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INTRODUÇÃO 

O tema principal deste trabalho é a estratégia de marketing e comunicação na 

microempresa, apresentando o estudo caso da mercearia Santos&Lima, Ltd. Ao longo do 

estudo, pretende-se descobrir e compreender os recursos e limitações de uma 

microempresa na sua estratégia de marketing e comunicação e como podem estas 

técnicas conduzi-la ao sucesso. Procedeu-se à observação directa do espaço da loja e dos 

seus consumidores, utilizando uma grelha de análise qualitativa e quantitativa; à realização de 

uma entrevista ao proprietário da empresa e de outra entrevista a um fornecedor; e à aplicação 

de um questionário a 50 consumidores. Deste modo, foi possível aferir tanto a perspectiva do 

vendedor, como a dos seus principais públicos: os consumidores e os fornecedores.  

As investigações sobre a estratégia de comunicação no retalho alimentar tradicional 

têm sido pouco desenvolvidas no meio académico nacional, pelo que consideramos 

interessante enveredar por este caminho. Apesar de Júnior (2009) abordar a estratégia nas 

micro e pequenas empresas, acaba por ser uma excepção: a maioria das investigações focam-

se ou só no marketing, como Monteiro (2009) e Peres (2009), que abordam o CRM
1
 e o 

marketing relacional, respectivamente; ou no posicionamento, como Sousa (2008); ou no 

espaço de venda, como Castro (2007). A inovação tecnológica, a ser abordada nesta 

investigação (como veremos mais à frente), é estudada por Reigadinha (2008), Gonçalves 

(2009) e Crispim, et. al. (2004). Apesar disto, outros conceitos como notoriedade ou marca 

neste tipo de empresas, bem como a sua relação com a presente crise económica, ficam por 

investigar. A nível internacional, o retalho tem sido alvo de estudo por Fernie, Moore, Fernie e 

Fernie (2003) e Cox e Brittain (2004). Os contributos de Trout e Ries (2004), assim como Kotler 

(2006), são especialmente úteis a nível de marketing e estratégia. O marketing relacional, uma 

concepção em desenvolvimento nas empresas, é bastante explorado por Antunes e Rita (2005 

e 2008). O papel da comunicação é abordado por Armstrong et.al. (2009), assim como por 

Levy e Weitz (2008), no âmbito do comércio a retalho. No entanto, nenhum destes autores 

aborda estes conceitos no âmbito das microempresas. O mercado é competitivo em Portugal, 

pelo que se torna pertinente perceber como uma microempresa com estas características 

consegue sobreviver (Sousa, 2008:12).  

A Santos&Lima, Ltd. é uma mercearia
2
 que existe desde 1996, situada no bairro da 

Chepsi da freguesia Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa. É 

uma sociedade por quotas, constituída por dois trabalhadores, tendo a loja um espaço de 

                                                           
1
Customer Relationship Management é a prática de gestão com enfoque nos clientes (Monteiro, 2009). 

 
2
 Mercearias (retalho alimentar tradicional): pontos de venda que vendem directamente ao consumidor final e 

comercializam produtos alimentares, de higiene pessoal e limpeza caseira, com uma área de venda inferior a 50m
2
 

(Lindon et.al., 2010). 
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venda de 46m
2
. O volume anual de vendas é em média de €140.000, tendo aumentado nos 

últimos anos.  

Consideramos como concorrência directa as empresas de retalho alimentar tradicional 

do próprio bairro, e as empresas de retalho organizado alimentar moderno
3
 da própria 

freguesia e das freguesias circundantes (mais próximas). Em relação a empresas com as 

mesmas características, neste momento, no mesmo bairro, existe mais uma mercearia. 

Quando a Santos&Lima, Ltd. iniciou a sua actividade, havia quatro mercearias, só no mesmo 

bairro. Recentemente, uma delas encerrou o negócio, e outra mudou a actividade para snack-

bar
4
, ficando apenas a Santos&Lima e outra concorrente. Para além disto, em relação a 

supermercados e hipermercados, quando a mercearia se instalou, havia apenas um 

Intermarché na freguesia circundante a sul, Santa Iria. Neste momento, na mesma freguesia, a 

concorrência da Santos&Lima, ltd. é composta por um supermercado Minipreço e dois 

supermercados Pingo Doce. Nas freguesias circundantes, existe já mais um supermercado 

Intermarché (em Vialonga), quatro supermercados Pingo Doce (entre Vialonga, Alverca e 

Santa Iria), e também um hipermercado Jumbo e um hipermercado Continente (em Alverca). 

Os objectivos do estudo são a análise da empresa em questão, assim como da sua 

estratégia de marketing e comunicação. Em primeiro lugar, importa atentar à oferta da 

mercearia e à sua concorrência: diferenciação e pontos fortes/fracos. O produto em si acaba 

também por ser um aspecto essencial a ser estudado – que espaço ocupa e que importância 

tem a sua disposição nesse espaço? Para além disto, o consumidor é um dos principais alvos 

da investigação, sendo também importante atentar às estratégias de comunicação e fidelização 

usadas. Em último lugar, tem de se ter em conta a importância do papel do vendedor e a sua 

relação com o cliente – o marketing relacional. Depois, considerando a tecnologia neste tipo de 

empresas como sendo um ponto fulcral, a sua aplicação será analisada (com recurso a 

algumas sugestões) – a actualidade é composta por cada vez maiores inovações neste campo, 

pelo que é preciso investigar as vantagens/desvantagens da sua utilização em empresas com 

estas características. 

O mercado mostra-se cada vez mais competitivo: os grandes retalhistas impõem cada 

vez mais a sua presença (exemplo da proposta de mercearias de bairro do grupo Jerónimo 

Martins e da Sonae
5
), o que faz com que o consumidor faça as suas compras nesta grandes 

superfícies. É por este aspecto que é essencial que empresas como a Santos&Lima, Ltd. 

apostem na estratégia e inovem, de modo a atrair a atenção do consumidor. As novas 

tecnologias podem ajudar à melhoria da comunicação desta empresa e ao sucesso do negócio. 

                                                           
3
 Supermercados, hipermercados e discounts (Lindon et.al., 2010:276). 

4
 Snack-bar é um café ou um restaurante onde se servem pratos simples (Enciclopédia Larousse, 1999:6427). 

5
 Lançamento de uma rede de mercearias dos dois grupos (Sonae e Jerónimo Martins), de modo a apostar no retalho 

alimentar tradicional (Conceição, 2011). 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

A sociedade actual vive, nos últimos anos “numa „crise‟ de grandes proporções, que 

provém, em primeira instância, da globalização financeira do capitalismo actual” (Murteira, 

2008:159). Segundo dados oficiais da Agência Financeira, a crise económica tem afectado em 

grande escala as empresas portuguesas, já que, nos primeiros nove meses de 2010, o país 

registou 4759 processos de insolvência de empresas, um número que vem a aumentar cada 

vez mais.  

Dentro destes números encontram-se as microempresas, estudo-caso desta 

investigação. O conceito de microempresa encontra-se definido dentro do conceito de 

pequenas e médias empresas (PME) que, segundo a Recomendação da Comissão Europeia 

em 2010, “são empresas com menos de 250 pessoas ao serviço, cujo volume de negócios 

anual não exceda 50 milhões de euros ou cujo activo total líquido anual não exceda 43 milhões 

de euros”. Enquanto que as pequenas empresas se distinguem das médias por terem menos 

de 50 trabalhadores e um volume de negócios anual (ou activo total líquido) que não exceda os 

10 milhões de euros, as microempresas distinguem-se das pequenas por terem menos de 10 

trabalhadores e um volume de negócios anual (ou activo total líquido) que não exceda os 2 

milhões de euros.  

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2008, as PME representavam 

99,7% das sociedades do sector financeiro em Portugal, dos quais 86% são microempresas. 

Dentro destes números, o sector do comércio é detentor de aproximadamente 42% do total da 

facturação das PME, o que indicia a sua importância (consulte-se por favor o anexo nº1). 

Aqui se vê a importância destas empresas em Portugal, principalmente nas regiões 

norte e centro que, em 2008, detinham quase 66% do total de PME‟s em todo o país. 

A investigação em torno da estratégia de marketing e comunicação neste tipo de 

empresas toma assim interessantes contornos: perceber quais os factores que explicam como 

conseguem as microempresas manter-se no mercado com a crise económica em vigor, tendo 

em conta também a concorrência. 

1.1. O comércio a retalho 

O comércio a retalho é, para Cox e Brittain (2004:3) “a venda de produtos e serviços ao 

consumidor final para uso pessoal, familiar ou caseiro”. 

Por outro lado, retalho explica-se para Lévy e Weitz (2008), como sendo um sector no 

qual os produtos e serviços vendidos têm um valor acrescido na vida pessoal ou familiar do 

consumidor. Assim, dentro da lógica do marketing-mix (produto, promoção, preço e 

distribuição), os retalhistas, ou seja, as empresas que vendem os produtos ou serviços a 

consumidores, fazem parte do canal da distribuição. 
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Posto isto, o valor referido pelos autores na definição de retalho envolve quatro 

parâmetros: selecção (o consumidor pode escolher entre várias marcas, serviços, etc.); 

quantidade (apesar de comprar em grandes quantidades, o retalhista oferece pequenas 

quantidades ao consumidor, o que facilita a „carga‟); inventário (guarda os produtos para 

quando o consumidor os queira, em qualquer altura); e serviços (oferece serviços que facilitam 

a compra e uso do produto). 

Os retalhistas são então as últimas empresas pelas quais o produto passa antes de 

atingirem o consumidor final (consulte-se por favor o gráfico nº1). 

Gráfico nº1: Posição do retalhista no ciclo do produto (adaptado de Lévy e Weitz (2007)) 

 

 

.  

 

 

Para além disto, os autores Cox e Brittain (2004) consideram que, mais do que a 

selecção, quantidade, inventário e serviços, existem também outros aspectos que dão valor a à 

actividade do retalhista: a localização (o retalhista encontra-se desejavelmente num local 

conveniente); mercadoria adequada; dirigido não só a consumidores, como também a 

fornecedores; facilidade de crédito; facilidade de interacção social; garantia de produto; serviço 

pós-venda; e aceitação de reclamações (Idem:4). Todas estas características favorecem o 

consumidor e contribuem para a sua satisfação, o que não deixa de favorecer os retalhistas, 

que vêm aumentadas as hipóteses de o consumidor lá voltar (Carpenter e Fairhust, 2005). 

A localização é um factor de valor acrescido a ter em conta. Brown (1992) considera 

que é através da localização do retalhista que os bens e serviços podem servir a potenciais 

consumidores: o acesso. Para além disto, a localização da loja é um investimento de longo 

prazo, pelo que não convém que seja num sítio fraco em consumidores. O autor refere ainda 

que a melhor localização para as mercearias é em ruas principais de cidades, em estações de 

combustível ou em zonas de habitação. 

Posto isto, tendo em conta só o retalho da área alimentar, dividimos em dois tipos: 

retalho organizado moderno e não organizado. Segundo a Nielsen, dentro do retalho não 

organizado alimentar (ou tradicional) estão as mercearias, lojas que comercializam produtos 
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alimentares, de higiene pessoal e limpeza caseira, possuindo em geral atendimento ao balcão. 

Estão aqui incluídas lojas com serviço livre e área de venda inferior a 50 m
2
.  

Numa noção jurídica, os produtos vendidos pelo retalho tradicional são definidos como 

bens consumíveis: bens que se destroem mediante o uso (Ribeiro, 2006). Como já havíamos 

dito, o retalhista vende produtos de alimentação em geral, assim como outros produtos para 

uso pessoal, que se esgotam à medida que vão sendo usados. 

Por outro lado, assumimos como concorrência (para além de todos os pequenos 

retalhistas) os supermercados, hipermercados e discounts, na mesma área geográfica, que são 

denominados retalho organizado alimentar moderno. 

1.2. A estratégia de marketing e comunicação 

A estratégia de marketing e comunicação é o “estudo que permite a construção de 

produtos, serviços ou segmentos orientados para o mercado, considerando as suas 

necessidades, comportamentos e valores” (Olamos, Valencia e Santoyo, 2007:152). Isto 

porque, segundo Júnior (2009:33), “quanto menor é a empresa mais importante é a estratégia, 

devido à alta sensibilidade e às variações de mercado”.  

A ligação dos conceitos anteriormente explicados com a estratégia e o marketing é 

consequente e necessária, já que “marketing é muito mais do que uma função empresarial 

isolada, é uma filosofia que guia toda a organização”, acompanhando a missão, visão e valores 

da empresa, baseando neles a sua estratégia (Armstrong, et. al., 2009: XV).  

 Sendo o marketing um processo social e administrativo possível de ser utilizado tanto 

por indivíduos como por empresas e orientações, a sua aplicação e gestão tem a capacidade 

de escolher os mercados-alvo, bem como conquistar, manter e fazer crescer os seus 

consumidores através da criação de valor (Idem:7). Deste modo, actua essencialmente em 

cinco áreas (Idem:8): 

1. Necessidades 

2. Produtos/serviços/experiências 

3. Valor e satisfação 

4. Trocas e relações 

5. Mercados. 

Resumindo, o objectivo do marketing e da comunicação é sempre criar valor para os 

consumidores, de modo a também ganhar valor para a empresa (Idem:7). Deste modo, a 

empresa, aplicando a estratégia de marketing e comunicação desde início, só tem a ganhar: 

quanto melhor conhece e satisfaz os seus clientes, mais hipóteses tem que estes continuem a 

comprar, assim como mais provavelmente poderá adquirir outros consumidores. 
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Tendo em conta a conjuntura actual, é certo que a crise dificulta o desenvolvimento das 

empresas, independentemente do seu tipo e sector. Segundo Kotler (1999:13), as mudanças 

que se aproximam ao nível da tecnologia, mas também na teoria, irão provocar grandes 

transformações na aplicação do marketing nas empresas e organizações, pelo que isto, junto 

com o que está antes, justifica a adopção de estratégias que possam combater as dificuldades. 

Então, a estratégia de marketing e comunicação torna-se importante para orientar as empresas 

(Sousa, 2008).  

Assim, Sousa (Ibidem) define estratégia como uma acção praticada por uma empresa 

com o objectivo de mantê-la no mercado a longo prazo (Idem:21). Para isto, de modo a se 

obter melhores resultados com menores custos, é essencial que a empresa se mantenha 

actual na sua estratégia de marketing e comunicação, não se prendendo a técnicas anteriores 

(Kotler, 1999:18): 

Tabela 1: Evolução da estratégia de actuação da empresa (adaptado de Kotler, 1999:19) 

 Melhor serviço 

 

 Qualidade superior 

 

 

 

 Adaptação ao cliente 

 

 

Tendo em conta isto, podemos dizer que a estratégia deve orientar-se para o 

posicionamento da microempresa, notoriedade a alcançar na zona e para os pontos 

característicos que lhe atribuem valor. 

Segundo Lindon, et. al. (2010:152), posicionamento reporta-se a uma decisão 

estratégica que tem como objectivo dar uma posição credível, diferente e atractiva a uma oferta 

no mercado e na mente dos clientes. Deste modo, o posicionamento não se aplica à empresa 

em si, mas sim às acções que esta realiza para fazer com que o consumidor pense sobre ela 

(Trout e Ries, 1981:3). Aliando este conceito ao mercado fortemente competitivo, podemos 

dizer que o posicionamento é uma batalha entre as empresas para conquistar um espaço na 

mente dos consumidores, procurando a sua percepção sobre a empresa e não dos seus 

produtos e/ou serviços (Sousa, 2008:26). Este conceito é essencial estar presente na 

estratégia da empresa: esta deve desenvolver acções que levem os consumidores a 

lembrarem-se das suas principais características. 

Centrar-se no produto Centrar-se no mercado 

Encontrar uma vantagem 

competitiva e centrar-se 

nesta 

Ir encontrando novas 

vantagens à medida que o 

negócio evolui 

Aperfeiçoar o negócio de 

acordo com ganhos 

pessoais 

Aperfeiçoar o negócio 

tendo em conta as 

necessidades do 

consumidor 
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Top-of-Mind

1ª marca lembrada

Espontânea

Marcas que são lembradas 
espontaneamente pelos consumidores 

(mas não como líderes)

Assistida

Marca que só surge na mente dos 
consumidores auxiliada por pistas

No seguimento do conceito de posicionamento, a notoriedade é algo que deve ser 

procurado pela empresa de modo a que o consumidor, para além de se lembrar, consiga 

classificar a marca/empresa/produto/serviço num lugar específico da sua mente (consultar 

gráfico nº2). A notoriedade é essencial para diferenciar o produto da empresa de outros 

produtos iguais existentes no mercado (Gustafson e Chabot, 2007:1). Ou seja: em marketing, a 

notoriedade baseia-se no conhecimento do cliente da marca/produto/serviço em questão, 

dividido por três categorias (Valente, 2008:1):  

1. Top-of-mind: Primeira referência num determinado mercado - é a marca que surge em 

primeiro lugar; 

2. Notoriedade espontânea: Para além do top-of-mind, têm notoriedade espontânea todas as 

outras marcas que são indicadas espontaneamente, mesmo que seja em 3º, 4º lugar, etc;  

3. Notoriedade assistida: Aqui estão as marcas que precisam da ajuda de pistas ou 

lembranças, para serem recordadas pelo consumidor.  

 

Gráfico nº2: Categorias de notoriedade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A importância de uma marca alcançar a notoriedade é então visível: quanto mais 

consumidores souberem da existência do produto/marca da empresa, ou mesmo da empresa 

em si, maior é a probabilidade de adquirirem lá os seus produtos (Gustafson e Chabot, 2007:1). 

1.3. Marketing Relacional 

Consideramos neste estudo o marketing relacional como parte integrante da estratégia, 

pois actualmente este conceito é já uma realidade a ser aplicada nas empresas. Antunes e Rita 

(2008) consideram-no mesmo uma filosofia de marketing a adoptar pela empresa de modo a 

obter uma “relação mais individualizada e de aprendizagem com cada um dos seus clientes” 

(Ibidem:37). 
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Sheht e Parvatyar (2002) apresentam uma definição simples deste conceito, mas ao 

mesmo tempo específica, já que consideram o marketing relacional um processo interactivo, 

baseado em três pressupostos (Ibidem:10): 

1. Relação directa entre o vendedor e o consumidor; 

2. É um processo interactivo e não uma troca: o marketing em si é baseado desde 

sempre na troca, pelo que este conceito veio acrescentar a isto uma relação de valor; 

3. Colaboração entre o cliente e o vendedor que possibilita um aumento do valor à 

actividade – esta dependência mútua leva a uma relação de confiança entre as duas 

partes. 

Já Barroso e Armário (1999) consideram que esta relação continuada que a empresa 

se deve esforçar por manter, deve seguir apenas o propósito de criação de valor para todas as 

partes envolvidas. Deste modo, considera-se o valor como componente essencial do marketing 

relacional. Esta estratégia relacional baseada na criação de valor, faz com que a empresa 

consiga reter os seus clientes durante um maior período de tempo, assim como melhora a 

eficácia das acções de marketing tanto nos clientes, como nos consumidores em geral (Idem, 

Ibidem). 

Para além disto, dentro do conceito de Marketing Relacional, Monteiro (2009) aborda o 

CRM – Customer Relationship Management que é um conceito que se define como “um 

processo estratégico que se preocupa em criar um conjunto de relacionamentos nos quais é 

possível maximizar o lucro, recorrendo a ferramentas tecnológicas” (Ibidem:9). Assim, a 

diferença em relação ao marketing relacional é que para além de procurar estabelecer e 

manter as relações (de troca), procura também assegurar a maior rentabilidade possível 

dessas relações (ibidem:8). 

O CRM não depende directamente da tecnologia e da sua aplicação nas empresas, 

mas esta revela-se uma ajuda essencial (Monteiro, 2009:10). A formação das pessoas 

(trabalhadores da empresa) é fundamental, assim como a definição estratégica da abordagem, 

no entanto, a utilização da tecnologia permite facilitar o processo. A razão é que os programas 

informáticos podem armazenar dados dos clientes que permitem a análise da informação no 

sentido de conhecer melhor o cliente e gerar novas e melhores oportunidades de negócio 

(Ibidem).  

Para o presente estudo, numa primeira instância, consideremos marketing relacional 

como todas as actividades de marketing orientadas para estabelecer, desenvolver e manter 

relações eficientes (Antunes e Rita, 2005:114).  

Em qualquer empresa, mas especificando o retalho tradicional, o objectivo do 

marketing relacional é desenvolver relações com os consumidores que levem, 

consequentemente, à sua satisfação, compromisso, fidelização e confiança na organização 
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(consultar gráfico nº 3). Antunes e Rita (2008:37) destacam a satisfação e fidelização, pois 

consideram que saem acrescidas da prática da relação durante um período de tempo. 

 

Gráfico nº3: Esquema do Marketing Relacional – adaptado de Antunes e Rita (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, as empresas podem criar mais interactividade com cada um dos seus clientes, 

poder conhecê-los, desenvolvendo uma relação mais individualizada. Deste modo podem obter 

a informação necessária para adequar o produto e/ou serviço a cada cliente, da forma que este 

mais desejar (Antunes e Rita, 2008:112). 

 

1.3.1. Estratégias de fidelização 

A estratégia de fidelização é a “reorganização de processos por parte da empresa para 

oferecer valor superior aos seus clientes” (Gonçalves, 2009). Deste modo é um dos conceitos 

mais importantes para qualquer negócio, sendo um dos principais objectivos de qualquer 

vendedor, incluindo no sector do retalho. Este objectivo é para ser pensado pelo vendedor a 

longo prazo, no sentido de manter as relações com os clientes e levá-los a não abandonar a 

empresa em detrimento de um concorrente (Gonçalves, 2009). 

Alguns estudos do Observatório Português do Comércio (2001) mostram que o aumento da 

concorrência faz com que tenham de surgir novos modelos de negócio nos quais o foco deixa 

de ser o produto, como antes, e passa a ser o cliente. Assim, a ligação ao conceito de 

marketing relacional é no sentido em que, como diz Gonçalves (2009) “o segredo da fidelização 

é elo emocional que a empresa cria com o cliente”, logo, a satisfação é o ponto-chave da 

fidelização (Idem, Ibidem): “à medida que a satisfação aumenta, também aumenta a fidelidade” 

(Kotler e Armstrong, 2003:8). Isto porque, segundo Kotler e Armstrong (2000), os clientes agem 

(no sentido de compra) de acordo com o valor percebido, um valor que é acrescentado. 

Para fidelizar o cliente, o vendedor deve “aprender tudo sobre ele, utilizando essas 

informações para personalizar o relacionamento, dando uma vantagem competitiva à empresa” 

Marketing 
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(Gonçalves, 2009). Neste sentido, de acordo com alguns dados do Observatório Português do 

Comércio, os consumidores do retalho alimentar tradicional destacam a proximidade e o 

atendimento personalizado como os pontos fortes deste negócio.  

1.4. A utilização da tecnologia 

Nos dias que correm, a tecnologia é, cada vez mais, um dado adquirido para as 

empresas, que têm a oportunidade de a utilizar para seu benefício. Apesar de as pessoas 

ainda preferirem o comércio físico ao online, a tendência é de evolução para uma realidade em 

que, nalguns casos, o comércio físico será totalmente substituído pelo online (Girbal, 2010). Tal 

como refere Santos, “O conceito de marketing parece evoluir, cada vez mais, para a 

construção de relações duradouras e de continuidade (…) com todos os parceiros do mercado” 

(2001:38). 

Para as empresas, entendemos a utilização da tecnologia, uma evolução natural, já 

que a mudança tecnológica também acaba por contribuir para um desenvolvimento criativo das 

empresas, que lhes permite criar mais, e de diferentes formas (Santos, 2001:40). Para além 

disto, há também uma necessidade recorrente da crise económica, já referida anteriormente. 

Os consumidores estão a ver diminuído o seu poder de compra, pelo que querem reduzir os 

seus gastos (Girbal, 2010): a internet torna-se o meio ideal para este fim. Nussey (2009) afirma 

que a internet está a ganhar importância suficiente na nossa sociedade para conseguir 

influenciar a forma como vivemos, comunicamos e compramos como consumidores. Com este 

facto torna-se vital que as empresas acompanhem este crescimento e saibam investir e usar 

esta ferramenta, tal como os consumidores já o fizeram (Girbal, 2010). 

Para além da evolução para o comércio online, como já falamos, as empresas têm, 

hoje em dia, ferramentas à sua disposição que são capazes de evoluir o marketing para um 

nível diferente do que tínhamos visto até então (Nussey, 2009): as redes sociais e outras 

ferramentas de comunicação online – ideais para o desenvolvimento do processo de 

engagement. 

Nussey (Ibidem) considera que o processo de engagement está um passo à frente do 

de marketing: para além de assumir uma relação com o consumidor, este conceito assume o 

controlo que este tem da marca, e como participa e dialoga com esta. Esta relação mais 

próxima faz com que a empresa oiça os consumidores e os trate individualmente, em vez de 

em grupo (Idem, Ibidem). 

Para Cass (2009), este processo oferece duas oportunidades à empresa que o utilizar: 

1. Ao ouvir os consumidores, a empresa pode agir segundo as suas ideias para ser mais 

eficaz e, ao mesmo tempo, mostrar-lhes que os ouve e reconhece; 
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2. Na impossibilidade de aplicar as ideias do cliente, com este processo, a empresa tem a 

proximidade necessária para explicar ao cliente o porquê de não conseguir agir de 

acordo com as suas intenções: o cliente assim sente-se mais próximo e parte 

integrante da empresa. 

A ligação deste processo com a tecnologia e a internet é lógica, se atentarmos às 

ferramentas disponíveis online para o aplicar: este meio acaba por ser o mais prático, fácil e 

económico. Segundo Nussey (2009), “as bases de dados do marketing usadas para e-mail 

também podem ser usadas para personalizar mensagens através de diversos canais para 

consumidores”. Deste modo, e podendo os clientes encontrar tudo o que quiserem online, 

podem também comentar e participar, o que contribui para a empresa ter consciência do 

feedback existente na rede (Idem). 
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2. OBJECTIVOS E METODOLOGIA 

2.1. Pergunta de partida e objectivos 

Dentro do tema e estudo de caso da investigação, impõe-se a questão: que 

potencialidades e limitações possui uma microempresa de retalho tradicional na sua 

estratégia de marketing e comunicação? Neste caso, importa perceber como se mantém a 

mercearia em questão no mercado: que acções e/ou estratégias utiliza, como são usadas e 

com que consequências? De que modo atrai/mantém os seus consumidores? Que factores 

influenciam esta abordagem? Atentemos então à análise aprofundada de algumas 

características deste tipo de empresa que podem/devem fazer parte da sua estratégia. 

1. Sendo a mercearia um tipo de retalho alimentar tradicional, como se caracteriza a sua 

oferta? Ou seja, que tipo de produtos os consumidores compram e qual o grau de 

preferência? Foram observados e analisados os tipos de bens que podem/tem mais 

oportunidade de venda na microempresa.  

 

1.1.  A influência do espaço e da disposição do produto
6
 nas vendas fizeram parte do 

estudo da oferta, na óptica da sua utilização como estratégia.  

 

2. Importou também conhecer o consumidor da mercearia e as suas características. 

 

2.1. Para além da caracterização sócio-demográfica, foi essencial perceber que hábito de 

compra tem um consumidor deste tipo de retalho. Ainda mais importante: o que vê o 

consumidor na mercearia para a frequentar e comprar lá os seus produtos. 

 

3. Foi também necessário descobrir e compreender quais as estratégias de 

comunicação e fidelização já usadas na mercearia. Que acções e instrumentos são já 

utilizados para chamar a atenção do consumidor e mantê-lo fiel à empresa? 

 

3.1.  Compreender o papel do vendedor: será a sua relação com os consumidores um 

factor indispensável para o sucesso? Os consumidores confiam mais nos produtos 

quando conhecem quem os vende? Para tal percepção, estudou-se: 

 O marketing relacional praticado;  

 O processo de engagement
7
 entre a empresa e o consumidor. 

                                                           
6
 Espaço e disposição do produto é o espaço físico da loja onde o produto está disposto à vista do consumidor, 

incluindo a ordenação das categorias de produto. Ex: produtos de alimentação na prateleira por baixo das bebidas. 
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4. Por outro lado, pareceu ainda relevante investigar a forma como a concorrência
8
 

influencia a posição da microempresa no mercado. 

 

4.1.  Quisemos perceber qual o posicionamento da organização na sua zona 

geográfica - como é que os consumidores vêm a mercearia e como a diferenciam 

em relação à concorrência (tanto de outras mercearias, como do retalho 

organizado); 

4.2.  Também a notoriedade foi abordada: o que é que o vendedor faz para diferenciar 

a mercearia e mantê-la na mente dos consumidores? Para isto, foi necessário 

entender de que forma o retalho organizado da zona estudada faz com que os 

consumidores diminuam a frequência e a quantidade das suas compras na 

Santos&Lima, Ltd. 

 

5. Por fim, entendendo a mercearia como um espaço tradicional, mas atentando à 

proliferação das novas tecnologias, criou-se um plano de proposta de melhoria da 

comunicação da empresa de modo a gerar mais sucesso para o negócio. Foram 

preocupações principais: 

 A comunicação da empresa no ponto de venda, acreditando que esta contribui para a 

atenuar os alegados efeitos da crise; 

 A comunicação online. 

 

2.2. Metodologia 

Foi usada uma metodologia capaz de responder a questões relacionadas com os 

vários tipos de públicos da mercearia (consumidores, fornecedores e concorrência). Deste 

modo, o objecto deste estudo incluiu um dos proprietários, um dos fornecedores. e todos os 

consumidores da empresa Santos&Lima, Ltd, instalados na freguesia da Póvoa de Santa Iria, 

concelho de Vila Franca de Xira.  

A nossa metodologia utilizou um método misto, quali-quantitativo – uma abordagem 

que nasce do conhecimento pragmático, o qual considera mais importante o problema em si do 

que a metodologia, sendo essa a razão porque se pode utilizar qualquer método que ajude a 

chegar a explicações ao problema, seja qual for a sua natureza (Creswell, 2003:12). Deste 

modo, dentro deste método, foi elaborada uma estratégia aglomerada complementar: na 

                                                                                                                                                                          
7
 O processo de engagement marketing consiste no acto de ouvir os consumidores e ter a capacidade de agir de 

acordo com a informação percebida (Cass, 2009). 
8
 Concorrência é a luta de interesses entre empresas, em virtude de tentarem atrair para si os clientes dos outros 

(Enciclopédia Larousse, 1997:1891). 
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mesma fase de recolha de dados, foram recolhidos dados quantitativos e qualitativos 

simultaneamente, que foram depois analisados juntos, tendo sido comparados os resultados 

(Creswell, 2003:218). 

  

As vantagens foram várias (Creswell, 2003:218): 

 O fenómeno pode ser estudado através das duas perspectivas; 

 Foi possível estudar diferentes grupos (neste caso: os consumidores, 

fornecedores e retalhistas); 

 O valor do estudo centrou as vantagens dos dois métodos: quantitativo e 

qualitativo. 

Começámos por realizar uma observação directa, técnica qualitativa, que consiste na 

recolha de informação detalhada durante um determinado período de tempo (Stake, 1995, 

in Creswell, 2003:15), onde se puderam visualizar comportamentos e actividades dos 

consumidores no espaço da empresa em estudo (Creswell, 2003). Esta técnica foi importante 

por duas razões: 

 Pôde ajudar a responder a algumas perguntas relacionadas com: o local de venda; a 

dinâmica das transacções e relações com o consumidor; e a estratégia para vender os 

produtos (como promoções, etc.). Para recolher os dados, foram utilizadas duas grelhas, 

onde foram tirados os apontamentos necessários – consulte-se por favor os anexos 3 e 4; 

 Por outro lado, serviu para basear o cálculo da amostra a inquirir na fase seguinte 

(sendo por isso que é realizada em primeiro lugar): na falha em inquirir o universo (nem 

todos os consumidores se dispuseram a responder), foi estratificada a amostra através 

destes dados. 

A observação foi realizada entre os dias 21 e 27 de Fevereiro de 2011 e ajudou a 

responder a algumas perguntas relacionadas com o local de venda, investigando e procedendo 

ao store-check - a recolha dos seguintes elementos no local (Lindon, Lendrevie, Lévy, Dionísio 

e Rodrigues, 2010):  

 Idade e sexo de pessoas que frequentam a loja. Através da observação directa foi 

possível traçar um perfil geral da idade das pessoas, que foi útil para a estratificação da 

amostra do inquérito (fase seguinte); 

 Tipo de produtos que são mais vendidos. Este aspecto verificou-se através dos dados de 

facturação solicitados ao proprietário, auxiliados pela observação das vendas no local; 

  Disposição dos produtos no espaço da loja; 

 Número médio de visitas e tempo médio que os consumidores gastam na sua compra; 
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 Relação pessoal entre os consumidores e os vendedores: qual o nível de confiança e 

cumplicidade da relação. 

Os últimos três pontos são cruciais, e só puderam ser conseguidos com a presença no 

local. Incluir este tipo de perguntas no questionário e na entrevista era possível, no entanto, os 

dados poderiam ser sempre parciais. Por exemplo, uma pessoa pode dizer que vai à mercearia 

em 5 minutos, e na verdade estar lá 15 minutos a escolher os produtos. Tornou-se então 

essencial atentar nestes detalhes.  

Os dados quantitativos foram recolhidos através de um inquérito (consulte-se por favor 

o anexo 5), com o objectivo de descrever atitudes, opiniões, características e tendências de 

uma dada população, através de uma amostra (Creswell, 2003:153). O propósito deste 

instrumento para o presente estudo foi tentar perceber quais as motivações e razões para que 

o consumidor escolha o retalho deste tipo, dentro da oferta (quase) inesgotável existente no 

mercado. O inquérito tornou-se a opção metodológica indicada pois foi possível alcançar 

informações cruciais para tirar as conclusões do estudo, directamente da fonte – os 

consumidores.  

A partir das respostas da amostra, foi possível tirar conclusões gerais da população em 

estudo, pelo que esta técnica se revelou uma vantagem (Babbie e Fowler in Creswell, 

2003:154). 

O questionário aplicado foi composto por 22 perguntas, divididas em três temas: 

estudo ao consumidor, retalho alimentar tradicional (Santos&Lima, Lda.) e características 

sócio-demográficas. 

Primeiramente, foi criada uma versão online (no mês de Março), para leitores do 

blogue, amigos na rede social Facebook, ou mesmo para consumidores que preferissem esta 

versão. No entanto, esta forma de questionário online não se concretizou com os efeitos 

desejados pois o número de respostas foi muito reduzido, optando-se pelo seu encerramento. 

Procedeu-se então à distribuição de exemplares do questionário físicos, no mês de Abril, no 

local de venda da mercearia. 

Em simultâneo, a empresa foi estudada qualitativamente, com duas entrevistas: o 

proprietário da mercearia e um fornecedor. Um estudo qualitativo investiga mais 

aprofundadamente indivíduos, processos, actividades, eventos ou mesmo comportamentos de 

indivíduos ou grupos (Creswell, 2003:183). O estudo qualitativo é essencialmente 

interpretativo, pelo que mais que a descrição, a importância do estudo centra-se na 

interpretação que se faz dos dados recolhidos (Creswell, 2003:182).  

As entrevistas foram a última fase metodológica, feita no fim do mês de Abril. As duas 

pessoas escolhidas para as entrevistas justificam-se facilmente: sendo objectivo estudar as 
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características da mercearia, é lógico que se tenham em conta todas as partes interessadas: 

assim é possível fornecer duas visões diferentes da empresa. 

1. Uma entrevista a um fornecedor (consulte-se por favor o anexo 6), com sete perguntas, 

realizada no dia 26/04/2011. O objectivo foi descobrir como é vista a mercearia e o 

mercado onde esta está inserida, bem como a disposição de resposta a novos métodos 

tecnológicos. 

2. Uma entrevista ao proprietário (consulte-se por favor o anexo 7) feita no dia 29 de Abril 

de 2011. Foram feitas 15 perguntas, compostas por três fases, uma com o objectivo de 

tirar informações acerca da empresa, outra na forma como o vendedor conhece e se 

relaciona com o consumidor. Por fim, o proprietário (e vendedor), foi inquirido em relação à 

sua disposição para apostar em novas tecnologias.  

No último dos objectivos propostos, pretende-se apresentar uma proposta de aplicação 

da tecnologia na empresa. Foram pensadas várias acções que envolvem a interacção online. 

No entanto, para além disso, também considerámos importante a modernização dos 

instrumentos usados na própria loja. As sugestões serão apresentadas no final do estudo. 

Assim, apresentamos a seguinte calendarização (tabela 3): 

 

Tabela 2: Calendarização das actividades metodológicas 

 

Em suma, o objectivo foi então cruzar os resultados destes três métodos, de modo a 

obter informação validada de fontes múltiplas, o que acredito enriquecer o estudo. Deste modo, 

é possível recolher dados específicos de diferentes grupos: algumas informações recolhidas 

das entrevistas nunca poderiam estar nos inquéritos a consumidores, por exemplo. Junto com 

isto, obviamente que os pressupostos foram baseados em informação teórica recolhida 

previamente, tendo em conta os autores com publicações de referência na área já definidos. 

  1ªsemana 2ªsemana 3ªsemana 4ªsemana 5ªsemana 

Fevereiro       21 a 27: 
Observação 

directa 

  

Março Questionário 
online 

Questionário 
online 

Questionário 
online 

Questionário 
online 

Questionário online 

Abril Inquérito na 
mercearia 

Inquérito na 
mercearia 

Inquérito na 
mercearia 

Inquérito na 
mercearia 

26: Entrevista ao fornecedor 

29: Entrevista ao 
proprietário 
Inquérito na mercearia (fim) 
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2.2.1. Caracterização da amostra de consumidores da mercearia Santos&Lima, Lda. 

A intenção inicial do estudo foi inquirir o total da população a estudar: o conjunto 

total de consumidores da mercearia. Isto porque os destinatários eram conhecidos 

(consumidores) e passíveis de ser facilmente inquiridos (Creswell, 2003:156). No entanto, 

devido à falta de colaboração de muitos consumidores, o resultado acabou por ser uma 

amostra estratificada de 50 consumidores, escolhidos aleatoriamente: à medida que estes 

visitavam a mercearia, o questionário era distribuído a cada três indivíduos, verificando-se que 

a distribuição da amostra assim conseguida respeitou a distribuição por sexo e a idade obtidas 

na observação directa (Idem, Ibidem: 156-157)). A estratificação está descrita no seguinte 

quadro: 

 

Tabela 3: Estratificação da amostra por sexo e idade 

 

 

A análise dos dados foi feita com utilização do programa informático SPSS.  

 

 

 

 

 

 

 

Nº de questionários por Sexo * Idade  

Sexo 

Idade 

15/18 19/24 25/34 35/44 45/54 55/64 65/84 Total Percentagem 

Feminino 1 3 3 8 6 4 3 28 56% 

Masculino 2 1 3 4 7 3 2 22 44% 

Total 3 4 6 12 13 7 5 50 100% 

Percentagem 6% 8% 12% 24% 26% 14% 10% 100% ------------------ 
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

3.1. O consumidor da Santos&Lima Lda 

3.1.1. A Loja – Espaço e Produtos 

Num comércio com estas características, uma das primeiras coisas a atentar é o 

espaço físico da loja, os produtos que são expostos e de que forma. Para tal, no decorrer da 

observação directa foi preenchida a tabela do anexo 8. A entrada está disposta da seguinte 

maneira: 

Imagem 1: Entrada da mercearia Santos&Lima, Lda. 

 Debaixo do toldo, estão dispostos a fruta e os legumes, em armações; 

 Os materiais de visibilidade do preço são rudimentares – escritos manualmente (consulte-

se por favor o anexo 9); 

 A montra apresenta promoções variadas, de produtos da entrada e não só. 

Entrando na loja, apercebemo-nos da importância dos dois produtos acima descritos (fruta 

e legumes). Do lado esquerdo, estão presentes mais duas armações com as mesmas 

características descritas acima (consulte-se por favor o anexo 10). 

Do lado esquerdo encontra-se o balcão. Perto da caixa encontram-se os produtos doces, 

como chocolate, pastilhas, ou pastelaria embalada: 
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Imagem 2: Espaço circundante ao balcão da mercearia Santos&Lima, Lda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À volta do balcão está o armário do pão, o frigorífico dos frescos e os frigoríficos da 

pastelaria e charcutaria (consultar também, por favor, o anexo 11). 

De notar que os materiais do preço, assim como os da entrada, são escritos 

manualmente. Para além disto é notória a arrumação possível no pouco espaço: o espaço é 

pequeno para a quantidade de produtos, pelo que a arrumação tem de ser muito bem pensada. 

Nos fundos da loja podemos ver as arcas de congelados, os frigoríficos com bebidas e 

as prateleiras com os produtos de limpeza (consulte-se por favor o anexo 12). As bebidas são 

o único produto no qual o preço pode ser visto com materiais mais apelativos, fornecidos pelos 

fornecedores: 

Imagem 3: Visibilidade do preço das bebidas na Santos&Lima, Lda. 

  

 

 

 

 

Doces 

Pastelaria embalada 
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Por fim, é de realçar a organização das prateleiras (lado esquerdo da loja): 

Imagem 4: Prateleiras do interior da mercearia Santos&Lima, Lda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As primeiras duas prateleiras estão isoladas, com bebidas de todo o tipo (água, sumos, 

vinhos); 

 Restantes prateleiras com alimentação variada (azeite, arroz, massas, cereais, conservas, 

etc.); 

 Do lado esquerdo, o leite em baixo, isolado, e os produtos de higiene em cima, também 

separados. 

Esta análise permite ter uma noção do espaço do estabelecimento e de como este é 

preenchido estrategicamente pelo vendedor. Isto porque, como veremos mais à frente, os 

produtos que mais se vendem estão colocados perto da caixa registadora, por exemplo. Dentro 

do pouco espaço existente, mesmo assim a variedade de produtos ainda é bastante. A 

principal desvantagem é o facto de os materiais serem pouco desenvolvidos, nomeadamente 

os preços e indicação de promoções.  

Bebidas 

Alimentação 

Leite Higiene 
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3.1.2. O Consumidor: caracterização 

De acordo com os dados da semana da observação directa, a mercearia contou com 

um total de 1165 visitas (consulte-se por favor os anexos 13 e 14). 

Para além dos visitantes, a mercearia contou, neste período de tempo com, 

aproximadamente, 150 consumidores (número de indivíduos desduplicado
9
). Destes, a amostra 

representou que 56% são do sexo feminino, e os restantes 44% do sexo masculino – há 

portanto adesão entre o perfil das visitas e o perfil dos consumidores – consulte-se por favor o 

anexo 15. Também as idades não diferiram muito, como podemos ver na tabela 4: 

Tabela 4: Percentagem da divisão por sexo e idade dos consumidores (questionários) 

 

 

 

 

 Assim, podemos dizer que o consumidor mais regular da Santos&Lima, Ltd. é do sexo 

feminino e tem entre 35 e 54 anos. É, na sua grande maioria (66%), casado ou em união de 

facto, tem habilitações ao nível do ensino secundário (28%) e trabalha por conta de outrem 

(34%) (consulte-se por favor os anexos 16, 17 e 18). 

3.1.3. Hábitos de compra do consumidor na Santos&Lima, Lda   

Quando fez as suas compras na mercearia Santos&Lima. Lda, os produtos que o 

consumidor mais adquiriu foram o pão (42%), a charcutaria (11,9%) e os legumes (10%). Se 

atentarmos ao espaço da loja (descrito anteriormente), são estes os alimentos mais presentes 

no estabelecimento e mais perto do balcão. O próprio vendedor tem noção disso: “Vou 

tentando ter produtos sempre frescos e tradicionais. (…) a fruta e os legumes frescos, e até o 

pão, dá para as pessoas cá virem todos os dias comprar com qualidade” (consulte-se por favor 

o anexo 19). Por outro lado, os produtos menos vendidos foram o gás, os produtos de limpeza 

e os doces – os dois primeiros colocados nos fundos da loja (consulte-se por favor o anexo 20).  

Neste caso, o vendedor mostra seguir a lógica de Kotler (1999) na Santos&Lima, Lda.: 

apesar de ser um comércio tradicional, vai conseguindo evoluir e adaptar-se às novas 

                                                           
9
 Número de indivíduos que efectivamente comprou na Santos&Lima, Lda., não contando com o número de vezes que repetiu a 

compra. 

  
Sexo 

Total Feminino Masculino 

15/34 anos 14% 12% 26% 

35/54 anos 28% 22% 50% 

A partir de 55 anos 14% 10% 24% 

Total 56% 44% 100% 
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exigências do mercado: aperfeiçoando o negócio tendo em conta as necessidades do 

consumidor. 

Por outro lado, podemos afirmar que, neste pequeno retalho alimentar, o consumidor 

acabou por comprar poucos produtos em cada visita. A maior parte dos consumidores (74,3%) 

comprou apenas entre 1 e 3 produtos, ficando na loja a maior parte das vezes durante, no 

máximo, três minutos (consulte-se por favor o anexos 21 e 22). Este cruzamento de dados foi 

testado recorrendo ao teste do qui-quadrado, que não mostrou qualquer significância devido 

aos valores das células. Assim, é visível através do gráfico nº 4 que quanto mais tempo os 

consumidores passaram na loja, mais produtos compram: 

Gráfico 4: Percentagem de produtos comprados por tempo passado na Santos&Lima, Lda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como defendem Kotler e Armstrong (2000): à medida que a satisfação aumenta, 

também aumenta a fidelidade. Portanto, podemos também dizer que o consumidor da 

Santos&Lima, Lda. é fiel à empresa pois a grande maioria dos consumidores (88%) analisados 

são consumidores frequentes da loja, o que quer dizer que visitaram a mercearia diariamente 

ou pelo menos todas as semanas (consulte-se, por favor, o gráfico 5).  

Gráfico 5: Tipo de consumidor da Santos&Lima, Lda. em percentagem 
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Daqui em diante, analisaremos alguns dados tendo em conta esta característica: ser 

consumidor frequente (consumidores que afirmaram visitar a mercearia diariamente ou todas 

as semanas) ou ser consumidor pouco frequente (os que afirmaram só visitar a mercearia uma 

vez por mês ou menos). Esta fidelidade do consumidor à Santos&Lima, Lda. resulta, como diz 

Gonçalves (2009), “de um elo emocional” que os vendedores da mercearia conseguiram criar 

com o cliente, como veremos de seguida.  

De notar que a venda fiada
10

 apresentou um peso ainda significativo na dinâmica da 

mercearia. Das 131 anotações registadas na categoria de „Observações‟ da semana da 

observação directa, 58% eram de pessoas a pedir fiado. Nesta categoria destacou-se também 

o pagamento por multibanco, com 33,6% (consulte-se por favor o anexo 23). 

3.1.4. Relação Vendedor/Consumidor 

Quanto à relação entre o vendedor e o consumidor, a proximidade destaca-se. Tanto 

através da observação directa, como através do questionário, a cumplicidade e afinidade foram 

notórias: as pessoas associaram a empresa aos seus proprietários. Isto porque, quando 

inquiridos com a pergunta “Quando se lembra da Santos&Lima, Ltd., que palavra lhe ocorre?”, 

os consumidores responderam sobretudo qualidade, Carlos e simpatia. 

 

 

 

                                                           
10

 Venda Fiada é o conceito que define a venda a crédito. O consumidor leva os produtos, pagando depois – 

normalmente no fim do mês (Enciclopédia Larousse, 1997:2993). 
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Gráfico 6: Palavras associadas á mercearia Santos&Lima. Lda. (em percentagem) 

  

 

Se repararmos, as três palavras mais repetidas significam as duas principais coisas 

que, segundo o proprietário são mais importantes num negócio com estas características: a 

qualidade dos produtos e a relação entre vendedores e consumidores. Na entrevista que nos 

concedeu, Carlos Santos afirma que “a diferença que as pessoas vêm é na qualidade” e 

“Tenho a mercearia há muitos anos e são muitos anos de convivência, todos os dias” 

(consulte-se por favor o anexo 19). Os consumidores diferenciaram a empresa dos seus 

concorrentes no mercado através da qualidade dos produtos e da simpatia dos vendedores, 

algo que, no entender de Gustafson e Chabot (2007), é muito importante para alcançar uma 

notoriedade elevada. 

 Outra prova deste facto é a pergunta do inquérito aos consumidores que se refere á 

relação com os trabalhadores da mercearia. Com as hipóteses cúmplice, cordial, neutra ou fria, 

60% das pessoas considerou a relação cordial, enquanto que os restantes 40% consideraram 

cúmplice. Podemos ver então que as características menos positivas (relação fria ou neutra), 

não foram sequer mencionadas pelos consumidores - consulte-se por favor o anexo 24. 

 Assim, durante a semana de observação directa, foram percebidas várias conversas 

entre os consumidores e os proprietários, assim como várias relações (consulte-se por favor o 
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anexo 25). Muitos consumidores foram família e amigos, o que reforça o carácter pessoal e 

próximo entre os consumidores e a mercearia. Ainda assim, apesar da informalidade, a maior 

parte das pessoas não iniciou conversas. O desporto é do que mais se falou, havendo também 

grande destaque em conversas sobre a vida pessoal dos consumidores. São os próprios 

consumidores que mostram esta relação: quando inquiridos sobre a relação que mantém com 

os trabalhadores de mercearias, a maior parte (62%) das pessoas afirmou que conversa 

regularmente com eles (consulte-se por favor o gráfico 7). 

Este fenómeno vai de encontro à lógica de Armstrong et. al. (2009) que se baseia no 

conhecimento das vontades e necessidades dos consumidores: com o consumidor satisfeito, 

mais probabilidades há que este continue a comprar.  

 

Gráfico 7: Relação dos consumidores da Santos&Lima, Lda. com trabalhadores das mercearias 

(em percentagem) 

  

Para além disto, numa escala de 1 (Nada) a 4 (Bastante), os consumidores da 

Santos&Lima, Lda. (68%) consideraram a Santos&Lima, Lda. uma empresa de muita confiança 

(consulte-se gráfico 8). As escolhas centraram-se nos últimos números da escala, não tendo 

nenhum consumidor considerado a empresa nada nem pouco confiável. 

 

Gráfico 8: Confiança dos consumidores na Santos&Lima, Lda. (em percentagem) 
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A relação com o proprietário foi, deste modo, muito próxima e informal, o que relembra 

o marketing relacional. A dinâmica da Santos&Lima, Lda. é, portanto, coincidente com Antunes 

e Rita (2008), na medida em que estes consideram essencial a relação com o consumidor e a 

satisfação das suas necessidades e vontades: com o feedback que tiveram dos vendedores, os 

consumidores acabaram por sentir a confiança suficiente para se sentirem satisfeitos e serem 

fiéis à Santos&Lima, Lda.. 

3.2. O consumidor da Santos&Lima Lda. e a concorrência 

3.2.1. Visitas e frequência de compra  

O mercado do retalho alimentar é bastante estruturado e dinâmico, pelo que a 

concorrência da Santos&Lima, Lda. é bastante. O próprio vendedor tem noção disso: “Cada 

vez abrem mais estabelecimentos assim nesta zona e, como se sabe, é difícil competir com os 

preços dos hipermercados e supermercados” (consulte-se por favor o anexo 19). Também o 

fornecedor entrevistado não foge a esta questão. Em relação à concorrência às mercearias, 

José Lobato considera que “o pequeno retalho não pode deixar de existir, mas, do lado da 

Irmãos Lobatos, Lda., notamos que cada vez mais mercearias deste género estão a fechar” 

(consulte-se por favor o anexo 26).  

Os próprios consumidores, quando inquiridos em resposta aberta com a frase “Eu 

prefiro fazer compras na Santos&Lima, Lda. porque…”, responderam com maior frequência 

que “é mais perto de casa” (consulte-se por favor o anexo 27). Neste aspecto, podemos 

confirmar as teorias de Cox e Brittain (2004), quando afirmam que um dos aspectos que dá 

valor à actividade do retalhista é a localização; mas também de Brown (1992): a Santos&Lima, 

Lda. está num dos locais que este autor afirmou ser dos melhores – uma zona de habitação. 

Para além disto, os resultados vão de encontro a alguns estudos do Observatório Português do 

Comércio (2001), onde os consumidores destacaram a proximidade como um dos pontos fortes 

deste tipo de retalho. 

Posto isto, como concorrentes, considerámos na nossa metodologia, as outras 

mercearias, os hipermercados, supermercados e discounts. Neste sentido, apurámos que o 

consumidor da Santos&Lima, Lda. distribui as suas compras pelos vários estabelecimentos, 

acabando por comprar menos apenas em discounts (apenas 12,6%): 
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Gráfico 9: Percentagem das compras feitas em cada estabelecimento 

 

Analisando ainda com mais detalhe, na frequência com que visitam os vários 

estabelecimentos, mais de metade (52%) dos consumidores da Santos&Lima, Lda. afirmou que 

visita hipermercados mais de uma vez por mês (consulte-se por favor o anexo 28). Segundo 

alguns consumidores inquiridos, é preferível comprar em hipermercados porque há “mais 

variedade” (consulte-se por favor o anexo 29). 

Quando confrontados com a evolução das suas compras nos vários estabelecimentos 

no último ano, o consumidor da Santos&Lima, Lda. respondeu de forma curiosa. Também na 

questão da frequência de compra na Santos&Lima, Lda. e a ligação com outras actividades do 

consumidor, o processo de cruzamento dos dados foi testado com o qui-quadrado, que acabou 

por não mostrar qualquer significância.  

Assim, dividindo-se entre consumidor frequente (que vai à mercearia diariamente ou 

pelo menos uma vez por semana) e menos frequente (que vai à Santos&Lima, Lda uma vez 

por mês ou menos) verificou-se (consulte-se por favor o anexo 30): 

 São os supermercados (66,6%) e as mercearias (67,7%) que o consumidor menos 

frequente da Santos&Lima, Lda. tem visitado menos nos últimos tempos;  

 O consumidor pouco frequente da Santos&Lima, Lda. não aumentou a frequência de 

compra em nenhum estabelecimento exceptuando os hipermercados; 

 A maioria dos consumidores frequentes da Santos&Lima, Lda. vão mantendo as suas 

compras em pequenos retalhos alimentares (52,3%), ao contrário de nos outros 

estabelecimentos, onde a frequência de compra diminuiu.

Na análise por categoria de produto escolhida (higiene, limpeza e alimentação), é 

curioso verificar as diferenças em cada estabelecimento: enquanto que os discounts foram o 

retalho menos valorizado por parte dos consumidores da Santos&Lima, Lda., os hipermercados 
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foram a preferência em todas as categorias, menos na alimentação (consulte-se por favor os 

anexos 31, 32 e 33). A maioria dos consumidores desta mercearia disse preferir comprar os 

seus produtos alimentares nas mercearias em geral (consulte-se por favor o anexo 33). 

A alimentação é então o ponto forte da mercearia. É neste sentido que, tendo já sido 

percebido pelos vendedores, estes adequaram a venda a esta informação, fornecendo a cada 

cliente o produto que este quer, da forma que este deseja (Antunes e Rita, 2008). 

Pegando na categoria de produtos de alimentação, sobressaíram alguns dados na 

análise. Tendo já certo que são os produtos desta categoria que os consumidores da 

Santos&Lima, Lda. mais compram na mercearia e também nas mercearias em geral (100%), 

pode ser interessante verificar como se dizem comportar nos outros estabelecimentos. 

Deparando-nos com os resultados, vemos que a as pessoas que são consumidoras da 

Santos&Lima, Lda., também compram os seus produtos de alimentação em hipermercados e 

supermercados, não o fazendo com tanta frequência em discounts: 

 

Tabela 5: Percentagem de compras de produtos de alimentação nos estabelecimentos da 

concorrência 

Costuma comprar os seus produtos de alimentação em HIPERMERCADOS? 

 
Cliente frequente SL Cliente pouco frequente SL 

Sim 59% 67% 

Costuma comprar os seus produtos de alimentação em SUPERMERCADOS? 

 
Cliente frequente SL Cliente pouco frequente SL 

Sim 59% 83% 

Costuma comprar os seus produtos de alimentação em DISCOUNTS? 

 
Cliente frequente SL Cliente pouco frequente SL 

Não 77% 67% 

 

 

3.2.2. Apreciação da qualidade dos produtos 

A qualidade é um dos aspectos que, segundo Cox e Brittain (2004), dão valor à 

actividade do retalhista. Em relação à Santos&Lima, Lda., quanto à qualidade dos produtos em 

geral, parece que os consumidores desta mercearia estão mais satisfeitos com hipermercados, 

supermercados e mercearias, em detrimento dos discounts, dos quais consideraram a 

qualidade dos produtos mais negativa (45% responderam que a qualidade é “fraca” e “muito 

fraca”) – consulte-se os anexos 34, 35 e 36.  
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Tendo sido expostos a uma escala de 1 (correspondente a qualidade “muito fraca”) a 4 

(correspondente a qualidade “excelente”), os consumidores da Santos&Lima, Lda. deram uma 

apreciação mais positiva aos produtos de higiene e limpeza nos hipermercados (a qualidade 

média é vista como boa), elogiando mais as mercearias no que toca aos produtos de 

alimentação – atribuindo um nível de qualidade quase excelente (consulte-se a tabela 6). Entre 

os dois sexos, assim como nas diferentes idades, verificamos que as opiniões foram bastante 

similares, não havendo diferenças estatisticamente significativas. Mesmo assim, o sexo 

feminino e as pessoas de idade entre os 35 e os 54 anos foram um pouco mais generosas na 

apreciação da qualidade em quase todas as variáveis (consulte-se por favor o anexo 37). 

 

Tabela 6: Apreciação da qualidade média dos produtos de higiene, limpeza e alimentação por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Valores que excluem os clientes que não responderam 

 

 

3.2.3. Satisfação em relação ao preço dos produtos 

A opinião dos consumidores da Santos&Lima, Lda. em relação ao preço dos produtos 

revelou valores desfavoráveis para o pequeno retalho. Isto porque cerca de 38,9% dos 

consumidores – consulte-se por favor o anexo 38 – revelaram achar os preços na mercearia 

“caros” ou “muito caros”, achando o preço dos produtos em hipermercados e discounts mais 

“acessível” ou “barato”: 

 

Qualidade dos produtos 
Sexo 

Feminino Masculino 

Qualidade Higiene em Hipermercados e Supermercados 3,35 3,14 

Qualidade Higiene em Discounts 2,25 2,41 

Qualidade Higiene em Mercearias 2,88 2,68 

Qualidade Limpeza em hipermercados e supermercados 3,35 3,05 

Qualidade Limpeza em Discounts 2,18 2,56 

Qualidade Limpeza em Mercearias 2,88 2,82 

Qualidade Alimentação em Hipermercados e Supermercados 3,23 3,21 

Qualidade Alimentação em Discounts 2,50 2,65 

Qualidade Alimentação em Mercearias 3,52 3,24 
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Gráfico 10: Escolha dos consumidores da Santos&Lima, Lda. das categorias “acessível” e 

“barato” em relação ao preço dos produtos nos vários estabelecimentos 

 

 

 

 

  

 

 

Assim, os valores mais positivos foram em relação aos hipermercados, como o próprio 

consumidor afirmou: quando inquirido sobre qual a razão da preferência pelos outros 

estabelecimentos que não mercearias, 33% dos consumidores da Santos&Lima, Lda. 

afirmaram que é porque “é mais barato” (consulte-se por favor o anexo 29).  

Abordando mais especificamente esta questão, parece que o preço nas mercearias é 

efectivamente um problema: para a grande maioria dos seus consumidores menos frequentes 

(67%), os produtos em mercearias são caros – o que pode ser um indício para as suas visitas 

mais esporádicas (consulte-se por favor o anexo 39). Estes consumidores menos frequentes 

também se denotaram mais resistentes, na medida em que são os que consideraram os preços 

mais caros (consulte-se por favor o anexo 40). No entanto, até mesmo para os consumidores 

que visitam mais a Santos&Lima, Lda., este o pequeno retalho é o mais caro, em comparação 

com os outros tipos de estabelecimentos (consulte-se por favor o anexo 39).  

Mesmo assim, podemos ver no gráfico 11 (cujo cruzamento de dados foi devidamente 

testado pelo qui-quadrado), que os consumidores que realmente mantêm a sua frequência de 

compra em mercearias consideraram o seu preço, em média, acessível: mais um sinal, talvez, 

da fidelidade ao estabelecimento. Como defendem Kotler e Armstrong (2000), a base da 

estratégia é o cliente e as suas necessidades o que leva a um valor acrescentado que o cliente 

não se importa de pagar, daí a fidelidade ao estabelecimento, mesmo considerando o preço 

mais caro do que na concorrência. 
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respostas)"

Base:  119
respostas  
(categorias 
"Acessível" e 
"barato")
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Caro Acessível Barato
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20%
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Aumentaram Diminuíram Mantiveram-se

Gráfico 11: Frequência de compras no último ano por preço dos produtos em mercearias 

 

 

 

 

 

3.2.4. Relação com os trabalhadores 

Por fim, os consumidores da Santos&Lima, Lda. foram inquiridos acerca da relação que 

mantém com os trabalhadores de cada estabelecimento que visitam. Foi denotada uma 

proximidade na observação directa (ponto 3.1.4.) entre os trabalhadores desta mercearia e os 

consumidores, pelo que pareceu interessante averiguar como seria no resto dos 

estabelecimentos. Bem, os resultados são notórios: verificámos que quase todos os 

consumidores disseram não se relacionar ou falar pouco com os trabalhadores de 

hipermercados, supermercados e discounts (50%, 53% e 59%, respectivamente) (consulte-se 

por favor o anexo 41).  

Em suma, a Santos&Lima, Lda. contou com 1165 visitas de consumidores durante 

uma semana, dos quais aproximadamente 150 são clientes efectivos. O consumidor mais 

regular da Santos&Lima, Ltd. é do sexo feminino e tem entre 35 e 54 anos, é casado ou em 

união de facto, tem habilitações ao nível do ensino secundário e trabalha por conta de 

outrém (consulte-se por favor os anexos 16, 17 e 19). 

O espaço físico das lojas deste tipo de retalho é bastante diminuto. Em mercearias, o 

consumidor compra poucos produtos de cada vez, ocupa muito pouco do seu tempo e 

compra essencialmente produtos da categoria da alimentação. A fidelidade à Santos&Lima, 

Lda. é uma realidade, pois os inquiridos são, na sua maioria consumidores frequentes da 

mercearia (consulte-se por favor o gráfico 5). 

Quanto às suas compras, o consumidor da Santos&Lima, Lda. acaba por reparti-las por 

todos os tipos de retalho, exceptuando os discounts, que apresentam uma escolha menos 

significativa (consulte-se por favor o gráfico 9).  

Por fim, em termos de qualidade vs. preço, em média, o consumidor considera a qualidade 

dos produtos em mercearias (principalmente de alimentação) quase excelente (consulte-se 

por favor a tabela 6), ao contrário do preço, que consideram mais caro do que nos outros 

estabelecimentos (consulte-se por favor o gráfico 10).  

Base: 149 

respostas 
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4. SUGESTÕES DE MELHORIA DA ESTRATÉGIA DE MARKETING E  

COMUNICAÇÃO DA SANTOS&LIMA, LDA. 

4.1. O consumidor e a tecnologia 

A proliferação das novas tecnologias e a existência de novos instrumentos para a 

comunicação das empresas levaram-nos a ponderar novas formas da Santos&Lima, Lda. 

poder comunicar com os seus consumidores, e também com os seus fornecedores. O objectivo 

é facilitar a comunicação e inovar os métodos, respeitando os valores dos proprietários. Este 

proposta vem no sentido de reforçar a noção de posicionamento defendida por Trout e Ries 

(1981): a Santos&Lima, Lda. deve realçar as acções que desenvolvidas para o consumidor e 

não a empresa em si – o que percebemos é que a Santos&Lima, Lda. uma mercearia que 

aposta na qualidade dos produtos que o seu consumidor mais gosta, sendo isso que deve 

comunicar. Para tal, inquirimos acerca desta questão, tanto os consumidores, como José 

Lobato, o fornecedor entrevistado. 

Apesar de afirmar não ter problemas de maior na comunicação com os vendedores da 

Santos&Lima, Lda., como fornecedor, José Lobato considera que, em algumas coisas, seria 

mais fácil comunicar: “…existem alguns produtos novos, e até promoções, que por email 

chegavam à mercearia mais facilmente” (consulte-se por favor o anexo 26).  

Quanto aos consumidores, podemos dizer que a nossa metodologia desvendou alguns 

indicadores que podem indiciar alguns aspectos que podem ser melhorados. Por exemplo, 

mesmo no que já vimos que é o ponto mais forte das mercearias, a relação dos vendedores 

com os consumidores, existiu um valor particular nos resultados dos inquéritos que chamou a 

nossa atenção. Denotámos um valor muito diferente na variável da relação 

vendedor/consumidor, entre consumidores frequentes e os menos frequentes da mercearia. A 

maioria dos consumidores pouco frequentes (66,7%) fala pouco com trabalhadores de 

mercearias, algo que achamos que deve ser tomado em atenção (consulte-se por favor o 

anexo 42). Se as pessoas que visitam menos a Santos&Lima, Lda. declaram que se 

relacionam menos com os trabalhadores, este facto pode ser um indício da necessidade de 

chamar a sua atenção e motivá-las de alguma maneira para visitarem mais vezes a mercearia. 

Por outro lado, quando inquirimos os consumidores acerca do que esperam de novo da 

Santos&Lima, Lda., confirmámos que estes realmente esperam mais da Santos&Lima, Lda. a 

nível da utilização da tecnologia – 42% das respostas admitiram que gostariam que a 

mercearia usasse um endereço de e-mail para encomendas:  
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Utilizasse o 
email para 

encomendas

Tivesse um 
website

Utilizasse as 
redes sociais

Nada

42%

20% 14%
24%

O que gostaria que a Santos&Lima, 
Ltd. fizesse de novo?

Base: 50 respostas

Gráfico 12: Vontade dos consumidores da Santos&Lima, Lda. em relação à utilização de 

ferramentas tecnológicas (em percentagem) 

 

 

 

 

 

 

 Estes resultados vão de encontro à lógica de Nussey (2009), quando este afirma que 

os consumidores, podendo encontrar tudo o que quiserem online, podem também comentar, o 

que lhes traz a sensação de ligação e pertença à empresa. Os consumidores da Santos&Lima, 

Lda. confirmam então a inclinação para a utilização da internet.  

Por outro lado, não deixa de ser interessante notar que 24% dos inquiridos responde 

que não gostaria que a Santos&Lima, Lda. fizesse algo de novo, o que sugere a necessidade 

de um estímulo por parte da mercearia. Neste caso em particular, outro dado interessante é as 

diferenças entre os sexos. Os resultados mostram que o sexo feminino está mais satisfeito com 

a mercearia (32% considera que a Santos&Lima, Lda não tem de fazer nada de novo), o que 

sugere que o sexo masculino pode ser um público para o qual a mercearia se deve esforçar 

mais para conquistar (consulte-se por favor o anexo 43). 

Descobrimos também que o consumidor menos frequente da Santos&Lima, Lda. é 

mais expressivo no que toca à inovação na mercearia: 50% destes consumidores gostaria que 

se utilizasse o email para encomendas, contra cerca de 40% dos consumidores mais 

frequentes (consulte-se por favor o anexo 44). Se os consumidores já investiram nesta nova 

ferramenta e começaram já a utiliza-la na sua vida, é isso também que esperam das empresas 

(Girbal 2010). 
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4.2. Plano de comunicação com recurso à tecnologia 

Incluiremos nesta secção um plano de comunicação com a aplicação da tecnologia, de 

modo a responder aos problemas detectados na metodologia e dirigido aos consumidores da 

Santos&Lima, Lda.  

A aplicação de todas as acções que serão seguidamente descritas tem o principal 

objectivo de consolidar e fidelizar os consumidores da mercearia, assim como melhorar a 

relação com fornecedores. Mais especificamente, pretende-se estimular a atenção dos 

consumidores menos frequentes, de modo a que estes possam aumentar a frequência das 

suas compras; contribuir para a satisfação dos consumidores mais fiéis; e, em última instância, 

conseguir angariar novos consumidores.  

Queremos dar a conhecer os valores da Santos&Lima, Lda. como mensagem, ou seja, 

a preocupação com o consumidor e a costumização do atendimento. Sendo assim, propomos a 

aplicação de técnicas adequadas ao tipo de negócio e às suas limitações.

Sendo a comodidade e a qualidade os pressupostos mais referidos pelos 

consumidores quando inquiridos sobre a sua preferência pela Santos&Lima, Lda. (consulte-se 

por favor o anexo 27), consideramos a criação de um blogue como uma ferramenta útil para os 

consumidores (consulte-se por favor o anexo 45). O blogue deve ter conteúdos relativos ao tipo 

de produtos existentes na mercearia (actualizados), indicação de novas promoções e 

informações básicas de contacto (e-mail e telefone). Numa fase posterior, deverão aceitar-se 

encomendas, de modo a tornar as compras dos consumidores mais cómodas.   

Para além do blogue, algo ainda mais básico e que é o mais pedido pelos 

consumidores: uma conta de e-mail (consultar gráfico 12). Assim, os vendedores podem 

comunicar com fornecedores e consumidores, aceitando e fazendo encomendas (exemplo: 

merceariasantoslima@gmail.com). 

Tendo a maioria dos consumidores uma idade compreendida entre os 34 e os 54 anos, 

a utilização das redes sociais é algo a ter em conta. Os conteúdos do blogue podem ser 

divulgados através de uma página no Facebook (consulte-se por favor o anexo 46). Para além 

disso, poderá ser reforçada a relação próxima que já vimos existir entre os vendedores e os 

consumidores (consulte-se por favor o anexo 40). 

Para um melhor sucesso destas acções, propomos uma melhoria da imagem visual da 

mercearia. Denotámos a inexistência de um logótipo, o que achamos que poderia ser bom para 

a Santos&Lima, Lda. Assim como uma assinatura (ex.: Produtos da sua preferência). A 

decoração do blogue e da página de Facebook poderiam assim ser fiéis à sua imagem. Esta 

imagem da mercearia não deve fugir às cores que já utiliza e ao que representa. Sendo o toldo 

mailto:merceariasantoslima@gmail.com
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da loja em verde e as prateleiras com apontamentos em vermelho, assim como um dos 

produtos que a caracteriza serem a fruta e legumes (alguns dos produtos mais vendidos – 

consulte-se por favor o anexo 16), o logótipo não deve fugir a estas características. Vejamos o 

seguinte exemplo: 

 

Imagem 5: Exemplo de logótipo da Santos&Lima, Lda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com esta nova imagem, os proprietários da Santos&Lima, Lda. poderiam criar o 

estacionário da empresa, como por exemplo, um cartão de visita. Este seria útil para a 

divulgação dos espaços online onde a empresa está inserida e para os contactos. Deveria ser 

distribuído, em primeiro lugar, aos fornecedores e, de seguida, aos clientes. 

Para além disto, esta nova imagem visual poderia servir para personalizar o 

merchandising da mercearia. 

Por fim, consideramos importante a modernização dos instrumentos de indicação dos 

preços no espaço da loja. A sugestão é um modelo, fácil de personalizar, que os vendedores 

poderão adaptar a cada produto e que seja fácil de colocar na loja. 

Após a aplicação destas acções, os seus resultados podem ser facilmente medidos 

através, primeiramente, das vendas efectivas, das visitas ao blogue e dos amigos 

contabilizados na página de Facebook. Para além disto, numa óptica mais qualitativa, os 

vendedores podem ir-se apercebendo do sucesso destas acções conversando com o 

consumidor e ouvindo as suas opiniões. 
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CONCLUSÃO 

 A investigação aqui descrita foi realizada com o propósito de compreender a 

estratégia de marketing e comunicação nas microempresas, incidindo especificamente no 

ramo do retalho alimentar tradicional. Consideramos que a investigação acabou por se 

revelar bem sucedida, na medida em que a metodologia utilizada foi capaz de responder à 

pergunta de partida e objectivos inicialmente delineados e expostos nesta investigação. 

O capítulo introdutório e a revisão da literatura já existente permitiu-nos desde o 

princípio destacar alguns autores e conceitos importantes para o estudo em causa. Kotler 

(1999), Sousa (2009) e Armstrong et. al. (2009) são autores com contributos importantes ao 

nível da dissertação sobre estratégia, marketing e comunicação. O retalho, conceito 

essencial tendo em conta o caso único de estudo, é amplamente abordado por autores como 

Levy e Weitz (2008), Cox e Brittain (2004) e Brown (1992). Já o marketing relacional, conceito 

que se veio a revelar fundamental na estratégia do vendedor, encontra em Antunes e Rita 

(2005; 2008) e em Gonçalves (2009), este último numa óptica de estudo da fidelização á 

empresa, alguns dos contributos essenciais à sua compreensão. A tecnologia, conceito que 

abordamos no sentido de sugestões de comunicação a empresas deste tipo, conta com 

contributos literários como os de Santos (2001), Nussey (2009) e Girbal (2010). 

Assim, toda a pesquisa realizada, em conjunto com a metodologia aplicada, permitiu que 

fossem descobertas e analisadas, essencialmente, quatro características em termos de 

comunicação, marketing e estratégia neste tipo de empresas: 

 A opção estratégica de colocação de alguns produtos, tanto no espaço exterior 

(visível de longe), como no espaço circundante à caixa registadora, de modo a 

facilitar a visualização. Tendo em conta a quantidade de produtos à venda, num 

espaço tão pequeno, percebemos que o vendedor opta por facilitar a visualização 

de alguns produtos; 

 Os materiais de visibilidade dos preços – que apesar de existentes em grande 

número (como legalmente é obrigatório), são bastantes rudimentares; 

 A opção pela colocação de produtos à venda que são maioritariamente de 

alimentação (categoria de produto que, descobrimos mais tarde com a 

metodologia, é a que mais vende); 

 A relação com o cliente – ponto que se revelou essencial. 
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Este último ponto revelou-se o mais importante. A metodologia mostrou, tanto na 

observação directa, como através do questionário, que o cliente dá valor à relação que mantém 

com o vendedor. Para além de admitir que confia na empresa (consulte-se por favor o gráfico 

8), o consumidor também conversa regularmente com os vendedores da Santos&Lima, Lda. 

(consulte-se por favor o gráfico 7), o que não acontece com os outros estabelecimentos 

(consulte-se por favor o anexo 41). Esta questão, aliada à qualidade dos produtos, é o que, na 

nossa opinião, leva o consumidor a manter-se fiel à mercearia. 

Por fim, depois de toda a pesquisa e procedimentos metodológicos, assim como as 

características gerais da comunicação neste tipo de retalho, conseguimos responder á 

pergunta inicial com que iniciámos esta investigação: que recursos e limitações possui uma 

microempresa na sua estratégia de marketing e comunicação?  

Chegámos então à conclusão que as principais limitações de uma microempresa, em 

termos de estratégia e comunicação com os fornecedores, mas principalmente, com os 

consumidores, baseiam-se em dois pontos: 

 Os recursos disponíveis. Sendo a variedade aquilo a que os consumidores mais dão 

valor na concorrência (hipermercados e supermercados), faltam recursos para apostar 

no contorno desse inconveniente: 

- Esta desvantagem acaba por ser colmatada, a nosso ver, da melhor maneira, através 

da colocação dos produtos em locais mais visíveis; 

 

 A falta de utilização da tecnologia é um problema a nível de comunicação no local de 

venda e na internet: 

- Os materiais de visibilidade de preço são muito rudimentares; 

- Inexistência de merchandising devido à ausência de logótipo e assinatura; 

- Ausência da empresa no mundo online, mundo este já utilizado pelos consumidores 

(Girbal, 2010) – consulte-se por favor o gráfico 12. 
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Quanto a recursos e potencialidades da comunicação das mercearias, apercebemo-nos 

de que: 

 O ponto forte na comunicação de microempresas do retalho alimentar tradicional é, 

na nossa opinião, o papel dos vendedores – o marketing relacional. Os consumidores 

consideram a boa relação com o vendedor como um valor acrescentado ao produto, 

fazendo isso com que se mantenham fiéis à empresa; 

 A segunda principal vantagem com potencialidade para a efectividade da comunicação 

é a qualidade dos produtos: o consumidor reconhece que os produtos deste tipo de 

retalho têm qualidade, logo dão-lhes a sua preferência, em detrimento de outros.  

 

A principal limitação desta investigação prende-se com a utilização de um único caso de 

estudo. A metodologia utilizada foi limitada ao espaço, consumidores e fornecedores da 

Santos&Lima, Lda., não permitindo a junção com outros dados. O facto de não existirem outras 

investigações a nível académico que incidam directamente no marketing e comunicação neste 

ramo de actividade impossibilitaram a comparação com dados de outras mercearias. 

Outro problema prende-se com as inúmeras variáveis que a metodologia permitia analisar, 

as quais tiveram de ser escolhidas mediante os objectivos previamente definidos.  

Para além disto, o estudo sobre a estratégia de comunicação acabou por contemplar 

praticamente apenas a comunicação com os consumidores. Demos preferência às técnicas 

metodológicas que permitissem estudar o consumidor, acabando por ser menos estudada a 

comunicação com os outros públicos (como os fornecedores, por exemplo).  

 Apesar disto, nosso trabalho contribuiu para a descoberta de uma nova abordagem no 

estudo da comunicação e do marketing nas empresas. Os estudos mais comuns centram-se 

em grandes empresas e nas suas estratégias, pelo que acreditamos que esta pesquisa se 

revelou uma oportunidade no estudo das pequenas empresas. Com esta investigação, 

descobrimos as estratégias de marketing e comunicação que são/podem ser usadas em 

pequenas empresas e que contribuem para o seu sucesso no mercado. O facto de ter sido 

utilizado um razoável número de ferramentas metodológicas, num único caso-estudo, permitiu 

a abordagem a diferentes níveis. Consideramos então que este estudo poderá servir de base 

para comparação com futuras investigações do marketing e da comunicação na área do 

pequeno retalho alimentar. 
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 A sugestão de utilização de ferramentas tecnológicas contribui para descoberta de novas 

possibilidades de inovação nestas pequenas empresas onde a comunicação permanece ainda, 

hoje em dia, muito tradicional. 

 Este estudo poderá ser uma chamada de atenção para o estudo da comunicação nas 

pequenas empresas do ramo do retalho a nível académico, no sentido de descobrir padrões 

comuns e características de diferenciadoras. Quanto mais empresas forem estudadas, melhor 

será possível tirar conclusões que possam ser representativas do universo geral deste tipo de 

empresas, o que permitirá desenvolver estratégias comunicacionais que possam ser 

adequadas a todas elas.  

 Tendo sido, neste caso, abordada em maior escala a comunicação com os 

consumidores, futuras investigações podem incidir na comunicação com outros públicos, neste 

caso os fornecedores (a comunicação interna acaba por não fazer tanto sentido tendo em 

conta a reduzida dimensão deste tipo de empresas). 

 

 Para além disto, a constante evolução tecnológica vai permitindo que apareçam cada 

vez mais oportunidades para a comunicação, ainda mais em empresas com tantas 

potencialidades e (ainda) pouco aproveitamento das vantagens da tecnologia. As sugestões 

abordadas nesta investigação poderão servir de base a futuros estudos onde a aplicação das 

ferramentas tecnológicas nestas empresas possa ser cada vez melhor aproveitada. 

 Com este estudo, entendemos que conseguimos enveredar por um caminho muito 

importante a nível da importância da comunicação na dinâmica do mercado. Tendo estudado o 

consumidor e o mercado (através do estudo-caso), apercebemo-nos do papel da comunicação, 

acabando também por inovar, considerando e sugerindo a aplicação da comunicação online. 

Queremos mudar o rumo dos estudos a nível académico, abrindo novas oportunidades no 

estudo da relevância da comunicação nas pequenas empresas.  
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ANEXO 1. Distribuição das PME‟S por actividade económica em Portugal (INE, 2010) 

ACTIVIDADE ECONÓMICA Nº DE PME Nº PESSOAL AO SERVIÇO 

Pesca e Aquicultura 532 4 862 

Indústrias extractivas 933 11 519 

Indústrias transformadoras 41 183 565 155 

Electricidade 599 2 222 

Água 850 17 601 

Construção 48 980 354 818 

Comércio 99 486 502 419 

Transportes e Armazenagem 19 686 97 485 

Alojamento e restauração 31 560 179 396 

Actividade de informação e 

comunicação 

7 249 44 541 

Actividades imobiliárias 23 708 46 800 

Actividades de consultoria 31 499 119 113 

Actividades administrativas 11 496 91 128 

Educação 4 558 35 740 

Actividades de saúde 

humana 

15 777 62 217 

Actividades artísticas 3 838 15 110 

Outras actividades de 

serviços 

7 822 28 407 

Total 349 756 2 178 493 
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ANEXO 2. Awareness Index Tracking – Marktest 2003 

 

 

ANEXO 3. Grelha de distribuição dos produtos 

Distribuição dos produtos pela loja 

Entrada 

Tipo de produto Promoções? Materiais de visibilidade do preço 

Fruta  

    Legumes 

Balcão 

  

    

  

  

Fundos 

  

    

  

  

  

  

Prateleiras 

Tipo de produto 

Localização (ex. 
bebidas ao lado de 

conservas) Promoções? (visibilidade e materiais) 

Bebidas 

    

Conservas 

Especiarias 

Alimentação 

Higiene 

Outros 
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ANEXO 4. Grelha de Observação Directa 

Cliente Sexo Idade 
Nº de 

produtos Tipo de produtos 
Tempo 
na loja 

Relação com o vendedor 
- proximidade, conversa, 

assunto… 
Hora do 

pagamento 

1               

2               

3               

…               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colunas acrescentadas no decorrer da observação directa 

 

 

 

 

 

 

 

Preço 

 
 

Observações 
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ANEXO 5. Questionário aos consumidores 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

3º Ano Ciências da Comunicação 
Ana Rita Faleiro Santos 

 

Questionário ao consumidor 

Solicitamos a sua colaboração na realização deste breve questionário, destinado a um trabalho de 

investigação sobre a Estratégia de Marketing na microempresa. O questionário é anónimo e será 

utilizado para fins meramente académicos. 

 

Estudo ao consumidor 

1. Onde costuma comprar os seus produtos? (Assinale com uma cruz) – Resposta 

múltipla 

 

 De higiene 
pessoal 

De limpeza De alimentação Outros 

Em hipermercados 
(Jumbo, Modelo, 
Continente…) 

    

Em supermercados 
(Pingo Doce, 
Intermarché…) 

    

Em discounts 
(Minipreço, Lidl…) 

    

Em mercearias     

Outros Quais? 

 

 

2. Numa escala de 1 a 4, como avalia a qualidade dos produtos, sendo que: 

1- Muito Fraca 

2- Fraca 

3- Boa 

4- Excelente 

Quest. nº 
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 Higiene Pessoal Limpeza Alimentação Outros 

Em 
hipermercados e 
supermercados 

    

Em discounts 
(Minipreço, 
Lidl…) 

    

Em mercearias     

 

3. Qual a frequência com que visita os estabelecimentos? 

 Nunca Algumas 
vezes por 

ano 

Pelo menos 
uma vez por 

mês 

Pelo menos 
uma vez 

por semana 

Diariamente 

Hipermercados 
(Jumbo, Modelo, 
Continente…) 

     

Supermercados 
(Pingo Doce, 
Intermarché…) 

     

Discounts 
(Minipreço, Lidl…) 

     

Mercearias      

 

4. Numa escala de 1 a 4, indique a sua satisfação em relação ao preço dos produtos 

em… 

 1 (Muito 
caro) 

2 (Caro) 3 (Acessível) 4 (Barato) 

 Hipermercados 
(Jumbo, Modelo, 
Continente…) 

    

Supermercados 
(Pingo Doce, 
Intermarché…) 

    

Discounts 
(Minipreço, Lidl…) 

    

Mercearias     
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5. Como têm evoluído as suas compras no último ano em cada um destes 

estabelecimentos? 

 Aumentaram Diminuíram Mantiveram-se 

Hipermercados 
(Jumbo, Modelo, 
Continente…) 

   

Supermercados 
(Pingo Doce, 
Intermarché…) 

   

Discounts (Minipreço, 
Lidl…) 

   

Mercearias    

 

6. Como se relaciona com os trabalhadores de… 

 1 (Não me 
relaciono) 

2 (Falo pouco) 3 (Falo 
bastante) 

4 (Converso 
regularmente) 

 Hipermercados 
(Jumbo, Modelo, 
Continente…) 

    

Supermercados 
(Pingo Doce, 
Intermarché…) 

    

Discounts 
(Minipreço, Lidl…) 

    

Mercearias     

 

 

Retalho Alimentar tradicional: Santos&Lima, Ltd 

7. Costuma fazer compras na Santos&Lima, Ltd.? 

        Sim, todos os dias 

        Sim, todas as semanas  

        Sim, todos os meses 

        Sim, algumas vezes por ano 

        Nunca 
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8. Quando se lembra da Santos&Lima, Ltd., qual a palavra que lhe ocorre? 

___________________________________________________________________________. 

 

9. Que tipo de produtos compra na mercearia? (resposta múltipla) 

       Pão                                                                                Charcutaria 

       Fruta                                                                              Limpeza 

       Higiene                                                                          Legumes 

       Conservas                                                                     Congelados 

       Outros. Quais? 

 

10. Em relação à Santos&Lima, Lda., acha que… 

 Muito Bastante Pouco Nada 

É uma empresa de 
confiança 

    

Tem empregados 
simpáticos 

    

Tem bons preços     

Os produtos são 
de qualidade 

    

 

 

11. Qual a sua relação com os trabalhadores da loja? 

        Cúmplice  

        Cordial 

        Neutra 

        Fria 

 

12. Já teve problemas com a empresa? 

      Sim 

      Não (Passe para a pergunta 15) 

 

13. Se sim, quais? 

 

      Fui mal atendido(a) 

      Produto estragado 
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      Tive problemas com o pagamento 

      Outros. Quais?______________________________________________________. 

 

 

14. Como os resolveu? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

15. O que gostaria que a Santos&Lima, Lda. fizesse de novo? 

      Utilizasse o email para encomendas 

      Tivesse um site 

      Tivesse um blogue 

      Utilizasse as redes sociais 

      Outros. Quais?______________________________________________________. 

 

 

16. Complete as seguintes frases: 

Eu prefiro fazer compras na Santos&Lima, Lda. porque… 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

Eu prefiro fazer compras noutros estabelecimentos porque... 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

 

17. Sugestões 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

Características Socio-Demográficas 

18. Sexo 

       Masculino 
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       Feminino 

 

19. Idade 

      15/18 

       19/24 

       25/34 

       35/44 

       45/54 

       55/64 

       65/84 

       85 ou mais 

 

20. Habilitações Literárias 

      Não sabe ler/escrever 

      1º Ciclo (até ao 4º ano) 

      2º Ciclo (5º/6º ano) 

      3º Ciclo ou equivalente (7º, 8º e 9º ano) 

      Ensino secundário: 10º/11º/12º ano  

     Curso superior incompleto 

     Curso superior completo 

 

21. Ocupação 

       Trabalha por conta própria 

       Trabalha por conta de outrém  

       Trabalha por conta própria e por conta de outrem 

       Desempregado                         

       Procura o primeiro emprego  

       Estudante  

       Reformado/aposentado 

22. Estado Civil 

      Solteiro 

      Casado/União de Facto 

      Divorciado/Separado 

      Viúvo 
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ANEXO 6. Guião de entrevista - proprietário 

Sobre empresa… 

1. Que contexto antecede à abertura da empresa Santos&Lima, Ltd? (como lhe surgiu a 

ideia?) 

2. Já tinha experiência no retalho e atendimento ao cliente? 

3. De que maneira a crise influenciou as vendas da Santos&Lima, Ltd.? 

4. Como avalia a situação da sua empresa neste momento? 

Sobre a concorrência… 

5. O que pensa da concorrência directa da Santos&Lima, neste caso a mercearia que 

existe na mesma zona? De que maneira afecta o seu negócio? 

6. E os hipermercados e supermercados?  

7. O que faz para que os consumidores prefiram escolher a sua empresa em vez da 

concorrência? 

8. E em que medida essa estratégia resulta? Como se reflecte nas vendas? 

Sobre os clientes… 

9. Considera que os clientes estão satisfeitos com o trabalho da sua empresa? 

10.  Conhece os seus clientes? (nome, hábitos de compra)   

11. Qual a sua relação com os clientes?  

12. Ainda mantém algum cliente desde a abertura da empresa? 

13. Tem frequentemente clientes novos? 

Por fim… 

14. Tendo em conta os anos que a empresa já tem, os equipamentos que utiliza têm 

evoluído? Em que sentido? 

15. Utiliza as novas tecnologias na sua empresa? Como o e-mail, as redes sociais, a 

própria imagem visual da empresa…  

16. Se não, considera um bom investimento futuro? 

 

ANEXO 7. Guião de entrevista - fornecedor 

Sobre a mercearia Santos&Lima, Ltd… 

1. Há quanto tempo é fornecedor da mercearia? 
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2. Mantém uma relação directa com os proprietários? 

3. Como vê o desempenho da mercearia no mercado? 

4. E das mercearias que fornece, no geral? 

5. Qual é o panorama do pequeno retalho tradicional português? 

6. Tem facilidade na comunicação com os proprietários? (fazer as encomendas, entregas,  

etc) ? 

7. Se a empresa tivesse um site, ou mesmo uma conta de email, considera que facilitava 

a comunicação? 

 

ANEXO 8. Grelha de distribuição dos produtos – Preenchida 

DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS NO ESPAÇO DA LOJA 

Entrada 

Tipo de produto Promoções? 

Materiais de 
visibilidade do 
preço 

Fruta  - Afixadas na montra da loja, em 
papel à mão; 
- As promoções são diversas 
(não só de fruta e legumes, 
como também de outros 
produtos). 

Preços dispostos 
em papéis escritos 
à mão. Legumes 

Balcão 

Pastelaria - Promoção de chocolates em 
papel escrito à mão perto da 
registadora. 

Preços dispostos 
em papéis escritos 
à mão. Doces 

Fundos 

Arcas de congelados 

Curiosidade: Existem promoções 
de bebidas, escritas em papéis à 
mão, que são expostas nos 
frigoríficos, como uma espécie 
de decoração.   

Preço disposto em 
papéis escritos à 
mão. 
A excepção são as 
bebidas, que tem 
materiais 
fornecidos pelo 
fornecedor. 

Frigoríficos com bebidas 

Prateleiras com produtos 
de limpeza 

Especiarias 

Prateleiras  

Tipo de produto 
Localização (ex. bebidas ao lado 
de conservas) 

Promoções? 
(visibilidade e 
materiais 

1. Bebidas 1.Primeiras duas prateleiras 
isoladas, com bebidas de todo o 
tipo (água, sumos, vinhos); 2 e 
3. As restantes 5 prateleiras com 
alimentação variada (cereais, 
leite, chás, conservas, etc.); 4. 
Prateleira anexa, mas separada.  

Preço disposto em 
papéis escritos à 
mão. 
 

2. Conservas 

3. Alimentação 

4. Higiene 
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ANEXO 9. Fotografia dos materiais de visibilidade do preço da entrada da mercearia 

 

ANEXO 10. Fotografia do interior da mercearia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11. Fotografia do pão e frigorífico dos frescos 
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ANEXO 12. Fotografia dos fundos da mercearia 

 

 

ANEXO 13. Tabela: Divisão dos visitantes da mercearia Santos&Lima, Lda por sexo 

Sexo Frequência Percentagem 

Feminino 673 57,8% 

Masculino 492 42,2% 

Total 1165 100% 

 

ANEXO 14. Tabela: Divisão dos visitantes da mercearia Santos&Lima, Lda por idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade Percentagem 

15-18 2,9% 

19-24 7,6% 

25-34 7,5% 

35-44 27,8% 

45-54 28,8% 

55-64 18,2% 

65-85 6% 

85 ou mais 1,2% 

Total 100% 
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ANEXO 15. Tabela: Divisão dos consumidores da mercearia Santos&Lima, Lda por sexo 

Sexo Frequência Percentagem 

Feminino 29 58,0% 

Masculino 21 42,0% 

Total 50 100,0% 

 

ANEXO 16. Tabela: Estado civil dos clientes da mercearia 

Estado Civil 

Solteiro 26% 

Casado/União de Facto 66% 

Divorciado/Separado 6% 

Viúvo 2% 

Total 100% 

 

 

ANEXO 17. Tabela: Habilitações dos clientes da mercearia 

Habilitações 

1º ciclo 24% 

2º ciclo 10% 

3º ciclo ou equivalente 22% 

Ensino Secundário 28% 

Curso superior incompleto 6% 

Curso superior completo 10% 

Total 100% 
 

ANEXO 18. Tabela: Ocupação dos clientes da mercearia 

Ocupação 

Trabalha por conta própria 28% 

Trabalha por conta de outrem 34% 

Trabalha por conta própria e 
por conta de outrem 

4% 

Desempregado 6% 

Estudante 12% 

Reformado/Aposentado 16% 

Total 100 
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ANEXO 19. Transcrição da entrevista ao proprietário 

Entrevistado: Carlos Santos 

Sobre empresa… 

1. Que contexto antecede à abertura da empresa Santos&Lima, Ltd? (como lhe surgiu a 

ideia?) 

 Antes de abrir a Santos&Lima, eu trabalhava num restaurante na Bobadela. 

Confesso que a ideia não foi minha, esta mercearia nasceu de uma ideia do meu 

cunhado, que me desafiou para abrir uma loja deste género. Como a sociedade no 

restaurante não estava a ter o sucesso que esperava, aceitei a proposta dele. Dei-me tão 

bem que, mesmo quando ele quis sair, não desisti e a minha mulher juntou-se a mim na 

sociedade. 

 

2. Já tinha experiência no retalho e atendimento ao cliente? 

Sim. Comecei a trabalhar numa mercearia quando tinha 14 anos. Passados uns 

anos, já casado e com a vida mais estável, como já tinha dito, abri um restaurante em 

sociedade. Só depois surgiu a Santos&Lima, Ltd., em sociedade com o membro da 

família que já falei.  

 

3. Como avalia a situação da sua empresa neste momento? 

Para mim é sempre complicado. Não me posso queixar, vou conseguindo ter a 

vida estável, mas claro que os lucros nunca são o que nós queremos! De qualquer 

maneira vão-me dizendo que a minha mercearia ainda é das que estão melhores aqui na 

zona, o que me deixa (minimamente) aliviado. Agora com estes últimos 

desenvolvimentos da crise, é que noto uma quebra nas compras. 

Sobre a concorrência… 

4. O que pensa da concorrência directa da Santos&Lima, neste caso a mercearia que 

existe na mesma zona? De que maneira afecta o seu negócio? 

Não acho que afecte muito, a outra mercearia já há muitos anos que está aberta, 

acho que até já cá estava quando abri a Santos&Lima. Quando não há os produtos que 

as pessoas querem aqui, vão lá buscar e vice-versa: não acho que haja muita 

competição. Claro que depois, cada uma tem os seus próprios clientes fixos. 
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5. E os hipermercados e supermercados?  

Essa competição já é mais complicada (risos). Cada vez abrem mais 

estabelecimentos assim nesta zona e, como se sabe, é difícil competir com os preços 

dos hipers e supers. A quantidade que eles compram é muito maior, logo, podem baixar 

mais os preços. Para além disso, também a variedade: o espaço que eles têm não tem 

comparação.  

 

6. O que faz para que os consumidores prefiram escolher a sua empresa em vez da 

concorrência? 

Vou tentando ter produtos sempre frescos e tradicionais. Acho que a diferença 

que as pessoas vêm é na qualidade. Os produtos tradicionais que tenho aqui, como a 

charcutaria, não resultavam num estabelecimento como um Jumbo ou um mesmo um 

Pingo Doce. Também a fruta e os legumes frescos, e até o pão, dá para as pessoas cá 

virem todos os dias comprar com qualidade. É diferente, e é nisso que tento apostar. 

 

7. E em que medida essa estratégia resulta? Como se reflecte nas vendas? 

Bem, acho que sim, já que esses produtos que acabei de falar são os que mais se 

vendem e me dão lucro. E para além disso, quem cá vem todos os dias comprar pão, 

acaba sempre por levar mais qualquer coisinha (risos). 

Sobre os clientes… 

8. Considera que os clientes estão satisfeitos com o trabalho da sua empresa? 

Penso que sim, pelo menos o ambiente é agradável com todos os clientes. 

9.  Conhece os seus clientes? (nome, hábitos de compra)   

Sim, a grande maioria. Até os seus gostos pessoais nas compras.  

10. Qual a sua relação com os clientes?  

Penso que tenho uma boa relação com todos os clientes. Claro que há alguns 

com quem me sinto mais à-vontade, até porque tenho a mercearia há muitos anos e são 

muitos anos de convivência todos os dias. 

11. Ainda mantém algum cliente desde a abertura da empresa? 
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Sim, alguns.  

 

12. Tem frequentemente clientes novos? 

Raramente. As pessoas que cá vêm já me conhecem, moram no bairro há muitos 

anos. Desde sempre que compram coisas aqui. Os clientes novos que aparecem pode 

ser alguém que tenha mudado de casa, que esteja de passagem… Mas não acontece 

muito. 

Por fim… 

13. Tendo em conta os anos que a empresa já tem, os equipamentos que utiliza têm 

evoluído? Em que sentido? 

Sim, as máquinas e frigoríficos têm sido repostos. Já lá vão alguns anos e as 

coisas estragam-se. Para além de que agora, com a ASAE, há obrigações legais que 

tenho de cumprir, que antes não existiam. 

 

14. Utiliza as novas tecnologias na sua empresa? Como o e-mail, as redes sociais, a 

própria imagem visual da empresa…  

Não. Tenho pensado e vou investir em cartões da empresa, com o nome, 

contactos e logótipo (o novo), mas economicamente ainda não foi possível. Quanto a e-

mail, confesso que não tinha ainda posto essa hipótese. 

 

15. Se não, considera um bom investimento futuro? 

Eu sei bem que o futuro está aí, e o Facebook até me tem mostrado que isso 

pode ser positivo. Há pessoas que vêm aqui de propósito para me pedir o endereço da 

página do Facebook da Santos&Lima! Mas confesso que nem sempre me „lembro‟. Vou 

tentando pôr promoções no blogue e assim, mas acabo por me esquecer. 
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ANEXO 20. Gráfico: Produtos mais vendidos na Santos&Lima, Lda. 

 

 

 

 

 

ANEXO 21. Gráfico: Tempo passado na loja pelos consumidores da Santos&Lima, Lda 

 

 

ANEXO 25. Gráfico: tempo passado na mercearia  

 

ANEXO 25. Gráfico: 

números de 

produtos 

levados por 

cada cliente 

 

 

 

 

 

42%

9,5%

8,8%

11,9%
8,5%

2,7%

10%

0,5%

0,9%

1,7%

1%

1,5%

1%

6,1%

Pão

Bebidas

Alimentação

Charcutaria

Fruta

Higiene

Legumes

Gás

Limpeza

Frescos

Doces

Enlatados

Congelados

Pão

Legumes

Charcutaria

Base: 1924 respostas (observações múltiplas)

74,3%

19,7%

4,5%1,5%

1-3 minutos

4-6 minutos

7-10 minutos

mais de 10 minutos

Base: 1165 
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ANEXO 22. Gráfico: Percentagem de número de produtos comprados na loja pelos 

consumidores da Santos&Lima, Lda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 23. Gráfico: observações registadas (em percentagem) 

 

58%

33,6%

6,1% 2,3%

Pedir fiado

Multibanco

Pagamento de fiado

Pagamento de fiado 
com multibanco

*Valores que excluem observações nulas

Base: 131 anotações

53,0%

27,7%

12,5%

6,8

1-3

4-6

7-10

Mais de 10

Base: 1165 observações
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ANEXO 24. Tabela: confiança nos trabalhadores da loja 

 

 

 

 

ANEXO 25. Gráfico: Relação observada entre o consumidor e os trabalhadores da 

Santos&Lima, Lda 

 

ANEXO 26. Entrevista transcrita ao fornecedor 

Nome: José Lobato 

Empresa: Irmãos Lobatos, Ltd. - Distribuidora de charcutaria e enlatados 

 

 

 
Cliente frequente SL Cliente pouco frequente SL Total 

Muito 70,5% 50,0% 68,0% 

Bastante 29,5% 50,0% 32,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cliente com atendimento especial .devido à idade

Cliente que pediu o endereço de email e facebook

Buscar produtos encomendados previamente pelo telefone

Cliente que faz encomenda

Reclamação

Família dos proprietários

Conversa com outros clientes também

É fornecedor e faz compras

Proprietária de uma loja no mesmo bairro

Amigo/a de família dos proprietários

Cliente com postura informal - brinca

Conversas de assuntos diversos (tempo, jogos, etc)

Conversa sobre a vida pessoal do consumidor

Conversa sobre produtos

Conversas sobre futebol

Cliente habitual, mas sem conversas

Cliente com postura informal, mas sem conversas

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,6

0,7

0,9

1,1

1,7

1,9

3,2

3,5

3,7

6,0

35,6

40,2

Base: 1165 
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Sobre a mercearia Santos&Lima, Ltd… 

1. Há quanto tempo é fornecedor da mercearia? 

Há já 15 anos. 

 

2. Mantém uma relação directa com os proprietários? 

Mantenho uma relação directa desde o primeiro dia. Posso dizer que nunca 

tivemos problemas, nem eu com a Santos&Lima, Ltd. e nem eles connosco. 

 

3. Como vê o desempenho da mercearia no mercado? 

Bem, o desempenho da mercearia do mercado, podemos dizer que é positiva. O 

negócio não está fácil, o consumidor recua cada vez mais no que toca a comprar 

produtos, e a Santos&Lima, Ltd ainda se conseguir manter é muito bom. Posso até dizer 

que, ao contrário do que seria de esperar, as suas encomendas à Lobatos têm 

aumentado, o que é excelente. 

 

4. E das mercearias que fornece, no geral? 

Muitos dos clientes que tínhamos há já alguns anos estão a fechar. Nota-se que 

as pessoas compram muito menos e, para pequenas empresas como as mercearias, 

uma pequena redução pode ser fatal. 

 

5. Qual é o panorama do pequeno retalho tradicional português? 

Como já disse, está complicado. Claro que, a minha opinião não podia ser outra: 

para o bem de todos, consumidores, distribuidores e vendedores, o pequeno retalho não 

pode deixar de existir! Mas, do lado da Lobatos, notamos que cada vez mais mercearias 

deste género estão a fechar, o que é complicado. Um caso como a Santos&Lima, Ltd., 

confesso que já não há muitos.   

 

6. Tem facilidade na comunicação com os proprietários? (fazer as encomendas, entregas,  

etc) ? 
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Sim, nunca houve qualquer problema. Como vendedor, venho cá, os 

proprietários fazem-me a encomenda e eu entrego depois.  

 

7. Se a empresa tivesse um site, ou mesmo uma conta de email, considera que facilitava 

a comunicação? 

Em algumas coisas sim: existem alguns produtos novos, e até promoções, que por email 

chegavam à mercearia mais facilmente. Mas no geral, não considero que o facto de a 

Santos&Lima, Ltd. não tenha um site seja assim tão negativo. 

 

ANEXO 27. Gráfico: resposta dos consumidores à frase “Eu prefiro fazer compras na 

Santos&Lima, Lda. porque… 

 

 

 

… tem produtos frescos

… é perto de casa e tem qualidade

… é perto de casa, tem qualidade, os empregados são simpáticos e …

… é de confiança e os produtos são de qualidade

… tem bom atendimento e os produtos são de qualidade

… é mais descontraído

… é perto do trabalho

… tem bom atendimento

… tem preços acessíveis e trabalhadores simpáticos

… é de confiança

… tem qualidade

… é perto de casa

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

4%

9%

11%

19%

43%

Eu prefiro fazer compras na Santos&Lima, Lda. porque...
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ANEXO 28. Gráfico: Frequência de visita dos consumidores da Santos&Lima, Lda aos vários 

estabelecimentos 
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ANEXO 29. Gráfico: Resposta dos consumidores à frase “Eu prefiro fazer compras noutros 

estabelecimentos porque” 

 

 ANEXO 30. Tabela: Evolução das compras do consumidor da Santos&Lima, Lda. nos 

restantes estabelecimentos 

 

 

Evolução das compras do consumidor SL em: Aumentaram Diminuíram Mantiveram-
se 

Hipermercados 
Consumidor Frequente SL 6,8% 31,8% 61,4% 

Consumidor pouco frequente 
SL 

16,7% 33,3% 50% 

Supermercados 

Consumidor Frequente SL 13,6% 36,4% 50% 

Consumidor pouco frequente 
SL  

66,6% 33,3% 

Discounts 

Consumidor Frequente SL 15,9% 22,7% 61,4% 

Consumidor pouco frequente 
SL  

33,3% 66,7% 

Mercearias 

Consumidor Frequente SL 27,2% 20,5% 52,3% 

Consumidor pouco frequente 
SL  

67,7% 23,3% 

… às vezes não há alternativa

… tem descontos

… tem mais qualidade

… tem mais variedade e preços mais acessíveis

… é mais prático para compras maiores

…é mais barato

… tem mais variedade

3%

3%

6%

9%

9%

33%

37%

Eu prefiro fazer compras noutros 
estabelecimentos porque...
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ANEXO 31. Gráfico: Divisão da compra de produtos de higiene dos consumidores da 

Santos&Lima, Lda. 

 

ANEXO 32. Gráfico: Divisão da compra de produtos de limpeza dos consumidores da 

Santos&Lima, Lda. 

 

 

35%

20%

10%

12%
Hipermercados

Supermercados

Discounts

Mercearias

Base: 77 (questão de resposta múltipla)

*Valores que excluem a categoria de resposta "Não sabe/Não 
responde""

31%

21%

13%

14%

Hipermercados

Supermercados

Discounts

Mercearias

Base: 79 (questão de resposta múltipla)

*Valores que excluem a categoria de resposta "Não sabe/Não 
responde""



Projecto de Seminário 
A estratégia de marketing e comunicação  

Na microempresa: O caso da mercearia  

Santos&Lima, Ltd 

 
Ano 
Lectivo 
2010/2011 

 

76 Ciências da Comunicação                                                                     Julho 2011 

 

ANEXO 33. Gráfico: Divisão da compra de produtos de alimentação dos consumidores da 

Santos&Lima, Lda. 

 

ANEXO 34. Gráfico: Qualidade dos produtos em hipermercados e supermercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

30%

12%

49%
Hipermercados

Supermercados

Discounts

Mercearias

Base: 112 (questão de resposta múltipla)

*Valores que excluem a categoria de resposta "Não sabe/Não responde""

Positiva
96%

Negativa
4%

*Valores que excluem a categoria de 
resposta "Não sabe/Não responde (12)"

Positiva: Categorias de 
resposta "Boa" e "Excelente"

Negativa: Categorias de resposta 
"Fraca" e "Muito Fraca"

Base: 138 respostas
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ANEXO 35. Gráfico: Qualidade dos produtos em discounts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 36. Gráfico: Qualidade dos produtos em mercearias 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Positiva
55%

Negativa
45%

*Valores que excluem a categoria 
de resposta "Não sabe/Não 
responde (51)

Base: 99 respostas

Positiva:
Categorias de 

resposta "Boa" e 
"Excelente"

Negativa: Categorias de 
resposta "Fraca" e "Muito 
Fraca"

Positiva
82%

Negativa
18%

*Valores que excluem a
categoria de resposta "Não 
sabe/Não responde (33 )

Base: 117 respostas

Positiva: Categorias 
de resposta "Boa" e 

"Excelente"

Negativa: Categorias de 
resposta "Fraca" e 
"Muito Fraca"
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ANEXO 37. Tabela: Média da satisfação dos consumidores pela qualidade dos produtos (por 

idade) 

15/34 35/54 
55/85 ou 

mais 

3,54 3,36 3,17 

2,92 3,56 2,92 

3,38 3,52 3,17 

3,62 3,32 3,17 

2,92 3,52 3,08 

3,38 3,52 3,75 

3,54 3,44 3,17 

2,62 3,72 3,58 

3,62 3,44 3,33 

 

ANEXO 38. Gráfico: Satisfação negativa em relação ao preço dos produtos nos vários 

estabelecimentos 
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*Valores que 
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Base:  119
respostas

(categorias 
"Acessível" 
e "barato")
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ANEXO 39. Tabela: Satisfação dos consumidores da Santos&Lima, Lda. em relação ao preço 

dos produtos em mercearias 

 
Cliente frequente SL Cliente pouco frequente SL 

Satisfação em relação ao 
preço dos produtos em 

Mercearias 

Caro 39% 67% 

Acessível 57% 33% 

Barato 5% 
 

Total 100% 100% 

 

ANEXO 40. Tabela: Satisfação dos consumidores da Santos&Lima, Lda. em relação ao preço 

dos produtos nos vários estabelecimentos 

 

Cliente frequente 
SL 

Cliente pouco 
frequente SL 

Satisfação em relação ao 
preço dos produtos em 

hipermercados 

Caro 32% 17% 

Acessível 63% 83% 

Barato 5% 
 

Total 100% 100% 

 

Cliente frequente 
SL 

Cliente pouco 
frequente SL 

Satisfação em relação ao 
preço dos produtos em 

supermercados 

Muito Caro 3% 
 

Caro 34% 17% 

Acessível 58% 83% 

Barato 5% 
 

Total 100% 100% 

 

Cliente frequente 
SL 

Cliente pouco 
frequente SL 

Satisfação em relação ao 
preço dos produtos em 

discounts 

Caro 13% 25% 

Acessível 58% 50% 

Barato 29% 25% 

Total 100% 100% 

 

Cliente frequente 
SL 

Cliente pouco 
frequente SL 

Satisfação em relação ao 
preço dos produtos em 

Mercearias 

Caro 39% 67% 

Acessível 57% 33% 

Barato 5% 
 

Total 100% 100% 
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ANEXO 41. Tabela: Relação dos consumidores com os trabalhadores de todos os 

estabelecimentos 

HIPERMERCADOS Cliente frequente SL Cliente pouco frequente SL Total 

Como se 
relaciona com os 
trabalhadores de 
hipermercados? 

Não me relaciono 50% 67% 52% 

Falo pouco 43% 17% 40% 

Falo bastante 7% 17% 8% 

Total 100% 100% 100% 

SUPERMERCADOS Cliente frequente SL Cliente pouco frequente SL Total 

Como se 
relaciona com os 
trabalhadores de 
supermercados? 

Não me relaciono 53% 50% 52% 

Falo pouco 38% 50% 38% 

Falo bastante 5% 
 

4% 

Converso 
regularmente 

5% 
 

4% 

Total 100% 100% 100% 

DISCOUNTS Cliente frequente SL Cliente pouco frequente SL Total 

Como se 
relaciona com os 
trabalhadores de 

discounts? 

Não me relaciono 59% 67% 60% 

Falo pouco 26% 33% 26% 

Falo bastante 8% 
 

6% 

Converso 
regularmente 

7% 
 

6% 

Total 100% 100% 100% 

MERCEARIAS Cliente frequente SL Cliente pouco frequente SL Total 

Como se 
relaciona com os 
trabalhadores de 

mercearias? 

Não me relaciono 2% 17% 4% 

Falo pouco 5% 67% 12% 

Falo bastante 25% 
 

22% 

Converso 
regularmente 

68% 17% 62% 

Total 100% 100% 100% 

 

ANEXO 42. Relação dos consumidores da Santos&Lima, Lda. com os trabalhadores de 

mercearias 

MERCEARIAS Cliente frequente SL Cliente pouco frequente SL Total 

Como se 
relaciona com os 
trabalhadores de 

mercearias? 

Não me relaciono 2% 17% 4% 

Falo pouco 5% 67% 12% 

Falo bastante 25% 
 

22% 

Converso regularmente 68% 17% 62% 

Total 100% 100% 100% 
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ANEXO 43. Tabela: Vontade dos consumidores da Santos&Lima, Lda. na utilização da 

tecnologia por sexo 

  Feminino Masculino Total 

O que 
gostaria que 

a 
Santos&Lima 

fizesse de 
novo? 

Utilizasse o email 
para encomendas 

46% 36% 42% 

Tivesse um site 14% 28% 20% 

Utilizasse as redes 
sociais 

7% 23% 14% 

Nada 32% 14% 24% 

    
100% 

 

ANEXO 44. Tabela: Utilização da tecnologia por frequência de compra 

 
Cliente frequente SL Cliente pouco frequente SL 

Utilizasse o 
email para 

encomendas 
41,0% 50,0% 

Tivesse um site 18,0% 33,0% 

Utilizasse as 
redes sociais 

16,0% 
 

Nada 25,0% 17,0% 

Total 100,0% 100,0% 

 

ANEXO 45. Exemplo de blogue para a comunicação da Santos&Lima, Lda. 

Endereço: http://santoslimaltd.blogspot.com  

 

http://santoslimaltd.blogspot.com/


Projecto de Seminário 
A estratégia de marketing e comunicação  

Na microempresa: O caso da mercearia  

Santos&Lima, Ltd 

 
Ano 
Lectivo 
2010/2011 

 

82 Ciências da Comunicação                                                                     Julho 2011 

 

ANEXO 46. Exemplo de página de Facebook da Santos&Lima, Lda. 

Endereço: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000112198579  

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000112198579

