtivo Hayes (1984) entende como sendo o mais 

especializado e inflexível de todos os citados. Neste, semelhante à linha de montagem, a 

produção possui suas tarefas previamente programadas e o processo pode ser quase que 

totalmente automatizado. 

Este sistema segundo Hayes (1984), possui equipamentos extremamente 

dedicados e pode tornar-se altamente caro alguma mudança no produto produzido ou 

em sua taxa de produção, uma vez que implica em quase todo o sistema de produção. A 

tarefa chave do gerente de produção deste sistema é manter as altas taxas de utilização 

dos equipamentos no intuito de reduzir os custos da produção em função do volume. 
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2.1.3 A visão Estratégica de Terry Hill 

A Tabela 2.3 descreve o conceito de desenvolvimento da estratégia de produção 

segundo o conceito de Terry Hill (1994), onde o mesmo apresenta cinco passos para a 

definição da estratégia, descritos como: 1) Objetivos corporativos, 2) Estratégia de 

Mercado, 3) Ganhadores e qualificadores de pedidos, 4) Escolha de Processos e 5) 

Infra-estrutura. O escopo deste trabalho esta voltado para outro conceito de Hill, o 

conceito de perfilar o produto que será desenvolvido em seção a diante. 

Tabela 2.3 Assuntos estratégicos da produção nas decisões corporativas 

Objetivos 
Corporativos 

Estratégia de 
Mercado 

Ganhadores e 
Qualificadores no 

Mercado Local 

Estratégia de Produção 

• Crescimento 

• Sobrevivência 

• Lucros 

• Retorno de 
Investimentos 

• Outros Aspectos 
Financeiros 

• Mercado de 
Produtos e 
Segmentos 

• Gama 

• Mix 

• Volume 

• Padronização/ 
Customização 

• Nível de 
Inovação 

• Liderança / 
Seguidor 

• Preço 

• Qualidade 

• Entrega 

• Demanda 

• Cores 

• Produtos 

• Projetos 

• Imagem da 
Marca 

• Suporte Técnico 

• Suporte Pós-
Venda 

• Escolha de 
Alternativa de 
Processos 

• Trade-offs 

• Inventário de 
Processos 

• Fazer ou 
Comprar 

• Tamanho 

• Timing 

• Localização 

• Suporte 

• Planejamento e 
Controle 

• Qualidade e 
Controle 

• Sistemas de 
Engenharia na 
Produção 

• Procedimentos 

• Compensação 

• Estrutura de 
Trabalho 

• Estrutura 
Organizacional 

Fonte: Tabela 2-1, Terry Hill 1994, Pág. 28 

Segundo Hill (1994), as empresas exigem uma estratégia baseada não somente 

em mercado, produção, nem alguma outra função, mas, uma que abrace a interface entre 

as estratégias funcionais e o mercado que o negócio serve ou pretende servir. 

Na integração estratégica unindo a produção e marketing, segundo Hill (1994), 

não há atalho. Há cinco passos básicos que auxiliam. São eles: 1) Definir os objetivos 

corporativos; 2) Determinar as estratégias de mercado para alcançar estes objetivos; 3) 

Avaliar como diferentes produtos qualificam-se em seus respectivos mercados e 

ganham pedidos em relação aos concorrentes; 4) Estabelecer o mais apropriado 
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processo de produção desses produtos (escolha de processo); 5) Prover a infra-estrutura 

de manufatura para suportar a produção. 

Desta forma, Hill (1994) traduz estes tópicos organizados segundo a Tabela 2.3, 

e resume a forma que cada um destes deve ser interpretado: 

1) Passo 1 – Objetivos Corporativos: 

As entradas da estratégia corporativa precisam ser consistentes aos objetivos do 

negócio. As essências básicas desta consistência são duas: 1) Proporcionar uma base 

clara da direção estratégica, para o negócio e demonstrar a consciência estratégica e a 

vontade estratégica essencial para o sucesso corporativo; 2) Definir as fronteiras e 

parâmetros de mercado contra as quais as várias entradas podem ser mensuradas e 

estabelecidas congruência, assim promovendo o trajeto de forma coerente com o 

planejamento corporativo. 

2) Passo 2 – Estratégia de Mercado: 

A estratégia de mercado precisa ser desenvolvida e estar em consonância com os 

objetivos corporativos e freqüentemente irá incluir os seguintes passos: 1) Planejamento 

de mercado e unidades controles, precisam ser implementados no sentido de coordenar 

os mercados e produção que tenham mercados com características semelhantes; 2) 

Analise situacional do mercado de produto que inclui: a) Determinar volumes atuais e 

futuros; b) Definir usuários finais; c) Avaliar padrões comportamentais dos 

compradores; d) Examinar práticas e tendências da indústria; e) Identificar os 

competidores chaves e rever a posição relativa do negócio; 3) Identificar o mercado 

alvo e assentir com cada um dos objetivos. 

3) Passo 3 – Ganhadores ou vencedores de Pedido: 

O critério ganhador ou vencedor de pedido é uma tarefa estratégica da produção, 

que devem promover melhores aspectos que a função produção de seu concorrente.  

4) Passo 4 – Escolha do Processo: 

A produção pode escolher dentre diversos tipos aquele que melhor se adapte ao 

tipo de produto a ser produzido. A chave para esta escolha está no volume e nos 
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critérios ganhadores de pedidos envolvidos. Cada escolha deve refletir os aspectos 

mercadológicos atuais e futuros relativos a cada produto fabricado. 

5) Passo 5 – Infra-estrutura: 

A infra-estrutura da produção consiste do não processamento das características 

dentro da produção. Ela norteia os procedimentos, sistemas, controles, sistemas de 

compensação, estruturas de trabalho, assuntos organizacionais e com o que esteja 

envolvido fora dos aspectos de processo da produção. 

2.2 Estudos no Brasil sobre estratégia de produção 

2.2.1 Teses de mestrado e doutorado no Brasil 

Através do trabalho intitulado como “A Pesquisa Acadêmica no Brasil sobre 

Redes de Cooperação: Teses de Mestrado e Doutorado, referentes ao período de 1987 a 

2001”, Lima & Ramos (2004) relataram algumas de suas conclusões, dentre elas 

destacam-se: 

As áreas de conhecimento que apresentam maior incidência: Administração com 

32 teses (59,25%), Engenharia da Produção com 7 teses (12,92%) e Economia com 6 

teses (11,11%). As instituições de ensino superior onde foi defendido maior número de 

teses foram: USP com 11 teses (20,38%), UFRS e PUC/SP com 6 teses cada (11,11%) e 

UFPR com 5 teses (9,28%). As teses foram defendidas de forma crescente nos anos de 

1998 com 6 teses (11,11%), 1999 com 8 teses (14,81%), 2000 com 13 teses (24,07%) e 

2001 com 16 teses (29,63) nos níveis de mestrado e doutorado, tendo sido percebido 

uma predominância bem maior nas dissertações de mestrado o que equivaleu a um 

percentual quase sete vezes maior que as pesquisa de doutorado. Dentre os trabalhos 

pesquisados, podem ser destacados Cyrillo (1987) sobre supermercados, Carrão (2001) 

tratando de redes de cooperação de supermercados, e Domingues (2001) que faz estudo 

de caso com cooperativa de consumo. 

Pode ser ainda observado a realização de diversas pesquisas que enfocam as 

redes de cooperação como fator de competitividade no mercado brasileiro. Dentre eles 

foram abordados aspectos estratégicos, mercadológicos, funcionais, econômico/ 

financeiro, em um período que se estendeu de 1987 a 2001, no intuito de verificar as 



 

 21 

áreas de abrangência das redes de cooperação com os respectivos mercados em que 

estão atuando, assim como as diversas formas e nomenclaturas atribuídas a este estudo, 

no que se refere a redes de supermercados, cooperativismo, Associativismo, Alianças 

Estratégicas, Parceria Estratégica, Empresas Virtuais, Redes de supermercados e 

Logística Integrada. 

Esta análise comparativa dos dados da pesquisa possibilitou a constatação do 

pequeno índice de trabalho em nível de doutorado nesta área indicando que as redes de 

supermercados é um tema propício a ser explorado pelos pesquisadores de instituições 

de ensino superior, principalmente no que se refere à competitividade das empresas 

formadoras da rede com outras grandes empresas do mesmo setor de atuação, de forma 

que não foi encontrado nenhum trabalho direcionado a este ambiente competitivo. 

2.2.2 Artigos em congressos nacionais 

Para Lima & Ramos (2004), diante da análise realizada sobre as publicações na 

área de redes de empresas no Brasil, tomando por base os congressos nacionais Enegep, 

Enanpad e Anpad que são realizados anualmente, pode-se concluir que a comunidade 

acadêmica tem reconhecido a relevância dessa temática ao apresentar os resultados de 

suas pesquisas numa diversidade de abordagem conceitual e experiência prática de 

estudo em organizações. 

No período correspondente aos anos de 1997 a 2003, observou-se a publicação 

de 86 artigos dentro das “Redes de cooperação”, nos anais do Enegep, Enanpad e 

Anpad, Pode-se perceber que no ano de 2003 houve uma maior expansão sobre o estudo 

das “redes de cooperação” no Brasil com 28 artigos publicados (32,56%), e em segundo 

tivemos o ano de 2000 com 17 artigos (19,77%), e por fim temos o terceiro lugar o ano 

de 2002 com 13 artigos (15,12%). Isso nos mostra que este tema é de interesse atual, de 

forma que a cada ano vem sendo mais explorado. 

Dentre as 32 instituições que os autores estão afiliados, encontram-se as 

universidades públicas federais, estaduais e regionais, as faculdades particulares e os 

centros federais de ensino tecnológico. As cinco instituições com maior incidência de 

filiação acadêmica de autores são, em primeiro lugar, a USP, com 11 artigos (10,58%); 
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em seguida, temos a UFSM, UFRJ e a Escola Politécnica, com 6 artigos cada (5,77% 

cada), e em terceiro temos a UFSC com 5 artigos (4,81%). 

Em termos de autoria, pode ser observado que a grande maioria dos artigos é 

composto por dois autores, fazendo parte acadêmicos e professores, com um total de 42 

artigos (48,84%), em seguida temos a representação de um autor, equivalente a 22 

artigos (25,58%). Há autoria pouco significativa de artigos com vários autores (cinco ou 

seis), apenas um artigo cada (1,16%). 

Os autores que mais publicaram pertencem às instituições que obtiveram as 

primeiras colocações na quantidade de artigos: Escola politécnica – USP, Escola de 

Engenharia de São Carlos – USP e UFSM. Dentre estes, o autor que mais se destacou 

em quantidade de publicações na área, com cinco artigos, foi o Professor João Amato 

Neto Dr. em Engenharia de Produção da EP – USP, em seguida vieram o Professor 

Milton Luiz Wittmann, Dr. em Ciências Administrativas da UFSM e o Professor Fábio 

Müller Guerrini, Dr. em Engenharia de Produção da EESC – USP, com um número de 

quatro artigos cada. 

A pesquisa contribuiu para o desenvolvimento deste trabalho tratando de 

assuntos como “Redes de cooperação: um relato da implantação de uma rede de 

comércio varejista de alimentos do Rio Grande do Sul” por Machado (2003) e “Redes 

de cooperação entre empresas: uma alternativa para o aumento da competitividade das 

MPE’s do município de Curitiba/PR” por Rodrigues (2003) que contribuíram para a 

Revisão da Literatura do referido trabalho; outros artigos também espelham os temas 

discutidos neste trabalho como “Ações de supermercados para o desenvolvimento dos 

seus fornecedores: estudo multi-caso em Campina Grande-PB” por Lucena (2002); 

“Redes de cooperação: um relato da implantação de uma rede de comércio varejista de 

alimentos do Rio Grande do Sul.” por (Coletti et al., 2002). 

E por fim temos a análise sobre o conteúdo temático, que foram colocados em 

cinco subgrupos temáticos: Cooperativismo como modelo associativista, Redes 

varejistas de supermercados, Tipos de redes, Alianças estratégicas e clusters, e 

Estratégias de produção em rede. 
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Considerando que dentre os temas encontrados o que merece maior destaque são 

as Redes de Supermercados, por ser fator principal desta pesquisa, o qual temos nos 

demais assuntos à importância de complementação do estudo de redes de empresas, 

assim como o esclarecimento dos conceitos ao redor de Redes de empresas. 

2.3 Estudos internacionais 

Diante o estudo sobre as publicações de ordem internacional na área de “Redes 

de Empresas e o setor varejista de Supermercados”, Lima & Ramos (2005), tomaram 

por base os artigos publicados nos sites Emeraldinsight e Sciencidirect, dos anos de 

1982 a 2005, onde poderam concluir que a comunidade acadêmica tem reconhecido a 

relevância dessa temática ao apresentar os resultados de suas pesquisas numa 

diversidade de abordagem conceitual e experiência prática de estudo em organizações. 

No referido período observou-se a publicação de 35 artigos dentro das “Redes de 

Empresas e o setor varejista de Supermercados”, sendo percebido uma maior incidência 

no site da Emeraldinsight com 21 artigos o que corresponde a 60% e o Sciencidirect 

apresentou 14 artigos o que representa 40% dos artigos. 

Pode-se perceber que no ano de 2004 houve uma maior expansão sobre o tema 

em estudo sob o âmbito internacional com 7 (sete) artigos publicados o que corresponde 

a 20%, e em seguida tivemos o ano de 2000 com 6 (seis) artigos o que totaliza 17%, e 

por fim o terceiro lugar o ano de 2005 com 5 (cinco) artigos, ou seja, 15%. Isso nos 

mostra que este tema é de interesse atual, de forma que nos últimos anos vêm sendo 

mais explorado. 

Dois autores e uma instituição foram responsáveis pelos maiores índices de 

publicação, cada um com dois artigos. Robert D. Groot da Unilever Research 

Vlaardingen, com 2 artigos na Sciencidirect; Arieh Goldman que publicou na Europen 

Journal of Marketing e Journal of Retailing and Consumer Services, pela 

Emeraldinsight e Sciencidirect cada; e Emerald Group Publishing Limited também com 

dois artigos pela Emeraldinsight. 
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Dentre os 35 artigos publicados segundo região, obtiveram destaque os centros 

de Hong Kong com três publicações e o Brasil com duas publicações, um da 

Universidade de São Paulo – USP em 2004 com os autores, Tanabe, Ângelo & 

Alexander (2004), que falavam sobre The effectiveness of strategic planning: 

competitiveness in the Brazilian supermarket sector; e a outra na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro em 2002 com os autores, Rocha & Dib. (2002), falando sobre The 

entry of Wal-Mart in Brazil and the competitive responses of multinational and 

domestic firms. 

2.4 Operações em rede 

Neste item, veremos redes de empresas utilizando conceitos importantes de 

autores como: Hayes, Fraga, Consoli, Rodrigues, Machado, Wittmann. O qual se 

deteremos a estudar a visão destes autores sobre a idéia de Redes de empresas. 

2.4.1 Integração Vertical e Terceirização  

 Segundo Hayes et al. (2005), uma das mais fundamentais estratégias de decisão 

vista pelas empresas, refere-se à quais atividades deveriam ser conduzidas dentro das 

empresas e quais deveriam ser terceirizadas, do ponto de vista de sócios e fornecedores. 

Tal extensão da posse ou Integração vertical, definem a última decisão de modelos de 

firmas de negócios, de forma a determinar quem é considerado clientes, fornecedores, 

competidores e sócios. Além disso, estas decisões podem ter um profundo impacto no 

desenvolvimento competitivo. 

 Para Hayes et al. (2005), os principais fatores que influenciam as decisões da 

integração vertical são: 

1. Capacidades/Recursos 

2. Exigências de Coordenação 

3. Estratégias de Controle e Riscos (Bloqueando contratos 

especializados e sociedades; Bloqueando recursos especializados; 

Recursos físicos; e Recursos intangíveis) 

4. Proteção da propriedade intelectual 
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 Hayes et al. (2005) propõem ainda uma estrutura que pode ajudar os gerentes a 

fazer mudanças apropriadas sobre os limites organizacionais e estruturar a relação de 

fornecedores. Esta estrutura é sumarizada na Figura 2.2. para ilustrar o propósito, 

estando listadas apenas os extremos. 

 Integração Vertical Estratégia de duração das relações 

Coordenação Interfaces da “Situação desagradável”, 

tarefas avançadas envolvendo um alto 

grau de adaptação mútua, troca de 

conhecimento implícito, e aprendendo o 

que fazer. Requisita informações 

altamente exclusiva. 

Uniformizar interfaces começando por 

tarefas adjacentes, requisita informações 

de alta codificação e uniformização 

(preços, quantidades, entrega, horário, 

etc...) 

Estratégia de 

controle 

Muito alto: significando investimentos 

em altas e duráveis relações de recursos 

específicos precisando optar por 

execução de tarefas. Investimentos não 

podem ser recuperados se as relações 

terminarem. 

• Colocação de especialização de 
facilidades 

• Investimentos na marca da justiça 
• Larga propriedade no aprendizado de 

curvas 
• Investimentos em idiossincrasia e 

Programas de P&D 

Muito baixo: recursos aplicados para 

business com um grande número de 

clientes potenciais ou fornecedores 

Propriedade 

intelectual 

Confuso ou proteção da propriedade 

intelectual fraca 

Fácil para imitar tecnologia de “situação 

desagradável” interfaces começando por 

componentes de tecnologias diferentes 

Forte proteção de propriedade intelectual 

Difícil para imitar tecnologia “limpa” 

limites começando por diferentes 

componentes tecnológicos 

Figura 2.2 Uma estrutura para limites organizacionais 
Fonte: Hayes et al. (2005) 

 Uma companhia precisa inicialmente distinguir quais as competências de hoje e 

quais as do futuro para o sucesso de um longo caminho. Esta estrutura providencia um 

proveitoso caminho para pensar sobre os tipos de capacidades que podem encontrar 

caminhos valiosos para ter dentro da empresa, e descrever as sete condições sob o qual 
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as organizações com um limitado foco vertical precisa para construir novas capacidades 

internas de tecnologias especificas, atividades ou regiões. 

2.4.2 Redes de Empresas 

De acordo com Hayes et al. (2005), a maioria das companhias pertence à mult-

unidades de redes com relação a fornecedores e clientes, ou operando uma das suas 

próprias instalações de (manufatura, armazéns, lojas de varejo, centros de serviço, etc.). 

Embora a tradicional manufatura seja o tipo que mais lembra redes de empresas, estas 

podem ser mais importantes em operações de companhias de serviço. Algumas das mais 

importantes decisões estratégicas são feitas em companhias de varejo, por exemplo, 

concernir preço, ambiente, número e localização de suas lojas. Novas tecnologias, 

talvez, são encorajadas pela expansão de muitas redes de empresas. Esta evidência é 

claramente o negocio bancário do setor, onde automação falando de máquinas novas 

não são apenas parte da consideração do banco de varejo das redes de empresas, eles 

podem ser mais críticos para o sucesso da competitividade do que as tradicionais filiais. 

Alianças entre empresas 

 Conforme Casarotto & Pires (1999) apud Fraga (2004), redes de empresas, em 

relação ao desenvolvimento local, nada mais são que a formação de alianças entre 

empresas, especialmente as pequenas, como forma de diminuir os riscos e ganhar 

sinergia. 

A justificativa para empresas formarem alianças seria juntar esforços em funções 

em que se necessita de uma escala maior e maior capacidade inovativa para sua 

viabilidade competitiva. Assim, as PME’s normalmente são mais flexíveis e ágeis do 

que as grandes empresas nas funções produtivas. Se estas PME’s puderem agregar 

vantagens de grandes empresas, em funções como logística, marca ou tecnologia, elas 

terão grandes chances de competição (Fraga, 2004). 

Redes de cooperação verticais e horizontais 

A descentralização da grande corporação verticalizada e o crescimento das 

empresas por meio da criação de pequenas e médias unidades de produção 

fundamentalizam as novas formas organizacionais e possibilitam não somente a 
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obtenção de maiores economias de escala, como também permite às empresas 

oferecerem maior variedade de modelos e tipos de produtos de diferentes características, 

de acordo com as diversas demandas de consumidores (Consoli et al., 2003). 

O sistema de cooperação entre empresas pode ser descrito como sendo composto 

geralmente de pequenas empresas independentes, organizado em um local ou região 

como base, pertencendo ao mesmo setor industrial, especializando-se em uma fase em 

particular do processo produtivo, organizadas juntas, e aproveitando a presença das 

instituições locais, através de relacionamentos de competição e cooperação (NETO, 

2000 apud Consoli et al.,2003). 

Para Consoli et al. (2003) as redes são como um conjunto de organizações que 

atuam de maneira articulada/coordenada e cujos processos decisórios estariam 

primordialmente ligados à existência da rede. 

Porter (1998) define redes de empresas como sendo o método organizacional de 

atividades econômicas através de coordenação e/ou cooperação inter-firma e para 

acentuar, Neto (2000) diz que as redes de empresas podem ser consideradas como 

formas especiais de alianças estratégicas entre empresas/organizações (Consoli et al., 

2003). 

Segundo Neto (2000) apud Consoli et al. (2003) há dois tipos básicos de 

cooperação inter-empresarial: 

•  Redes verticais de cooperação: ocorre entre empresas e os componentes das 

diferentes atividades da cadeia produtiva. Neste caso as empresas cooperam com seus 

parceiros comerciais: produtores, fornecedores, distribuidores e prestadores de serviço. 

•  Redes horizontais de cooperação: as relações de cooperação são entre empresas que 

produzem e oferecem produtos similares, que trabalham no mesmo setor de atuação, 

cooperando com seus próprios concorrentes. As redes horizontais de cooperação são 

geralmente implantadas quando as empresas sentem dificuldades em adquirir e partilhar 

recursos escassos de produção, em atender interna ou externamente o mercado em que 

atua e dificuldade em lançar e manter nova linha de produtos. 
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Para Consoli et al. (2003) a cooperação inter-empresarial ou inter-firma busca o 

atendimento de uma série de necessidades das empresas que seriam de difícil satisfação, 

caso as empresas atuassem isoladamente. Neto (2000) descreve tais necessidades como 

sendo: 

• combinar competências e utilizar know-how de outras empresas; 

• dividir o ônus de realizar pesquisas tecnológicas, compartilhando o 

desenvolvimento e os conhecimentos adquiridos; 

• partilhar riscos e custos de explorar novas oportunidades, realizando 

experiências em conjunto; 

• oferecer uma linha de produtos de qualidade superior e mais diversificada; 

• exercer uma maior pressão no mercado, aumentando a força competitiva em 

benefício do cliente; 

• compartilhar recursos, com especial destaque aos que estão sendo subutilizados; 

• fortalecer o poder de compra; 

• obter mais força, para atuar nos mercados internacionais. 

Formas de Redes de empresas 

Segundo Batalha & Silva (2001), o conceito de redes de empresas refere-se a 

uma “estrutura de ligações entre atores de um sistema social qualquer”. Já Jarillo (1998) 

define redes como acordos resolutos de longo-prazo entre organizações distintas, mas 

ligadas pelo lucro que permitem a essas empresas ganhar ou manter vantagem 

competitiva sobre seus concorrentes pela otimização dos custos das atividades e 

minimização dos custos de coordenação. 

Pode-se diferenciar na literatura dois enfoques associados ao conceito de rede de 

empresas. Um primeiro deles é o enfoque intra-empresa, ou seja, diz respeito a ligações 

e contratos fechados entre membros de setores funcionais diferentes como forma de 

diminuir a burocracia própria do sistema administrativo (Charam, 1997). 
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Outro enfoque dado ao conceito de redes de empresas está ligado às relações 

existentes inter-empresas, ou seja, aos conjuntos de relações externas à uma dada 

organização, incluindo sua teia global de alianças e joint ventures (Grandori & Soda, 

1995). Santos et al. (1994) apontam dois tipos básicos de redes de cooperação inter-

empresariais: redes verticais de cooperação e redes horizontais. 

Ainda dentro da tipificação de redes de cooperação inter-empresas, Grandori & 

Soda (1995) identificam três tipos básicos de redes sob o critério da formalidade ou 

informalidade das relações entre as empresas: redes sociais (informais), redes 

burocráticas (existência de contrato formal) e redes proprietárias (formalização de 

acordos relativos ao direito de propriedade). 

Rodrigues (2003), por seu turno, ressalta alguns pré-requisitos para a sua 

formação: 

− Informação sobre os reais benefícios de participar de uma rede; 

− Confiança entre os participantes; 

− Colaboração mútua; 

− Estrutura de governança capaz de diminuir a assimetria de poder entre seus 

participantes. 

 A cooperação existente nas redes tem inovado as relações intra e inter-empresas, 

levando à criação de uma nova arquitetura organizacional (Batalha & Silva, 2001) que 

pode trazer importantes benefícios.  

Benefícios das Redes de empresas 

Atuação em grupo traz inúmeros benefícios às empresas associadas, como o 

conhecimento, acesso à inovação tecnológica, o desenvolvimento gerencial, a difusão 

de produtos e serviços, desenvolvimento da integração e cooperação, redução de custos 

de produção e dos riscos de investimento, ampliação da escala produtiva e das 

dimensões e participação de mercado (SEDAI/RS, 2000). 
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Esse ambiente de redes possibilita às micro, pequenas e médias empresas a troca 

de experiência e acesso a novos mercados, tornando possível a comunicação com outras 

culturas e outras empresas, obtendo com isto, parcerias no desenvolvimento de 

soluções, adaptando-se mais rapidamente a mudanças tecnológicas, sejam estas de 

produto, serviços e/ou gerenciais. 

De acordo com Dotto, Wittmann e Machado (2002), há diferentes formas de 

associativismo que podem ser adotadas pelas pequenas empresas, como:  

a) centrais de compra e venda, onde se negocia a oferta de um grupo de produtos 

ou os produtos de um determinado grupo de empresas;  

b) franquias em que uma empresa detém a marca e determina a metodologia e o 

fornecimento do produto e dos serviços;  

c) consórcios que são compostos por um número prefixados de empresas que se 

unem através de um contrato com objeto e finalidade bem definidas e determinadas, não 

podendo existir conselho ou diretoria e tampouco integralização de ações; e  

d) rede empresarial horizontal, que é a união de empresas homogêneas, de um 

mesmo segmento, que formalizam entidade juridicamente estabelecida, com objetivos 

de criar uma central de negócios em que a negociação é efetuada em conjunto e a 

compra é individualizada; definir uma marca comum; implementar novas oportunidades 

de negócio; estabelecer parcerias e desenvolver marketing compartilhado. 

Ao implementar um processo associativo de pequenas empresas observamos 

benefícios e, também dificuldades. Como principais benefícios proporcionados às 

pequenas empresas que participam de uma rede, citam-se:  

(a) definição de estratégias conjuntas;  

(b) preservação da individualidade;  

(c) proteção dos dados da empresa;  

(d) valorização de marcas;  

(e) compartilhamento de marketing;  
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(f) redução de custos de produção e riscos de investimentos;  

(g) intensificação da comunicação e do acesso à informação;  

(h) ampliação da escala produtiva e das dimensões de mercado; e  

(i) facilidades de acessos ao crédito e à capacitação gerencial (SEDAI/RS, 2000) 

Os principais problemas a serem superados são:  

(a) infidelidade dos associados;  

(b) excessos de expectativas;  

(c) falta de comprometimento com o processo; e  

(d) mudanças culturais de conscientização dos associados de que devem 

abandonar o individualismo, saber tolerar, ceder e aceitar o seu concorrente (na sua 

visão) como um semelhante e parceiro (Dotto; Wittmann e Machado, 2002). 

Todavia, a formação de uma rede de empresas pode também levar a um 

desalinhamento entre mercado e operações de uma empresa particular. 

2.5 Ferramentas para ilustrar o desalinhamento entre mercado e produção 

Existem duas abordagens principais na literatura que tratam dos assuntos de 

alinhamento e relações entre produtos e processos, a matriz de produto-processo e 

“perfilização” de produto. 

Para examinar a extensão da paridade entre as características de mercados de 

uma firma e as características de seus processo e investimentos em infra-estrutura 

existentes deve-se compreender a evolução daqueles fatores ao longo do tempo. Hill 

(1994) propõe a “perfilização” do produto como uma ferramenta prática para conduzir 

profissionais em um exame sistemático daqueles elementos de adaptação e como uma 

forma de ajudá-los a explicar aquelas interdependências para os gerentes de marketing, 

produção e outras áreas dentro da companhia. Os profissionais podem comparar dois 

perfis extraídos de determinadas continuidades que ilustram tipicamente escolhas 

baseadas em diversos aspectos relevantes de mercados, processo e infra-estrutura. Um 

perfil representa as características de produtos atuais, mercados, e estratégia da 
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produção de uma companhia, enquanto que o segundo descreve estas características no 

momento do investimento original da companhia. A Figura 2.3 abaixo representa a 

Matriz de produto-processo. 

Estrutura do Produto (estágio do ciclo de vida do produto) 

Estrutura do 
Processo (estágio 
do ciclo de vida 
do processo). 

I 
Baixo volume, 
baixa 
padronização, um 
de cada tipo. 

II 
Produtos 
múltiplos, baixo 
volume. 

III 
Poucos produtos 
principais, alto 
volume. 

IV 
Alto volume, alta 
padronização, 
produtos para 
venda 
(commodity). 

I 
Fluxo 
Desordenado 
(trabalho de 
oficina). 

Impressora 
Comercial 

  Vazio 

II  
Fluxo de Linha 
Desconectado 
(série). 

 
Equipamentos 
Pesados 

  

III  
Fluxo de Linha 
Conectado (linha 
de montagem). 

  Auto Montagem  

IV  
Fluxo Contínuo. 

Vazio   
Refinaria de 
Açúcar 

Figura 2.3 A matriz de produto-processo 

Fonte: Hayes e Wheelwright (1979) apud Hill (1998) 

A matriz de produto-processo (Hayes e Wheelwright, 1979) mostra como o ciclo 

de vida dos produtos das companhias (estrutura do produto) está relacionado com os 

estágios dos seus ciclos de vida do processo (estrutura do processo). De acordo com esta 

matriz, firmas com uma boa paridade entre seus produtos e sua estrutura do processo 

devem cair na diagonal da esquerda-acima para a direita-abaixo. 

2.6 O conceito de perfilização de produto 

2.6.1 Usando a “Perfilização” do produto para ilustrar o desalinhamento entre 

Mercado e Produção 

Conforme Hill et al. (1998) quando as companhias escolhem entre alternativas 

de processo, elas necessitam de um entendimento claro da mudança de alinhamento 
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entre a produção e as necessidades dos seus mercados. Avaliando quão bem os 

processos existentes se ajustam aos requisitos destes mercados e fazendo escolhas para 

satisfazer necessidades futuras são responsabilidades estratégicas críticas para a 

produção. A “perfilização” do produto pode ser usada para examinar o grau de 

alinhamento entre as necessidades dos mercados da companhia e as características do 

seu processo de produção e os investimentos de infra-estrutura existentes. Em seguida 

compara o perfil do produto com outra ferramenta, a matriz processo-produto, e 

examina a aplicabilidade de ambos em uma situação de descasamento típica. A análise 

detalhada em uma empresa indica que o perfil do produto é uma ferramenta valiosa para 

descobrir as origens dos desalinhamentos que ocorrem ao longo do tempo e para ilustrar 

o fenômeno aos executivos (Hill et. al., 1998). 

2.6.2 Como os mercados e a produção se tornam desalinhados 

A produção pode tornar-se de modo crescente desalinhada com os mercados da 

companhia por várias razões: 

� A companhia pode investir em um processo que abrange compensações que são 

inconsistentes com parte ou todos dos seus mercados. 

� A empresa pode aplicar uma estratégia de produção em dois ou mais mercados. 

� A companhia pode decidir reduzir sua capacidade de produção total realocando 

produtos de uma planta para outra, como resultado permitem a uma planta 

reduzir de tamanho ou fechar para melhorar os níveis de utilização das outras. A 

planta receptora, embora tecnicamente capaz de produzir os produtos 

realocados, freqüentemente se encontra incapaz de acompanhar as novas 

demandas de mercado. 

� A planta de menor-custo dentro de um grupo de plantas na corporação que faz o 

mesmo produto pode atrair negócio de companhias irmãs. Os negócios novos 

requerem freqüentemente suporte para diferentes exigências de mercado, 

conduzindo a uma deterioração do desempenho nesta "melhor" planta. 
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� A companhia pode falhar em perceber mudanças graduais nas necessidades de 

mercado porque usa análises que comparam o ano atual apenas com o ano 

anterior.   

2.6.3 Produto perfilado 

Como um caminho alternativo de explorar as origens de problemas, desenvolve-

se um perfil do produto. Primeiro seleciona vários aspectos de produtos, vendas, 

manufatura e infra-estrutura que são relevantes ao problema. Em seguida usa-se dois 

critérios para selecionar estes aspectos de uma longa lista de dimensões. (Hill 1994): 

1) Eles devem relacionar os assuntos refletindo as dimensões estratégicas das 

vendas, dos produtos e da manufatura; 

2) O número de aspectos selecionados deve ser mantido pequeno de modo que o 

resultado seja descomplicado e ilustre claramente o assunto. 

Logo, para cada dimensão escolhida, exibi-se as duas típicas posições extremas 

contínuas que é o resultado da escolha do processo. Por exemplo, considere a dimensão 

da gama de produtos. Em um ambiente de trabalho, tipicamente companhias 

controlariam uma extensiva gama de produtos usando máquinas de propósito gerais e 

operários altamente qualificados. De outro lado, empresas que usam um processo de 

linha normalmente fabricariam um único produto ou uma pequena gama de produtos em 

altos volumes usando boas máquinas. A direção de partida para corrigir significa a 

continuidade entre os dois extremos e caracteriza a gradual mudança na série de 

produtos como o processo de escolha de movimento de trabalho, por grupo, em linha. A 

Figura 2.4 a seguir representa o Perfil do produto de Hill (1998), base deste trabalho. 
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Figura 2.4 – Perfil do produto de Hill (1998) 

 O perfil do produto mostra como certos aspectos dos mercados de companhia 

mudaram, principalmente para uma mudança (à esquerda) nas demandas colocadas nas 

fabricações (círculos sólidos). Isto invariavelmente resultou em um desalinhamento com 

as características dos processos. 

2.7 Modelos de operações de supermercados 

2.7.1 Varejo e os modelos de negócios em supermercados 

Moura (2004) cita o dicionário Houaiss para conceituar a palavra varejo, que 

tem diversos significados, no qual destacam-se o ato de varejar, que significa, entre 

outros, medir com varas, em especial peças de tecido. No inglês varejo (retail) deriva da 

palavra francesa retaillier, que significa cortar um pedaço ou em pequenas partes. 

Varejo é um conjunto de atividades de negócios que adiciona valor a produtos e 

serviços vendidos a consumidores para seu uso pessoal e familiar (Levy et all, 2000). 

Sendo assim, o termo varejo destina-se a comercialização em pequenas quantidades de 

produtos, com a adição de valores para o consumidor final. Ainda Levy (2000), versa 

que a classificação do varejo, pode ser dada em função de quatro elementos: o tipo de 

mercadoria vendida, a variedade e sortimento das mercadorias vendidas, o nível de 

atendimento ao cliente e o preço da mercadoria. 

No Brasil, a classificação de varejo mais utilizada e adequada ao mercado, 

beseia-se na empregada pelo censo da consultoria AC Nielse, descrito na Tabela 2.4. 
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Este classifica em quatro categorias fundamentadas em uma associação de dois dos 

elementos descritos anteriormente por Levy (2000), o tipo de mercadoria vendida e o 

nível de atendimento ao cliente. Segundo Moura (2004), os supermercados estão 

classificados no nível de auto-serviço, com base nos dados do Censo AC Nielse (2000) 

descrito na Tabela 2.4, percebe-se que este nível compreende 7,8% do número de lojas 

varejistas estabelecidas no Brasil, respondendo por 58% de todo o faturamento. 

 
Tabela 2.4 – Quantidade e participação nas vendas do varejo brasileiro por tipo de loja. 
Fonte: AC Nielse, Estrutura do varejo Brasileiro, Censo 2000. 
Tipo de Lojas Descrição Número 

de lojas 
Número 
de lojas 

(%) 

Volume de 
vendas 

varejo (%) 
Auto-serviço Supermercados (lojas a partir de 1 check-

out), lojas de conveniência 
57.754 7.8 58.0 

Tradicionais Armazém, empórios, mercearias e padarias 269.438 36.6 15.0 
Farma-
cosméticos 

Farmácias, drogarias e perfumarias 60.045 8.2 13.0 

Consumo local Bares, restaurantes, lanchonetes e adegas 
com consumo local 

349.389 47.4 14.0 

Total  736.626 100 100 

Percebe-se que o varejo de auto-serviço, onde os clientes assumem o papel de 

localizar, comprar e selecionar os produtos assume a maior parte do faturamento do 

setor. 

 Segundo Moura (2004), a diversificação dos tipos de lojas encontradas no 

varejo, conforme Kotler (1998) ocorre para atender às preferências variadas em relação 

a diferentes níveis e tipos de serviços dos consumidores. Assim, para atenderem as 

expectativas de seus mercados, os varejistas podem posiciona-se em quatro níveis de 

serviços citados por Kotler (1998 – apud Moura, 2004) como sendo: 

• Auto-serviço – Caracterizado por transferir para o consumidor o processo de 

localizar, comparar e selecionar os produtos desejados. 

• Varejo de auto-seleção – Envolve consumidores a procura de bens com alguma 

assistência de vendedores. 

• Varejo de serviço limitado – Fornece mais assistência de venda em razão de 

oferecer maior número e produtos de compra comparada que demandam informação de 

vendedores. 
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• Varejo de serviço completo – É composto por lojas que possuem vendedores 

preparados para orientar o consumidor em todas as fases do processo de localização, 

comparação e seleção de compra. 

Os supermercados, objetivo de estudo deste trabalho, enquadram-se no nível de 

auto-serviço, como é conhecido atualmente, tendo sua origem em meio a depressão 

econômica de 1930, conseqüente da queda da bolsa de valores de Nova York, nos 

Estados Unidos. A idéia partiu de Michael Kullen, ao escrever a seus patrões uma carta 

sobre sua nova estratégia de vendas: “Devemos vender por auto-serviço (self-service) 

oferecendo 300 artigos ao preço que nos custaram, 200 com lucro e o restante com 10 a 

15% de lucro” (Levy, 2000). Seus patrões não gostaram da idéia e o demitiram, mas ele 

conseguiu abrir seu próprio negócio: o King Kullen Supermercados (Levy, 2000; 

SuperHiper, Novembro/1998). 

Segundo a ABRAS (associação Brasileira de Supermercados - apud Moura 

2004) em 1947 aparece à primeira loja de auto-serviço na área de alimentos no Brasil. 

Foi implantada no cento de São Paulo e pertencia a Frigorífico Wilson, empresa de 

origem americana. Os primeiros hipermercados surgiram no decorrer da década de 70, 

impulsionados por transformações ocorridas na cidade, especialmente no setor viário 

com o automóvel ganhando destaque como meio de locomoção particular. Seu principal 

objetivo era atender uma grande área territorial. O primeiro hipermercado foi instalado 

pelo Peg Pág, de Pacheco de Castro, em março de 1971, em São José dos Campos (SP). 

Para Moura (2004) o mercado supermercadista desde sua origem tem se 

destacado como sendo o principal meio de distribuição e abastecimento de produtos 

alimentícios do Brasil. Baseado no ranking anual da ABRAS, pode-se ter um retrato 

desse setor e sua participação no PIB brasileiro. A Tabela 2.5 apresenta sua evolução de 

1996 a 2001. 

A Tabela 2.5 fornecerá a classificação dos tipos de lojas de supermercados 

conforme ABRAS, já que a maior dificuldade de estudos hoje é basear-se por 

classificações de outros países. 
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Tabela 2.5 - Classificação dos tipos de lojas de supermercados conforme ABRAS 
Fonte: Revista SuperHiper Setembro/1998 
Classificação dos tipos de lojas de supermercados conforme ABRAS 
Formato de 
lojas 

Área de 
vendas/m² 

Nº. médio 
de itens 

% de vendas 
não alimentos 

Número 
Check-outs 

Seções 

Loja de 
conveniência 

50-250 1.000 3 1-2 Mercearia, frios e 
lacticínios, bazar e 
Snacks 

Loja de 
sortimento 

200-400 700 3 2-4 Mercearia, horti-fruti, 
frios e lacticínios, bazar 

Supermercado 
compacto 

300-700 4.000 3 2-6 Mercearia, horti-fruti, 
carnes e aves, frios e 
lacticínios, Bazar 

Supermercado 
convencional 

700-2.500 9.000 6 7-20 Mercearia, horti-fruti, 
carnes e aves, Peixaria e 
Padaria, frios e lacticínios 

Superloja 3.000-
5.000 

14.000 12 25-36 Mercearia, horti-fruti, 
carnes e aves, Peixaria e 
Padaria, frios e 
lacticínios, têxtil 

Hipermercado 7.000-
16.000 

45.000 30 55-90 Mercearia, horti-fruti, 
carnes e aves, Padarias, 
frios e lacticínios, Bazar 

Loja 4.000-
12.000 

7.000 8 30-50 Mercearia, horti-fruti, 
carnes e aves, Padarias, 
frios e lacticínios, Bazar 

Clube 
Atacadista 

5.000-
12.000 

5.000 35 25-35 Mercearia, horti-fruti, 
carnes e aves, Atacadista 

Além das lojas mencionadas na Tabela 2.5, existem uma outra constituição de 

varejo supermercadista advinda da internet e economia digital, o varejo virtual. Seja 

como mais um canal de vendas e comunicação com os clientes como se percebe nas 

“Lojas Americanas” e “americanas.com” ou com o único canal, dando origem a uma 

nova perspectiva para empreendedores varejistas como é o caso do “submarino.com.br” 

(Moura, 2004). 

2.7.2 A segmentação do comércio varejista de alimentos 

Para Figueiredo e Mello (2004), o comércio varejista pode ser segmentado de 

várias formas, por exemplo conforme a área de vendas - as lojas podem ser pequenas, 

médias ou grandes. O tamanho da loja influencia a sua segmentação quanto ao público e 

tipo de compra. 

No caso das grandes – hipermercados – normalmente são lojas localizadas em 

rodovias de acesso aos centros urbanos ou em grandes vias de circulação, com amplas 

áreas de estacionamento e área de vendas superior a 5.000 m². Seguem o conceito one-
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stopshopping (compras em uma única parada), atendendo amplamente as necessidades 

dos consumidores tanto de produtos alimentícios como não alimentícios, incluindo 

vestuário, cama, mesa e banho e eletrodomésticos (BNDES, 2000). Apresentam alto 

giro de mercadorias e baixa margem de lucro, focando seus lucros nos volumes de 

vendas. Para lojas com esse perfil, cada compra realizada por um cliente apresenta 

valores altos, isto é, compra média alta. 

Os supermercados são lojas de vizinhança, localizadas em bairros, com área 

superior a 350m². Trabalham com o conceito de auto-serviço, contemplando um mínimo 

de dois PDVs (pontos de venda). Em geral os produtos comercializados são: alimentos, 

nos setores de mercearia, carnes, frios, laticínios e hortifrutigranjeiros; limpeza; 

perfumaria; higiene pessoal; bebidas e bazar (BNDES, 2000). 

Lojas do tipo supermercado ainda podem ser classificadas em pequenas, médias 

e grandes. As pequenas, com área de vendas entre 250m² e 1.000 m², localizam-se em 

vizinhanças de grande circulação, não possuem estacionamento e, em geral, apresentam 

pouca variedade de itens e profundidade restrita, concentrando-se em artigos de 

primeira necessidade, onde se verifica um ticket médio baixo, pois o cliente compra na 

maioria das vezes artigos para reposição imediata. 

Nos supermercados de tamanho médio (área de vendas entre 1.000m² e 2.500m²) 

e grande (área de vendas entre 2.500m² e 5.000m²) o perfil de compra é um pouco 

diferenciado, pois muitos clientes realizam suas compras mensais ou de volume superior 

à compra de simples reposição. O ticket médio em geral é mais alto, pois os clientes ao 

realizarem compras mais significativas, apresentam maior chance de adquirir supérfluos 

– compra por impulso, traduzindo em uma venda com maior margem de lucro. Para 

lojas com esse perfil de venda, o estacionamento é um serviço indispensável ao cliente. 

Observando-se as grandes redes, verificamos que em geral elas operam com 

diferentes bandeiras (nome fantasia). Para cada uma das bandeiras utilizam-se 

estratégias diferenciadas (Porter, 1986), visando atrair e satisfazer às necessidades de 

diferentes parcelas da população. É perfeitamente coerente, por exemplo, que uma 

mesma cadeia tenha lojas onde predominam nas prateleiras produtos populares e, ao 
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mesmo tempo, sob outra bandeira, lojas voltadas para as classes A/B, oferecendo um 

volume maior de produtos sofisticados (MCM, 2003). 

2.7.3 Estruturação do setor varejista para ganhar competitividade 

No Brasil, os pequenos supermercados estão se organizando de forma a 

aumentar a competitividade através da formação das centrais de compra. Segundo 

levantamento feito pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) em 

setembro/01, foram contabilizadas 90 dessas associações de empresas que formam redes 

e que representavam um faturamento de 2 (dois) bilhões de reais (Barcellos, 2002 – 

apud Machado et al., 2003). 

Para Parente (2000), o varejo vem assumindo uma importância crescente no 

panorama empresarial no Brasil e no mundo. A medida em que elas se expandem, 

passam a adotar avançadas tecnologias de informação e de gestão, desempenhando um 

papel importante na modernização do sistema de distribuição e da economia brasileira. 

Nesse contexto cresce sistematicamente a formação de grupos, cuja intenção é 

aumentar o volume de compra para negociar melhor com fornecedores. A indústria, ao 

mesmo tempo em que acompanha a concentração do mercado sob controle de poucos 

grandes grupos varejistas, nem sempre tem como atender o mercado pulverizado dos 

pequenos, de forma que as centrais de compras abrem as portas de pequenos mercados 

varejistas cujo porte não permite o acesso a determinados produtos (FERREIRA, 2001). 

Para as micro e pequenas empresas de varejo alimentício se manterem presente 

no mercado, devido à concorrência das grandes cadeias de lojas, precisam encontrar 

estratégias para se tornarem mais competitivas, hoje visualizadas em estruturas 

organizacionais em rede. 

A implantação da rede de comércio varejista de alimentos do Programa Redes de 

Cooperação, no Rio Grande do Sul 

A formação de redes empresariais, estimulada pelo governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, originou-se de um Programa denominado Redes de Cooperação, 

desenvolvido em parceria entre a SEDAI (Secretaria Estadual de Desenvolvimento e 

dos Assuntos Internacionais do Estado) e seis Universidades do Rio Grande do Sul 
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(UNISC, FEEVALE, UCPEL, UCS, UPF e UNIJUI) objetivando o desenvolvimento 

econômico das suas regiões, através do fortalecimento das pequenas e médias empresas. 

Os resultados deste benefício podem ser citados como:  

(a) ganho aproximado de 10% nas negociações com fornecedores;  

(b) as lojas aumentaram o mix de produtos;  

(c) todas as pessoas que trabalham nas lojas passaram a utilizar uniformes 

padrões da rede;  

(d) as empresas estão migrando para a padronização das suas fachadas, sendo 

que algumas que já o fizeram, obtiveram uma ampliação do mercado de atuação em 

torno de 60%;  

(e) mensalmente são realizadas promoções de produtos, através de panfletos 

distribuídos por todos os associados e, em algumas regiões, são utilizados jornais, rádios 

e TV, como veículos de divulgação; e  

(f) foi desenvolvido um site para os associados trocarem informações e onde 

todos tem a possibilidade de fazer as suas compras, aumentando o seu mix de produtos e 

poder de negociação com os fornecedores parceiros. 

2.7.4 Classificação de Supermercados e Hipermercados 

Supermercados 

Para Araújo (2006) Supermercados caracterizam-se por oferecer no sistema de 

auto-serviço uma variedade de bens de coveniência necessários para o dia-a-dia das 

famílias. Por essa característica, têm como forte apelo a conveniência de sua 

localização, não necessitando localizar-se em centros comerciais nem estar próximos de 

competidores. 
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Figura 2.5 Área de Isocotas 

Fonte: Araújo (2006) 

 

Normalmente, quanto mais próximo está o consumidor de um supermercado, 

maior sua força de atração sobre o mesmo. Uma maneira de dimensionar seu potencial 

de mercado, é traçando isocotas ao redor do mesmo (podem ser de 500 metros, por 

exemplo), em geral em número de três. O segundo passo é estimar sua capacidade de 

retenção de clientes dentro de cada isocota. Por exemplo, poder-se-ia estimar que a 

retenção de clientes na primeira isocota é de 90%, na segunda é de 50% enquanto que 

na terceira é de 10%. Considerando-se a área coberta por cada isocota e a densidade 

populacional da área, tem-se o mercado potencial para o mesmo. 

Deve-se considerar, para efeito de perda de clientes para os competidores 

diretos, sua localização, área de salão de loja (em m²) e nº de checkouts. Quanto maiores 

forem esses fatores, mais o supermercado tem condições de oferecer maior variedade de 

produtos aos clientes e mais condições de atendimento rápido. 

Hipermercados 

Segundo Araújo (2006) O hipermercado é uma evolução do supermercado. É 

um formato de estabelecimento que somente é possível ancorado na credibilidade de 

marcas bem estabelecidas de cadeias de supermercados. 

Semelhantemente aos shopping centers, os hipermercados se situam fora de 

áreas comerciais estabelecidas, tornando-se também destinações de compra. No caso, 
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destinações de compra com âncora única, à qual se agregam alguns outros 

estabelecimentos comerciais e prestações de serviços, a critério do estabelecimento 

empreendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Exemplo de Hipermercado 

Fonte: Araújo (2006) 

Em termos de composto de mercadorias, o hipermercado incorpora uma série de 

seções que praticamente inexistem nos supermercados, como: eletro-eletrônicos, 

informáitica, CDs e DVDs, brinquedos, papelaria, móveis, confecções, calçados etc. 

Diferentemente da comunicação utilizada pelos shopping centers, seu apelo 

fundamental é o preço, extensivamente divulgado através de mídia eletrônica e material 

impresso. 

O tempo de permanência do consumidor no hipermercado é consideravelmente 

menor do que o tempo passado em shopping centers. Em função das distâncias e tempo 

envolvidos no processo de compra, são muito utilizados na realização das grandes 

compras mensais para consumo familiar. 

2.8 Um modelo preliminar de perfilamento de operações de supermercados 

Tomando por base o trabalho de Hill (1998), sobre a perfilização de produtos, 

foi possível a atribuição de devidas modificações e adaptações, até conseguir chegar ao 

aperfeiçoamento resultando em um modelo voltado para produção de serviços, o qual 

será a base desta pesquisa, desta forma será descrito abaixo toda a análise realizada para 

se chegar ao modelo final responsável por identificar as características típicas dos perfis 

de produtos/mercado e operações. 
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Tipos de lojas de supermercados 

De acordo com a Revista SuperHiper Setembro/1998, apresentado na Tabela 2.5 

- Classificação dos tipos de lojas de supermercados conforme ABRAS, foram 

encontrados 8 formatos de loja (Loja de conveniência, Loja de sortimento, 

Supermercado compacto, Supermercado convencional, Superloja, Hipermercado, Loja, 

Clube Atacadista), para efeito de estudos foram escolhidos o Supermercado compacto, 

Supermercado convencional e o Hipermercado. 

Tamanho da área de vendas 

Para o tamanho da área de vendas, obtivemos duas fontes de dados, o qual foi 

escolhido os índices apresentados pela Revista SuperHiper (1998) com dados da Abras, 

utilizados em uma pesquisa na mesma linha por Moura (2004). 

Tabela 2.6 Tamanho de área de vendas 

Aspecto Supermercado 

Compacto 

Supermercado 

Convencional 

Hipermercado 

Tamanho área de vendas (Abras - 
Revista SuperHiper-Setembro/1998 
apud Moura, 2004) 

300 - 700 (m²) 700 – 2.500 (m²) 7.000–16.000 (m²) 

Tamanho área de vendas (Figueiredo 
e Mello, 2004) 

250 – 1.000 (m²) Tamanho médio 
1.000-2.500 (m²) e 

grande 2.500 -
5.000(m²) 

Superior a  
5.000 (m²) 

Número de Itens e Número de Check-outs 

Para o número de itens e check-outs, foi utilizado como base os dados da Revista 

SuperHiper (Setembro/1998) apud Moura (2004) que revela números da Abras que 

variam de 4.000, 9.000 e 45.000 itens para supermercados compacto, convencional e 

hipermercado e para os Check-outs uma variação de 2-6, 7-20 e 55-90. 

Localização 

Para alguns itens foram encontradas mais de uma classificação, sendo feito uma 

análise da classificação com o propósito de escolher a que mais se adeque, ou adapta-la 

melhor a realidade estudada, como vemos, no caso da localização, Campos (2000) 

identifica supermercado compacto, convencional e hipermercado, como (1) ruas de 

bairro, (2) ruas ou avenidas principais do bairro, (3) e pontos de encontro de avenidas 

principais; desta forma buscou-se uma adaptação para a realidade local dos 
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supermercados de Natal, como sendo de (1) vizinhança, (2) vizinhança, (3) e bairros, 

Shoping centers e locais isolados. 

Tabela 2.7 Localização 

Aspecto Supermercado 

Compacto 

Supermercado 

Convencional 

Hipermercado 

Localização 
(Campos, 2000) 

Ruas de Bairro Ruas ou avenidas 
principais do bairro 

Pontos de encontro de 
Avenidas principais 

Localização Vizinhança 
 

Vizinhança 
 

Bairros, Shoping Centers e 
Locais isolados 

Área para estacionamento 

Com relação à Área para estacionamento, foi percebido por uma analise visual, 

que a área para estacionamento seguia índices de 0 a 0,5 a área de loja para 

supermercado compacto, 0,5 a 1 vez a área de loja para convencional e  para 6 vezes a 

área de loja hipermercado. 

A Lei Nº 3.271 de 15 de Janeiro de 1999, apresenta em sua classificação 01 vaga 

de veículo para cada 50,00 m² de área construída, que ao realizarmos o presente 

calculo encontramos de 6 a 14 vagas para supermercado compacto, de 14 a 50 vagas 

para supermercado convencional e de 140 q 320 vagas para hipermercados. 

Seguindo uma adaptação a Figueiredo e Mello (2004), encontramos a análise 

que mais se aproximou da realidade local, sendo nenhuma ou alguma vaga para 

supermercado compacto, de 2 a 3 vezes a área de loja para supermercado convencional 

e 4 vezes a área de loja para hipermercado. 

Tabela 2.8 Área para Estacionamento 

Aspecto Supermercado 

Compacto 

Supermercado 

Convencional 

Hipermercado 

Área para Estacionamento de 
acordo com análise visual 

0 a 0,5 a área de 
loja 

0,5 a 1 vez a área 
de loja 

6 vezes a área de 
loja 

Área para Estacionamento - Lei Nº 
3.271 de 15 de Janeiro de 1999 - 
01 vaga de veículo para cada 
50,00 m² de área construída 

6 a 14 14 a 50 140 a 320 

Área para Estacionamento 
(Figueiredo e Mello, 2004) 

Nenhuma ou 
algumas vagas 

2 a 3 vezes a área 
de loja 

4 vezes a área de 
loja 

 A tabela 2.9 a seguir apresenta uma síntese da análise de perfilização de 

produto/mercado e operações a ser utilizada. 
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Tabela 2.9 Análise de Perfil de Produto Mercado e Operações 

Aspectos de Perfis de supermercados 
PRODUTO/MERCADO Compacto Convencional Hipermercado 
Área de Influência Bairro  Cidade 
Variedade Pequena  Grande 
Introdução novos Produtos Baixa  Alta 
Ofertas Bebidas Importadas Pequena  Grande 
Oferta Eletrodomésticos Nenhuma Mínima Grande 
Oferta de Vestuários Nenhum Mínima Grande 
Oferta de Perfumaria Pequena  Grande 
Oferta Descartáveis (festas)  Pequena  Grande 
Oferta de Bazar Pequena  Grande 
Nº médio de itens (a) 4.000 9.000 45.000 
% vendas não alimentos (a) 3 6 30 
Área de Abrangência Vizinhança Bairro e áreas dos bairros 

vizinhos 
Cidade 

Preço (c) Acima da Média Média Abaixo da média 
Composição no Mix (e) Predomínio de alimentos 

(principalmente não perecíveis) 
no Mix 

Equilíbrio de alimentos e 
não-alimentos no Mix 

Participação maior de não-
alimentos no mix, produtos e 
serviços complementares na 

linha de acessórios para a 
casa, automóveis, etc. 

Perfil das vendas (b) Artigos para reposição imediata Compras mensais ou de 
volume superior à compra de 

simples reposição, maior 
chance de adquirir supérfluos 

Compra de valores médio alto 

Promoção (c) Moderada Uso intensivo de 
propaganda, 

cupons, folders e 
promoções 

Uso intensivo de 
propaganda, 

cupons, panfletos 
e promoções. 

OPERAÇÕES: PROCESSOS 
Localização (c) Vizinhança 

Ruas de Bairro 
Vizinhança 

Ruas ou avenidas principais 
do bairro 

Bairros, Shoping Centers e 
Locais isolados  

Pontos de encontro de 
Avenidas principais 

Área de Estoque fora da loja 1 a 50 (m²) 51 a 100 (m²) 101 a 200 (m²) 
Tamanho área de vendas (a) 300 - 700 (m²) 700 – 2.500 (m²) 7.000–16.000 (m²) 
Área da Padaria Não há necessidade  Há necessidade 
Área de Açougue e Frios Sim, cortando a pedido Misto Produtos já pré-embalados, 

preparados, processamento a 
parte, bandeja 

Área para Frigorífico Nenhuma Similar à área de venda de 
carne 

Maior que a área de venda de 
carne 

Área para Estacionamento (b) 
(d) 

Nenhuma ou algumas vagas 2 a 3 vezes a área de loja 4 vezes a área de loja 

Freq de Reposição Estoques Baixa  Alta 
Empregados 7/100m² (e) 43 a 100 100 a 357 1.000 a 2.286 
Check-outs (a) 2-6 7-20 55-90 
Cartão de Compras Financeira Financeira Próprio 
Condições de venda e prazo de 
pagamento 

Avista, cartões Avista, cartões Cartão próprio, todos os 
cartões 

Sistema Controle de Estoque Pequeno  Grande 
Nº de Seções (a) Mercearia, horti-fruti, carnes e 

aves, frios lacticínios e bazar 
Mercearia, horti-fruti, carnes 

e aves, Peixaria e Padaria, 
frios e lacticínios 

Mercearia, horti-fruti, carnes 
e aves, padaria, frios, 

lacticínios e bazar 
Entrega em Domicílio Realiza  Não Realiza 
OPERAÇÕES: INFRAESTRUTURA 
Gerencial Profissional Baixa  Alta 
Delegação de Poder Baixa  Alta 
Padronização do Trabalho Baixa  Alta 
Sistemas de Informação Baixa  Alta 
Setor de Pessoal Terceirizado Próprio Da Matriz 
Contabilidade de Custos Terceirizado Próprio Da Matriz 

Fonte: (a) Abras - Revista SuperHiper (Setembro/1998) apud Moura (2004); (b) Figueiredo e Mello 
(2004); (c) Campos (2000); (d) Lei Nº 3.271 de 15 de Janeiro de 1999; (e) Santos et al (1996) 
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Capítulo 3 

Metodologia da Pesquisa de Campo 

 

 

 

 

 

 Este capítulo tem como ponto principal discorrer sobre a metodologia utilizada 

no processo do desenvolvimento deste estudo de caso, no sentido de esclarecer os 

procedimentos e entendimentos adotados no decorrer do trabalho. 

Neste capítulo encontram-se os tópicos: tipologia do estudo, onde tipifica e traz 

ao entendimento do leitor a forma de como está conceituado o estudo de caso; escolha 

do caso, onde se trata da forma como foram analisadas e escolhidas as empresas e 

gerado o caso a se estudar; metodologia da coleta de informação, que trata sobre a 

conduta utilizada dentro da empresa quando dos momentos de entendimento de seus 

procedimentos e decisões internas; método de análise, que trata da matriz base deste 

estudo. 

3.1 Tipologia do Estudo 

Como pesquisa, o estudo de caso contribui, para a compreensão dos fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais e políticos. Não surpreendentemente, o estudo de 

caso vem sendo uma estratégia comum de pesquisa na psicologia, na sociologia, na 

ciência política, na administração, no trabalho social e no planejamento (Yin, 1983). 

Segundo Voss et. al. (2002) a pesquisa de estudo de caso tem sido um dos 

métodos de pesquisa mais poderosos em gestão de operações, inclusive no 

desenvolvimento de novas teorias, sendo usado amplamente na pesquisa realizada na 

Europa, mas sendo menos comum nos Estados Unidos.  
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O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos 

contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos relevantes. O 

estudo de caso conta com muitas técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, mas 

acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são incluídas no repertório de 

um historiador: observação direta e série sistemática de entrevistas. Novamente, embora 

os estudos de casos e as pesquisas históricas possam se sobrepor, o poder diferenciador 

do estudo é sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências – 

documentos, artefatos, entrevistas e observações (Yin, 2001). 

Ainda segundo Yin (2001), um estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites do fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos. A pesquisa de estudo de caso pode incluir e mesmo ser limitada às evidências 

quantitativas, não devendo ser confundido com uma pesquisa qualitativa. 

Segundo Handfield e Melnyk (1998) apud Slack et al. (2002), a pesquisa de 

estudo de caso pode ser classificada em exploratória, de construção de teoria, para testar 

teorias, para estender ou refinar teorias. Este estudo de caso em particular testa uma 

teoria já conhecida, trabalhada e adaptada com base no conceito de Perfilização do 

Produto de Terry Hill (1994), inicialmente voltada para a manufatura, que apresenta 

como foco neste trabalho o setor de serviços. 

3.2 Escolha do Caso 

O presente trabalho foi desenvolvido tomando por base à linha de pesquisa 

destinada a “estratégia de operações”. Em seguida definiu-se a base da pesquisa 

estruturando assim o trabalho, embasado pela pesquisa no setor varejista de 

supermercados, no sentido de encontrar a empresa que se encaixasse no perfil desejado. 

Na busca de um supermercado com as características estimadas para a pesquisa, 

identificou-se que o RedeMais Supermercados, se adequava as necessidades deste 

trabalho, o qual se enquadrava ao perfil estipulado, visto as peculiaridades de sua 

estrutura organizacional e situação de seus objetivos corporativos. Em conformidade 
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com a Direção da Rede de Supermercados, teve iniciado o trabalho de pesquisa nas 

instalações da rede. 

Como se tratava de uma rede de supermercados, se fez necessária a escolha de 

um supermercado base, identificando assim as condições satisfatórias de estudo que o 

Supermercado DaTerra oferecia dentro dos supermercados da RedeMais. 

3.3 Metodologia da Coleta de Informação 

A primeira fase da pesquisa foi realizada com a coleta de dados secundários 

através de pesquisa documental em trabalhos científicos, no banco de teses da Capes, 

Sciencedirect, Emeraldinsight, artigos do Enegep, Anpad, Enanpad, arquivos públicos, 

particulares e fontes estáticas a fim de formular um quadro teórico referencial com 

relação a redes de empresas, gerando a criação de um quadro amostral e a possibilidade 

de verificação do atual cenário das redes e estratégias de cooperação das empresas do 

Estado do Rio Grande do Norte. 

A segunda fase da pesquisa foi realizada através da coleta de dados primários 

com uma pesquisa de campo na empresa, seguindo as etapas: Reuniões preliminar com 

o Diretor-Presidente do RedeMais DaTerra, desenvolvendo assim um cronograma das 

atividades internas no supermercado DaTerra. Partindo então para a fase de observação 

direta no interior da loja com duração de três semanas, onde a cada dia realizava-se um 

trabalho em cada setor diferente do supermercado, possibilitando o conhecimento de 

todos os setores, o funcionamento dos mesmos e os procedimentos utilizados pelos 

funcionários, com o objetivo de delinear um diagnóstico empresarial no RedeMais 

DaTerra e nos demais supermercados da rede de cooperação, possibilitando uma análise 

do cenário em que faz parte as redes de empresas, o que servirá de parâmetros para a 

validação dos processos de negócios existentes, relatando assim os resultados atingidos.  

Com relação aos procedimentos técnicos de coleta, foi necessário conhecer e 

documentar as demandas e expectativas dos clientes-chave da empresa, utilizando a 

aplicação de questionário com os clientes em horário de funcionamento da loja, onde os 

mesmos estavam fazendo suas compras. Sendo aplicado um número de 80 questionários 

com os clientes do RedeMais DaTerra. De forma a identificar itens como a freqüência 



 

 50 

com que os mesmos executam suas compras, a distância que mora do supermercado e a 

forma de transporte que se utiliza para chegar até o mesmo, outras indagações como a 

forma de pagamento, sua preferência na compra de determinados itens e o dia que 

prefere executar suas compras, dão suporte para traçar o perfil do cliente RedeMais. 

Em seguida fez-se a análise estatística dos dados, agrupando-os conforme a 

necessidade a fim de permitir que os processos fossem estudados e documentados. 

3.4 Método de análise 

O método de análise foi iniciado com as entrevista de familiarização do 

supermercado com o Diretor, e seguida pela observação de todos os procedimentos 

ocorridos nos respectivos setores do supermercado, se fazendo necessário uma posterior 

pesquisa com os clientes, no intuito de adquirir mais informações para um confronto 

com as informações existentes. 

A Metodologia de análise se deu com a exposição das características individuais 

dos supermercados da Rede que foram tomados como base para este estudo de caso. Na 

análise das características dos supermercados, foram tratados os aspectos das estratégias 

de operações segundo Terry Hill, o qual é demonstrado em sua matriz de perfilização 

dos produtos, que apresenta como pontos importantes a serem verificados: 

Características típicas dos perfis de produto/mercado e operações (Supermercado 

compacto, Supermercado convencional, Hipermercado) e Aspectos (Produtos/Mercados 

e Operações (Estrutura/processos e Infra-estrutura)). 

A matriz de perfilização do produto foi escolhida por descrever em cada um dos 

tópicos suas respectivas subdivisões, que ao final da análise possibilita traçar a forma na 

qual se encontra o alinhamento entre o mercado e suas operações. A análise é realizada 

utilizando-se por base a tabela 2.9 anteriormente apresentada no capítulo 2. 
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Capítulo  4 

Resultados e Discussão 

 

 

 

 

 

 Este capítulo tem em seu desenvolvimento a apresentação dos resultados e 

discussão do estudo de caso. Com o intuito de realizar uma discussão sobre o objeto de 

estudo e apresentar o entendimento das estratégias de operações e mercado analisada 

nos supermercados da RedeMais. 

 A partir da adaptação do conceito de pefilizar produto de Hill (1994) para o setor 

de serviços em redes de supermercados, o trabalho teve como resultado três seções de 

análise, primeiro a análise do perfil do produto/mercado escolhido, seguido pela análise 

do perfil de operações/processos e por fim a análise do perfil de operações/infra-

estrutura. 

4.1 O Setor Varejista de Supermercados 

Em Natal (RN), as primeiras lojas de varejo no formato de auto-serviço somente 

chegaram à segunda metade da década de 60, sendo inaugurada a primeira loja com 

nome de Supermercado em Natal: O Supermercado São Cristóvão, em setembro de 

1967. Atualmente, este cenário vem sendo marcado por grandes nomes como Carrefour 

Comércio e Indústria Ltda, Bompreço S/A Supermercados do Nordeste, Supermercado 

Nordestão Ltda, Lojas Americanas, Extra Supermercados, Supermercados Macro, e 

ainda por supermercados da região como RedeMais Supermercados, Atacadão 

Supermercados, Supershow Supermercados, Bom Dia Supermercados, Mercantil 

Rebouças Ltda, Ronaldo Souza de Araújo, Supermercados Serve Bem Ltda, 

Supermercados Queiroz e outros, resultando em um cenário de forte competitividade. 
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A RedeMais Supermercados é uma empresa do Setor Varejista de Alimentos, 

resultado de uma sucedida experiência de associativismo no Rio Grande do Norte, o 

qual teve início em 1998, como uma central de compras, a RNSuper, cujos objetivos 

eram de fortalecer as negociações comerciais entre associados e fornecedores para 

obtenção de maior competitividade, enriquecida pela união de esforços de mais de uma 

dezena de empreendedores, gerando mais de 700 empregos diretos e 1.000 empregos 

indiretos. 

No final de 2005, a RedeMais se caracterizava pela união de 12 empresários e 23 

lojas no Rio Grande do Norte, cuja principal característica é o mercado de vizinhança. 

Os supermercados da RedeMais estão distribuídos em torno do Rio Grande do Norte, 

nas cidades do Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, Canguaretama, Goianinha, Macaíba, 

Cruzeta, Currais Novos e São José de Mibipu. Em Natal duas lojas se destacam por se 

distanciar da estrutura modular da RedeMais, as lojas “RedeMais Airton Sena” e 

“RedeMais Ponta Negra” por terem como público alvo as classes A e B. 

A mais forte estratégia utilizada pela RedeMais Supermercados são suas 

promoções, famosa pela quarta-feira da moeda, a quinta-feira da verdura, a sexta-feira 

do açougue e o sábado onde entram em promoção o açougue e outros itens, embasada 

por uma forte publicidade via televisão e folhetos, que alimentam a imagem de 

“Supermercado do Bom Vizinho”. 

4.2 O RedeMais DaTerra 

Surgiu em 1997 apenas como Supermercado DaTerra Ltda, em seguida passou a 

fazer parte da RedeMais Supermercados, caracterizado como um típico supermercado 

de Bairro situado na  Rua Coronel Estevam, 1258 na Avenida 9 do Bairro do Alecrim, 

na cidade do Natal-RN, apresentando uma área de venda de aproximadamente 700m² 

com igual área para estacionamento, empregando um total de 57 funcionários. O 

RedeMais DaTerra esta dividido nos setores de Mercearia, Setor Administrativo, 

Verdura, Carnes e Frios com área para frigorífico, câmara refrigerada, Padaria, 

Expedição e Frente de Loja com um número de 10 check-outs. 
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O Supermercado DaTerra se destaca pela localização próxima a feira do 

Alecrim, tornando-se um típico supermercado de bairro famoso por utilizar uma 

estratégia voltada à forma de atendimento, ofertando produtos de mercearia nos setores 

de biscoitos e massas, festas (descartáveis), bazar (utilidades), perfumaria (higiene 

pessoal), limpeza, condimentos, cereais, bebidas, frios, lacticínios, horti-frutis, açougue 

e padaria, oferecendo ainda serviços de entrega em domicílio de alimentos. 

Parte das mercadorias do Supermercado DaTerra são negociadas pela central 

RedeMais, outra parte são vindas de fornecedores próprios do DaTerra e outra parte e 

conseguida a partir de leilões de atacadistas, possibilitando aos clientes um maior 

número de itens em promoção. 

4.3 Análise do Perfil Produto/Mercado Escolhido 

 Para a análise do perfil produto/mercado a Figura 4.1 abaixo, apresenta aspectos 

da RedeMais Supermercados como sendo um supermercados de bairro, de forma que 

indo de acordo com a área de influência o mesmo foi caracterizado como supermercado 

compacto. Vejamos a referida Figura: 

 

Figura 4.1 Análise de Perfil de Produto/Mercado 
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Os aspectos variedade de produtos e número médio de itens estão enquadrados 

em supermercado convencional, por apresentar em média 5.000 produtos destinados às 

classes B e C em uma considerável variedade apresentando ainda, mesmo que em 

poucas quantidades itens para a classe A, a estratégia esta utilizada por alguns dos 

supermercados da RedeMais fugindo da estrutura da rede como um todo.  

A introdução de novos produtos, oferta de bebidas importadas, oferta de livros, 

CDs/DVDs, eletrodomésticos, vestuários, perfumaria, descartáveis (festas), e percentual 

de produtos não alimentares, estão caracterizando o RedeMais como um supermercado 

compacto, pela pequena incidência de alguns produtos ou pela ausência de outros. 

O setor de perfumaria tornou-se bastante procurado em supermercados pelo 

baixo custo deste tipo de produto, ao ser comparado com outras linhas de cosméticos 

que não são vendidas em supermercados, e principalmente pela variedade que existe 

dentro desta linha de produtos, como no caso de xampus e condicionadores, que existem 

para cabelos secos, oleosos, secos nas pontas e oleosos na raiz, cabelos tingidos 

específicos para cabelos loiros, ruivos ou pretos, cabelos cacheados ou lisos, cabelos 

ressecados, com pontas duplas e uma infinidade de tipos de cabelos, fora a variedade de 

marcas e tamanhos dos frascos, o que o torna um fator de grande dificuldade com 

relação a exposição e organização destes itens nas gôndolas.  

O aspecto promoção, considerado como supermercado convencional devido a 

estratégia utilizada pela RedeMais Supermercados, que promove na quarta-feira o dia da 

moeda, onde produtos são ofertados com um preço inferior a R$1,00, utilizando valores 

de 5 centavos a R$ 1,00. Na quinta-feira, acontece a promoção de frutas e verduras, é o 

feirão RedeMais, na sexta-feira acontece a promoção no açougue, assim como no 

sábado, incluindo ainda outros itens na promoção, utilizando como estratégia a 

promoção de produtos com data próxima ao vencimento ou mercadorias recebidas como 

bonificação pelos fornecedores. 

A área de abrangência que dá o nome dos supermercados da RedeMais, como o 

“bom vizinho”, foge da característica de um supermercado compacto, por sua expansão 

esta vinculada a características de supermercado convencional, abrangendo além da 

vizinhança, bairro e áreas dos bairros vizinhos. O mesmo aconteceu com o aspecto 
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promoção que esta mais voltada para um supermercado convencional que apresentam as 

características de um estilo de promoção moderado com uso de propaganda, cupons, 

folders e promoções.  

O aspecto imagem construída relatada de “bom vizinho” marca a característica 

de um supermercado compacto, assim como a forma de acesso que são de pessoas que 

vão á pé por serem vizinhos do supermercado. O perfil de vendas que é de reposição 

imediata e o valor do ticket de compra considerado como baixo, também representam 

características de um supermercado compacto, à medida que hipermercados abrangem 

uma grande variedade de produtos para vida moderna que vão desde uma simples 

bateria, pneu, ou óleo para carro até toda uma linha de eletrodomésticos e eletro 

portáteis, móveis, utensílios de casa ou de informática, vestuários e outra infinidade de 

itens. 

A essência desta análise é do perfil de produto/mercado escolhido pela empresa, 

e os aspetos variedade de produtos, número médio de itens e nível de promoção estão 

refletindo a causa do desalinhamento, sendo que os dois primeiros aspectos estão 

desalinhados mais por conta da diversidade de produtos imposta pelos próprios 

fabricantes, como a imensa variedade nas linhas de sabão em pó, xampus, biscoitos, 

absorventes, sabonetes, temperos e demais produtos. E o nível de promoção considerado 

como moderado é facilitado pela quantidade de lojas e por ser uma das principais 

estratégias do RedeMais diante seus concorrentes. 

4.4 Análise do Perfil de Operações: Processos 

 Para a análise do perfil das operações no aspecto processo, a Figura 4.2 ilustrada 

a seguir, apresenta um desalinhamento nos processos do supermercado, sendo 

apresentado em seguida os motivos e os respectivos percentuais referentes a este 

desalinhamento. 
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Figura 4.2 Análise de Perfil de Operações: Processos 

Com mais de 50% de desalinhamento voltado para um supermercado 

convencional, percebe-se que o aspecto composição do mix de produtos esta 

perfeitamente indicado ao supermercado compacto, devido ao predomínio de alimentos, 

de forma que no Hipermercado acontece uma maior participação de não-alimentos no 

mix, predominando produtos e serviços complementares na linha de acessórios para a 

casa, automóveis, dentre outros. Já no supermercado convencional existe um equilíbrio 

de produtos alimentícios e não alimentícios. A área de vendas também faz parte deste 

quadro estando entre 300 e 700 m². 

Á área de estoque fora de loja corresponde a um supermercado convencional 

com índices entre 51 a 200 (m²), o contrario acontece com o tamanho da área de vendas 

que apresenta como característica o supermercado compacto estando em uma média de 

200 a 700 (m²). 

Apesar de ter como característica principal o nome de “O Bom vizinho”, que 

correspondem aqueles clientes que vem a pé ao supermercado, o RedeMais passa a 

característica de um supermercado convencional por apresentar estacionamento, que no 

caso do Supermercado DaTerra chega a 1 vez a área de loja. A freqüência de reposição 
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de estoque também se encaixa a um supermercado convencional por ser considerado de 

um nível alto, e para manter este nível o RedeMais DaTerra conta com a ajuda dos 

promotores de vendas, que além de organizarem as gôndolas, sempre mantém um 

sistema de reposição e vendas chamado de PEPS (Primeiro que entra é o primeiro que 

sai) como forma de manter sempre a validade dos produtos evitando perdas por 

produtos vencidos, e ainda sugerem quantidades de vendas e tipos de produtos. 

O aspecto empregados é medido por uma média de 7 empregados por 100m², 

que no caso da RedeMais DaTerra apresenta em média 57 empregados  com uma área 

de 700m², aproximando-se de 8/100m² validando assim a sugestão de cálculo, de forma 

a se enquadrar ao supermercado compacto. Já o número de Check-outs esta mais 

voltado para um supermercado convencional que apresenta uma média de 7-20 check-

outs, o qual o RedeMais DaTerra apresenta 10 check-outs, sendo 1 para idosos e 

gestantes, 3 para pequenas compras e pagamentos e 6 destinados a vendas normais. 

Assim como o número de Check-outs o aspecto seções esta desalinhado para um 

supermercado convencional, correspondendo à mercearia, horti-frutis, carnes e aves, 

peixaria e padaria, frios e lacticínios e pequeno bazar. 

Os aspectos Bazar e Loja dentro de loja estão caracterizados como um 

supermercado compacto, assim como o aspecto entrega em domicílio de alimentos, que 

faz a diferença na hora de optar pelas compras no RedeMais DaTerra, pois o mesmo não 

cobra taxa adicional, e faz entrega a qualquer lugar dependendo apenas do valor da 

compra, sendo superior a R$80,00 as entregas serão permitidas pela região e as compras 

a partir de  R$150,00 permitidas as entregas a Zona Sul e Zona Norte. 

A padaria o sistema de açougue e frios refletem em um supermercado 

convencional, sendo alguns dos causadores do desalinhamento. Apresentando no 

interior do supermercado uma padaria com preços promocionais de R$ 0,05 centavos o 

pão francês, valor abaixo das padarias convencionais. A padaria ocupa uma área de 8 m 

de vendas e 50m² de área de preparo, o qual é responsável pela produção de pão francês, 

massas finas como o pão caixa e seda, pão doce, integral e pão de queijo, além de fazer 

diversos tipos de bolos e pizzas e outros produtos sob encomenda. 
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A área de açougue e frios, que comportam 12m e 15m respectivamente, também 

enquadrado nas características de um supermercado convencional, apresenta um sistema 

de produção misto, sendo cortado a pedido ou produtos já pré-embalados, preparados, 

processamento a parte e bandejas. O que facilita a comunicação do cliente com o 

balconista, estando o mesmo desinibido a pedir a quantia por preço, como se estivesse 

em uma feira livre sendo chamados pelo nome, o que não acontece em um 

Hipermercado. Á a área para frigorífico também mantém as características de um 

supermercado convencional por apresentar uma área similar a área de venda de carne, 

estando dividido em: Carnes, Frios e Lacticínios, Armazém de Horti-fruti e Congelados, 

com 24m², 24m², 30m² e 24m² respectivamente. 

4.5 Análise do Perfil de Operações: Infra-estrutura 

Para a análise do perfil das operações no aspecto Infra-estrutura a Figura 4.3 

descrita abaixo aponta o Supermercado DaTerra como um supermercado convencional . 
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Figura 4.3 Análise de Perfil de Operações: Infra-estrutura 

A Figura descreve os aspectos voltados para sistema de controle de estoques, 

sistema de pagamento, cartão de compras, gerencia profissional, delegação de poder e a 

padronização do trabalho, os demais tendem para um supermercado compacto. Como a 

maioria dos supermercados convencionais, o RedeMais apresenta um sistema de 
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controle de estoque de nível médio, e a forma de pagamento em sua maioria é efetuada 

à vista, no dinheiro, débito e cartões. 

Assim como os supermercados convencionais, o RedeMais apresenta cartão de 

compras pela financeira, apresentando um cartão de compras RedeMais e cartão 

fidelidade, possibilitando contagem de pontos e troca por mercadorias similar ao 

sistema Bomclube do HiperBompreço (Wal-Mart). As condições de vendas e prazo de 

pagamento também são similares ao supermercado convencional por ter compras avista, 

por meio de cartões, tickts e cheque-pré. A Gerencia profissional, delegação de poder, 

padronização do trabalho são consideradas de nível médio. 

O sistema de informação é dito como simples, de forma que tem um apoio 

razoável de uma equipe e maquinário que possibilitariam um bom desempenho na 

utilização deste aparate, só que existe uma ineficiência da utilização desta capacidade, 

considerando simples fatores como a não utilização de controle de estoque 

informatizado, mesmo estando em um processo de implantação, pois existem 

computadores, programas e pessoal aptos a utilizá-los. 

O setor de pessoal esta em um nível mínimo se aproximando a um supermercado 

convencional. A contabilidade em supermercados compactos e convencional apresenta 

este serviço terceirizado, já um hipermercado tem este tem este serviço vindo da matriz, 

a RedeMais por sua vez, assim como mostra a pesquisa, apresenta este serviço 

terceirizado, estando enquadrado em um supermercado compacto. 

A presença do Dono na empresa é constante, estando sempre presente no 

supermercado e o sistema de gestão é do tipo empreendedor, ambos sendo considerado 

como um supermercado compacto. 

4.6 Síntese da Avaliação 

Como forma de representação de uma síntese da avaliação, a Figura 4.4, descrita 

a seguir, expressa o porquê de o Supermercado DaTerra ter sido considerado um 

supermercado compacto com característica de um Supermercado Convencional. 
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Figura 4.4 Análise de Perfil de Produto Mercado e Operações 
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O RedeMais DaTerra foi considerado um Supermercado Compacto com 

características de um Supermercado Convencional, devido principalmente ao 

desalinhamento acontecido nos aspecto Operações: /Processos e Infra-estrutura, já que 

produto/mercado  demonstraram claramente as características de um supermercado 

compacto com um percentual de 60%. Este desalinhamento foi identificado com um 

percentual de 38% demonstrado como característica de um Supermercado Convencional 

e 2% como características típicas de um Hipermercado.  

No aspecto Produto/Mercado, percebe-se que 82% dos itens atribuíram estas 

características como típicas de um supermercado compacto, estando desalinhado apenas 

12% dos itens como Supermercado Convencional e 6% como característica de 

Hipermercado. Esse desalinhamento não se torna tão preocupante neste aspecto, por 

esta mais voltado a questão produto, devido a sua grande variedade de produtos. O 

aspecto promoção mesmo desalinhado para o supermercado convencional, demonstra 

uma das principais características do RedeMais, ao utilizar uma estratégia moderada 

com uso intensivo de propaganda, cupons, folders e promoções. 

O aspecto Operações: Processos apresentam características diversificadas onde 

predominaram as características de um Supermercado Convencional com 57% para 

43% de um supermercado compacto. Revelando assim um alto grau de inconsistência 

da rede, por não focalizar o mercado alvo, apresentando características típicas de outro 

supermercado. 

O aspecto Operações: Infra-estrutura também sofre uma inconsistência, estando 

desalinhado para um supermercado convencional indicado por 54% e também não 

apresenta característica voltada para Hipermercados. 
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Capítulo  5 

Conclusões e Recomendações 

 

 

 

 

 

 Este capítulo tem como finalidade associar os entendimentos e resultados 

desenvolvidos no decorrer do trabalho, apresentando a conclusão sob a ótica da teoria 

com o que foi encontrado no transcorrer do estudo. De forma a levantar as limitações 

percebidas e sugerir desenvolvimento de novos estudos partindo do ponto em que se 

encerra a pesquisa. 

 Este capítulo final tem suas subdivisões que apresentam a ótica da teoria e o que 

foi estudado, em seguida a análise do objetivo com a apresentação das limitações e 

possibilidades de novos estudos, as recomendações dos ambientes estudados e por fim a 

conclusão final do trabalho. 

5.1 Principais Resultados 

A análise da teoria pesquisada e o confronto com o estudo de caso sugerem que 

há uma inconsistência no gerenciamento estratégico do supermercado estudado. Esta 

empresa em um primeiro momento manteve um pequeno desalinhamento, quanto ao 

aspecto produto/mercado nas decisões de variedade número de itens e promoções. 

Em um segundo momento foi considerável a inconsistência da Rede, no aspecto 

Operações: Processos, o desalinhamento acontece por atribuir características necessárias 

a supermercados convencionais cujo foco e os concorrentes são outros, e aplicando uma 

estratégia a dois ou mais mercados se corre o risco de acabar não satisfazendo as 

necessidades de nenhum, ou seja, não atingir o foco. Por exemplo, não há a necessidade 
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de uma grande área para estacionamento se o mesmo tem como perfil o mercado de 

bairro, onde sua clientela vem a pé. Por outro lado, se questiona o porquê de investir 

muito em um setor de padaria se este não é o mercado alvo, podendo o mesmo ter 

terceirizado o serviço, sem maiores danos. 

Em um terceiro momento manteve-se o desalinhamento de forma a atribuir mais 

características de um supermercado convencional à medida que seu foco deveria esta 

voltado para as características de um supermercado compacto. 

Notou-se que embora estivessem claros os objetivos e o mercado alvo desta 

empresa, ao aplicar a perfilização de produtos e operações, observa-se uma 

desintegração entre as partes, iniciando então o processo de inconsistência. 

5.2 Análise Crítica Quanto ao Objetivo 

Este trabalho tem por objetivo examinar o grau de alinhamento entre as 

necessidades do mercado escolhido e operações no setor de supermercados, assim como 

os investimentos de infra-estrutura existentes. O objetivo do trabalho foi atingido ao 

passo que houve literatura suficiente para embasar teoricamente o trabalho, assim como 

o apoio disponibilizado pelo supermercado a informações e análises perante seus 

gerentes, funcionário e clientes, que se dispuseram a entrevistas e questionários. Teve 

como objetivo também o desenvolvimento da Matriz de Perfilar Produto, base deste 

estudo, seguido pelo conceito de Hill (1994), tendo sido adaptado para serviços no setor 

de supermercados, evidenciando sua eficácia no melhor desempenho do processo 

através da utilização desta ferramenta. 

O resultado da análise de perfil de produto/operações está em consonância com 

os conceitos apresentados e analisados dentro das empresas pesquisadas, o qual se 

mostrou desalinhado, por aplicar uma estratégia de operações em dois ou mais 

mercados. Além de cada supermercado da Rede esta focado a um mercado alvo 

diferente. Servindo como ferramenta de apoio a investigação e análise aos gerentes e 

administradores, possibilitando respostas mais seguras e eficazes ao mercado. 
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5.3 Limitações do Trabalho 

Por se tratar de uma teoria desenvolvida inicialmente para a produção de bens 

em empresas manufatureiras, ao passo que voltamos o estudo para a produção de 

serviços no setor varejista de Supermercados, percebe-se ao se esboçar o estudo de caso, 

uma nova visão do que entende-se por perfilização. identificando limitações que devem 

ser respeitadas. 

A primeira que identificamos é que por ser um estudo de caso não se pode 

generalizar sem restrições, não podendo aplicar diretamente a outras empresas, mesmo 

que do mesmo seguimento, devendo ser utilizado com critérios. 

A segunda limitação é que o modelo teórico em si está em desenvolvimento e 

melhorias no mesmo podem ainda ser desenvolvidas para atingir o mesmo nível 

encontrado para produção industrial.  

5.4 Direções de Pesquisa 

Durante o processo de desenvolvimento da pesquisa surgiram algumas outras 

direções que podem ser seguida em futuras pesquisas: 

� Uma linha seria um confronto com pequenos supermercados e 

Hipermercados, para ser enfocado as disparidades nos resultados.  

� Estudo que faça o confronto com outra rede de Supermercados. 

� Desenvolver um estudo semelhante e não menos importante incluindo 

todos os supermercados da RedeMais a medida que apresentam 

características típicas particulares a cada supermercado. 

5.5 Recomendações 

Como contribuição ao RedeMais DaTerra, por ter sido à base desta pesquisa, 

responde-se em forma de recomendações que possam vir a auxiliar em seu 

desenvolvimento. Indicando a correção da inconsistência encontrada na focalização de 

dois ou mais mercados, especificando o mercado alvo que deseja atingir na busca de 

realinhar o mercado. 
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Ao identificar o mercado alvo deve ser corrigido o desalinhamento, buscando a 

sintonia entre as operações e o mercado, focando seus concorrentes alvo. Decidindo se o 

supermercado regride aos avanços obtidos, ao passo de se ter apenas características de 

um supermercado compacto, ou o supermercado desenvolve-se correndo vários riscos 

para se tornar um supermercado convencional, principalmente o risco de não suportar a 

concorrência com o novo ambiente. Ao se trabalhar a idéia de Rede, os supermercados 

devem seguir a mesma linha, envolvendo mercados, operações, estrutura, processos e 

infra-estrutura. 

5.6 Conclusão 

Os resultados da análise de perfil de produto e operações, possibilitou testar o 

nível atual do ajuste entre as necessidades do mercado e as características dos processos 

existentes e investimentos em infra-estrutura. O formato e o estilo da apresentação 

realçaram a claridade dos fatos, destacando as origens do problema, apontando o 

caminho e permitindo aos empresários discutir o negócio e chegar a um curso de ação 

que vá de encontro com as necessidades totais da empresa. Esta avaliação tende a 

alcançar dois resultados. Primeiramente, fornecer ferramentas para avaliar e melhorar o 

grau de ajuste entre a forma que os supermercados ganham pedidos em seus mercados e 

a habilidade das operações para suportar estes critérios, isso compreende a resposta 

estratégica da operação. Segundo, ajudar gerentes a mover-se para uma abordagem mais 

integrada, e afastar-se da construção clássica da estratégia caracterizada por 

perspectivas funcionais desenvolvidas individualmente que normalmente falham na 

avaliação do que vem a ser melhor para o negócio inteiro. 
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1. Desde quando você compra neste supermercado? __________________________________________ 
2. com que frequência você faz compras em  supermercados? 
[    ] Todo dia 
[    ] Varias vezes na semana 
[    ] Uma vez por semana 
[    ] Uma vez por mês 
[    ] 15 em 15 dias 
[    ] Raramente 
3. A que distância você mora do supermercado? 
[    ] 1 a 5 quarteirões 
[    ] 6 a 10 quarteirões 
[    ] Bairros vizinhos Qual? __________________ 
[    ] Bairros distantes Qual? __________________ 
[    ] Outras Cidades 
4. Qual a forma usual de pagamento de suas compras? 
[    ] Avista 
[    ] Dinheiro 
[    ] Ticket 
[    ] Convênio 
[    ] Cheque pré-datado 
[    ] Cartão RedeMais 
[    ] Outros cartões 
5. Qual a proporção de alimentos na sua compra no RedeMais Da Terra? 
[    ] Menos da metade 
[    ] Mais da metade 
[    ] Quase toda 
[    ] Toda 
6. Qual a imagem principal que você tem do RedeMais Da terra? (até 3 alternetivas) 
[    ] supermercado para fazer feira 
[    ] o mais barato 
[    ] moderno  
[    ] o mais perto 
[    ] o supermercado que tem tudo 
7. Com que freqüência você utiliza o serviço de entrega em domicílio? 
[    ] Sempre 
[    ] Quase sempre 
[    ] De vez em quando 
[    ] Raramente 
[    ] Não uso 
8. Qual a forma de transporte que você utiliza para chegar ao supermercado? 
[    ] A pé 
[    ] Carro 
[    ] Ônibus 
[    ] Alternativo 
[    ] Táxi 
9. Quais os dias que você mais costuma comprar no RedeMais? 

[    ]  [    ]  [    ]  [    ]  [    ]  [    ]  [    ] 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado  Domingo 

10. Você compra mais pão?            (     ) RedeMais     (     )  Padaria 
 
11. Você compra mais legumes?    (     ) RedeMais     (     )  Feira 
 
12. Você compra mais carne?         (     ) RedeMais     (     )  Açougue 
 
13. Faz diferença a presença de novos produtos no RedeMais?                 (      ) Sim  (       ) Não 
 
14. Se você fosse comprar uma TV em que lugar iria primeiro? ______________________________________________ 
 
15. Faz diferença se o Rede Mais vender produtos de Vestuário?               (     ) Sim   (       ) Não  (       ) Mais ou Menos 
 
16. Onde você prefere comprar xampu, perfume e sabonetes? (     ) RedeMais   ________________________________ 
 
17. Onde você compra garfo, facas, pratinhos e copos para festas? (     ) RedeMais   ____________________________ 
 
18. Onde você costuma comprar espremedor, peneira, tábua de carne? (     ) RedeMais   ________________________ 
 
19. Sempre que você procura um produto no RedeMais você encontra?   (     ) Sim   (       ) Não  (       ) Mais ou Menos 


