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RESUMO 

 

O marketing é uma atividade que se propõe a influenciar a decisão de compra do consumidor 

através do seu composto mercadológico ou mix de marketing (produto, preço, praça e 

promoção). O objetivo deste trabalho foi verificar como o mix de marketing utilizado na 

comercialização de hortaliças, pode motivar a comprar e fidelizar os consumidores no 

estabelecimento. Se fez uso de dados primários e secundários. Os resultados mostraram que as 

variáveis do mix de marketing são importantes na persuasão e fidelização dos clientes nos 

estabelecimentos, mas as promoções e, consequentemente, os preços, demonstraram maior 

influência no poder de decisão dos consumidores. 
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ABSTRACT 

 

Marketing is an activity that proposes to influence the decision of purchase of the consumer 

through its market compound or mix of marketing (product, price, square and promotion). The 

objective of this work was to verify how the marketing mix used in the commercialization of 

vegetables can motivate the purchase and loyalty of consumers in the establishment. If primary 

and secondary data were used. The results showed that the variables of the marketing mix are 

important in the persuasion and loyalty of the customers in the establishments, but the 

promotions and, consequently, the prices, showed more influence in the decision power of the 

consumers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dos antigos “armarinhos” e “vendas” até hoje, o varejo se modernizou drasticamente, 

incorporando novas tecnologias, profissionalizando sua gestão e, principalmente, absorvendo e 

praticando os conceitos e ferramentas de marketing. Assim, a principal função do marketing no 

varejo é fazer com que o produto chegue até o consumidor final atendendo as suas principais 

necessidades. 

A utilização do marketing nesse segmento de mercado proporciona ampliar a 

comunicação, estreitar as relações e a interação entre produtores, empresa e consumidor, assim, 

gerando maior fidelidade e estabilidade nesse setor. Nesta perspectiva, o setor de varejo ganha 

grande destaque por estar em contato direto com o consumidor. 

Em geral, os conceitos de marketing não estão voltados apenas para um mercado 

competitivo, mas ele abrange as expectativas do consumidor, quando o ato de decidir por um 

produto gera satisfação por aquilo que escolheu comprar. Segundo Kotler e Keller (2012, p. 3) 

o conceito de marketing envolve a “identificação e a satisfação das necessidades humanas e 

sociais, onde supri necessidades”. 

De um modo geral, pode-se ressaltar que os conceitos de marketing não começam 

apenas com a análise do mercado, mas tem como função perceber e entender o comportamento 

do consumidor para definir estratégias competitivas que o fidelize através da satisfação das 

necessidades e desejos. 

Com o advento e a expansão da globalização, percebe-se que há uma mudança no 

comportamento do consumidor em relação ao processo de compra, isto porque os consumidores 

mostram-se cada vez mais exigentes na hora de decidir pela compra de determinado produto. 

Devido ao grande número de informações disponíveis e o aumento da concorrência no mercado 

busca-se fazer com que os consumidores ocupem posição privilegiada no processo de 

compra/venda. Nesse sentido, os consumidores são os que determinam o significado de valor, 

controlando desta forma, o relacionamento com a empresa (SENA, 2009). 

De acordo com Abreu e Baptista (2009 apud Jardim, 2015, p. 11), o comportamento 

do consumidor refere-se “ao processo em que indivíduo ou grupos compram, usam ou dispõem 

de serviços ou ideias para satisfazer as suas necessidades e desejos”. 

Durante o processo da compra, o consumidor está constantemente tomando decisões 

podendo ser elas positivas ou negativas, ou seja, a qualquer momento ele pode modificar, adiar 

ou rejeitar uma compra, pois há inúmeras variáveis de tomada de decisões que influenciam 

essas mudanças. Para Pereira (2011), os consumidores buscam adquirir produtos que melhor 



 

corresponda as suas expectativas, que compense o valor pago e que traga a certeza e satisfação 

de que decidiu pelo melhor produto. 

Para Kotler e Armstrong (1999, p. 8), “o marketing é a função dentro de uma empresa 

que identifica as necessidades e desejos do consumidor, determina quais os mercados-alvo que 

a organização pode servir melhor e planejar produtos, serviços e programas adequados a esses 

mercados”. Portanto, o marketing não está baseado apenas em vendas e propagandas, mas tem 

como objetivo conhecer as necessidades, desejos e demandas do consumidor. 

Diante disso Kotler e Armstrong (1999, p. 32) sugere que “um programa eficaz de 

marketing reúne todos os elementos do mix de marketing, destinado a atingir os objetivos de 

marketing da empresa através da oferta de valor aos consumidores”. Entende-se por mix de 

marketing ou 4Ps do marketing o composto formado pelo produto, preço, promoção e praça. 

Patzlaff e Patzlaff (2009) destacam que as organizações utilizam diversas ferramentas 

e mecanismos no intuito de posicionar seus produtos e serviços no mercado, considerando que 

para garantir a estabilidade no mercado, as organizações devem direcionar consideráveis 

esforços no sentido de aproximar suas percepções sobre desejos e necessidades dos 

consumidores e, as ferramentas básicas nesse processo, são os 4Ps do Marketing. 

Dias (2003) comenta que as decisões de marketing referentes aos estímulos que, 

somados ao do meio ambiente, provocam impacto no cliente, o qual irá prestar atenção, reter e 

reagir às informações de acordo com suas características pessoais, percorrendo um processo de 

decisão que levará a uma resposta. 

Para Kotler e Armstrong (2015. p. 57) “o mix de marketing é o conjunto de ferramentas 

táticas de marketing que a empresa combina para gerar a resposta que deseja no mercado-alvo”. 

Ele consiste em tudo o que a empresa pode fazer para influenciar a demanda de seu produto. 

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 348) “um produto é tudo o que pode ser oferecido 

a um mercado para satisfazer uma necessidade ou um desejo, incluindo bens físicos, serviços, 

experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e ideias”. Já 

para Santos et al (2013, p. 118) “no marketing, um produto é o pacote completo de benefícios 

ou satisfação que os compradores percebem que eles obterão se adquirirem o produto. É a soma 

de todos os atributos físicos, psicológicos, simbólicos e de serviço”. Mais enfático ainda é Silva 

Júnior (2015, p. 9), ao considerar que “para que se tenha consumidores satisfeitos, deve-se 

desenvolver diferenciais competitivos em seus produtos e serviços, para assim, destacar-se no 

mercado em que atua. 

Quanto ao preço, Cressman (2002) considera que este é um componente crítico da 

estratégia de marketing, porque condiciona o faturamento e espelha a percepção que o 



 

consumidor tem dos produtos ou serviços da organização. De acordo com Kotler e Keller 

(2012) “o preço é o único elemento do mix de marketing que gera receita; os outros elementos 

geram custos. O preço informa ao mercado o posicionamento de valor pretendido pela 

organização para seu produto ou marca”. 

De acordo com Kotler e Armstrong (2015, p. 448) o composto de promoção também 

chamado de composto de comunicação, “consiste na combinação específica de ferramentas de 

propaganda, relações públicas, venda pessoal, promoção de vendas e marketing direto, utilizado 

de maneira persuasiva, comunicar o valor para o consumidor”. Nesse sentido, Belch e Belch 

(2014, p.18) diz que o termo promoção é definido como “a coordenação de todos os esforços 

principiados pelo vendedor (empresa) para estabelecer canais de informação e persuasão com 

o objetivo de vender produtos e serviços e de promover uma ideia”. 

Chiavenato (2005, p. 104) em relação ao conceito de distribuição, diz que “a 

distribuição (praça, ponto, estabelecimentos) é a movimentação e a manipulação dos 

produtos/serviços desde a fonte de produção até o ponto de consumo ou uso. É denominada 

distribuição física, por envolver o fluxo dos produtos/serviços do produtor até o consumidor 

final”. Reforçando a importância da distribuição, Quadros (2012, p. 31) afirma que “um bom 

produto e um preço adequado não são suficientes para assegurar vendas. É necessária também 

uma forma eficiente de conduzir os produtos até os compradores finais”. De acordo com Silva 

Júnior (2015), de todos os elementos do composto mercadológico, a distribuição é a menos 

aparente aos olhos do consumidor. Contudo, as decisões de distribuição influenciam 

diretamente todos os outros elementos do composto. A determinação do preço depende 

diretamente dos custos de distribuição. A promoção do produto é diretamente influenciada 

pelos locais onde ele pode ser encontrado. 

Segundo Oliveira e Souza (2017, p. 3), “com o uso das ferramentas do marketing, as 

organizações podem aumentar vantagens competitivas e estratégias diferenciadas destacando-

as no mercado, onde o marketing tem o poder de influenciar o consumidor no processo de 

compra, persuadindo-o a consumir um produto”. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar a percepção dos 

consumidores sobre componentes do mix de marketing utilizado no varejo de hortaliças e 

identificar como essa ferramenta do marketing influência na decisão de compra e no nível de 

satisfação do consumidor. 

 

 

 



 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada em quatro supermercados localizados nos bairros da Cidade 

Operária, São Cristóvão, Itaqui Bacanga e Centro (Cajazeiras) em São Luís – MA. A escolha 

dos bairros levou em consideração o fato de que, em geral, os moradores não terem um poder 

aquisitivo tão alto. A metodologia utilizada na pesquisa consistiu na coleta de dados primários 

e secundários. Para obtenção dos dados primários se fez uso de questionários com perguntas 

fechadas, onde Gil (2008) explica que são as mais comumente utilizadas, porque conferem 

maior uniformidade às respostas e podem ser facilmente processadas. A aplicação dos 

questionários aos consumidores foi realizada no período de janeiro a fevereiro de 2018, 

obtendo-se 100 questionários. 

Devido à ausência de dados numéricos sobre o número de consumidores, foi utilizada 

a amostragem não probabilística. Segundo Oliveira (2001, p. 2), ao utilizar uma amostra não 

probabilística “o pesquisador seleciona membros da população mais acessíveis”. Neste caso, a 

amostra foi definida de acordo com o a disponibilidade do consumidor em participar da 

pesquisa. Os dados secundários foram obtidos através da pesquisa bibliográfica realizada em 

livros, revistas, artigos científicos, dissertações e sites. A tabulação dos dados e a geração dos 

gráficos foram feitas através do Programa Excel (Microsoft Excel). Para descrição dos 

resultados foi utilizado a percentagem. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com os dados, 75% dos consumidores eram do sexo feminino. Pesquisas 

mostram que as mulheres são responsáveis por 80% das escolhas dos produtos que uma família 

inteira consome. Se a mulher não compra diretamente, influência na compra em pelo menos 

70% dos casos. Conforme afirma Kotler e Keller (2012, p. 166), “a mulher vem atuando como 

o principal agente de compras da família, sobretudo no que se refere a alimentação e outros 

artigos”. 

Em relação à faixa etária dos consumidores, a pesquisa mostrou que 20% possuem 

idade entre 21 e 30 anos, 39% entre 31 e 50 anos, 24% entre 51 e 60 anos, 13% entre 61 e 70 

anos, 3% entre 71 e 80 anos e 1% estão entre 81 e 90 anos. Nota-se neste estudo a diversidade 

de idade dos consumidores de hortaliças, jovens, adultos e idosos, tanto que 17% dos 

consumidores estão acima de 60 anos, o que mostra a maior vitalidade do idoso alcançada nos 

últimos anos. Estes resultados corroboram com os encontrados por Queiroz et al. (2008) que 

mostram a predominância de consumidores com idade de até 44 anos (62,2%), portanto, 

resultados próximos aos encontrados em São Luís, onde 59% possuem até 50 anos de idade. 



 

Quanto ao estado civil dos consumidores, encontramos que 49% são casados(as), 37% 

são solteiros(as), 9% são divorciados(as) e 5% são viúvos(as). Quando perguntados se tinham 

filhos, a maioria respondeu que sim, 75%, sendo que 19% têm apenas 1 filho, 31% têm 2 filhos, 

25% têm 3 filhos (Figura 2). Com isso, pode-se afirmar que o consumidor de hortaliças é na 

maioria representado por casais, mas também, encontramos um percentual alto de solteiros 

(37%), o que prova que o público consumidor desses produtos é diversificado, fator importante 

para uma empresa saber destas informações para ter condições de fazer o planejamento do 

marketing a ser utilizado. 

Com relação ao nível de escolaridade dos consumidores, 53% possuem o ensino 

médio, 30% são graduandos ou graduados, 11% são os com o ensino e; por fim, com 6% ficaram 

os com pós-graduação. O que mostra que se pode considerar como um bom nível de 

escolaridade, fator importante para compreensão das mensagens repassadas pelo marketing. Por 

outro lado, espera-se que quanto maior o grau de instrução de uma pessoa, mas exigente se 

torna em relação as suas compras. 

Analisando a renda, foi possível constatar que 39% possuem renda familiar de até um 

salário mínimos3, 47% dos consumidores possuem renda familiar entre um e três salários, 13% 

têm renda familiar entre quatro e dez salários mínimos e, 1% apresentaram renda entre 11 a 20 

salários mínimos. A pesquisa mostrou que na amostra apenas 14% possuíam renda acima de 3 

salários mínimos, mas também observamos que o consumo de hortaliças está presente em todas 

as faixas de renda, ponto importante para que o varejo faça mais uso do composto promocional. 

De acordo com Colla (2008) para se traçar o perfil de um consumidor é preciso estudar a sua 

renda, pois ela é uma das varáveis mais importantes que influencia o comportamento do 

consumidor, uma vez que é um fator econômico que pode restringir a compra ou o consumo de 

determinados produtos 

Após caracterizar socioeconomicamente o consumidor, procuramos obter a visão do 

consumidor sobre o composto do marketing: produto, preço, composto promocional e praça. 

Ao se analisar os aspectos que os clientes dos supermercados levam em consideração ao 

comprar as hortaliças, foi possível constatar que a qualidade do produto foi o aspecto com maior 

grau de importância com 87% das respostas obtidas. Em 9% dos casos, os consumidores 

responderam que levam em consideração a variedade do produto antes de decidir pela compra; 

enquanto, 3% afirmaram que a disponibilidade do produto é o fator mais importante na compra 

e, apenas 1%, atribuíram a organização dos produtos como fator decisivo na hora da compra. 

                                                           
3 Referência do salário mínimo em 2018 de R$ 954,00. 



 

Nesse contexto, esse resultado vai de encontro com o trabalho de Teixeira (2005), em que os 

aspectos relacionados a qualidade do produto são os fatores que mais exercem influência no 

sucesso de venda de um produto. 

A pesquisa quis saber o comportamento dos consumidores em relação aos preços das 

hortaliças ao realizarem suas compras. O preço é um fator importante para 75% dos 

consumidores, seja na hora de escolher produtos de menor preço no estabelecimento, seja na 

comparação com outros varejos ou na observação de descontos e promoções. Somente 25%, 

dos consumidores disseram que a qualidade do produto é mais importante que o seu preço.  

A pesquisa também mostrou que 32% dos consumidores fazem pesquisas dos preços 

antes de adquirir o produto. Este percentual, que consideramos elevado, pode estar associado 

ao fato que nesta pesquisa 75% dos consumidores eram do sexo feminino que, segundo 

Bacoccina (2003 apud Queiroz et al, 2008), as mulheres são mais racionais e, por muitas vezes, 

fazem lista de compras, enquanto os homens olham menos para os preços e mais para as 

novidades que lhes interessam. 

A pesquisa corrobora com a afirmação de Pellegrini (2015), - ao dizer que a estratégia 

de preços bem eficaz influência no comportamento da compra, uma vez que os consumidores 

estão avaliando alternativas e chegando a uma tomada de decisão, pois em diversas vezes dão 

preferência em comprar produtos mais baratos ou em liquidação para reduzir os custos da 

compra. 

Quando perguntado aos consumidores sobre a importância do composto promocional 

em sua decisão de compra, 66% responderam que as promoções em dias especiais é o fator que 

mais desperta a ida deles aos supermercados, mas 17% dos consumidores preferem a divulgação 

de ofertas em folhetos dos estabelecimentos e outros 17% optaram pelas promoções dentro do 

estabelecimento divulgadas em cartazes próximos aos produtos. 

As divulgações de ofertas e promoções feitas pelos supermercados são importantes, 

pois tem como função atrair os consumidores, impulsionar as vendas dos produtos, conquistar 

novos clientes ou fidelizar os antigos. De acordo com Borges (2001), os supermercadistas têm 

à sua disposição uma variedade de ferramentas de comunicação e promoção de vendas que são 

úteis para atrair mais clientes, e efetivar a decisão de compra pelo consumidor, onde o estilo as 

promoções, o conteúdo dos anúncios, a definição da mídia vai depender do perfil do público-

alvo do supermercado. 

Inicialmente se objetivou saber do consumidor os motivos considerados por ele na 

escolha de um estabelecimento. Analisando os dados, se percebeu que o item preço das 

hortaliças foi o que mais se destacou na escolha do local de compra (34%), seguido pela 



 

localização (29%), promoções e ofertas (20%) e qualidade do produto (17%). De um modo 

geral, a predominância do fator preço como preferência na escolha de determinado 

estabelecimento é uma variável importante pois ela pode estar atrelada a outros fatores como a 

renda, faixa etária, grau de instrução dos consumidores, itens estes analisados anteriormente 

nesta pesquisa. 

Quando perguntado aos consumidores sobre o que eles consideravam importante em 

um estabelecimento, obtivemos as seguintes respostas: 26% consideraram importante a limpeza 

e higiene, 23% a facilidade para chegar, 22% a proximidade da residência, 15% localização do 

estabelecimento, 9% consideram o bom atendimento, 4% citaram a organização dos 

estabelecimentos e, 1% a exposição dos produtos. Chama atenção que somente 40% dos 

consumidores se referiram a fatores já exigidos nos grandes centros e por consumidores de 

renda mais alta: limpeza, higiene, atendimento, organização e exposição dos produtos.  

A localização do estabelecimento, a proximidade da residência e a facilidade no acesso 

foram fatores ressaltados pelos consumidores, o que mostra a importância da localização do 

estabelecimento na fidelização dos clientes de renda mais baixa. O atendimento ao cliente torna-

se uma ferramenta importante do marketing, pois é um diferencial competitivo para o 

estabelecimento. A variável organização dos estabelecimentos é um quesito importante, pois 

para alguns dos consumidores, é um fator que possibilita ter acesso de maneira mais rápida aos 

produtos, enquanto para outros, a organização está atrelada à limpeza do ambiente. Em relação 

à limpeza e higiene do estabelecimento, alguns consumidores falaram que optam por comprar 

hortaliças em supermercados por ser um ambiente mais organizado e por oferecerem produtos 

com boa qualidade. 

 

4 CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que o mix de marketing (produto, preço, praça e promoção) como 

uma das ferramentas estratégicas do marketing, influência na decisão de compra do 

consumidor. 

Verificou-se também que através das ferramentas do mix de marketing é possível os 

lojistas manterem-se diferenciados e competitivos no mercado, pois é uma alternativa de 

agregar valor aos produtos ofertados tornando o estabelecimento mais atrativo para os 

consumidores. 

Em relação à variável produto, foi possível verificar que a qualidade foi o fator mais 

destacado. Quanto ao preço, ele é um critério importante na compra de um produto, uma vez 

que grande parte da decisão de compra do consumidor gira em torno dessa variável. Quando se 



 

trata do ponto de distribuição (praça), foi observado que a localização, higiene e organização, 

são fatores determinantes para atrair o consumidor. A comunicação (promoção) que se mostrou 

mais eficiente foram as promoções em dias especiais feita pela loja, a percepção do consumidor 

foi maior. 

Ao finalizar este trabalho ressalta-se a importância de todos os componentes do mix 

de marketing para atrair e fidelizar o cliente, mas para o empresário, a localização do 

estabelecimento e a renda do cliente potencial são fatores determinantes para o sucesso do seu 

plano de marketing. 
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