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RESUMO 

 

O cliente está cada vez mais propenso a comprar em diversos canais de 
vendas, buscando por experiências que atendam suas necessidades e suas 
expectativas. Com o fortalecimento dos canais online e a difusão da estratégia 
omnichannel, o varejo tradicional, demarcado pelas lojas físicas, sofre impacto 
direto ao competir com as estratégias e ações operadas pelo universo virtual, 
as quais contribuíram para uma grande mudança no comportamento de 
compras do consumidor. O cliente está conectado e busca informações em 
todas as suas redes para uma tomada de decisão assertiva durante as suas 
compras. Este novo comportamento faz com que os varejistas das lojas físicas 
sejam desafiados a reestruturar os seus negócios e promover mudanças 
rápidas para minimizar a perda de clientes e ou a não realização da venda. O 
cliente espera que, além de comprar produtos e serviços de qualidade, tenha 
um atendimento surpreendente e que o lojista valorize o tempo que ele está 
dedicando ao ir em sua loja. Embora se entenda que é necessário agir frente a 
este cenário, ainda não se tem respostas concretas de como atender os 
principais anseios dos clientes, equilibrando esses desejos com o impacto que 
se tem na operação da loja física, como em custos e no formato de atuação da 
equipe de vendas que não tem autonomia para promover ações e resolver 
situações críticas sem a intervenção de um responsável. O presente estudo 
visa ampliar o conhecimento sobre o impacto deste novo comportamento de 
consumo nas lojas físicas, através de pesquisa experimental, para identificar 
quais são os principais motivos dos clientes saírem sem efetivar a compra. 
Também tem a intenção de fornecer subsídios para a construção de um novo 
modelo de atendimento, voltado à nova necessidade de consumo. Para 
complementar o estudo, há a construção de ferramentas tanto para 
diagnosticar informações sobre o negócio, clientes, equipe de vendas, quanto 
para executar um projeto piloto para entender quais as possíveis intervenções 
a serem realizadas no atendimento e no negócio para atender o novo 
comportamento de consumo e consequentemente melhores resultados. A 
metodologia aplicada foi baseada no Design Thinking e o experimento 
realizado numa loja física do segmento de cosméticos, situada em shopping, 
no nordeste brasileiro. Como resultado, identificou-se o fator preço como o 
principal motivo de não compra para 32,5% dos entrevistados. Partindo deste 
cenário, na busca de aumentar as vendas e reverter em compradores os 
clientes que questionassem o preço do produto, deu-se autonomia para a 
equipe de vendas para praticar descontos que cobrissem a oferta de outra loja, 
caso o preço estivesse abaixo do praticado na loja piloto. No estudo, foi 
mapeado o indicador de taxa de conversão antes do piloto, com 51% de 
convertidos, e durante o piloto, o indicador passou para 56%, indicando que a 
proposta resultou num crescimento do indicador em 5pp, consequentemente a 
receita financeira mostrou um crescimento de 21% e o número de clientes 
cresceu 17%. Além do aumento nos resultados quantitativos, a equipe de 
vendas ficou satisfeita com a oportunidade e a confiança repassada e os 
clientes observados nos atendimentos durante o piloto, elogiaram o 
atendimento e a visão do empreendedor em buscar atender às expectativas 
dos clientes. 
 



 

Palavras-chave: Varejo. Experiência do Consumidor. Preço. Design Thinking. 
Interatividade. 

ABSTRACT 
 
The customer is more and more likely to buy into various sales channels, 
searching for experiences that meet their needs and expectations. With the 
strengthening of online channels and the diffusion of the omnichannel strategy, 
traditional retail, demarcated by physical stores, has a direct impact in 
competing with the strategies and actions operated by the virtual universe, 
which have contributed to a great change in the behavior of consumer 
purchases. The customer is connected and seeks information across all their 
networks for assertive decision making during their purchases. This new 
behavior causes retailers in physical stores to be challenged to restructure their 
business and promote rapid change to minimize customer loss and / or non-
sales. The customer expects that in addition to buying quality products and 
services, he has an amazing service and that the shopkeeper values the time 
that he is dedicating to go to his store. Although it is understood that it is 
necessary to act in front of this scenario, we still do not have concrete answers 
on how to meet the main customers' wishes, balancing these desires with the 
impact that has on the operation of the physical store, as in costs and in the 
format of performance of the sales team that does not have the autonomy to 
promote actions and solve critical situations without the intervention of a 
responsible one. The present study aims to increase the knowledge about the 
impact of this new behavior of consumption in the physical stores, through 
experimental research, to identify which are the main reasons for the clients to 
leave without effecting the purchase. It also intends to provide subsidies for the 
construction of a new service model, focused on the new consumption need. To 
complement the study, there is the construction of tools both to diagnose 
information about the business, customers, sales staff, and to execute a pilot 
project to understand the possible interventions to be performed in the service 
and in the business to meet the new behavior of consumption and consequently 
better results. The methodology applied was based on Design Thinking and the 
experiment carried out in a physical store in the cosmetics segment, located in 
shopping mall in northeastern Brazil. As a result, the price factor was identified 
as the main reason for not buying for 32.5% of respondents. Starting from this 
scenario, in the quest to increase sales and revert in buyers the customers who 
questioned the price of the product, the sales team was given autonomy to 
practice discounts that would cover the offer of another store, if the price was 
below that practiced in the pilot shop. In the study the conversion rate indicator 
was mapped before the pilot, with 51% of converts, and during the pilot, the 
indicator changed to 56%, indicating that the proposal resulted in a growth of 
the indicator by 5pp, consequently the financial income showed a growth of 
21% and the number of customers grew 17%. In addition to the increase in the 
quantitative results, the sales team was satisfied with the opportunity and the 
confidence passed on and the customers observed during the visits during the 
pilot praised the service and the vision of the entrepreneur in seeking to meet 
the expectations of the customers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O comércio ou varejo é uma das atividades pioneiras praticadas pela 

sociedade em todo o mundo e tem como principal característica se relacionar 

diretamente com o cotidiano das pessoas, em diferentes regiões e sociedades 

(KOTLER, 2003). Está ligado à política econômica de cada governo e é um 

setor sensível às oscilações do mercado nacional e internacional. Os 

resultados das vendas são impactados por fatores internos e externos, 

respondendo às alterações vindas da macroeconomia, poder aquisitivo e 

comportamento de compras dos consumidores (GUIDOLIN; COSTA; NUNES, 

2009). 

Fatores como mercado, tendências, comportamento, preço, entre 

outros, impactam no desempenho do varejo, mas independente de quais deles 

são mais ou menos críticos, o fator humano, “cliente”, é o único que tem o 

poder de tornar um negócio próspero ou não, pois é ele quem decide onde vai 

gastar o seu dinheiro (D’ANDREA; CONSOLI; GUISSONI, 2011).  

 

1.1 CONTEXTO 

 

Os varejos que se destacam atualmente, concentram suas ações em 

entender e atender às necessidades dos clientes, na busca por surpreendê-los, 

sendo referências de sucesso os cases da Disney e Apple. A Disney é a 

empresa de entretenimento mais apreciada do mundo e também é referência 

em administração, marketing, práticas, gestão de pessoas, gestão de negócios 

e turismo. O nome Walt Disney reporta a magia, criatividade, encantamento e 

imaginação. A cultura dessa grande organização existe fortemente em todos os 

setores dos parques e pode ser notada por seus visitantes. O grupo Disney 

possui um dos maiores e melhores indicadores de satisfação de clientes do 

mundo. Com isso, a empresa fideliza seus clientes, carinhosamente chamados 

de convidados e consegue gerar nesses clientes a vontade de voltar aos 

parques e estúdios (BARBOSA, 2016). Por sua vez, a Apple tem como filosofia 

seguir um padrão de funcionalidade e simplicidade, de forma que tragam ao 

cliente uma experiência incrível. Com isto, a marca escolhe atuar com um 
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portfólio de produtos reduzido, porém, o desenvolve pensando na experiência 

única que deseja proporcionar aos seus clientes. Todos os pontos de contato 

da marca, desde produtos, lojas, serviços, entre outros, são desenvolvidos para 

garantir que o cliente crie um vínculo emocional positivo com a marca (OLIARI; 

ZAMBON, 2014). 

A evolução da tecnologia com a chegada dos smartphones1 e a 

acessibilidade à internet impactam diretamente no comportamento de compras 

dos consumidores pois, os mesmos passam a estar frequentemente 

conectados, recebendo e compartilhando informações, abrindo portas para 

uma maior proximidade entre o cliente e o varejo. Primeiramente, o varejo 

passou a ingressar no universo online, com a entrada do e-commerce, 

comércio eletrônico que efetua a venda não-presencial especialmente através 

de um equipamento eletrônico, como computadores, tablets e smartphones, 

atuando no modelo que é chamado de multicanal. Porém, este modelo iniciou 

isolando os canais, tratando as estratégias de maneira individualizada e 

departamentalizada. Os produtos, preços, promoções, entre outros, foram 

criados para cada canal, sem levar em consideração que o cliente era o 

mesmo que comprava tanto na loja e-commerce quanto na loja física 

(LECINSKI, 2011). 

Houve o entendimento que o cliente se conecta com as marcas e 

produtos, e não com os canais de venda. Para fortalecer a experiência de 

compras e marcar o relacionamento, as empresas iniciaram um novo 

movimento nos seus negócios, denominado omnichannel, no qual todos os 

canais de venda passam a ser integrados, utilizando a acessibilidade de 

conexão a internet, disponível na maioria dos lugares, de diversas formas, em 

qualquer horário (LECINSKI, 2011). 

A FIGURA 1 refere-se à evolução e a integração dos canais, sendo o 

primeiro quadro o modelo do cliente interagindo com um único canal de 

vendas, considerada a loja física. O segundo quadro, com o surgimento do e-

commerce e aplicativos, apresenta o cliente interagindo com três opções de 

canais, porém todos os canais individualizados. No quarto quadro, o cliente 

                                                 
1
 Smartphone é um celular que combina recursos de computadores pessoais, com 

funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de programas e aplicativos, 
executados pelo seu sistema operacional. 
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torna-se o centro da experiência e os canais passam a atuar de forma 

integrada. 

 

FIGURA 1 – EVOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO DE CANAIS DE VENDAS 

FONTE: PWC (2017) 
 

Os clientes estão conectados à internet e com informações em tempo 

real. Quando estão dentro de uma loja, podem pesquisar preços de outras 

lojas, consultar as avaliações de diversos outros clientes e amigos nas redes 

sociais, tirar fotos do produto de interesse e compartilhar com outras pessoas 

para pedir opinião, tudo acontecendo no momento da compra. Informações 

influenciam frequentemente a sua decisão de compra e o varejo precisa criar 

uma forma dinâmica para acompanhar este movimento e atender este novo 

comportamento de consumo (VERHOEF; KANNAN; INMAN, 2015). 

Com este novo cenário, para sobreviver ao universo turbulento e de 

grande competição, “o que se vende” somado ao “como se vende”, são fatores 

chave de sucesso nos negócios. Para que seja possível compreender estes 

dois fatores, demanda-se um mapeamento e uma análise eficiente de 

informações que proporcionem tomadas de decisões eficazes (VERHOEF; 

KANNAN; INMAN, 2015).  

Estima-se que 80% de todos os lançamentos de produtos fracassam 

nos primeiros três meses. Isto se deve à grande parte das empresas utilizarem 

métodos tradicionais de pesquisa, que influenciam a resposta dada pelo 

entrevistado. No estudo do autor Lindstrom (2009) é apresentada a utilização 

de neurociência, aliada à inteligência artificial, para extrair o real 
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comportamento do cliente, ao direcionar as atuações das empresas com 

informações consistentes.   

As empresas aprimoram constantemente seus sistemas de controle 

utilizando softwares de Business Intelligence (BI) ou Inteligência de Negócios 

para dar suporte na gestão, através da coleta de dados, organização, análise, 

compartilhamento e monitoramento de informações para a tomada de decisão 

e também investem em pesquisas e Customer Relationship 

Management (CRM)2 para conhecer o comportamento do seu cliente e como 

torná-lo mais produtivo.  

O fato é que, estas ferramentas contribuem para que as empresas 

conheçam e atuem frente aos clientes que efetuam no mínimo uma compra 

(chamados de compradores), e deixam de avaliar os clientes que saem das 

suas lojas sem comprar (chamados não compradores), por não 

compreenderem a importância em investigar quais os motivos que os levaram 

a não efetivar a compra (PARVATIYAR; SHETH, 2001). 

Gastos com propaganda, comunicação, divulgação são realizados pelo 

varejo para atrair clientes para suas lojas, seja online (vendas pela internet) ou 

off-line (venda por lojas físicas) porém, não significa que os clientes que são 

atraídos por estas mídias efetivem a compra (KOTLER, 2003).  

O ICV (Índice de Consumidores no Varejo), indicador criado pela 

empresa Virtual Gate, especialista em medição de fluxo de clientes, apresentou 

a informação que a taxa de conversão média do varejo brasileiro era de 20% 

(CAMARGO, 2015). O indicador de taxa de conversão é resultante do cálculo 

da quantidade de clientes que entram na loja versus quantos efetivamente 

compraram, identificando quantos saíram sem comprar. 

Quando as empresas passam a mensurar este indicador identifica-se o 

potencial que se tem com as vendas perdidas, ou seja, isso significa que 80% 

dos clientes não compram. Ao fazer o diagnóstico adequado e investigar com 

profundidade os reais motivos de clientes saírem sem comprar, é possível criar 

planos de ação para reverter positivamente o quadro (UNDERHILL, 1999). 

                                                 
2
 CRM é um termo em inglês traduzido como Gestão de Relacionamento com o Cliente que 

utiliza sistemas de informações ou ferramentas que automatizam as funções de contato com o 
cliente com objetivo de promover campanhas e ações para manter um bom relacionamento 
entre os clientes e a empresa. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campanha_publicit%C3%A1ria
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Os fatores que influenciam a desistência da compra pelo cliente são 

falta de produto, preço, falta de opções de parcelamento, não aceitação de 

determinadas formas de pagamento, problemas no atendimento, entre outras. 

Um ponto crítico neste cenário é que, o atendimento é um dos fatores mais 

problemáticos na experiência de compras, pois o modelo tradicional de 

mercado não provém de confiança entre empregado e empregador, é 

formatado baseado em regras rígidas, a equipe não tem autonomia para 

efetuar negociações, demandando de o seu superior aprovar ou não uma 

solicitação do cliente, tornando a venda praticamente sem flexibilidade 

(ARIELY, 2008). 

Para que os responsáveis pelo varejo consigam atuar na busca de 

minimizar a perda de vendas, é preciso inovar na forma de atuar no dia a dia 

frente aos seus clientes e sua equipe de vendas. Processos hierárquicos e 

burocráticos de tomadas de decisão, por vezes, não contribuem para este 

cenário. Se o cliente tem nas mãos informações necessárias para negociar, o 

consultor de vendas também precisa ter acesso às mesmas e ter alguma de 

autonomia para decidir e agir quando algum fator de baixa complexidade e 

impacto ao negócio se torna o causador da não compra. O varejo depende de 

decisões rápidas, porém consistentes, precisas, com riscos mínimos para os 

empresários e relevantes ao olhar dos clientes (KEELEY et al., 2013). 

Entendendo que o atendimento é um fator chave de sucesso no varejo 

e uma atuação mais flexível da equipe de vendas pode contribuir com o 

resultado de forma positiva, se propõe que uma autonomia adequada seja 

transferida ao time de consultores de vendas. Para que isto seja possível, o 

cenário favorável é criar um processo automatizado que oriente a equipe e 

direcione para a tomada de decisão correta e ágil, definindo o que realmente é 

relevante e impactante nos resultados do negócio, garantindo a gestão de 

indicadores de forma assertiva, eficiente e produtiva (BOGMANN, 2000). 

A ideia é automatizar o processo de desenvolvimento de estratégias de 

campanhas de ações no ponto de venda, baseadas em sistemas de apoio a 

decisão, que direcione os consultores de vendas a negociar, partindo de 

definições e possibilidades pré-definidas pela empresa, cadastradas com 

parâmetros permitidos, ajustando as rotas automaticamente conforme os 

resultados vão sendo realizados, sem depender do fator humano para 
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promover as mudanças, considerando limites aceitáveis, formatando regras e 

ganhando velocidade na implantação das ações, construindo estratégias de 

marketing eficientes (CHAN; HWANG; WU, 2016). 

O modelo sugerido neste trabalho permite que cada consultor de 

vendas tenha a gestão dos seus resultados, indicadores e suas respectivas 

verbas para suas próprias negociações pontuais diretamente em suas mãos, 

para atuar frente às suas metas e consequentemente, à conversão dos seus 

clientes. 

 

1.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Para construção do problema de pesquisa deste trabalho de 

dissertação são considerados quatro temas conforme descritos na FIGURA 2. 

 

FIGURA 2 – TEMAS DE ESTUDO PARA CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA DE 
PESQUISA 

 

FONTE: A autora (2018) 

O tema da revisão de literatura consiste em coletar trabalhos científicos 

através do processo de bibliometria, se valendo de publicações científicas que 

contribuam para estabelecer fundamentos aos temas estudados neste trabalho 

de dissertação. 

PROBLEMA 

REVISÃO DE 
LITERATURA 

COMPORTA-
MENTO DO 

CONSUMIOR 

MOTIVOS DE 
NÃO 

COMPRA 

VAREJO 4.0 
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O comportamento do consumidor mapeia as necessidades e 

expectativas dos clientes no mercado atual. 

Os motivos de não compra visam estudar e analisar quais são os 

fatores críticos que fazem com que os clientes saiam das lojas físicas sem 

comprar e suas devidas importâncias (PARENTE; BARKI, 2014). 

E o varejo 4.0 é a utilização de tecnologias desenvolvidas 

especialmente para lojas, para fortalecer a integração do online e offline 

criando um ambiente que possibilite a experiência de compra e o 

relacionamento com o cliente (PARENTE; BARKI, 2014).  

Este estudo tem como finalidade investigar o impacto no resultado das 

vendas em uma loja física quando pessoas não efetivam a compra, 

desenvolvendo e implementando uma metodologia para dar autonomia à 

equipe de vendas em negociar com clientes que tenham objeções e 

apresentem média e alta probabilidade de não concretizar a compra. 

As ferramentas desenvolvidas e utilizadas na metodologia não são 

automatizadas e o projeto limita-se à escolha de um único fator que impacte 

negativamente à decisão de compras do cliente.  

Pela importância em apresentar resultados consistentes, sem o risco 

de tornar o trabalho inconclusivo devido às diversas interferências ocorrendo 

simultaneamente na loja piloto, se faz necessária a definição de um único 

motivo de não compra para ser aplicado no projeto. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia que 

identifique os motivos que fazem clientes saírem das lojas sem efetivar as 

compras, direcionando potenciais planos de ações que possam ser 

implementados para reverter clientes não convertidos em clientes convertidos, 

contribuindo positivamente na decisão de compras, tanto para alavancar as 

vendas quanto para promover aumento da satisfação, podendo se tornar um 

processo automatizado e replicável no mercado.  

Os objetivos específicos, estão apresentados a seguir: 

 Analisar técnicas utilizadas em empresas de tecnologia para 

contagem de fluxo de clientes no varejo e mapear o que se pode 
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utilizar do conceito e prática destas ferramentas como referências 

neste trabalho; 

 Investigar e identificar os diferentes fatores de decisão que 

influenciam os clientes a não comprarem no varejo brasileiro em 

empresas de médio porte; 

 Determinar qual fator de não compra deve ser utilizado no 

trabalho, bem como os critérios de escolha que tenham aderência 

a metodologia proposta; 

 Construir um modelo que seja possível ser aplicado minimizando 

o fator humano como risco a metodologia testada; 

 Efetuar a prova de conceito em uma loja real, elaborando uma 

metodologia para teste e mensuração de resultados do modelo 

proposto, bem como as considerações e avaliações pertinentes 

ao piloto. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
 

O novo comportamento de consumo é impactado diretamente pela 

construção de modelos de negócios considerados omnichannel, que buscam 

entregar aos clientes conveniência, atuando em canais complementares, 

transferindo para o cliente as dinâmicas de decisão de compras, baseadas 

especificamente em atender a sua necessidade e ocasião de consumo 

(SERRENTINO, 2015). 

Os benefícios do canal online comparados aos do canal off-line, nem 

sempre são os mesmos, pois cada canal tem as suas especificidades, como 

por exemplo a interação real com os produtos que ocorre na loja física e a 

garantia do produto em estoque que ocorre na loja online (DORMAN, 2013). 

Na busca pela comodidade e com o fortalecimento do universo digital 

nas vidas das pessoas, o tempo despendido por um cliente para fazer uma 

compra, se torna cada vez menor. Por este motivo, em determinado momento 

se questionou a possibilidade da inexistência da loja física no varejo. 

Divergindo deste questionamento, estudos avaliaram e mostraram que a loja 

física passou a ter um papel fundamental neste novo momento de consumo, ao 

se transformar de apenas um local de vendas de produtos e serviços para um 
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local onde se promovam experiências marcantes, proximidade com 

profissionais especializados, atendimentos consultivos, interação funcional com 

produtos e com o apoio de diversas tecnologias (SOUZA; TOZZI, 2015). 

Portanto, o maior desafio para as empresas de varejo que atuam com 

loja física é atrair o cliente para a loja, devido a comodidade e conveniência em 

comprar no online. Portanto, quando um cliente entra na loja, a busca pela 

conversão e a satisfação dele é imprescindível para o sucesso do negócio. 

Sendo assim, mensurar o indicador de taxa de conversão de uma loja física, 

bem como identificar quais os motivos que fazem um cliente sair da loja sem 

comprar e agir partindo deste mapeamento para solucionar os fatores mais 

críticos de objeções, passa a ser um grande diferencial competitivo 

(SERRENTINO, 2015).  

 
1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O capítulo inicial 

compõe a introdução ao tema, descrição do contexto, delineamento da 

pesquisa, apresentação do objetivo geral e específicos e a justificativa. O 

capítulo 2 compõe a fundamentação teórica considerando os temas: o varejo 

contemporâneo e a atuação 4.0, shopper, motivos de compra e de não compra 

e design thinking. O capítulo 3 apresenta a revisão da literatura com os artigos 

técnicos utilizados para o embasamento deste trabalho. O capítulo 4 retrata a 

descrição dos materiais e métodos utilizados no trabalho. No capítulo 5, são 

relatados o caso de aplicação, apresentação dos dados e análises dos 

resultados obtidos. E, por fim, no capítulo 6 são apresentadas as 

considerações finais e desenvolvimentos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O capítulo 2 compõe os principais temas de embasamento teórico 

deste trabalho que são: o varejo contemporâneo e a atuação 4.0, o shopper, os 

motivos de compra e de não compra e o design thinking. A definição e 

estrutura destes tópicos subsidiaram o desenvolvimento da metodologia 

proposta, direcionando a construção da dissertação alinhada com as 

referências científicas já estudadas.  

 

2.1 O VAREJO CONTEMPORÂNEO E VERSÃO 4.0 
  

Até o final da década de 90, o varejo era representado por um único 

canal de vendas, a loja física. Este era um ambiente construído com objetivo 

de apresentar os produtos e serviços aos clientes, formatado pelo marketing 

tradicional, partindo do estudo e aplicação dos 4P’s: ponto, público, produto e 

preço (MCCARTHY, 1964). Para a venda acontecer neste formato de canal era 

necessário que o cliente se deslocasse até a loja física para efetuar a compra. 

Com a disseminação e o fortalecimento da internet chegando nas 

residências das pessoas, por volta de 1995, nos Estados Unidos, um novo 

formato de canal de vendas surgiu, o e-commerce ou loja virtual. No Brasil, por 

volta dos anos 2000 as lojas virtuais ganharam força (ANDAM, 2003). 

A partir do surgimento da loja virtual, vários negócios iniciaram suas 

operações atuando exclusivamente neste modelo de canal de vendas, como foi 

o caso da Amazon.com. A chegada do e-commerce foi um movimento 

disruptivo para o varejo, totalmente diferente de tudo o que já havia sido 

realizado, sem o real conhecimento do impacto que ocorreria no 

comportamento de compras dos clientes. Tornou-se rapidamente uma grande 

preocupação para todos os varejistas, pois a tendência apresentada por 

especialistas previa que a loja física iria desaparecer e dar lugar às lojas 

virtuais (ANDAM, 2003). 

Fato é que, passados os primeiros anos desde a chegada do e-

commerce, os varejistas perceberam que a loja física continuava a ser um local 

importante para o cliente realizar suas compras e a loja virtual estava se 

fortalecendo. Os empresários focados até então no canal físico, se depararam 
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com a oportunidade em atuar também no canal virtual, identificando que este 

modelo de negócios seria um canal complementar a sua estratégia de vendas. 

Iniciou-se a era multicanal, na qual as marcas criaram suas lojas virtuais como 

por exemplo Magazine Luiza e Saraiva (DORMAN, 2013).  

A estratégia multicanal impactou diretamente no comportamento de 

compras dos clientes, pois os canais ficaram em segundo plano e as pessoas 

passaram a valorizar fortemente as marcas, por ser possível escolher onde e 

como comprar, seja pesquisando nos sites e comprando nas lojas físicas ou 

indo nas lojas físicas, acessando os produtos e optando por comprar na loja 

virtual (LECINSKI, 2011). 

Com a mudança do comportamento de compras, vinda do modelo 

multicanal, o cliente passou a esperar que os diferentes canais passassem a 

ser integrados, com as mesmas ações, preços e promoções, permitindo que o 

próprio cliente tivesse a liberdade em escolher o canal de compras que melhor 

lhe atendesse conforme a sua necessidade momentânea, surgindo assim o 

conceito omnichannel. Este conceito é uma evolução da atuação multicanal e 

tem como objetivo integrar de forma descomplicada as informações que 

transitam entre os diferentes canais de uma mesma empresa (DORMAN, 

2013). 

Com a chegada do conceito omnichannel, novas versões de 

plataformas para possibilitar a integração entre o online e o off-line foram 

desenvolvidas. A mais utilizada pelos clientes e que se pulverizou entre as 

marcas de varejo, é o aplicativo digital, chamado também de app. Os 

aplicativos são ferramentas customizadas que são desenvolvidas para uso nos 

smartphones pessoais com objetivo de proporcionar interação, conhecimento, 

atração e fidelização com a marca. É uma ferramenta simples de baixar e 

manusear. O cliente pode, através do seu próprio dispositivo móvel, verificar se 

a loja tem em estoque o produto de interesse, reservar, comprar e retirar em 

local e data escolhida, entre outras funcionalidades (MAGALHÃES, 2013). 

Esta transformação tecnológica pela qual o varejo vem passando é 

proveniente de uma evolução que vem automatizando todos os negócios, 

iniciada pelas indústrias. Assim como, em outros marcos da história das 

revoluções industriais mundiais, no ano de 2016 temos o início de um novo 

marco, uma nova era, considerada a Quarta Revolução Industrial, chamada de 
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Era Digital ou Tecnoera (JAZDI, 2013). A atuação digital iniciou e se consolidou 

nas grandes indústrias, com a automatização de processos, a descentralização 

das manufaturas, a interconexão entre sistemas e maquinários, possibilitando 

infinitas formas de novas produções. Algumas tecnologias que já se 

consolidaram são a internet das coisas, impressora 3D, Big Data, computação 

em nuvem, inteligência artificial, realidade aumentada e virtual e a 

cibersegurança (FILHO, 2018).  

Com a implantação destas novas tecnologias na indústria e o sucesso 

atingido frente aos resultados, rapidamente outros setores e segmentos 

passaram a conhecê-las e identificar todas as vantagens em utilizá-las nos 

seus processos. Segmentos como o jurídico e o varejo são casos do uso 

destas tecnologias digitais, que tem como objetivo contribuir para a evolução e 

a transformação no meio em que atuam (FILHO, 2018). 

Este movimento passa a ressignificar a era atual do varejo, chamando-

a de Varejo 4.0 (FILHO, 2018). 

Várias tecnologias e serviços surgem rapidamente para contribuir com 

a transformação digital dentro das lojas físicas. Isto é possível, pois inúmeras 

empresas chamadas de start ups, normalmente são companhias que estão no 

início de suas atividades e que buscam explorar atividades inovadoras do 

mercado, focam em se especializar no desenvolvimento de soluções para o 

varejo físico, para que esta transformação se torne viável financeiramente e 

dentro de um tempo mínimo necessário para não se tornar obsoleta (RIES, 

2014). 

Algumas dessas soluções em uso nas lojas físicas são: etiquetas 

inteligentes com conteúdo e precificação eletrônica, caixa móvel, telas 

interativas, aromatizadores eletrônicos com DNA da marca, aplicativo, 

inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, câmeras de 

reconhecimento facial e nível de satisfação, RFID (etiqueta para identificação 

por radiofrequência) (RIES, 2014). 

Dessa forma, negócios que investem na transformação digital das lojas 

físicas se destacam no mercado, pois se alinham ao novo momento de 

consumo, tornando a loja um ambiente de entretenimento e interação para o 

cliente e focando numa inteligência de dados que eleva o nível de 

assertividade nas tomadas de decisão estratégicas da empresa. 
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Outra  oportunidade para as lojas físicas é a de coletar informações 

sobre os seus clientes durante o processo de compras, conhecê-lo com mais 

profundidade e criar ações e campanhas individualizadas, potencializando a 

satisfação dele com o negócio, pois ele se torna único e passa a ter vantagens 

que somente as lojas que o conhecem podem proporcionar (UNDERHILL, 

1999). 

Para que a percepção do cliente seja real, é necessário que as 

empresas reavaliem seus canais de vendas e criem estratégias bem definidas 

sobre o papel e a importância de cada um deles frente ao mercado e aos 

clientes. Independente do peso que cada canal tem para determinado negócio, 

a relação entre cliente e marca deve ser igual, em qualquer ponto de contato. 

Ao definir quais canais são relevantes para a atuação da empresa, todas as 

ações estratégicas e táticas são construídas para que todas proporcionem 

experiências positivas e atendam as expectativas dos clientes (SOLOMON, 

2011). 

Neste cenário, vários desafios são enfrentados pelo varejo ao se 

idealizar uma loja física. A concepção vai além de um projeto arquitetônico 

inovador, com um design criativo, preocupado com aspectos estéticos e com o 

uso de tecnologia. A loja física passa a ter uma papel importante e complexo 

dentro dos negócios, pois deixa de ser um canal que se diferencia dos demais 

por entregar o produto no momento da compra e passa a se tornar um local 

que conecta o cliente com o produto e marca, promovendo serviços, sendo um 

ambiente de diferenciação e consultoria (SOLOMON, 2011).  

A nova loja física demanda novas tecnologias e melhorias de 

processos para atingir esses níveis elevados de conexão e interação com os 

clientes.  

Para que este papel se torne realidade, é necessário colocar o cliente 

como o centro do negócio, partindo do princípio que ao conhecer com mais 

profundidade as características dos clientes, como perfis, hábitos, desejos e 

como esperam que as marcas atendam suas expectativas, criando soluções 

que entreguem o inesperado, proporcionando vantagens e conveniências reais 

para o cliente e que as lojas físicas superem os resultados (SOLOMON, 2011). 

 

2.2 O SHOPPER 
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Quando se trata da abordagem de marketing em relação a atuação 

com os clientes, é necessário compreender que o cliente tem papéis diferentes 

quando se trata do momento de compra. Para que seja possível entender os 

diferentes comportamentos e traçar planos adequados para atender cada 

etapa da jornada de compras, criou-se dois olhares para o cliente, o comprador 

e o consumidor (D’ANDREA; CONSOLI; GUISSONI, 2011). 

O chamado shopper (comprador) é quem efetivamente realiza a 

compra, decide o que e quanto levar, interage com o vendedor e faz o 

pagamento. É ele quem está sujeito às influências exercidas pelo ambiente da 

loja, por isso, valoriza muito a experiência de compra, conveniência, preço e 

variedade de produtos (D’ANDREA; CONSOLI; GUISSONI, 2011). 

Já o consumidor (usuário) é quem de fato consome o produto e nem 

sempre acompanha o shopper no momento da compra. Como não vivencia a 

experiência de compra, esse grupo valoriza aspectos como durabilidade, 

aparência, qualidade, características do produto. Como também, pode estar 

comprando para si mesmo, o shopper pode exercer o papel de consumidor 

(D’ANDREA; CONSOLI; GUISSONI, 2011). 

Ao se desenvolver o papel estratégico da loja física é imprescindível 

colocar o shopper como centro da inspiração para que as reais necessidades 

dele sejam atendidas no momento da compra. Porém, somente é possível 

atender às expectativas dele a partir do momento que as conhece e para isto, é 

necessário, primeiramente, conhecer qual o perfil do shopper que frequenta a 

loja física (D’ANDREA; CONSOLI; GUISSONI, 2011). 

Ao estudar a jornada de compras, várias etapas fazem parte do 

processo, sendo divididas em três macro etapas: pré store, store e pós store. A 

etapa pré store trata-se de todas as conexões da marca junto ao cliente antes 

dele ir à uma loja física, a etapa de conhecimento fora da loja, como 

publicidades e propagandas, redes sociais, sites, blogs, entre outras, as quais 

a marca interage com o cliente ou o cliente busca informações sobre a marca 

(LECINSKI, 2011). A etapa store trata-se de todas as etapas do processo de 

compras que ocorrem dentro da loja física e tem como principais objetivos 

atrair, engajar, persuadir e comprar, sempre com a intenção de concretizar a 

venda. E por fim, a etapa pós store, que trata-se do momento da experiência 



 

 

27 

de consumo do produto ou serviço que ocorre após a compra ter sido 

realizada.   

A FIGURA 3 apresenta o retrato da jornada de compras realizada pelos 

clientes decorrente do novo comportamento de consumo. 

 

FIGURA 3 – JORNADA DE COMPRAS DOS CLIENTES

 

FONTE: A autora (2018) 

 

Em pesquisa realizada pela Nielsen, apresentou que cerca de mais de 

70% das decisões de compras são realizadas dentro da loja física. Mesmo 

ocorrendo a interação com as marcas durante as etapas pré e pós store, a 

compra efetiva acontece dentro da loja e existem diversos fatores que 

contribuem ou não para a conversão (FALLANI, 2017).     

Ao se concluir que, as decisões de compras são tomadas dentro das 

lojas físicas, no momento da compra, entende-se a importância em 

desenvolver o canal físico baseado nas expectativas dos shoppers e não dos 

consumidores. A disciplina que estuda o comportamento de compras é o 

shoppermarketing, que desenvolve estratégias de marketing focadas no 

comprador durante o ato da compra (D’ANDREA; CONSOLI; GUISSONI, 

2011). 

Os fatores que influenciam os shoppers no momento da compra são o 

layout da loja, a exposição dos produtos, o atendimento, o preço, a avaliação 

do custo/benefício, as vantagens financeiras, as promoções, as ações de 

merchandising (D’ANDREA; CONSOLI; GUISSONI, 2011). 
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Compreender para agir é uma das direções do shoppermarketing, pois 

quanto mais se estuda e se entende o shopper, mais eficientes se tornam as 

ações de marketing, consequentemente a potencialização dos resultados. 

O entendimento do shopper é realizado sob duas vertentes, o olhar 

externo, comportamento do shopper do mercado global e o olhar interno, com 

estudos que aprofundem o conhecimento do shopper no próprio negócio. 

Portanto, a empresa tem informações relevantes e reais para criar suas 

estratégias baseadas na direção vinda do mercado e do seu próprio cliente, o 

que chama-se no shoppermarketing de o olhar de dentro para fora 

(D’ANDREA; CONSOLI; GUISSONI, 2011). 

Constantemente, empresas especializadas em estudos de mercado 

elaboram e divulgam resultados de pesquisas que apresentam as identidades 

e características dos shoppers frente ao cenário do momento. São mapeados 

os perfis mais comuns e suas respectivas características em determinadas 

ocasiões de compras e também fatores sociais e culturais que impactam 

diretamente o comportamento e as tendências de consumo. 

Quando se trata do mapeamento dos perfis do shopper classificados 

dentro da disciplina do shoppermarketing, as pesquisas identificam as 

diferentes ocasiões e motivos de compras, as características mais recorrentes 

e a partir do comportamento mais comum são traçados os perfis (D’ANDREA; 

CONSOLI; GUISSONI, 2011). 

A empresa Kantar World Panel é especializada em pesquisar 

comportamentos. Em pesquisa realizada em 2011, a Kantar apresentou cinco 

perfis de shoppers baseados juntamente com a ocasião de compra: 

- O shopper apressado: valoriza questões relacionadas ao tempo gasto 

para realizar suas compras, como rapidez, agilidade e praticidade. Está 

disposto a pagar mais para resolver o seu problema em locais que o faça 

perder menos tempo e encontrar o que precisa com facilidade. Processos 

demorados são as principais barreiras para satisfazer este público. 

- O shopper decidido e prático: valoriza questões relacionadas a pré 

compra, conteúdos que o ajudem a decidir o que busca antes mesmo de ir à 

loja e atendimentos objetivos. Já tem as principais informações sobre o que 

deseja em mente, realizando as compras de forma mais racional. Deixa claro 

na abordagem o seu objetivo e seu conhecimento pelo que procura. 
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- O shopper experimentador: valoriza questões relacionadas a 

experimentação, tecnologia, inovações. É extremamente curioso e aprecia 

vivenciar a loja, é mais disperso e quer ver tudo. Se encanta com atendimento 

consultivo e sem pressa. É mais disposto a experimentar novas possibilidades, 

substituindo marcas, produtos e serviços com facilidade. Tende a comprar por 

impulso. 

- O shopper observador: valoriza questões relacionadas a liberdade de 

percorrer a loja sem ser incomodado. Gosta de caminhar, avaliar, se informar 

no seu tempo, para que possa tomar a decisão de escolha correta. Analisa 

com calma, avaliando o custo x benefício para ter certeza que está comprando 

a melhor opção. 

- O shopper negociador: valoriza questões relacionadas a obtenção de 

vantagens e oportunidades, como promoção, descontos, preços. O preço final 

a ser pago é o fator mais importante para tomada de decisão. Busca lojas com 

imagem de preços mais baixos ou com maior abertura para negociações. Ao 

entrar na loja se direciona para as seções e áreas que são focadas em 

promoções.   

Além das características citadas dos perfis dos shoppers, considera-se 

que o público masculino tende a ser mais decidido e prático, pois se comporta 

tradicionalmente de forma objetiva. Valoriza muito o atendimento, 

principalmente quando está comprando presentes, pois o importante é agradar 

o presenteado, portanto confia muito no consultor de vendas para ajudá-lo na 

escolha ideal. 

Independente do perfil do shopper, entender o momento de compra e a 

missão do cliente é fundamental para o sucesso nas vendas. 

Perfis diferentes de shopper passam por momentos ou necessidades 

que influenciam o seu comportamento tradicional. Mesmo que o shopper tenha 

um perfil experimentador, se ele decide fazer uma compra num momento do 

dia que tenha pouca disponibilidade de tempo, por exemplo durante o intervalo 

do almoço, nesta situação ele não valoriza o atendimento lento e 

extremamente consultivo, e sim o atendimento ágil e resolutivo. Portanto, não 

se deve seguir uma regra, mas utilizar pesquisas como estapara entender os 

cenários, constantemente inovar a loja e desenvolver a equipe de vendas para 
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atuar de forma a valorizar o momento, características e necessidades de cada 

indivíduo (D’ANDREA; CONSOLI; GUISSONI, 2011). 

O varejo físico se relaciona com qualquer perfil de cliente, desde o 

jovem considerado da geração Z, que são os nascidos a partir dos anos 2000, 

chamados nativos digitais, que não conhecem o mundo sem internet, muito 

suscetíveis à compartilhar informações e serem influenciados pelas opiniões 

das redes sociais, quanto os novos idosos, as pessoas acima de 60 anos, 

população que cresce mundialmente, com características próprias, gerando 

novas demandas e expectativas do mercado.  

Considerando os diferentes perfis de shopper, gênero, gerações, 

questões sociais, necessidades especiais, entre outros fatores, é 

compreensível entender o quanto é complexo e desafiador para os varejistas 

de lojas físicas atuar atendendo as expectativas de todos os públicos 

envolvidos, proporcionando uma experiência positiva para todos os clientes. 

Uma pesquisa realizada pela empresa PWC (2017), com o objetivo de 

entender quais os fatores que os clientes consideram importantes numa 

experiência de compras positiva, apontou os três fatores que mais se 

destacaram: eficiência, conhecimento e cordialidade. A eficiência resulta numa 

compra que atenda a expectativa dos clientes em todos os aspectos esperados 

por eles. Já o conhecimento trata-se da importância dos colaboradores em 

conhecerem com profundidade sobre o negócio, produtos, serviços, bem como 

esclarecerem todas as dúvidas e questionamentos dos clientes com 

segurança. A cordialidade no momento do atendimento, com os colaboradores 

demonstrando interesse, respeito, paciência, atenção aos clientes, fazendo-os 

sentirem importantes. Os clientes entrevistados asseguraram estarem 

dispostos a pagar mais em locais em que estes três fatores são praticados, 

mostrando quanto o como se compra é mais importante do o que se compra. 

Pesquisas como essa comprovam que, os clientes estão em busca de se 

relacionar com empresas que os valorizem. 

Novos negócios que crescem rapidamente no mercado se destacam, 

não por oferecer um produto ou serviço inovador, mas por revolucionar a forma 

de entregar um produto ou serviço já existente, os chamados modelos 

disruptivos. Casos como da empresa Netflix, com a entrega do entretenimento,  

Uber com o serviço de transportar pessoas ou Airbnb em hospedagem, 
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partiram do estudo profundo de entendimento das necessidades do 

consumidor e descobriram vários gaps nos serviços oferecidos e 

transformaram problemas em oportunidades, comprovando que o cliente está 

cada vez mais exigente e têm a a expectativa de que as empresas atuem 

verdadeiramente com a preocupação em satisfazê-lo (BURNETT; ORG, 2012). 

Embora, o varejo online esteja em crescimento com uma força 

predominante nos últimos anos, as lojas físicas continuam fundamentais, 

particularmente em relação à criação de experiência de imersão. O objetivo é 

garantir que os clientes possam comprar o que desejam, quando e como 

desejam, com o mínimo atrito e custo e máximo prazer. São considerados 

atritos no varejo todos os fatores que impactam negativamente à experiência 

de compras do cliente, gerando insatisfação (JORDÃO, 2013). 

A experiência pode ser considerada positiva ou negativa. Partindo de 

como foi a experiência do cliente na loja, que surgem as recomendações ou as 

reclamações. Um cliente insatisfeito conta para 11 pessoas a sua experiência 

negativa e com as redes sociais essa escala se amplia, ficando impossível 

mensurar a quantidade real do impacto causado na marca (KOTLER, 2012). 

As experiências consideradas positivas são aquelas as quais se 

mostram consistentes, independente do canal, consultor de vendas, local, etc., 

são relevantes, marcando o cliente de forma agradável, que atendem a real 

necessidade exposta por ele e que muitas vezes o surpreendem (KOTLER, 

2012). 

Ao transformar momentos comuns em experiências positivas, o 

negócio se destaca perante seus concorrentes, pois os clientes passam a 

recomendar a loja de forma espontânea, lembram naturalmente e dão 

preferência à loja, fortalecendo a fidelidade e gerando credibilidade devido ao 

próprio cliente fazer o marketing de propaganda para a empresa (SOLOMON, 

2011). 

Na era digital, varejistas utilizam tecnologias como ferramentas de 

apoio para promover momentos de entretenimentos para os clientes. As 

inovações de envolvimento ao cliente são desenvolvidas para promover 

conexões significativas entre ele e a empresa. As grandes inovações de 

envolvimento ao cliente oferecem amplas vias de exploração e ajudam as 
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pessoas a tornar determinados momentos memoráveis, gratificantes e 

prazerosos (FUSCO, 2012).  

Cursos, workshops, eventos, entre outras ações também são 

ferramentas que geram entretenimentos e são utilizadas no varejo como 

formas de atrair clientes e enriquecer a experiência proporcionada. 

A FIGURA 4 apresenta respostas de 205 clientes, de uma pesquisa 

realizada em 2017 pela empresa Mind Miners, especialista em pesquisas 

digitais, que mostra os principais sentimentos das pessoas quando 

consideraram que foram bem ou mal atendidas por uma empresa. 

 

 

FIGURA 4 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS BRASILEIROS QUANTO AO 
ATENDIMENTO 

 

FONTE: Mind Miners (2017) 

 

Também essa pesquisa mostra que 74% dos entrevistados tem a 

disposição em pagar mais por um melhor atendimento, demonstrando o 

impacto deste fator para os negócios (CHU, 2017). 

Considerando a importância da experiência para a perenidade do 

negócio, empresas estão reinventando e reestruturando os canais de 
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comunicação com seus clientes, na busca de ampliar a relação e dar ao cliente 

a oportunidade de contribuir com as suas opiniões (GUMMESSON, 2002). 

Diversos são os formatos que o varejo vem utilizando para trocar 

informações e coletar opiniões dos seus clientes. Alguns exemplos são os 

totens colocados na loja para que o cliente deixe sua opinião sobre a 

experiência, entrevistas, formulários, caixa de sugestões, call center, 

Whatsapp, aplicativos de feedback, redes sociais, entre outros. Com a base de 

dados dos clientes, as empresas além de receber os depoimentos deles de 

forma espontânea, passam a acessá-los para coletar informações, criando um 

processo estruturado de gestão de indicadores de qualidade do seu negócio 

(GUMMESSON, 2002). 

As informações apresentadas nesta seção mostram que o consumidor 

está cada vez mais exigente, menos fiel e buscando ser valorizado. O varejo 

físico que proporcionar experiências positivas aos seus clientes passar a ter 

uma grande vantagem competitiva frente ao mercado. Boas experiências 

geram memórias afetivas, consequentemente geram o aumento da taxa de 

retorno dos clientes nas lojas. 

 
2.3 MOTIVOS DE COMPRA E NÃO COMPRA  
 

Pode-se dizer que, a motivação refere-se ao processo que faz a 

pessoas se comportarem do jeito que se comportam. Ocorre quando uma 

necessidade é despertada e o consumidor deseja satisfazê-la. Assim que uma 

necessidade é ativada, um estado de tensão impulsiona o consumidor a tentar 

reduzir ou eliminar a necessidade (D’ANDREA; CONSOLI; GUISSONI, 2011) 

As forças que impulsionam as pessoas a comprarem geralmente são 

racionais, conscientes, chamadas de utilitárias, pois partem de uma 

necessidade básica, como se alimentar, se vestir, se cuidar, etc. No entanto, a 

partir da busca em suprir o básico, o inconsciente é acionado e fatores 

emocionais complementam o processo de motivação, criando uma 

necessidade chamada hedônica, a busca por experiências, fantasias 

emocionais (KOTLER, 2012). 

O alto grau de excitação gerado no cliente, quando a experiência 

positiva é percebida, contribui para evoluir de uma compra racional para uma 
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compra emocional, muitas vezes tornando-se impulsiva, conhecida como 

compra por impulso (SOLOMON, 2011). 

Kotler (2012) descreve o processo de compra como o modo de 

compreensão do surgimento da necessidade por parte dos clientes. Este 

processo passa por cinco fases: reconhecimento da necessidade, busca de 

informação, avaliação de alternativas, escolha (compra), e análise pós-compra. 

O cliente recebe estímulos sensoriais vindos de propagandas, 

campanhas promocionais, recomendações, entre outros, que o direcionam 

para a loja física. Segundo estudos da POPAI Brasil (The Global Association 

for Marketing at Retail), 85% dos clientes chega a uma decisão de compras 

quando está na loja. É ali onde o cliente decide se concretizará a compra ou 

não, se mudará de ideia e fará uma outra opção, ou se acabará apenas “dando 

uma olhada”. 

Algumas vezes, o cliente se direciona à loja com a intenção e objetivo 

totalmente claros, outras vezes sai de casa sem a intenção de comprar, mas 

passando por uma loja que atrai a atenção, o cliente acaba impelido a entrar e 

olhar o que aquele estabelecimento tem a oferecer e assim acaba comprando. 

Independente se o cliente tem ou não intenção em comprar, o impacto 

que todos os atributos que compõe a loja geram no momento da compra são 

fundamentais para a concretização ou não da venda. 

Em cada tipo de negócio existem fatores que impulsionam mais ou 

menos as vendas. Esses fatores são chamados de motivos de compra e de 

não compra. O varejista deve constantemente mapear quais são os motivos 

que mais contribuem para a conversão das vendas, a efetivação da compra, 

para potencializar o que já está funcionando bem. Porém, a real importância 

deste processo se dá aos motivos de não compra, que são os fatores pelos 

quais os clientes saem das lojas sem comprar e que a maioria dos varejistas 

não mensura, consequentemente não atua nos gaps vindos desta situação 

(DRUCKER, 2002). 

Os motivos de compras e não compras mais comuns mapeados no 

varejo em pesquisas com clientes frequentadores de lojas físicas estão na 

TABELA 1. 
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TABELA 1 – MOTIVOS DE COMPRAS E NÃO COMPRAS NO VAREJO 
FÍSICO

 

FONTE: A autora (2018) 

 

É comum os varejistas investirem em ações para atrair os clientes para 

a loja. Faz parte do custo de marketing destinar verbas para aumentar o fluxo 

de clientes na loja. Alguns indicadores de produtividade são utilizados para 

entender o desempenho da loja e equipe, avaliando se os esforços de 

captação estão sendo revertidos em vendas. Atualmente, várias empresas de 

tecnologia disponibilizam o serviço de contagem para mapear estes 

indicadores. A partir do momento que o varejista mensura estes indicadores, 

ele passa a ter dados reais de quantos clientes estão saindo da sua loja sem 

comprar, tem condição de avaliar se o indicador é ou não crítico para seu 

negócio e passa a criar estratégias para entender os motivos de não compra. 

Ao identificar os motivos de não compra, é possível classificar os mais críticos 

e criar planos de ação para combatê-los. 

 

2.4 DESIGN THINKING  
 

Brown (2010) define Design Thinking como uma disciplina que usa a 

sensibilidade e os métodos dos designers para conciliar as necessidades das 

pessoas, visando converter oportunidades que agregam valor. Welsh e Dehler 

(2012), indicam que o Design Thinking é uma abordagem usada para solução 

de problemas complexos e que coloca o ser humano no centro do processo. 

Parte de uma abordagem multidisciplinar embasada em princípios de 

engenharia, ciências sociais, artes, design e temas do cenário organizacional. 

MOTIVOS QUE CONTRIBUEM PARA OS CLIENTES COMPRAREM MOTIVOS QUE CONTRIBUEM PARA OS CLIENTES NÃO COMPRAREM

LOJA LIMPA E ORGANIZADA LOJA BAGUNÇADA, SUJA, MAL CUIDADA

FÁCIL LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS FALTA DE ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS 

VARIEDADE EM PRODUTOS, SERVIÇOS E MARCAS FALTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DIVULGADOS

DISPONIBILIDADE DE TAMANHOS E OPÇÕES PREÇOS TABELADOS SEM NENHUMA NEGOCIAÇÃO

NEGOCIAÇÕES FLEXÍVEIS PREÇOS ACIMA DO MERCADO PARA O MESMO PRODUTO E SERVIÇO

ACEITE DAS FORMAS DE PAGAMENTOS MAIS UTILIZADAS OUTRAS COBRANÇAS ALÉM DOS PREÇOS DAS ETIQUETAS

PARCELAMENTOS ATRATIVOS POUCAS FORMAS DE PAGAMENTO

PREÇOS COMPETITIVOS COM O MERCADO NÃO PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO

ATENDIMENTO CONSULTIVO E PRESTATIVO MAL ATENDIMENTO

PROMOÇÕES VERDADEIRAS NÃO POSSIBILIDADE OU REGRAS RÍGIDAS PARA TROCAS

PROGRAMA DE RELACIONAMENTO CONFIÁVEL PROMOÇÕES ENGANOSAS

ESTACIONAMENTO

ACESSIBILIDADE
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É uma forma de catalisar a colaboração, a inovação e a busca por 

soluções por meio de observação e entrevistas para análise de diferentes 

realidades (COOPER; JUNGINGER; LOCKWOOD, 2009). 

O processo de Design Thinking passa por 4 etapas fundamentais: 

imersão, análise de dados, ideação e implementação. Durante essas etapas, 

os problemas são questionados, as ideias geradas e as respostas obtidas. Elas 

não são lineares, pois podem ocorrer simultaneamente e se repetir para 

construir as ideias ao longo do projeto de inovação (MEINEL; LEIFER, 2012).  

A etapa 1, chamada de imersão é dividida em duas partes, preliminar e 

em profundidade, é quando uma equipe se aproxima de um problema, a partir 

das mais diversas perspectivas e pontos de vista. A imersão preliminar é 

quando o problema é entendido, a partir de um enquadramento e de 

pesquisas, tanto de campo (pesquisa exploratória) quanto de referências, 

locais e globais (pesquisa desk). Nessa fase, os mais diversos atores do 

processo são identificados, além do escopos e limites de um projeto, 

fornecendo insumos para a fase seguinte, a de imersão em profundidade 

(BROWN, 2010).  

A imersão em profundidade inicia-se com um projeto de pesquisa, 

seguindo de uma exploração do contexto do problema, muitas vezes, utilizado 

técnicas emprestadas da antropologia, como entrevistas, trabalho de campo, 

etc. A partir dos dados coletados, organiza-se as informações com reflexões e 

conclusões geradas durante a fase de imersão, de forma a facilitar a consulta e 

o manuseio. Dessa forma, é possível criar insumos para a etapa de análise e 

síntese (BROWN, 2010). 

Na etapa 2, chamada de análise e síntese, utiliza-se os dados 

coletados na fase de imersão de forma organizada. São submetidos à uma 

fase de análise e síntese, de forma a serem organizadas e criar padrões 

identificáveis, dentro de uma lógica que permita a compreensão do problema 

em questão. Nessa etapa, várias ferramentas podem ser usadas como post-its, 

organizando e agrupando os insights com base em afinidades, similaridades, 

dependências ou proximidades, facilitando o entendimento e conclusão dos 

dados obtidos nas pesquisas (BROWN, 2010). 

A etapa 3, chamada de ideação, é a fase onde o perfil de um público 

alvo é definido, daqueles que serão o alvo das soluções criadas, a partir de 
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ideias inovadoras para um tema do trabalho em questão. Para tal, utiliza-se 

como insumo a síntese criadas a partir das fases anteriores (BROWN, 2010). 

Brainstormings3 são realizados, gerando ideias que serão capturadas, 

de forma que se evita qualquer julgamento de valor.  

A etapa 4, chamada de prototipagem é o momento que ideias abstratas 

ganham conteúdo formal e material, de forma a representar a realidade 

capturada e propiciar a validação de todo o conteúdo aprendido. Nessa fase 

que as soluções inovadoras são criadas, mapeando oportunidades de 

negócios, no caso de uma empresa (CANCIGLIERI et al., 2015). 

O Design Thinking caracteriza-se como um processo essencialmente 

criativo, que encoraja pensamento inovador e evita julgamentos precoces, 

causando um acúmulo de ideias distintas sobre a questão estudada (LIEDTKA, 

2011). O método reúne um conjunto de princípios que podem ser aplicados por 

diversas pessoas, à uma ampla variedade de problemas e não se limita ao 

lançamento de produtos físicos, mas incluem novos tipos de processos, 

serviços, interações, formas de entretenimento e meios de colaboração e 

comunicação (BROWN, 2010).  

 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 
 

Existe uma clara tendência no varejo para o uso de novas abordagens 

e estratégias para envolver o cliente. A acessibilidade da informação e as 

redes sociais tornaram ainda mais democráticos e pessoais os 

relacionamentos que cada pessoa busca e quer encontrar.  

Os shoppers estão cada vez mais complexos e exigentes. Para 

conquistá-lo, devem-se oferecer opções cada vez mais amplas, produtos 

diferenciados e lojas mais completas e voltadas à experiência.  

Para isso se faz necessário investigar e compreender mais 

profundamente os efeitos e reações gerados nos shoppers durante a jornada 

de compras, principalmente no âmbito que os motivam a comprar ou não. Com 

estas informações e entendimento dos diferentes comportamentos é possível 

                                                 
3 Brainstorming ou tempestade de ideias, é uma técnica de dinâmica de grupo desenvolvida 
para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo que se vale da 
contribuição espontânea de ideias por parte de todos os participantes, no intuito de resolver 
algum problema ou de conceber um trabalho criativo. 
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atuar no varejo com ações eficientes e voltadas para atender a real 

necessidade dos compradores. 

Considerando a importância em entender e atender as expectativas dos 

compradores, o Design Thinking contribuiu diretamente ao ser utilizado para 

mapear e compreender os desejos do público envolvido, para que a partir 

deste mapeamento, os planos de ações fossem criados com base nos 

depoimentos dos próprios envolvidos frente a situação problema da não 

compra. 

Sendo assim, o varejo tem um grande desafio: atender as necessidades 

dos clientes e influenciar suas decisões para se manter no mercado 

competitivo. 
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3 SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

 

Nesta seção serão abordados aspectos do conceito de bibliometria, o 

processo de pesquisa bibliométrica em banco de dados científico, a seleção 

dos artigos que irão compor o portfólio da pesquisa e análise crítica das 

contribuições mais relevantes, que subsidiaram o desenvolvimento deste 

trabalho de dissertação.  

 
3.1  PROCESSO DE PESQUISA BIBLIOMÉTRICA EM BANCOS DE DADOS 

CIENTÍFICOS 
 

Visando atender aos objetivos deste trabalho, foram aplicadas três 

etapas: a busca preliminar de artigos (i), a seleção de um portfólio de artigos (ii) 

e a análise bibliométrica do portfólio (iii).  

Na FIGURA 5 serão apresentadas as macroetapas do processo de 

ProKnow, com destaque para as duas macroetapas utilizadas neste 

documento. 

 

FIGURA 5 – MACROETAPAS DO PROCESSO KNOWLEDGE 
DEVELOPMENT PROCESS – CONSTRUTIVIST (PROKNOW-C), COM 

DESTAQUE PARA AS ETAPAS UTILIZADAS NA PRESENTE PESQUISA 

 



 

 

40 

FONTE: Afonso et al. (2011), Azevedo et al. (2011), Bortoluzzi et al. (2011), 
Della Bruna Junior et al. (2012), Ensslin et al., 2012, Lacerda et al.(2011), 

Lacerda et al. (2012), Rosa et al. (2012), Rosa et al. (2011), Tasca et al. (2010). 

3.2.1 Investigação preliminar 

Na investigação preliminar são definidas as palavras chaves e a 

identificação dos bancos de dados para pré seleção dos artigos da pesquisa.  

3.2.2 Definição das palavras-chave  

Com o propósito de aprofundar os conhecimentos relacionados ao 

tema desta pesquisa determina-se as palavras-chave com base no tema 

central de investigação, considerado eixo (i) (retail, consumer experience e 

price) e metodologia aplicada (design thinking e interactivity) considerado eixo 

(ii), conforme FIGURA 6 e TABELA 2:  

 

FIGURA 6 – FLUXOGRAMA DE DEFINIÇÃO DE PALAVRAS-CHAVE E EIXOS 
DE PESQUISA 

FONTE: Ensslin et al. (2010) 

 

TABELA 2 – DEFINIÇÃO DAS PALAVRAS-CHAVE E EIXOS DE PESQUISA 

Eixo (i) – Palavras-Chave Eixo (ii) – Metodologia 

Retail Design Thinking 

Consumer experience Interactivity 

Price  

FONTE: A autora (2018) 

Após a definição de palavras-chave, utiliza-se a consulta no portal de 

periódicos da CAPES, (http://periodicos.capes.gov.br/), emprega-se o operador 

booleano “and” para cada uma das palavras-chave, conforme TABELA 3. 
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TABELA 3 – BUSCA DE PALAVRAS-CHAVE PORTAL CAPES 

Eixo (i) – Palavras-Chave Operador Booleano Eixo (ii) – Metodologia 

Retail “And” Design Thinking 

Retail “And” Interactivity 

Consumer experience “And” Design Thinking 

Consumer experience “And” Interactivity 

Price “And” Design Thinking 

Price “And” Interactivity 

Fonte: A autora (2018) 

Pode-se visualizar na TABELA 3 a combinação entre as palavras-

chave dos eixos 1 e 2 formando as palavras-chave de pesquisa, as quais foram 

utilizadas nas bases de dados selecionadas.  

Após a seleção de palavras-chave definiu-se as bases de dados 

relevantes à pesquisa para efetuar a busca dos artigos em potencial: Emerald 

Journals (Emerald Group Publishing), IEEE Journals & Magazines, SciVerse 

ScienceDirect (Elsevier), Directory of Open Access Journals (DOAJ), 

SpringerLink, OneFile (GALE), utilizou-se o site Periódicos da CAPES 

(http://www.periodicos.capes.gov.br/), aplicando filtros para validar o 

alinhamento das palavras-chave. 

Na primeira combinação de busca, chegou-se a mais de 10.000 

artigos. Foram feitos vários filtros para “refinar” a busca. Num novo 

refinamento, utilizando os últimos 5 anos (2013 a 2018), restaram 3.038 na 

base. Após novo filtro, com os artigos revisados, chegou-se a 1.401. Um último 

filtro foi feito, considerando os artigos publicados no último ano, permanecendo 

318 artigos, sendo os mais próximos ao objetivo.  

TABELA 4 – ARTIGOS RELEVANTES – FASE INICIAL 

 

Fonte: A autora (2018) 

Eixo (i) – Palavras-Chave Eixo (ii) - Metodologia Base Bruta 

Retail Design Thinking 62

Retail Interactivity 53

Consumer experience Design Thinking 74

Consumer experience Interactivity 72

Price Design Thinking 33

Price Interactivity 24

318Total 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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A definição deste recorte leva em consideração os temais mais 

aderentes ao estudo considerando materiais com conteúdos mais atualizados, 

explicitado na Tabela 4 com o resultado de 318 artigos brutos.  

3.2.3 Seleção do portfólio de artigos compostos na pesquisa 

Na próxima etapa, após a definição de palavras-chave e bases de 

artigos brutos, é realizado o processo de análise e seleção dos artigos para 

compor o portfólio bibliográfico.  

Nesta fase, considera-se a construção e filtros já utilizados e expostos 

em tabela 04 em portal CAPES. Para refinar o critério de busca é realizado 

novo filtro “documento revisado por pares” e chegando a um total de 125 

artigos, conforme exposto em TABELA 5. 

TABELA 5 – ARTIGOS RELEVANTES – FILTRO 1 (REVISÃO PARES) 

 

Fonte: A autora (2018) 

 

A partir da análise prévia dos 125 artigos brutos, é realizada uma nova 

triagem, por meio da pré-leitura, ou seja, leitura de título e resumo com a 

utilização de leitura seletiva para a selecionar os artigos de maior relevância e 

aderência ao tema de pesquisa, autores e conteúdo atual para compor a 

seleção. 

Dos 125 artigos, foram selecionados 03 para o desenvolvimento desta 

dissertação. Os artigos pré-selecionados foram lidos para entendimento da 

relevância ao tema e todos estavam dentro do esperado. A escolha foi feita por 

meio da leitura dos resumos, e levados em consideração a relevância dos 

assuntos abordados com o tema da pesquisa. 

Eixo (i) – Palavras-Chave Eixo (ii) - Metodologia Base Bruta 
Filtro 1 

(Revisão pares)

Retail Design Thinking 62 31

Retail Interactivity 53 18

Consumer experience Design Thinking 74 34

Consumer experience Interactivity 72 22

Price Design Thinking 33 13

Price Interactivity 24 7

318 125Total 
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Para a efetividade do processo, avaliou-se a classificação do periódico 

no site da Webqualis (http://qualis.capes.gov.br/webqualis) e o impacto factor, 

como premissas para a escolha do artigo. Os artigos escolhidos foram: 

1. O valor transformador de um serviço com foco na experiência. 

2. Impulsionando a inovação através de estratégias orientadas para o 

design. 

3. Fatores que influenciam o comportamento do consumidor e 

decisões de compras em perspectiva de preço. 

Nos subcapítulos a seguir apresentam-se as análises críticas mais 

relevantes dos artigos no campo de estudo desta dissertação. A análise da 

bibliometria simplificada fundamentou a construção metodológica e a inovação 

desta pesquisa.  

 

3.2 ANÁLISE CRÍTICA DAS CONTRIBUIÇÕES MAIS RELEVANTES  
 

Nesta seção serão abordados os três artigos mais relevantes para a 

realização da pesquisa e será feita uma análise crítica das contribuições mais 

pertinentes, que subsidiaram o desenvolvimento desta dissertação, a citar 

Blocker e Barrios (2015), Hsu (2017) e Victor et al. (2018). 

3.3.1  O valor transformador de um serviço com foco na experiência 

O artigo de Blocker e Barrios (2015) apresenta a relevância da 

articulação da esfera da evolução do valor habitual para o valor transformador. 

A análise questiona a importância de se distinguir o serviço prestado de forma 

rotineira do serviço construído para promover experiências transformadoras. 

Os autores definem como valor transformador aquele que cria valor e gera 

mudança de forma edificante. Apontam que a maior parte da criação de valor 

não é transformadora, assim como a maioria das experiências são comuns e 

não extraordinárias. 

Considerando que a criação de valor desempenha um papel vital na 

teoria e na prática do marketing, seus recursos devem ser desdobrados para 

ações com visões centradas no cliente e não mais na empresa. 

Para os autores é importante que os negócios estruturem suas 

estratégias de atuação partindo da construção de um portfolio fortalecido na 
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geração de serviços, como um ecossistema de serviços, tornando uma 

atividade unilateral nas empresas.  

A direção para a prática em criar experiências transformadoras é 

baseada na preocupação pelo indivíduo, no movimento da co-criação, na 

busca pela colaboração. 

Ao referenciar o conceito transpondo para o varejo, os autores 

apontam a importância da ressignificação, quando se atua na busca prioritária 

pela excelência, pela parceria juntos aos fornecedores, clientes e 

colaboradores, partindo de uma relação transformadora e benéfica para todos, 

os resultados tornam-se consequência. 

A contribuição do artigo para este estudo reforça a necessidade de 

conhecer e entender a percepção do cliente em relação ao negócio, avaliando 

as opiniões e motivos frente as experiências vivenciadas, e a importância em 

focar na construção de ações que transformem a percepção de um serviço 

prestado de forma ordinária para extraordinária. 

3.3.2  Impulsionando a inovação através de estratégias orientadas pelo design. 

O artigo desenvolvido por Hsu (2017) foca na importância de os 

empresários criarem e manterem a atenção para a inovação dentro dos seus 

negócios. Hsu (2017) descreve que a inovação é a chave para conquistar 

clientes e mercado. Na opinião do autor, inovar significa criar surpresas para 

seus clientes, analisando as suas necessidades, transformando-as em 

entregas que superem suas expetativas.  

Hsu (2017) aponta que o uso da metodogia do Design Thinking 

contribui diretamente para a implantação da cultura da inovação dentro das 

empresas. Menciona que empresas de inovação agressiva, visam impressionar 

seus clientes dando-lhes novas experiências e sentimentos, pois constroem 

suas ações utilizando metodologias como o Design Thinking que tem como um 

dos seus principais pilares, a empatia, tanto no diagnóstico quanto na solução 

proposta, com objetivo em atender a necessidade baseado no outro. 

Empresas com a cultura da inovação são mais adaptáveis aos 

movimentos do mercado e estão constantemente na busca de criar novas 
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oportunidades. Flexibilidade é o foco. Concentram-se em criar frequentemente 

novos produtos, serviços, e ações de melhoria. 

Para o autor, o uso de ferramentas de inovação como o Design 

Thinking, deve fazer parte da rotina das empresas que querem se sustentar no 

mercado e que somente a busca recorrente pela diversidade na atuação frente 

aos clientes é capaz de impulsionar os resultados de forma consistente.  

Além de, fortalecer a relevância da metodologia do Design Thinking, 

proposta neste trabalho, a ideia central do artigo trata da importância em 

implantar uma cultura de inovação nas empresas, contribuindo diretamente 

com a proposta deste estudo, que tem como um dos riscos atuação da equipe 

de vendas, que será diretamente impacta pelo trabalho e o conceito da 

mudança e inovação se adequa perfeitamente ao discurso que será usado com 

as pessoas envolvidas. 

3.3.3 Fatores que influenciam o comportamento do consumidor e decisões de 

compras em perspectiva de preço. 

Os autores Victor et al. (2018) apresentam neste artigo a criticidade 

enfrentada, tanto por empresas físicas, quanto por empresas online, quando o 

assunto é preço. O texto retrata a tarefa complexa em determinar os preços e 

que os mesmos estejam competitivos a todo momento. Isto porque o cliente 

está constantemente pesquisando o valor do produto ou serviço no mercado, 

pois a internet traz acessibilidade a pesquisa, fazendo com que as empresas 

tenham uma enorme dificuldade em entender se são ou não competitivas. 

Relatam que a tecnologia promoveu ao mercado online a possibilidade 

de trabalhar com a alteração da dinâmica de preços rapidamente. Em 

contrapartida, as lojas físicas não têm a mesma facilidade, mas tem uma 

vantagem sobre as lojas online, que é o contato presencial com o cliente, 

havendo a possibilidade de negociar, praticando preços personalizados, 

conforme a demanda. 

Para os autores, a internet das coisas e todas as demais ferramentas 

de inteligência de dados são tecnologias que quando usadas de forma 

adequada, entregam informações que podem contribuir diretamente com a 

evolução da precificação de forma mais dinâmica. Com os dados dos clientes e 
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seus respectivos comportamentos de compra é possível atuar cada vez mais 

de forma personalizada, criando ações de preços que atendam diferentes 

públicos. 

Um fator extremamente importante citado pelos autores é que o preço 

é um alto ofensor nas vendas e que quando o cliente se sente enganado ou 

prejudicado, ele se torna um cliente insatisfeito e espalha rapidamente 

comentários negativos da experiência vivenciada. 

Recomendam uma maior atenção e entendimento ao sistema de 

precificação praticado no negócio, e sugerem que os canais físicos e online, 

atuem de forma mais próxima para que os benefícios de cada um, possa servir 

como experiência e melhorias para o outro. 

As informações deste artigo estão totalmente aderentes ao estudo 

proposto neste trabalho. Ele contribuiu para o aprofundamento do tema do 

preço, que era um dos fatores potencialmente críticos de objeção de compra e 

reforçou junto ao parceiro varejista, a importância em acompanhar o mercado e 

implementar dinâmicas de atuação ágeis para atender as expectativas dos 

clientes. A vantagem mencionada pelos autores, que a loja física tem a 

presença do cliente para negociar, fez a equipe de vendas refletir de forma 

positiva sobre a oportunidade que tinham e não haviam percebido. 

TABELA 6 – TABELA COMPARATIVA DOS TRÊS ARTIGOS 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 
 

Apresenta-se na TABELA 6 a síntese dos três artigos relevantes para o 

desenvolvimento da dissertação, com descrição do contexto, contribuições 

mais importantes, metodologia e principais autores para a área da pesquisa.  
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Fonte: A autora (2018) 

 

Com a análise crítica das contribuições globais mais relevantes dos 

três artigos foi possível fundamentar o desenvolvimento deste trabalho de 

dissertação, demonstrando o potencial da aplicação desta pesquisa para o 

varejo nacional. 

 

 

  

Autores Blocker e Barrios (2015), e Hsu (2017) Victor et al. (2018).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para alcançar os objetivos estabelecidos no presente trabalho de 

pesquisa, são considerados materiais que contribuem para o desenvolvimento 

da metodologia proposta. Além das ferramentas empregadas no caso de 

aplicação, que visam validar o modelo. 

Este capítulo apresenta uma descrição de todos os recursos e 

ferramentas utilizadas no desenvolvimento da pesquisa e construção do caso 

de aplicação. Em seguida, são descritos os métodos estabelecidos para 

direcionar este trabalho.  

Para que o estudo possa ser realizado e obtenha-se resultados válidos 

e consistentes foi escolhido trabalhar utilizando diversos métodos que são 

complementares uns aos outros. 

 

4.1 MATERIAIS 
 

4.1.1 Loja física 
 

A loja física é um ponto comercial, onde se apresenta opções de 

produtos para venda e se opera durante o horário comercial local. Neste 

modelo de canal de vendas, todos os produtos são apresentados fisicamente 

ao cliente para que o mesmo tenha a oportunidade de interagir e escolher a 

melhor opção que atenda as suas necessidades. Atua-se com equipe de 

consultores de vendas para atender o cliente e orientá-lo na decisão de compra 

e o pagamento é realizado diretamente na loja. O cliente retira imediatamente o 

produto após o pagamento e tem a possibilidade de efetuar trocas na própria 

loja.  A jornada de compras ocorre de forma presencial (BAGDARE; JAIN, 

2013). 

Para o estudo, aplicaram-se os testes em uma loja física.  
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4.1.2 Instrumentos de pesquisa 
 

4.1.2.1 Dispositivo móvel - Tablet 

Para aplicação da pesquisa com clientes, utilizou-se o equipamento 

tablet da marca Apple® – iPad mini 3 (2014). Suas principais especificações 

técnicas são:  

o Processador: Velocidade de 1.3GHz  

o Versão bluetooth: v4.0  

o Sistema operativo: iOs 8 

o Memória 32GB 

4.1.2.2 Contador manual analógico 

 

Para a contagem do fluxo de clientes passantes e entrantes na loja, 

utilizou-se um contador manual analógico da marca Noll – modelo 2018. 

o Modelo de 4 dígitos 

o Acabamento cromado 

o Botão lateral para zerar o marcador 

o Botão frontal para contagem/marcação 

4.1.3  Formulários de pesquisa 
 

• Lista da vez para consultores de vendas; 

• Formulários de entrevista com clientes e equipe de vendas; 

• Contagem de fluxo de clientes; 

• Formulário de observação de atendimentos; 

• Cronograma do piloto;  

• Treinamento presencial;  

• Planilha de resultados de vendas;  
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4.1.3.1 Lista da vez para consultores de vendas 
 

A lista da vez, sistema que organiza a fila de atendimento dos 

consultores de vendas, é uma ferramenta estratégica quando se busca avaliar 

um importante indicador de desempenho da equipe de vendas que é a 

mensuração da produtividade do profissional. 

O sistema da vez permite que o fluxo de atendimento seja organizado e 

evita algumas situações desagradáveis ao cliente, como casos de vários 

consultores de vendas disputando a atenção dos clientes ou situações que 

nenhum deles se direciona ao cliente quando ele entra na loja. Parte dos 

problemas de relacionamento entre equipe de vendas está na não utilização ou 

no uso inadequado da lista da vez.  

É comum ter consultores de vendas querendo atender mais clientes 

que os demais. Outras vezes ficam disputando quem vai abordar o próximo 

cliente primeiro. Com um sistema da vez, a ordem dos atendimentos é pré-

definida, eliminando o problema de disputa entre a equipe. 

Desta forma, criam-se oportunidades de vendas iguais entre todos da 

equipe. Disponibilizar as mesmas oportunidades de vendas pode dizer muito 

sobre o perfil dos consultores de vendas, pois torna-se possível avaliar a 

performance e a entrega de resultados do time de forma fácil e justa. 

Todo e qualquer cliente que entra na loja é atendido com a mesma 

atenção. Independente se ele aparenta ou não ter maior potencial de compra, 

com o sistema de lista da vez não se seleciona ou se discrimina clientes. 

Com o sistema da vez, é possível comparar as vendas 

realizadas versus o fluxo de oportunidades da loja. Juntos, esses dados 

ajudam a descobrir a taxa de conversão individual do consultor de vendas. 

Com a lista da vez, cada atendimento é único e a melhor abordagem 

traz o melhor resultado. Portanto o consultor de vendas aproveita cada 

oportunidade com o cliente tornando a venda uma consequência de um ótimo 

atendimento.  

Além de organizar esse fluxo, a lista da vez é uma poderosa fonte de 

informação. Isto porque sempre no fim de cada atendimento o consultor de 
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vendas precisa informar se houve uma venda ou não. E se não houve a venda, 

o motivo que fez o cliente não comprar.  

A cada dia são mapeados dados que convertem em informações 

importantes mensuradas pela equipe: o fluxo de oportunidades da loja, quantos 

atendimentos foram convertidos, quais não, os principais motivos, entre outros. 

Ou seja, dados que podem ser transformados em planos de ação tanto para 

atuar com a própria equipe, quanto para a assertividade na tomada de decisão 

frente ao negócio. 

A TABELA 7 mostra o modelo de lista da vez utilizada neste trabalho. 

 

TABELA 7 – MODELO DA LISTA DA VEZ 

 

FONTE: A autora (2018) 
 

 
4.1.3.2 Formulários de entrevista com clientes e equipe de vendas 

 

A entrevista é uma das ferramentas utilizadas durante a fase 

de imersão no processo de Design Thinking. Faz parte da chamada imersão 

em profundidade e é um método que procura, em uma conversa com o 

entrevistado, obter informações através de perguntas. As informações 

buscadas permeiam o assunto pesquisado e os temas centrais 

dos entrevistados.  

O entrevistador estimula o participante a explicar os motivos desses 

relatos para que consiga compreender o significado do que está sendo 

dito. Através desse diálogo, é possível expandir o entendimento sobre 

determinados comportamentos, pensamentos, mapeamento de situações 

problema, suas origens e consequências. 

LISTA DE VEZ DATA:

HORÁRIO VENDEDOR
VENDA 

(SIM/NÃO)
PRODUTO PREÇO

FORMA DE 

PAGAMENTO
PARCELAMENTO PROMOÇÃO OLHANDO TROCA SIMPLES

TROCA C/ 

DIFERENÇA
OBSERVAÇÃO

ADRIANO OLIVEIRA

ALEXSANDRA MARQUES

AMIRIS SOUZA

EDUARDO SANTANA BENTO

GISELE SAMPAIO

GLEICE LIBERTO

JANAINA SILVA

LUCINEIDE APARECIDA

MARCIA SANTOS

PRISCILA MACHADO

REBECA MULFORD

ROBERVAL LINDOIA

MOTIVOS DE NÃO COMPRA

http://blog.mjv.com.br/como-funciona-a-imersao-no-design-thinking


 

 

52 

O pesquisador geralmente aborda o pesquisado no ambiente 

relacionado ao tema do projeto, seguindo um protocolo de perguntas ou 

assuntos a serem compreendidos. 

A FIGURA 7 apresenta o modelo de formulário de entrevista com 

clientes utilizado neste trabalho. 

 

FIGURA 7 – MODELO DE FORMULÁRIO DE PESQUISA COM CLIENTES 

 
FONTE: A autora (2018) 

 

A FIGURA 8 apresenta o modelo de formulário de entrevista com 

equipe de vendas utilizado neste trabalho. 

 

FIGURA 8 – MODELO DE FORMULÁRIO DE PESQUISA COM EQUIPE DE 
VENDAS 

 
FONTE: A autora (2018) 

 
 

4.1.3.3 Contagem de fluxo de clientes 
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O controle do fluxo de pessoas em lojas é um dado fundamental para 

melhorar a gestão, construir uma boa experiência de compras para o cliente e 

aumentar os lucros (MORAES, 2018). 

Com o controle do fluxo de clientes é possível conhecer os horários de 

maior movimento da loja, qual o período com maior volume de compras e 

pessoas, promover escalas corretas e dimensionar a equipe de vendas de 

forma assertiva (MORAES, 2018). 

Um dos maiores benefícios do controle de fluxo nas lojas é conhecer o 

real desempenho e produtividade da equipe de vendas, pois com ela é possível 

avaliar a relação entre quantas pessoas estão entrando na loja e quantas estão 

comprando (MORAES, 2018). 

A contagem de fluxo manual é uma opção de mensuração que pode 

ser utilizada por qualquer empresa, sem a necessidade de investimentos em 

modelos informatizados. É considerada uma forma adequada para iniciar a 

implantação da metodologia e se comprovada a relevância do indicador nos 

resultados da loja, recomenda-se a informatização do modelo, se for 

necessário. 

A TABELA 8 mostra o modelo de planilha para contagem de fluxo 

utilizado neste trabalho. 

 

TABELA 8 – MODELO DE PLANILHA DE CONTAGEM DE FLUXO 

 
 

FONTE: A autora (2018) 
 

Horário funcionamento: 

Data Horário Contador Turno Passantes % Entrantes %

11h às 12h #DIV/0! #DIV/0!

12h às 13h #DIV/0! #DIV/0!

13h às 14h #DIV/0! #DIV/0!

14h às 15h #DIV/0! #DIV/0!

15h às 16h #DIV/0! #DIV/0!

16h às 17h #DIV/0! #DIV/0!

17h às 18h #DIV/0! #DIV/0!

18h às 19h #DIV/0! #DIV/0!

19h às 20h #DIV/0! #DIV/0!

20h às 21h #DIV/0! #DIV/0!

21h às 22h #DIV/0! #DIV/0!

Total 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Contagem de Fluxo

10h às 22h seg a sab

17/abr

Manhã

Almoço

Tarde

Noite

14h às 20h dom
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4.1.3.4 Formulário de observação de atendimentos 
 

Considerando que o sistema proposto neste trabalho questiona o 

engessamento da atuação da equipe de vendas, provenientes das técnicas de 

vendas tradicionais do varejo, se faz necessário compreender o processo de 

atendimento atual da loja piloto, para que seja possível propor ajustes no fluxo 

do atendimento ao cliente, a fim de complementar a metodologia a ser testada, 

proporcionando o grau de autonomia controlada aos consultores de vendas. 

Para isto, utiliza-se um formulário a ser preenchido por uma pessoa 

que faz o papel de observador, com um roteiro a ser seguido, para que alguns 

atendimentos sejam avaliados antes e durante o piloto. 

A FIGURA 9 mostra o modelo de formulário de observação utilizado 

neste trabalho na fase do diagnóstico. 

 

FIGURA 9 – ROTEIRO DE PESQUISA – DIAGNÓSTICO 

 
FONTE: A autora (2018) 
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A FIGURA 10 apresenta o modelo de formulário de observação 

utilizado neste trabalho durante o piloto. 

 

FIGURA 10 – ROTEIRO DE PESQUISA – PILOTO 

 

FONTE: A autora (2018) 

 
4.1.3.5 Cronograma do piloto 
 

Para o acompanhamento da fase piloto, cria-se um cronograma, 

considerando as principais atividades a serem realizadas no período, divididas 

pelas semanas do teste, com os prazos definidos para concretização de cada 

ação, bem como com o responsável pela execução.  

Com isto é possível monitorar e agir, caso algum imprevisto ocorra 

durante os testes. 
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A TABELA 9 mostra o modelo de cronograma utilizado neste trabalho. 

 
TABELA 9 – MODELO DE CRONOGRAMA 

 
FONTE: A autora (2018) 

 

4.1.3.6 Treinamento presencial 
 

Para que a equipe de vendas esteja preparada para executar o piloto, 

aplica-se um treinamento presencial, considerando os principais assuntos que 

impactam os testes, abordando os temas de forma conceitual e prática para 

que todos os questionamentos e dúvidas sejam sanados nesta etapa. 

A FIGURA 11 apresenta o modelo de apresentação utilizado no 

treinamento da equipe de vendas neste trabalho. 

 

FIGURA 11 – MODELO DE APRESENTAÇÃO UTILIZADA NO 
TREINAMENTO 

Etapas/Atividades Responsável Duracão Início Fim Antecessor

SEMANA 1 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade X 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade Y 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

SEMANA 2 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade X 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade Y 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

SEMANA 3 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade X 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade Y 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

SEMANA 4 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade X 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade Y 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

SEMANA 5 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade X 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade Y 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

SEMANA 6 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade X 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade Y 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

SEMANA 7 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade X 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade Y 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

SEMANA 8 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade X 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade Y 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

SEMANA 9 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade X 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Atividade Y 0d xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

CRONOGRAMA ACOMPANHAMENTO PILOTO
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FONTE: A autora (2018) 

4.1.3.7 Planilha de resultados de vendas 
 

A análise quantitativa da metodologia é construída a partir de 

indicadores coletados nos métodos já apresentados, bem como juntamente 

com a avaliação dos resultados das vendas. Considerando a integração destes 

dados, é possível avaliar o impacto que a metodologia proposta resulta no 

negócio, seja ele positivo ou negativo. 

 Os resultados qualitativos devem ser avaliados em determinado 

período, anteriormente a implantação da metodologia e durante o piloto e 

devem considerar quais as comparações, detalhamento, indicadores que são 

necessários para que o trabalho seja conclusivo.  

A TABELA 10 mostra o modelo da planilha de resultados de vendas 

utilizado neste trabalho. 

 

TABELA 10 – MODELO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
FONTE: A autora (2018) 

 
4.2 MÉTODOS 

 

Código Nome Faturamento Clientes Qtde. itens

Venda 

média/ por 

cliente

Preço 

médio/por 

produto

Qtde. itens 

por venda

000175 ADRIANO OLIVEIRA

000176 ALEXSANDRA MARQUES

000177 AMIRIS SOUZA

000205 EDUARDO SANTANA BENTO

000179 GISELE SAMPAIO

000180 GLEICE LIBERTO

000188 JANAINA SILVA

000189 LUCINEIDE APARECIDA

000181 MARCIA SANTOS

000182 PRISCILA MACHADO

000183 REBECA MULFORD

000184 ROBERVAL LINDOIA

0,00 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ABRIL/2018

TOTAL
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Neste item abordam-se os elementos necessários para a construção 

da metodologia proposta com o desdobramento das etapas deste trabalho.  

Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho é necessário 

construir um plano que direcione cada etapa, garantindo que todos os 

processos sejam cuidadosamente aplicados, bem como as ferramentas 

relevantes para a validação da metodologia e a consolidação dos resultados 

atingidos.  

 

A metodologia proposta é constituída por 4 macro etapas apresentadas 

na FIGURA 12. 

 

FIGURA 12 – MACRO ETAPAS DO TRABALHO 

 
FONTE: A autora (2018) 

 

4.2.1 Etapa 1 – Diagnóstico da situação atual 

 

A abordagem de pesquisa utilizada é direcionada pela metodologia do 

Design Thinking, considerando principalmente a fase de imersão.  

Geralmente, as empresas têm desafios a serem superados, mas não 

sabem as raízes dessas dificuldades. A fase de imersão se dá ao fazer um 

apanhado de informações sobre o contexto para entender mais sobre o tema e 

ser possível identificar os principais fatores a serem explorados com mais 

detalhes. 

Na fase de imersão são consideradas as etapas de mapeamento de 

dados através de técnicas de captura de coletas de dados: entrevistas e 

observação. A composição deste mapeamento se resulta na extração de dados 

qualitativos e quantitativos. 

Diagnóstico da 
situação atual 

- Mapeamento 
qualitativo e 
quantitativo dos 
indicadores 
definidos para 
utilização no 
trabalho 

Desenvolvimento 

 

- Definição de 
ferramentas e 
modelos a serem 
utilizados 

- Criação 

- Prototipagem 

- Treinamento da 
equipe de vendas 

Piloto e ajustes 

 

- Implementação do 
projeto em loja real 

- Supervisão com 
acompanhamento 
presencial 

- Ajustes se 
necessário 

Resultados e 
aprendizados 
 

- Mensuração dos 
resultados obtidos 

- Pontos de 
melhoria e 
aprendizados 

- Conclusão e 
recomendação 
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Marconi e Lakatos (2003)  caracterizam a abordagem qualitativa como 

prerrogativa para analisar e interpretar o comportamento humano associado 

com a investigação de aspectos motivadores, atitudes, tendências e suas 

complexidades. Quanto aos métodos quantitativos, Minayo (2001) define que 

os métodos quantitativos têm o objetivo de mostrar dados, indicadores e 

tendências observáveis, ou produzir modelos teóricos abstratos com elevada 

aplicabilidade prática. Cabe destacar que suas investigações evidenciam a 

regularidade dos fenômenos.  

Como instrumento de coleta de dados, utiliza-se o instrumento survey 

com a amostra de característica não probabilística por conveniência e 

voluntária. 

Segundo Martins (2002), amostras não probabilísticas são elementos 

da população em que há uma escolha deliberada dos elementos da amostra. 

Contudo, não é possível generalizar os resultados da amostra para a 

população, pois não garantem sua efetividade, a depender do critério e da 

análise do pesquisador.  

Considerando o exposto, a pesquisa se apoia em uma proposta de 

inovação na forma de atendimento ao cliente, conforme abordado em outros 

tópicos (KEELEY et al., 2013).  

Na primeira etapa do trabalho definiu-se atuar com a investigação para 

gerar diagnóstico da situação atual, com o uso do método de pesquisa, de 

natureza qualitativa e quantitativa para mapeamento das situações problema.  

A questão principal a ser mapeada parte do entendimento real se a loja 

piloto escolhida apresenta dentro do fluxo de entrantes, pessoas que saem da 

loja sem efetivar a compra. Se a resposta for positiva, é necessário aprofundar 

a análise e entender se a quantidade destas pessoas, quando comparadas as 

pessoas que efetivam a compra, é relevante, juntamente com o entendimento 

de quais os motivos que fazem pessoas entrarem na loja e saírem sem 

comprar. 

Para identificar esses fatores, propõe-se um período de 

acompanhamento presencial para efetivar as pesquisas de imersão e 

profundidade.  

Nesta etapa são realizadas as seguintes pesquisas conforme fluxo 

apresentado na FIGURA 13. 
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FIGURA 13 – FLUXO MACRO – DIAGNÓSTICO 

 

FONTE: A autora (2018) 
 

A fase de pesquisa é realizada anteriormente à fase de 

desenvolvimento, pois trata-se da busca de insumos para a construção e 

aplicação dos testes. 

 

4.2.1.1 Entrevista com equipe de vendas 

 

A equipe de vendas faz parte do grupo de stakeholders4 como uma das 

partes mais interessadas e impactadas. Todo o estudo é proveniente da 

hipótese de que lojas varejistas podem estar perdendo vendas por atuar de 

forma engessada, sem dar poder de negociação para a equipe de vendas, 

tornando-a tática e executora, sem levar em consideração que este público de 

profissionais são a principal fonte de interação entre os negócios e os clientes. 

Entendendo a relevância da equipe de vendas para o negócio e 

considerando a contribuição dos profissionais na construção do trabalho, em 

especial pelo conhecimento do modelo de atendimento, regras da operação e 

oportunidades já identificadas por eles, inicia-se a primeira etapa da pesquisa 

com uma entrevista individual e presencial com todos os colaboradores de 

vendas da loja piloto.  

Para que a entrevista seja realizada, é necessário avaliar e definir 

quais as informações importantes para o trabalho a serem investigadas junto à 

equipe de vendas e criar um roteiro que direcione para a concretização da 

etapa com sucesso. 

                                                 
4
 Stakeholder significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo de interesse para 

uma empresa ou negócio e que é relevante para projetos e planos de atuação. 
 

ENTREVISTA COM 
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IMPLANTAÇÃO DA 
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DOS 

ATENDIMENTOS 

ENTREVISTA COM 
CLIENTES 

HISTÓRICO DE 
VENDAS 



 

 

61 

Ao finalizar as entrevistas, as informações coletadas são 

consolidadas, avaliadas e os resultados apresentados são utilizados na etapa 

de desenvolvimento. 

 

4.2.1.2 Implantação da lista da vez 

 

Com o objetivo de compreender os possíveis motivos de clientes 

saírem da loja piloto sem concretizar a compra, incorpora-se novos campos ao 

relatório da lista vez já utilizado pela loja a serem preenchidos pelos 

consultores de vendas, fornecendo informações que qualificam o atendimento. 

Além dos dados já utilizados como data, horário do atendimento, nome 

do consultor de vendas e status da venda (realizada ou não), inclui-se até oito 

novos campos para mapeamento dos motivos de não compra. Os dados 

definidos como possíveis motivos de não compra inseridos nesta planilha são 

baseados na conclusão da etapa de entrevista com os consultores de vendas, 

perante a opinião deles pela experiência no negócio, na qual identificou-se os 

principais fatores recorrentes e relevantes para a equipe. 

Além dos campos destinados aos motivos de não compra definidos 

para análise, deve-se incluir um campo para observações, caso a equipe de 

vendas tenha mais detalhes a serem compartilhados para a análise. 

O consultor de vendas deve preencher a planilha marcando o motivo 

mencionado pelo cliente para não concretizar a compra, conforme opções 

abaixo: 

o Falta de produto  seja por não ter o produto em estoque ou 

pela loja piloto não vender o produto procurado; 

o Preço  o valor do produto não atende a expectativa do cliente, 

seja por encontrar valores mais baixos na concorrência ou por 

não estar dentro do orçamento previsto; 

o Forma de pagamento  caso a loja oferece formas de 

pagamento e nenhuma delas atenda a necessidade do cliente; 

o Parcelamento  caso a loja ofereça regras de parcelamentos e 

nenhuma delas atenda a necessidade do cliente; 

o Promoção  se o cliente estiver procurando uma promoção e a 

loja não oferece ou não pode atender a expectativa dele; 
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o Visitando a loja  quando o cliente informa que está passeando, 

conhecendo a loja, somente olhando; 

o Troca de produtos  quando o cliente estiver visitando a loja 

para efetuar uma troca de produtos. 

Ao finalizar o monitoramento dos atendimentos do período, as 

informações coletadas são consolidadas, avaliadas e os resultados 

apresentados são utilizados na etapa de desenvolvimento e resultados finais. 

 
4.2.1.3 Contagem de fluxo 

 

A mecânica de contagem de fluxo é utilizada para mensurar o número 

de pessoas que transitam em frente da loja e destas quantas efetivamente 

entram em determinado período.  

Com esta mecânica, é possível mensurar dois importantes indicadores 

para o varejo.  

O indicador chamado de taxa de captação que é a relação aproximada 

entre a quantidade de pessoas que transitam em frente à loja e destas quantas 

são capturadas para dentro da loja, calculando o percentual de captação 

(MORAES, 2018). 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎çã𝑜 (1) =    𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚 𝑛𝑎 𝑙𝑜𝑗𝑎/ 

                                         𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

O indicador chamado de taxa de conversão que é a relação 

aproximada entre a quantidade de pessoas que entram na loja e destas 

quantas são as que efetivam compras, calculando o percentual de conversão 

(MORAES, 2018). 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 (2) =    𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎/  

                                       𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛𝑎 𝑙𝑜𝑗𝑎 

 

Estes dois indicadores combinados aos dados da lista da vez, avaliam 

o quanto a loja, produtos e serviços oferecidos, estão sendo atrativos para o 

cliente, juntamente com a produtividade da equipe de vendas, além de verificar 
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se estão atendendo todos os clientes que entram na loja e se anotam os dados 

corretamente na planilha conforme solicitado. 

Para a execução desta mecânica de mensuração, necessitam de dois 

profissionais atuando simultaneamente, sendo que de forma individual para a 

medição de cada indicador. O profissional que mensura o número de 

passantes fica na porta da loja, posicionado para o lado de fora, de forma a 

visualizar o tráfego das pessoas que transitam no corredor e o profissional que 

mensura o número de pessoas que entram na loja fica na porta posicionado de 

forma a visualizar o tráfego que entra. Os dois utilizam o contador manual 

analógico para a contagem. 

Conforme o funcionamento da loja, define-se os dias, períodos e 

horários para a mensuração, buscando avaliar diferentes comportamentos de 

fluxos. 

Cada profissional recebe uma planilha impressa e entre os intervalos 

dos horários repassa o número contado para a planilha. 

Ao finalizar a mensuração do fluxo do período, as informações 

coletadas são consolidadas, avaliadas e os resultados apresentados são 

utilizados nas etapas de desenvolvimento e resultados finais. 

 

4.2.1.4 Observação de atendimentos 
 

Na observação indireta, modelo escolhido para este trabalho, baseado 

na metodologia do Design Thinking, são avaliados alguns atendimentos dos 

consultores de vendas. O objetivo da observação é comprovar se as 

informações diagnosticadas na entrevista com a equipe de vendas se 

concretizam no dia a dia para que os planos de ação a serem desenvolvidos 

sejam assertivos. A ideia é validar a coerência entre o discurso e a realidade da 

operação (BROWN, 2018). 

Trata-se de um indicador de referência, por ser diretamente impactado 

pelo comportamento de compras do cliente, juntamente com questões como 

perfil do cliente, dia e horário da observação, entre fatores incontroláveis que 

podem influenciar no atendimento, o tempo disponível do cliente, se ele está ou 

não acompanhado, etc. 
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Para esta etapa, é necessário que um profissional fique exclusivamente 

executando a observação, e é importante que esta pessoa tenha conhecimento 

do negócio, das técnicas de atendimento praticadas, para que tenha condição 

para avaliar e responder o questionário do mapeamento. 

O profissional acompanha de forma indireta, observando à distância, 

sendo possível ouvir a conversa entre o cliente e o consultor de vendas, porém 

sem influenciar ou atrapalhar o atendimento. A observação é realizada em um 

atendimento por vez. 

Ao finalizar as observações, as informações coletadas são 

consolidadas, avaliadas e os resultados apresentados são utilizados nas 

etapas de desenvolvimento e resultados finais. 

 

4.2.1.5 Entrevista com clientes 
 

Conhecer os clientes que frequentam a loja piloto é fundamental para o 

desenvolvimento deste trabalho, pois eles são os tomadores de decisão de 

efetivação ou não das compras.  

Para garantir que as ações desenvolvidas sejam efetivas, é 

imprescindível que este público seja ouvido para que as opiniões e sugestões 

trazidas por eles sejam consideradas. Com isto, buscamos aplicar a técnica da 

empatia do Design Thinking para compreender o problema pelo ponto de vista 

dos principais impactados e traçarmos resoluções que atendam as reais 

expectativas.  

Para esta etapa um profissional fica dentro da loja, observando a 

circulação dos clientes, e ao detectar pessoas saindo da loja sem efetivar a 

compra, se dirige a mesma e a convida para participar da entrevista. A 

abordagem deve iniciar com um convite ao cliente, explicando que se trata de 

uma conversa rápida, com algumas perguntas para direcionar a conversa, e 

que tem como objetivo ouvir os clientes para melhorar a experiência vivenciada 

na loja. 

Ao finalizar as entrevistas com os clientes, as informações coletadas 

são consolidadas, avaliadas e os resultados apresentados são utilizados na 

etapa de desenvolvimento. 
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4.2.1.6 Histórico de vendas  
 

Para complementar a etapa de diagnóstico da situação atual é 

realizado o método de análise de dados quantitativos de determinado período, 

avaliando os principais indicadores de resultado da loja antes do piloto ser 

implementado. Os dados históricos considerados são faturamento total, 

quantidade de itens vendidos, número total de clientes convertidos, valor médio 

da venda por cliente, valor médio de cada item vendido e quantidade de itens 

vendidos por cliente. 

Estas informações são extraídas do sistema oficial de registro de 

vendas da loja piloto. Para uma a análise assertiva dos resultados frente ao 

piloto, passível de comparação entre o antes versus durante o 

desenvolvimento do estudo, são considerados os dados abertos por mês, total 

da loja e por consultor de vendas. 

Os dados são inseridos em uma planilha de Excel para que sejam 

organizados, tratados, avaliados e realizadas diferentes análises para garantir 

conclusões concretas. 

 

4.2.2  Etapa 2 – Desenvolvimento 

 

Na etapa do desenvolvimento são realizadas as análises de todas as 

informações coletadas na etapa de diagnóstico da situação atual e se 

apresenta a visibilidade do cenário da empresa antes do piloto, considerando a 

relação entre todos os mapeamentos realizados, avaliando a integração do 

resultado de todos os processos e a conclusão final da recomendação.  

A partir desta conclusão, é possível definir os próximos passos do 

estudo, considerando o desenvolvimento do escopo, processos, ações e 

ferramentas a serem utilizadas na fase do piloto. 

Esta etapa é composta pelas fases conforme fluxo apresentado na 

FIGURA 14. 

 

FIGURA 14 – FLUXO MACRO – DESENVOLVIMENTO 
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FONTE: A autora (2018) 

 

4.2.2.1 Definição do motivo de não compra a ser testado 

 

Nesta etapa avaliam-se os resultados das pesquisas realizadas na 

etapa de diagnóstico da situação atual, com os clientes não compradores e 

com a equipe de vendas, para identificar os fatores críticos e relevantes que 

contribuíram para que os clientes saíssem da loja sem efetivar a compra.  

Como já citado, vários são os motivos de não compra que impactam o 

resultado do varejo, portanto para o trabalho se propõe definir 1 motivador 

relevante ao negócio para teste. 

Para definir qual fator será trabalhado, a proposta é utilizar o método 

da priorização, identificando os motivos de não compra mais citados nas 

entrevistas com clientes e consultores de vendas, selecionando o fator 

conforme a gravidade para o cliente, a possibilidade de ação imediata e o 

impacto no negócio, permitindo de forma racional escolher o que promover 

baixo risco e maior assertividade para o momento do projeto (PERIARD, 2011). 

 

4.2.2.2 Construção do plano de ação  

 

Nesta etapa, após a definição do fator de não compra a ser utilizado no 

trabalho, avaliam-se as possíveis alternativas de ações a serem executadas 

pela equipe de vendas, na busca da conversão dos clientes que explicitem o 

fator escolhido como a objeção para não efetuar a compra e que não 

dependam de uma autorização ou burocratização interna no momento da 

venda. 

Utiliza-se a técnica do brainstorming junto aos principais envolvidos no 

trabalho, para mapear as potenciais ações, posteriormente define-se qual delas 

será utilizada e constrói o desdobramento necessário para que seja executada 

em loja durante o piloto. 

Definir motivo 
de não compra 

para teste 

Construir plano 
de ação para 

teste 

Formatar e 
validar protótipo 

Preparar loja 
piloto para teste 
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4.2.2.3 Protótipo 

 

Com as definições ocorridas nas etapas de seleção do motivo de não 

compra a ser testado e construção do plano de ação, avalia-se se as 

ferramentas desenvolvidas atendem para utilização na etapa de piloto, se caso 

não, são realizados os ajustes necessários. 

A partir dos materiais finalizados, reúne-se com os stakeholders do 

negócio para a validação final do modelo a ser testado, apresentando-o, 

promovendo alteração e ou realização de ajustes se necessário.  

Recomenda-se que, os principais impactados na operacionalização da 

metodologia, no caso deste trabalho, a equipe de vendas, utilize as 

ferramentas desenvolvidas por um pequeno período, através de simulação, 

para que se tenha maior confiabilidade na validação final do modelo que 

entrará em piloto. 

 

4.2.2.4 Preparação piloto 

 

A partir da validação do modelo a ser testado, bem como as 

ferramentas a serem utilizadas durante o piloto, inicia-se a organização de 

todas as demandas necessária para iniciar o piloto. 

A fase de testes é executada por várias pessoas e para que o trabalho 

seja efetivo é extremamente importante atuar com um cronograma detalhado, 

considerando as etapas do piloto, as atividades, os prazos definidos para cada 

etapa, bem como os devidos responsáveis por cada ação. É o momento em 

que todos os participantes da execução são envolvidos no trabalho. 

Recomenda-se construir e aplicar um treinamento para a equipe, explicando e 

orientando o uso das ferramentas, as ações, regras, etc., garantindo o repasse 

de know-how 5 adequado. 

                                                 
5
 Know-how é um termo em inglês que significa literalmente "saber como". É o conjunto de 

conhecimentos práticos adquiridos por uma empresa ou um profissional e está diretamente 
relacionado com inovação, habilidade e eficiência na execução de determinado serviço. 
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Portanto, pode se tratar de uma etapa muito importante e de 

dependência de outras pessoas, a comunicação entre o líder do projeto e os 

demais profissionais deve ser clara, constante e resolutiva, garantindo que 

todas as dúvidas e incertezas sejam resolvidas, anteriormente ao início do 

piloto. 

 

4.2.3  Etapa 3 – Piloto e ajustes 
 

A partir da etapa de desenvolvimento finalizada, inicia-se a etapa de 

testes, sendo o método proposto de pilotagem em situação real. É 

implementada a metodologia desenvolvida, com o objetivo de avaliar se o 

modelo construído comprova ou não se há aumento da taxa de conversão, 

consequentemente o sucesso nas vendas e a satisfação do cliente. (RIES, 

2014). 

Entende-se que, o fator humano é um risco para o trabalho, por se 

tratar de uma validação real e que envolve diferentes grupos de pessoas, como 

consultores de vendas, clientes, gestor da loja, proprietário da empresa, entre 

outros. Para minimizar este risco é necessária uma atuação próxima do líder do 

projeto na gestão de todo o plano, com acompanhamento presencial durante a 

fase do piloto. 

A fase do piloto é de corresponsabilidade entre o líder do projeto junto 

ao parceiro varejista. O parceiro varejista deve seguir as orientações e 

recomendações estabelecidas no projeto para garantir a imparcialidade dos 

resultados gerados, bem como a efetividade da conclusão do trabalho. 

O tempo estimado para esta fase é baseado no prazo ideal para que a 

metodologia a ser testada seja aplicada conforme o plano de desenvolvimento 

propõe, considerando um período para adaptação da equipe de vendas, por 

ser o grupo que sofre o impacto na operação do dia a dia, um período para 

validação concreta da metodologia, um período para ajustes, se necessário, e 

um período para encerramento formal do teste. 

Após a finalização oficial do período do piloto, todos os materiais 

utilizados nesta fase são recolhidos, dados de vendas são extraídos do sistema 

da loja e com a obtenção de todas essas informações, inicia-se a fase de 

avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos dos indicadores definidos. 
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4.2.4  Etapa 4 – Resultados finais e aprendizados 
 

A última etapa é a análise de resultados qualitativos e quantitativos 

obtidos durante a fase do piloto comparando-os aos resultados da etapa de 

diagnóstico da situação atual, para identificar se o modelo testado atingiu as 

expectativas e objetivos traçados do trabalho e se respondeu a hipótese 

prevista, juntamente com as conclusões, aprendizados e recomendações.  

Para a execução desta etapa, todos os materiais utilizados no piloto e 

os resultados de vendas devem ser disponibilizados para a pessoa que fará a 

mensuração. 

Após a finalização desta etapa, é possível concluir se a metodologia 

utilizada atende ou não a proposta do trabalho, com as devidas considerações.  

É necessário que após a conclusão final, ocorra um report6 para os 

principais envolvidos no trabalho, neste caso o parceiro varejista e sua equipe, 

apresentando os resultados obtidos e finalizando oficialmente o trabalho.  

 

 

 

  

                                                 
6
 Report é uma palavra em inglês que significa relatório, parecer, prestação de contas. 
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5 TESTES E ANÁLISES DE RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados provenientes das etapas 

do diagnóstico da situação atual, bem como dos testes realizados na loja piloto.  

A apresentação dos dados está ajustada em formato de gráficos e 

tabelas. 

Os detalhamentos das questões da pesquisa com a equipe de vendas 

encontram-se no Apêndice 1.  

Os dados da pesquisa com os clientes estão disponíveis na base do 

survio.com, endereço: https://www1.survio.com/survey/d/S9L7Y9J7S5J6R3X4I, 

bem como a apresentação detalhada das questões encontra-se no Apêndice 2. 

A apresentação formatada para o treinamento da equipe de vendas 

encontra-se no Apêndice 3. 

 

5.1 CASO DE APLICAÇÃO 
 

5.1.1 A loja piloto 
 

A fase do piloto ocorre diretamente na loja física escolhida que faz 

parte de um grupo de lojas de revenda de produtos do segmento de 

cosméticos, especializada em marcas nacionais e importadas de higiene e 

beleza. 

As principais características da loja piloto: 

o Loja em Shopping; 

o Aproximadamente 180m2 de área de vendas; 

o Revenda de aproximadamente 5.200 produtos; 

o Fluxo de aproximadamente 12.000 clientes/mês convertidos; 

o Não atua com marca própria; 

o Atendimento realizado por consultores de vendas: total de 12 

pessoas; 

o Empresa atua exclusivamente com lojas físicas; 

o Marcas revendidas por concorrentes em outras lojas físicas 

e/ou lojas online.  
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A escolha desta loja física deve-se à sua caracterização como loja que 

revende produtos, denominada multimarcas (venda de produtos de diversas 

marcas), devido a importância em comparar o impacto do atendimento no 

aumento da conversão nas vendas, quando o cliente tem a opção de efetuar a 

compra do mesmo produto em outro local. Também, foram levadas em 

consideração a variedade e quantidade de produtos disponíveis, a localização 

e o fluxo de clientes, bem como as condições de infraestrutura da loja.  

5.1.2 Diagnóstico da situação atual 
 

Neste trabalho, a etapa de diagnóstico e pesquisa aconteceu num 

período de dois meses, entre os dias 01/03/2018 a 30/04/2018. 

 

5.1.2.1 Entrevista com equipe de vendas 
 

Entendendo a relevância da equipe de vendas para o negócio e 

considerando a contribuição dos profissionais na construção do trabalho, em 

especial pelo conhecimento do modelo de atendimento, regras da operação e 

oportunidades já identificadas por eles, inicia-se a primeira etapa da pesquisa 

com uma entrevista individual e presencial com os doze colaboradores de 

vendas da loja piloto.  

A entrevista com os consultores de vendas considerada neste trabalho 

tem três principais focos de busca de informações:  

o Pessoais e profissionais; 

o Atividades e resultados obtidos na loja piloto; 

o Oportunidades identificadas no dia a dia do trabalho; 

O formulário contém nove questões como roteiro, delimitando um 

tempo aproximado de quarenta e cinco minutos de entrevista com cada 

profissional.  

1) Nome;  

2) Gênero; 

3) Faixa etária; 

4) Escolaridade; 

5) Tempo de loja; 
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6) Atingimento das metas nos últimos três meses que antecedem ao 

diagnóstico; 

7) Percepção de dificuldade para atingir as metas; 

8) Principais objeções dos clientes; 

9) Oportunidades para vender mais; 

 

O formulário detalhado encontra-se no Apêndice 1. 

Esta etapa ocorreu entre os dias 05/03/2018 a 09/03/2018. 

 

5.1.2.2 Lista da vez 
 

Esta etapa ocorreu em duas fases, entre os dias 01/03/2018 a 

30/04/2018 para o mapeamento dos indicadores antes do piloto na fase do 

diagnóstico, e entre os dias 16/07/2018 a 16/09/2018 para o mapeamento dos 

indicadores durante o piloto. 

 

5.1.2.3 Contagem de fluxo 
 

Para este trabalho, por se tratar de loja em shopping, com 

funcionamento durante todos os dias da semana, sendo de segunda à sábado 

das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h, foram escolhidos os dias, 

períodos e horários para a mensuração conforme TABELA 11.  

 



 

 

73 

TABELA 11 – CONTAGEM DE FLUXO MANUAL 

 

FONTE: A autora (2018) 
Esta etapa ocorreu em duas fases, entre os dias 05/03/2018 a 

29/04/2018 para o mapeamento dos indicadores antes do piloto, na fase do 

diagnóstico, e entre os dias 16/07/2018 a 16/09/2018 para o mapeamento dos 

indicadores durante o piloto. 

 

5.1.2.4 Observação dos atendimentos 
 

Foram consideradas três observações por consultor de vendas, 

durante 12 consecutivos, para os 12 profissionais, divididas em três 

observações diárias, sendo uma por turno, totalizando 36 observações, para 

contemplar as diferentes situações vivenciadas na loja piloto. 

A divisão dos dias da semana também foi considerada, para que cada 

consultor de vendas tivesse observações em dias de pouco, médio e alto fluxo.   

Para o entendimento e organização do profissional que fez as 

observações, foi construída a TABELA 12 a ser seguida como guia. 

 

Semanas Período Dias da semana Horário seg à sab Horário domingo % Entrantes % Convertidos

S1 05/03 à 11/03 qua/qui/sex/sab 11h/22h 14h/20h

S2 12/03 à 18/03 seg/ter/qui/dom 11h/22h 14h/20h

S3 19/03 à 25/03 seg/qua/sex/sab 11h/22h 14h/20h

S4 26/03 à 01/04 ter/qui/sab/dom 11h/22h 14h/20h

S5 02/04 à 08/04 qua/qui/sex/sab 11h/22h 14h/20h

S6 09/04 à 15/04 ter/qui/sab/dom 11h/22h 14h/20h

S7 16/04 à 22/04 seg/qua/sex/sab 11h/22h 14h/20h

S8 23/04 à 29/04 ter/qui/sex/dom 11h/22h 14h/20h

Semanas Período Dias da semana Horário seg à sab Horário domingo % Entrantes % Convertidos

S1 16/07 à 22/07 seg/qua/sex/sab 11h/22h 14h/20h

S2 23/07 à 29/07 ter/qui/sab/dom 11h/22h 14h/20h

S3 30/07 à 05/08 qua/qui/sex/sab 11h/22h 14h/20h

S4 13/08  à 19/08 ter/qui/sab/dom 11h/22h 14h/20h

S5 20/08 à 26/08 seg/qua/sex/sab 11h/22h 14h/20h

S6 27/08 à 02/09 ter/qui/sex/dom 11h/22h 14h/20h

S7 03/09 à 09/09 qua/qui/sex/sab 11h/22h 14h/20h

S8 10/09 à 16/09 seg/ter/qui/dom 11h/22h 14h/20h

TOTAL

PILOTO

TOTAL

DIAGNÓSTICO
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TABELA 12 – CRONOGRAMA DE OBSERVAÇÃO DOS ATENDIMENTOS 

 

FONTE: A autora (2018) 
 

Esta etapa ocorreu em duas fases, entre os dias 26/03/2018 a 

07/04/2018 para o mapeamento dos indicadores antes do piloto, na fase do 

diagnóstico, e entre os dias 30/07/2018 a 11/08/2018 para o mapeamento dos 

indicadores durante o piloto. 

 

5.1.2.5 Entrevista com clientes 
 

A entrevista com os clientes considerada neste trabalho tem três 

principais focos de busca de informações:  

o Pessoais e profissionais; 

o Frequência e hábitos de compra; 

o Motivos de não compra e experiência vivenciada na loja; 

O formulário contém 12 questões, sendo perguntas objetivas ou 

múltipla escolha, delimitando um tempo aproximado de dois minutos de 

entrevista com cada cliente.  

Assuntos abordados: 

1) Gênero; 

2) Faixa etária; 

3) Escolaridade; 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado

26/mar 27/mar 28/mar 29/mar 30/mar 31/mar 02/abr 03/abr 04/abr 05/abr 06/abr 07/abr

Consultor 1 manhã - - - manhã - - - manhã - - -

Consultor 2 intermediário - - - intermediário - - - intermediário - - -

Consultor 3 noite - - - noite - - - noite - - -

Consultor 4 - manhã - - - manhã - - - manhã - -

Consultor 5 - intermediário - - - intermediário - - - intermediário - -

Consultor 6 - noite - - - noite - - - noite - -

Consultor 7 - - manhã - - - manhã - - - manhã -

Consultor 8 - - intermediário - - - intermediário - - - intermediário -

Consultor 9 - - noite - - - noite - - - noite -

Consultor 10 - - - manhã - - - manhã - - - manhã

Consultor 11 - - - intermediário - - - intermediário - - - intermediário

Consultor 12 - - - noite - - - noite - - - noite

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado

30/jul 31/jul 01/ago 02/ago 03/ago 04/ago 06/ago 07/ago 08/ago 09/ago 10/ago 11/ago

Consultor 1 manhã - - - manhã - - - manhã - - -

Consultor 2 intermediário - - - intermediário - - - intermediário - - -

Consultor 3 noite - - - noite - - - noite - - -

Consultor 4 - manhã - - - manhã - - - manhã - -

Consultor 5 - intermediário - - - intermediário - - - intermediário - -

Consultor 6 - noite - - - noite - - - noite - -

Consultor 7 - - manhã - - - manhã - - - manhã -

Consultor 8 - - intermediário - - - intermediário - - - intermediário -

Consultor 9 - - noite - - - noite - - - noite -

Consultor 10 - - - manhã - - - manhã - - - manhã

Consultor 11 - - - intermediário - - - intermediário - - - intermediário

Consultor 12 - - - noite - - - noite - - - noite

CALENDÁRIO ETAPA DIAGNÓSTICO

CALENDÁRIO ETAPA PILOTO
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4) Estado civil; 

5) Atuação profissional; 

6) Filhos; 

7) Primeira visita à loja; 

8) Quantidade de visitas; 

9) Motivos de não efetivar a compra; 

10) Canais que compra no segmento; 

11) O que atraiu na loja; 

12) O que não atraiu na loja; 

 

O formulário detalhado encontra-se no Apêndice 2. O mesmo foi 

construído no site online www.survio.com para pesquisas grátis, e com uso do 

tablet para coletar os dados e consolidar os resultados. 

Foi considerado um grupo total de 80 entrevistados, representados 

exclusivamente por clientes não compradores da loja piloto, o que caracteriza 

homogeneidade na população selecionada. Foi envolvido o cliente não 

comprador por tratar do público alvo do estudo, devido ao objetivo de aumentar 

a conversão das vendas. 

Foram entrevistados em média cinco clientes por dia, com objetivo de 

capturar diferentes perfis, atendidos por diferentes consultores de vendas, com 

objetivos distintos de visita à loja para abranger ao máximo situações 

divergentes. 

Esta etapa ocorreu entre os dias 19/03/2018 a 09/04/2018. 

 

5.1.2.6 Histórico de vendas 
 

Para este trabalho foram avaliados os resultados antes do piloto, entre 

os meses de março e abril/2018, do período de 01/03/2018 a 30/04/2018, dois 

meses de histórico de vendas, comparados aos resultados entre os meses de 

julho, agosto e setembro/2018, do período de 16/07/2018 a 16/09/2018, com o 

tempo de dois meses de testes. Na avaliação os resultados obtidos foram 

analisados quanto as variações dos percentuais dos indicadores e não frente 

aos números absolutos. Com isto, utilizam-se os resultados como indicação de 

referência neste estudo. 

http://www.survio.com/
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5.1.3 Desenvolvimento 
 

Neste trabalho, a etapa de desenvolvimento aconteceu entre os dias 

01/06/2018 a 15/07/2018. 

A definição do motivo de não compra ocorreu entre os dias 01/06/2018 

à 08/06/2018. 

A construção do plano de ação ocorreu entre os dias 09/06/2018 à 

17/06/2018. 

No protótipo foram testadas as ferramentas definidas para utilização no 

piloto: 

1) Planilha de contagem de fluxo de clientes; 

2) Formulário de observação de atendimentos; 

3) Planilha da lista da vez; 

4) Planilha de resultados das vendas. 

Esta etapa ocorreu entre os dias 18/06/2018 a 01/07/2018. 

Na preparação para o piloto foi aplicado treinamento para a equipe de 

vendas da loja piloto, contemplou os temas: 

1) Resultado da pesquisa de não compra; 

2) Definição do fator preço para o teste; 

3) Ação de aplicação de desconto e as respectivas regras; 

4) Ferramentas de acompanhamento do piloto e a utilização; 

5) Cronograma do piloto; 

6) Previsão de resultados e conclusões finais dos testes. 

A apresentação detalhada encontra-se no Apêndice 3. 

Esta etapa ocorreu entre os dias 02/07/2018 a 15/07/2018. 

 

5.1.4 Piloto e ajustes 
  

Para este trabalho esta etapa ocorreu entre os dias 16/07/2018 a 

16/09/2018. 

 

5.1.5 Resultados finais e aprendizados 
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Para este trabalho esta etapa ocorreu entre os dias 01/10/2018 a 

31/10/2018. 

 

5.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
 

5.2.1 Entrevista com a equipe de vendas 
 

A população utilizada em parte do estudo é representada por 

colaboradores da loja de cosméticos parceira deste trabalho e totalizam a 

amostra de 12 profissionais.  

Os entrevistados qualificados de acordo com o gênero, sendo com 

75% dos participantes se declararando como feminino e 25% masculino.  

A faixa etária dos colaboradores está com 41,7% entre 20-25 anos, 

empatados com 41,7% na faixa de 26-35 anos, seguidos por 16,7% com idade 

na faixa de 36-50 anos. 

 

 

Quanto ao grau de escolaridade dos respondentes o resultado é de 

41,7% dos participantes com ensino médio completo, 33,3% com ensino 

superior incompleto e 25% com ensino superior completo.  

O tempo que os respondentes estão trabalhando na loja piloto com o 

resultado de 58,3% dos participantes entre 1-3 anos, 25% entre 3-5 anos e 

16,7% inferior a 1 ano.  

Outro dado investigado é o atingimento das metas de vendas nos 

últimos três meses anteriormente ao início da etapa do diagnóstico da situação 

atual, com o resultado de 58,3% dos participantes que atingiram os resultados 

e 41,7% que não atingiram. Também nesta mesma investigação a percepção 

dos respondentes quanto a dificuldade no atingimento das metas de vendas 

nos últimos três meses anteriormente ao início da etapa do diagnóstico da 

situação atual com o resultado de 100% dos participantes confirmando a 

dificuldade enfrentada.  

A TABELA 13 indica a percepção dos respondentes quanto as 

principais objeções dos clientes ao não efetivar a compra, dificultando o 

atingimento das metas de vendas nos últimos três meses anteriormente ao 
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início da etapa do diagnóstico da situação atual. Cada colaborador citou três 

objeções distintas, destas destacam-se as três mais citadas com o resultado de 

22% dos participantes apontando como principal objeção a retração da 

economia, seguida com 19% pela falta de produto na loja e com 17% a 

percepção que o preço é um fator crítico para as vendas. 

 

TABELA 13 – OBJEÇÕES CLIENTES 

 

FONTE: A autora (2018) 

 

A TABELA 14 indica a percepção dos respondentes quanto as 

principais oportunidades de negócio que podem contribuir para efetivar a 

venda. Cada colaborador citou uma oportunidade que considerou a mais 

relevante na sua opinião. Destaca-se, com o resultado de 50% apontada como 

principal oportunidade a possibilidade de ajuste de preços de acordo com a 

concorrência, seguida com 33% pela liberdade de efetuar algumas 

negociações com os clientes sem a necessidade de aprovações, como dar 

descontos e brindes, e com 17% a percepção que é importante participar de 

treinamentos de reciclagem de técnicas de vendas de forma mais frequente. 

 

TABELA 14 – OPORTUNIDADES PARA AUMENTAR AS VENDAS 

 

PRINCIPAIS OBJEÇÕES DOS CLIENTES CITAÇÕES %

ECONOMIA RETRAÍDA 8 22%

FALTA DE PRODUTO 7 19%

PREÇO MAIS ALTO DO QUE OS CONCORRENTES 6 17%

PROCURA POR PRODUTOS QUE A LOJA NÃO TRABALHA 5 14%

ALTA CONCORRÊNCIA 4 11%

CLIENTES ESTÃO SOMENTE OLHANDO 3 8%

CLIENTES RECLAMANDO DE FALTA DE DINHEIRO 3 8%

TOTAL 36 100%

OPORTUNIDADES PARA VENDER MAIS CITAÇÕES %

TOTAL 12 100%

RECICLAGEM DE TREINAMENTOS DE VENDAS MAIS 

FREQUENTES
2 17%

PESQUISAR SEMANALMENTE OS PREÇOS NOS 

CONCORRENTES E "BAIXAR" OS PREÇOS DOS 

PRODUTOS TORNANDO MAIS COMPETITIVO

6 50%

TER A LIBERDADE PARA ABRIR EXCEÇÕES PARA 

EFETIVAR A VENDA, COMO DAR BRINDE, DESCONTO, 

FAZER RESERVA, ETC.

4 33%
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FONTE: A autora (2018) 

 

A partir dos resultados das entrevistas com a equipe de vendas, resume-

se: 

Mulheres são o público principal sendo 75% da equipe, 83,4% com 

idade média entre 20-35 anos, 41,7% com ensino superior completo, 58,3% 

das funcionárias entre 1-3 anos de atuação na loja, 58,3% atingiram as metas 

nos últimos 3 meses, sendo que todas declaram dificuldades para alcançar os 

resultados. Relatam que a retração da economia, seguida pela falta de produto 

e a prática de precificação mais alta do que a concorrência são os maiores 

ofensores das vendas. Propõem atuar com preços mais competitivos e com a 

possibilidade de atuar de forma mais autônoma com os clientes como 

oportunidades para alavancar as vendas. 

 

 

5.2.2 Entrevista com clientes que não efetivaram a compra 
 

A população utilizada em parte do estudo é representada por clientes 

da loja de cosméticos parceira deste trabalho e totalizam a amostra de 80 

pessoas. Foram escolhidos para a entrevista somente clientes que não 

efetuaram a compra para atender a demanda deste estudo.  

Os entrevistados qualificados de acordo com o gênero, sendo com 

80% dos participantes se declararando do gênero feminino e 20% do gênero 

masculino.  

A faixa etária dos colaboradores está com com 40% entre 26-35 anos, 

seguidos com 22,5% na faixa de 20-25 anos, com 21,3% com idade na faixa de 

36-50 anos e por fim com 16,3% acima de 50 anos. 

Quanto ao grau de escolaridade dos respondentes o resultado é de 

35% dos participantes com ensino superior completo, 26,3% com ensino 

superior incompleto, 17,5% com ensino médio completo, 12,5% com pós-

graduação, 6,3% com ensino médio incompleto e 2,5% com 

mestrado/doutorado. 
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O estado civil dos respondentes está com 45% casados ou em 

relacionamento estável, seguidos por 28,7% solteiros, 17,5% na categoria 

separado, desquitado ou divorciado, e 8,8% viúvos. 

A atuação profissional dos respondentes aparece com o resultado de 

41,3% dos participantes funcionários de empresa privada, 22,5% funcionários 

públicos, 20% donos de empresa, 7,5% aposentados, 5% estão 

desempregados e 3,8% estudantes.  

Dos entrevistados, 55% têm filhos e 45% não têm filhos.  

Foi investigado qual o percentual dos respondentes que visitava a loja 

pela primeira vez ou já havia frequentado em outro momento, com o resultado 

de 58,8% dos participantes já haviam visitado a loja, 38,8% era a primeira visita 

e 2,5% não se recordavam.  

Dos respondentes que declararam já ter frequentado a loja em outra 

oportunidade, qual a quantidade de vezes frequentada, com o resultado de 

41,3% dos participantes já haviam visitado a loja até 2 vezes, 32,6% entre 2-4 

vezes e 26,1% 5 vezes ou mais.  

 

A TABELA 15 apresenta os motivos pelos quais os respondentes não 

efetuaram a compra no dia da entrevista, podendo citar mais de uma 

alternativa.  

 

TABELA 15 – MOTIVOS DE NÃO COMPRA 

 

FONTE: A autora (2018) 

 

Motivos de não compra Citações %

Preço fora da expectativa 26 32,5%

Pesquisando 18 22,5%

Passeando 15 18,8%

Falta de produto/Ruptura 13 16,3%

Não achou o que procurava 11 13,8%

Conhecer a loja 11 13,8%

Sem promoção atrativa 10 12,5%

Não tinha intenção de comprar 6 7,5%

Atendimento inadequado 3 3,8%
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Com o resultado de 32,5%, o principal motivo foi o preço do item 

procurado estar acima da expectativa, 22,5% estavam pesquisando e vendo as 

novidades, 18,8%  disseram estar passeando, 16,3% o produto procurado 

estava em falta, 13,8% entraram para conhecer a loja, com mesmo resultado 

os clientes que não encontram o produto devido a loja não vendê-lo, 12,5% 

não acharam as promoções ou benefícios de compras atrativos, 7,5% não 

tinham intenção de comprar e 3,8% disseram não ter tido um atendimento 

adequado.  

Quanto a opção de quais canais de vendas normalmente utilizadas 

pelos respondentes o resultado é de 62,5% lojas físicas, 25% lojas físicas e 

internet, com 11,3% compras realizadas por catálogos e 1,3% exclusivamente 

pela internet.  

A TABELA 16 apresenta quais os fatores que mais atraíram e 

agradaram os respondentes na visita à loja, podendo citar mais de uma 

alternativa. Destaca-se o resultado dos quatro fatores mais citados, com 55% a 

localização da loja, 50% a variedade de produtos ofertada, com os mesmos 

resultados de 36,3% a qualidade das marcas e produtos ofertados e o 

atendimento da equipe de vendas. 

 

TABELA 16 – FATORES DE ATRATIVIDADE POSITIVA DA LOJA 

 

FONTE: A autora (2018) 

 

A TABELA 17 apresenta quais os fatores que menos atraíram e 

agradaram os respondentes na visita à loja, podendo citar mais de uma 

Fatores atrativos da loja Citações %

Localização da loja 44 55%

Variedade das marcas e dos produtos 40 50%

Atendimento da equipe de vendas 29 36,3%

Qualidade das marcas e dos produtos 29 36,3%

Marca/Empresa 16 20%

Organização dos produtos/exposição 15 18,8%

Tamanho da loja 15 18,8%

Design/Decoração/Ambiente 14 17,5%

Recomendação/Indicação 1 1,3%

Preço 0 0%

Promoção/Ações para clientes 0 0%

Formas e parcelamentos de pagamento 0 0%
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alternativa. Destaca-se o resultado dos quatro fatores mais citados, com 61,3% 

os preços dos produtos procurados, 56,3% as promoções vigentes na loja, 

20% a variedade das marcas e produtos ofertados, 13,8% o atendimento da 

equipe de vendas e 5% a localização da loja. 

 

TABELA 17 – FATORES DE ATRATIVIDADE NEGATIVA DA LOJA 

 

FONTE: A autora (2018) 

 

 

 

A partir dos resultados das entrevistas com os clientes, resume-se: 

Mulheres são o público que mais visita a loja com 80% dos 

entrevistados, 40% com idade média entre 26-35 anos, 45% casadas, 35% 

com ensino superior completo, 41% funcionárias de empresa privada, 55% com 

filhos. Das entrevistadas, 59% já conheciam a loja, relatam que o preço é o 

maior ofensor das compras, preferem comprar em lojas físicas, sendo a 

localização da loja piloto e a variedade de produtos ofertados os fatores que 

mais as agradam e o preço e as promoções os fatores que mais as 

desagradam na loja avaliada. 

 

5.2.3  Definição do motivo de não compra foco do trabalho 
 

Fatores não atrativos Citações %

Preço 49 61,3%

Promoção/Ações para clientes 45 56,3%

Variedade das marcas e dos produtos 16 20%

Atendimento da equipe de vendas 11 13,8%

Localização da loja 4 5%

Organização dos produtos/exposição 3 3,8%

Formas e parcelamentos de pagamento 3 3,8%

Tamanho da loja 2 2,5%

Design/Decoração/Ambiente 2 2,5%

Qualidade das marcas e dos produtos 1 1,3%

Marca/Empresa 0 0%

Recomendação/Indicação 0 0%
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Para a definição do motivo de não compra a ser trabalhado no presente 

estudo, foram utilizados os resultados de quatro ferramentas aplicadas na 

etapa do diagnóstico.  

 Na entrevista com equipe de vendas, o fator preço apareceu em 

terceiro lugar frente as principais objeções apontas pelo time; 

 Na entrevista com os clientes, o fator preço apareceu em primeiro 

lugar, com 32,5% dos respondentes alegando este o motivo para 

a não compra; 

 Na observação dos atendimentos, o fator preço apareceu em 

primeiro lugar, frente as principais objeções relatadas pelos 

clientes; 

 Na lista da vez, o fator preço apareceu em primeiro lugar no 

ranking das objeções anotadas pela equipe de vendas.  

Através destes resultados se fez possível identificar o fator preço como 

o mais recorrente, consequentemente prioritário para o teste.  

 

5.2.4 Definição do plano de ação 
   

A partir da identificação do fator preço como o motivo de não compra 

mais crítico da loja piloto e a sua escolha para o teste, definiu-se um plano de 

ação, na busca de reverter o quadro.  

Foi realizado um brainstorming com a equipe de vendas, gerente e 

proprietário da loja para mapear as possíveis ações a serem testadas para 

converter os clientes que questionam o preço como fator de não compra. 

Nesta atividade foram identificadas várias possibilidades e dentre elas, 

escolhidas as seis mais aderentes ao estudo. 

Para que a definição ocorresse de forma racional, cada ação foi 

pontuada frente a três pilares de avaliação:  

1) Possibilidade em implementar a ação imediatamente; 

2) Impacto da ação para o negócio, como aumento dos custos, 

necessidade de novos processos, riscos de operacionalização, 

envolvimento de terceiros, etc.; 

3) Efetividade para a conversão frente a atender a expectativa do 

cliente. 
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Foram atribuídas notas para cada ação versus cada pilar, com escala 

de 1 até 5, sendo a nota 5 para a situação mais provável de ocorrer e 1 a 

situação mais improvável de ocorrer. 

A TABELA 18 apresenta a matriz de decisão da ação e destaca a 

definição de aplicar desconto nas compras quando o preço for a objeção 

relatada pelo cliente para não comprar.  

 

TABELA 18 – MATRIZ DE DECISÃO DA AÇÃO 

 
FONTE: A autora (2018) 

 

Considerando que aplicar descontos seja um fator de alto impacto para 

o negócio, devido a dificuldade de mapear antes do piloto o incremento nas 

vendas versus o custo proveniente dos descontos, decidiu-se por monitorar 

diariamente os valores dos descontos concedidos, considerando como limite a 

premissa de 2% do valor faturado para a concessão dos descontos para os 

clientes. O valor de desconto previsto foi baseado na meta financeira de 

faturamento.  

Ao atingir o percentual do faturamento permitido para a ação, o 

desconto deixava de ser oferecido, e voltava a ser praticado quando o 

faturamento fosse aumentando.  

A ação escolhida promoveu total autonomia para a equipe de vendas, 

pois não era necessário solicitar autorização ao gerente ou proprietário da loja 

para conceder o desconto. Ficou à critério do próprio consultor de vendas 

avaliar o atendimento e oferecer o desconto se fosse necessário. 

 

5.2.5 Contagem de fluxo 
 

Foram realizadas contagem de fluxo durante as etapas de diagnóstico 

da situação atual e piloto. As contagens foram do número de passantes em 

frente a loja e do número de entrantes na loja para o cálculo das taxas de 

captação e conversão.  

AÇÕES MAPEADAS NO BRAINSTORMING POSSIBLIDADE DE AÇÃO IMEDIATA IMPACTO PARA O NEGÓCIO EFETIVIDADE PARA A CONVERSÃO

DESCONTO COMPETITIVO 5 5 5

DAR BRINDE EM PRODUTO 3 5 4

BONIFICAÇÃO NA PRÓXIMA COMPRA 2 5 2

AUMENTO DO PARCELAMENTO 5 3 1

DAR EXPERIMENTAÇÃO DE UM SERVIÇO 3 5 3

DAR DESCONTO EM UM SERVIÇO 3 5 3
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Entre as etapas de diagnóstico e piloto foram 32 dias de contagem, 

sendo quatro dias por semana, intercalando dias de alto, médio e baixo fluxo 

no shopping. As contagens aconteceram entre os horários das 11h às 20h, 

eliminando os horários extremos de baixíssimo fluxo. As mesmas premissas 

foram utilizadas para a contagem durante o piloto para efeito comparativo.  

A TABELA 19 apresenta o resultado da contagem durante os períodos 

do diagnóstico e piloto. Nos dois períodos o indicador de taxa de captação 

permaneceu o mesmo, com 12% dos passantes, entrando na loja piloto. 

Durante o período do diagnóstico a taxa de conversão ficou em 50% e durante 

o período do piloto ficou em 54%, aumentando em 4pp. O indicador sugere que 

a metodologia implementada impactou positivamente no aumento da 

conversão de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 19 – TAXA DE ENTRANTES E CONVERTIDOS 
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FONTE: A autora (2018) 

 

5.2.6 Observação dos atendimentos da equipe de vendas 
 

Foram realizadas observações durante as etapas de diagnóstico da 

situação atual e piloto. 

Na etapa do diagnóstico foram avaliados 36 atendimentos, sendo três 

por consultor de vendas. Foi verificado se a equipe de vendas estava seguindo 

a técnica de vendas conforme regras da loja, bem como avaliado, em caso de 

clientes apresentarem objeções durante a compra, quais os fatores 

questionados por eles e também no caso da não efetivação da compra, quais 

os motivos declarados pelos clientes. 

A TABELA 20 apresenta o desempenho da equipe de vendas quanto 

as etapas do atendimento e as objeções ocorridas nos atendimentos 

observados durante o diagnóstico.  

Mais de 90% dos atendimentos foram considerados adequados e 

atendendo as etapas da técnica de vendas utilizada na loja. Foram detectadas 

12 objeções nos 36 atendimentos, sendo que seis delas não foram 

contornadas, duas por questões atreladas ao preço, duas pelo cliente estar 

Semanas Período Dias da semana Horário seg à sab Horário domingo % Entrantes % Convertidos

S1 05/03 à 11/03 qua/qui/sex/sab 11h/22h 14h/20h 13% 60%

S2 12/03 à 18/03 seg/ter/qui/dom 11h/22h 14h/20h 12% 40%

S3 19/03 à 25/03 seg/qua/sex/sab 11h/22h 14h/20h 16% 55%

S4 26/03 à 01/04 ter/qui/sab/dom 11h/22h 14h/20h 11% 46%

S5 02/04 à 08/04 qua/qui/sex/sab 11h/22h 14h/20h 11% 44%

S6 09/04 à 15/04 ter/qui/sab/dom 11h/22h 14h/20h 10% 68%

S7 16/04 à 22/04 seg/qua/sex/sab 11h/22h 14h/20h 13% 50%

S8 23/04 à 29/04 ter/qui/sex/dom 11h/22h 14h/20h 14% 43%

12% 50%

Semanas Período Dias da semana Horário seg à sab Horário domingo % Entrantes % Convertidos

S1 16/07 à 22/07 seg/qua/sex/sab 11h/22h 14h/20h 21% 60%

S2 23/07 à 29/07 ter/qui/sab/dom 11h/22h 14h/20h 14% 58%

S3 30/07 à 05/08 qua/qui/sex/sab 11h/22h 14h/20h 12% 59%

S4 13/08  à 19/08 ter/qui/sab/dom 11h/22h 14h/20h 12% 61%

S5 20/08 à 26/08 seg/qua/sex/sab 11h/22h 14h/20h 9% 49%

S6 27/08 à 02/09 ter/qui/sex/dom 11h/22h 14h/20h 10% 54%

S7 03/09 à 09/09 qua/qui/sex/sab 11h/22h 14h/20h 10% 53%

S8 10/09 à 16/09 seg/ter/qui/dom 11h/22h 14h/20h 21% 47%

12% 54%

DIAGNÓSTICO

PILOTO

TOTAL

TOTAL
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pesquisando e duas pelo cliente estar em dúvida na escolha, devido a compra 

ser para presentear, resultando na não efetivação destas vendas.  

 

TABELA 20 – AVALIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E OBJEÇÕES – 
DIAGNÓSTICO 

 FONTE: A autora (2018) 

 

A TABELA 21 apresenta o desempenho da equipe de vendas quanto 

as etapas do atendimento e as objeções ocorridas nos atendimentos 

observados durante o piloto.  

Mais de 95% dos atendimentos foram considerados adequados e 

atendendo as etapas da técnica de vendas utilizada na loja. Foram detectadas 

15 objeções nos 36 atendimentos, sendo que quatro delas não foram 

contornadas, três pelo cliente estar pesquisando e um pelo cliente estar em 

dúvida na escolha, devido a compra ser para presentear, resultando na não 

efetivação destas vendas. As 08 objeções referentes a preço foram 

contornadas pela equipe. 

 

FATORES OBSERVADOS - ETAPA DIAGNÓSTICO SIM % NÃO %

1)  Na abordagem inicial, o consultor deu um sorriso e cumprimentou o cliente? 32 89% 4 11%

2) Em algum momento durante o atendimento o consultor perguntou o nome do cliente? 30 83% 6 17%

4) O consultor fez perguntas de sondagem para entender a necessidade do cliente? 36 100% 0 0%

5) O consultor estimulou a experimentação dos produtos? 33 92% 3 8%

6) O consultor foi capaz de esclarecer todas as suas dúvidas relativas aos produtos? 34 94% 2 6%

7) Apresentou ESPONTANEAMENTE algum item em promoção? 29 81% 7 19%

8) Apresentou ESPONTANEAMENTE algum item de lançamento? 31 86% 5 14%

9) Ofereceu algum produto que complementava a necessidade ou outros itens que faziam 

sentido dentro do perfil de consumo? 33 92% 3 8%

10) Tentou contornar alguma objeção? Se houve objeção, qual foi? 12 33% 24 67%

11) Se o cliente efetuou a compra, seguir, caso não incluir o motivo de não ter comprado. 0 0% 0 0%

12) O consultor que fez o atendimento se despediu do cliente ? 29 81% 1 3%

OBJEÇÕES QTDE. %

PREÇO ACIMA DA EXPECTATIVA 4 33%

PRODUTO NÃO FAZ PARTE DE NENHUMA PROMOÇÃO 2 17%

PESQUISANDO 2 17%

PRESENTE - DÚVIDA QUANTO A COMPRA 2 17%

EFICÁCIA DO PRODUTO OFERECIDO 1 8%

DESCONHECIMENTO DA MARCA 1 8%

3) O consultor avaliado estava seguindo os padrões de: uniforme, uso de acessórios / 

cuidado e aparência dos cabelos /cuidado e aparência das unhas /utilização de maquiagem. 36 100% 0 0%
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TABELA 21 – AVALIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E OBJEÇÕES – PILOTO 

 
 

FONTE: A autora (2018) 

 

A TABELA 22 apresenta os comentários que os clientes fizeram ao 

serem informados da ação de descontos realizada na loja. 

Aponta-se que os clientes ficaram surpresos e satisfeitos com a 

oportunidade ofertada. 

 

TABELA 22 – COMENTÁRIOS CLIENTES – PILOTO 

 
FONTE: A autora (2018) 

 

 

 

 

FATORES OBSERVADOS - ETAPA PILOTO SIM % NÃO %

1)  Na abordagem inicial, o consultor deu um sorriso e cumprimentou o cliente? 34 94% 2 6%

2) Em algum momento durante o atendimento o consultor perguntou o nome do cliente? 36 100% 0 0%

4) O consultor fez perguntas de sondagem para entender a necessidade do cliente? 36 100% 0 0%

5) O consultor estimulou a experimentação dos produtos? 34 94% 2 6%

6) O consultor foi capaz de esclarecer todas as suas dúvidas relativas aos produtos? 34 94% 2 6%

7) Apresentou ESPONTANEAMENTE algum item em promoção? 32 89% 4 11%

8) Apresentou ESPONTANEAMENTE algum item de lançamento? 33 92% 2 6%

9) Ofereceu algum produto que complementava a necessidade ou outros itens que faziam 

sentido dentro do perfil de consumo? 35 97% 1 3%

10) Tentou contornar alguma objeção? Se houve objeção, qual foi? 15 42% 21 58%

11) Se o cliente efetuou a compra, seguir, caso não incluir o motivo de não ter comprado. 0 0% 0 0%

12) O consultor que fez o atendimento se despediu do cliente ? 31 86% 1 3%

OBJEÇÕES QTDE. %

PREÇO ACIMA DA EXPECTATIVA 8 67%

PRODUTO NÃO FAZ PARTE DE NENHUMA PROMOÇÃO 3 25%

PESQUISANDO 3 25%

PRESENTE - DÚVIDA QUANTO A COMPRA 1 8%

DESCONHECIMENTO DA MARCA 0 0%

EFICÁCIA DO PRODUTO OFERECIDO 0 0%

3) O consultor avaliado estava seguindo os padrões de: uniforme, uso de acessórios / 

cuidado e aparência dos cabelos /cuidado e aparência das unhas /utilização de maquiagem. 36 100% 0 0%

COMENTÁRIOS CLIENTES - PILOTO

ADOREI A PROPOSTA DE COBRIR A OFERTA DA CONCORRÊNCIA. FAZ DIFERENÇA NO BOLSO.

A VENDEDORA FOI MUITO EDUCADA, PRESTATIVA, ME DEU UMAS AMOSTRAS PARA EU USAR EM CASA. JÁ VALEU.

O VENDEDOR COMENTOU QUE ME DEU ESSE DESCONTO, POIS ESTÃO COM UMA AÇÃO TESTE NA LOJA. ACHEI MUITO 

INTERESSANTE ESSA IDEIA, POIS MUITAS VEZES DEIXAMOS DE COMPRAR POR NÃO TER NENHUMA VANTAGEM EM 

COMPRAR NUM LOCAL OU EM OUTRO. UMA OPORTUNIDADE ASSIM, FAZ A GENTE NÃO QUERER PERDER. SABE COMO É 

MULHER, NÃO PODE VER UMA PROMOÇÃO, UMA VANTAGEM.

AQUI ESTAVA R$ 10,00 MAIS CARO QUE A LOJA XX O PRODUTO QUE EU PROCURAVA. EU MOSTREI PARA O VENDEDOR O 

PANFLETO DA LOJA E ELE ME DEU DESCONTO, ACABEI COMPRANDO OUTROS PRODUTOS. 

É A PRIMEIRA VEZ QUE VEJO UM VENDEDOR CONSEGUIR ME DAR DESCONTO SEM TER QUE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA O 

GERENTE. AQUI MESMO, ESSES DIAS COMPREI PRESENTES PARA AS SECRETÁRIAS DA MINHA EMPRESA E FIQUEI UM 

TEMPÃO TENTANDO CONSEGUIR DESCONTO E A GERENTE ESTAVA ALMOÇANDO E NÃO FOI POSSÍVEL AGUARDAR.

PARECE POUCO O DESCONTO DE R$ 15,00, MAS É MAIS DE 10% DO VALOR DO PRODUTO. É DIFICIL A LOJA QUE DÁ ESSE 

DESCONTO E PASSA A VENDA NO CARTÃO PARCELADO. FIQUEI MUITO SATISFEITA.
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5.2.7 Lista da vez 
 

Foram registrados 61 dias de uso da lista da vez desenvolvida para a 

etapa do diagnóstico. Durante este período, foram atendidas 47.580 pessoas, e 

destas 24.228 convertidas, com 50,9% de taxa de conversão. 

Através da lista da vez, foi possível avaliar o impacto de cada um dos 

oito fatores de não compra escolhidos para trabalho, frente aos atendimentos 

não convertidos, contribuindo para a decisão de escolha do fator mais 

relevante a ser focado durante a etapa do piloto. 

A TABELA 23 apresenta o ranking dos oito fatores de não compra 

mensurados pela planilha de lista da vez. Com 33% o preço foi o motivo mais 

recorrente, com 18% a falta de produto, com 15% o cliente estava somente 

olhando, com 14% produtos que não estavam em promoção, com 8% trocas 

adicionando valor, com 5% o parcelamento oferecido não atendeu a 

expectativa dos clientes, com 5% trocas sem diferença de valor e com 2% as 

formas de pagamento oferecidas não atenderam a necessidade dos clientes. 

 

TABELA 23 – RANKING DOS MOTIVOS DE NÃO COMPRA – LISTA DA VEZ 
– DIAGNÓSTICO 

 

FONTE: A autora (2018) 

 

Foram registrados 63 dias de uso da lista da vez durante a etapa do 

piloto. Durante este período, foram atendidas 50.853 pessoas, e destas 28.422 

convertidas, com 55,9% de taxa de conversão. 

A TABELA 24 apresenta o ranking dos oito fatores de não compra 

mensurados pela planilha de lista da vez durante o período do piloto. Com 24% 

a falta de produto foi o motivo mais recorrente, com 23% o preço, com 17% o 

MOTIVOS DE NÃO COMPRA - DIAGNÓSTICO QTDE. %

PREÇO 7.706 33%

FALTA DE PRODUTO 4.203 18%

OLHANDO 3.503 15%

SEM PROMOÇÃO 3.269 14%

TROCA COM DIFERENÇA 1.868 8%

PARCELAMENTO NÃO ATENDE 1.168 5%

TROCA SEM DIFERENCA 1.168 5%

FORMA DE PAGAMENTO NÃO ATENDE 467 2%

TOTAL 23.352 100%
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cliente estava somente olhando, com 13% produtos que não estavam em 

promoção, com 9% trocas adicionando valor, com 7% trocas sem diferença de 

valor, com 5% o parcelamento oferecido não atendeu a expectativa dos 

clientes, e com 2% as formas de pagamento oferecidas não atenderam a 

necessidade dos clientes. 

 
TABELA 24 – RANKING DOS MOTIVOS DE NÃO COMPRA – LISTA DA VEZ 

– PILOTO 

 
FONTE: A autora (2018) 

 

Com estes resultados é possível observar que baseados nas 

informações preenchidas pela equipe na lista da vez, ocorreu aumento no 

indicador de taxa de conversão comparando o período do diagnóstico com o 

período do piloto em 5pp, dado aproximado do identificado na contagem de 

fluxo manual que apontou 4pp. 

Os motivos de não compra também sofreram impacto ao comparar o 

ranking da etapa de diagnóstico com a etapa do piloto. O indicador preço 

passou do primeiro lugar para o segundo, com queda de 10pp. Esta 

informação sinaliza que a ação implementada contribuiu para o resultado 

positivo do contorno desta objeção. 

 

5.2.8 Resultados das vendas 
 

A etapa de mensuração dos resultados das vendas é realizada com o 

objetivo de avaliar os principais indicadores referenciados durante o 

trabalhado, na busca de compreender qual o impacto que a metodologia 

proposta causou ao negócio ao ser implementada. 

MOTIVOS DE NÃO COMPRA - PILOTO QTDE. %

FALTA DE PRODUTO 5.383 24%

PREÇO 5.159 23%

OLHANDO 3.813 17%

SEM PROMOÇÃO 2.916 13%

TROCA COM DIFERENÇA 2.019 9%

TROCA SEM DIFERENCA 1.570 7%

PARCELAMENTO NÃO ATENDE 1.122 5%

FORMA DE PAGAMENTO NÃO ATENDE 449 2%

TOTAL 22.431 100%
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Para este estudo, foram avaliados os resultados das vendas durante a 

fase de diagnóstico e posteriormente na fase do piloto, considerando a 

possibilidade em fazer uma comparação referencial entre os dois períodos. 

A TABELA 25 apresenta os resultados dos indicadores de faturamento 

total, quantidade de itens vendidos, quantidade de clientes convertidos, ticket 

médio, venda média e itens por ticket. Os números mostram que durante o 

piloto todos os indicadores obtiveram crescimento ao comparar o período do 

diagnóstico versus o período do piloto, exceto pelo indicador itens por ticket 

que sofreu queda de 3%, possivelmente decorrente do aumento de clientes 

convertidos, que efetivaram a compra pelo impulso da ação, adquirindo um 

único produto. 

 

TABELA 25 – RESULTADOS FINANCEIROS PILOTO 

 
FONTE: A autora (2018) 

 

A TABELA 26 apresenta os resultados dos indicadores de número de 

entrantes, números de convertidos e as taxas de conversão, abertos pelos 

métodos da contagem manual e da marcação na lista da vez. Os números 

mostram que durante o piloto todos os indicadores obtiveram crescimento ao 

comparar o período do diagnóstico versus o período do piloto. Os resultados 

dos métodos se mostram semelhantes, com baixa variação, comprovando o 

uso adequado das duas ferramentas. 

 

TABELA 26 – RESULTADOS TAXA DE CONVERSÃO 

 
FONTE: A autora (2018) 

A TABELA 27 apresenta o comparativo entre os métodos e os 

resultados obtidos nas duas etapas da avaliação. A taxa de conversão 

ETAPA PERÍODO FATURAMENTO QTDE. ITENS QDTE. CLIENTES TICKET MÉDIO PREÇO MÉDIO ITENS POR TICKET

01/03/2018 A 30/04/2018 1.155.521,31 65.731 24.228 47,69 17,58 2,71

==> 01/03/2018 A 31/03/2018 554.650,23 31.880 11.387 48,71 17,40 2,80

==> 01/04/2018 A 30/04/2018 600.871,08 33.851 12.841 46,79 17,75 2,64

16/07/2018 A 16/09/2018 1.394.532,59 74.834 28.422 49,07 18,64 2,63

==> 16/07/2018 A 15/08/2018 711.211,62 38.914 14.637 48,59 18,28 2,66

==> 16/08/2018 A 16/09/2018 683.320,97 35.920 13.785 49,57 19,02 2,61

DIAGNÓSTICO

PILOTO

RESULTADOS DOS INDICADORES 

ENTRANTES CONVERTIDOS TX CONVERSÃO ENTRANTES CONVERTIDOS TX CONVERSÃO

01/03/2018 A 30/04/2018 25.843 12.952 50,1% 47.580 24.228 50,9%

==> 01/03/2018 A 31/03/2018 12.146 6.133 50,5% 22.549 11.387 50,5%

==> 01/04/2018 A 30/04/2018 13.697 6.819 49,8% 25.031 12.841 51,3%

16/07/2018 A 16/09/2018 28.422 15.348 54% 50.853 28.422 55,9%

==> 16/07/2018 A 15/08/2018 15.490 8.442 54,5% 25.337 14.637 57,8%

==> 16/08/2018 A 16/09/2018 12.932 6.906 53,4% 25.516 13.785 54%

PERÍODO

DIAGNÓSTICO

PILOTO

CONTAGEM - 32 DIAS LISTA DE VEZ - 62 DIAS

TAXA DE CONVERSÃO 

ETAPA
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aumentou em 4pp pelo método da contagem manual e 5pp pelo método da 

lista da vez. 

 

TABELA 27 – COMPARATIVO TAXA DE CONVERSÃO DIAGNÓSTICO VS. 
PILOTO 

 
FONTE: A autora (2018) 

 

A TABELA 28 apresenta os valores definidos neste estudo para a ação 

de concessão de descontos aos clientes. A meta financeira para o período do 

piloto, estipulada pelo parceiro de negócio foi de R$ 1.271.073,44. A premissa 

definida foi que 2% do faturamento bruto seria destinado para a concessão de 

descontos durante o piloto, resultando num montante de R$ 25.421,47, 

podendo sofrer alteração para mais ou para menos, conforme a realização do 

faturamento. O valor faturado no período foi acima do valor da meta, portanto o 

valor de desconto aumentou de forma proporcional para R$ 27.890,65. O valor 

final de desconto concedido aos clientes foi de R$ 28.169,56, com R$ 278,91 

acima do indicado, porém dentro da margem de segurança prevista, devido ao 

acompanhado ser realizado de forma manual.  

 

TABELA 28 – DESCONTOS CONCEDIDOS 

 

FONTE: A autora (2018) 

                                                                          

A TABELA 29 apresenta uma análise indicativa do potencial 

incremento nas vendas provenientes da implantação da ação de concessão de 

desconto.   

Considerando o número de entrantes mapeados por cada um dos 

métodos, calculou-se o número de convertidos que a loja provavelmente 

realizaria, caso a taxa de conversão se mantivesse a mesma do período do 

ETAPA CONTAGEM LISTA DE VEZ

DIAGNÓSTICO 50% 51%

PILOTO 54% 56%

RESULTADO +4pp +5pp

COMPARATIVO TAXA DE CONVERSÃO 

PILOTO 1.271.073,44 25.421,47 27.890,65 28.169,56

2%  SOBRE A META DE VENDAS 2% SOBRE AS VENDAS REAL 1% ACIMA DO REALIZADO

AÇÃO DE DESCONTOS CONCEDIDOS (2% SOBRE AS VENDAS)

ETAPA
VALOR DE META 

DE VENDAS NO 

VALOR DE META DE DESCONTO 

NO PILOTO

VALOR DE DESCONTO 

SOBRE VENDAS REALIZADAS

VALOR REAL DE 

DESCONTO CONCEDIDO



 

 

93 

diagnóstico (50,1% contagem – 50,9% lista da vez). Identificou-se a diferença 

entre o número real de convertidos versus o provável (sem a ação), resultando 

no número de conversões incrementadas. Ao multiplicar o valor do ticket médio 

realizado durante o piloto, pelas conversões incrementadas, chegou-se ao 

valor de ganho potencial que a ação pode ter contribuído. Ao comparar o valor 

de ganho potencial versus o valor concedido pelos descontos, o resultado se 

mostra efetivo do custo da ação comparado ao ganho. 

É importante ressaltar que esta análise é indicativa, considerando o 

cenário de que os incrementos da taxa de conversão resultaram da ação 

testada.   

 

TABELA 29 – RESULTADO BRUTO DA AÇÃO 

 
FONTE: A autora (2018) 

 

5.2.9 Discussão dos resultados finais 
 

Por meio do estudo de caso foi possível analisar metodologicamente o 

impacto positivo do processo implementado para o aumento da taxa de 

conversão de vendas, mediante a implantação do modelo desenvolvido com 

base nos direcionamentos do Design Thinking. 

A partir do uso de ferramentas de pesquisa e imersão, foi possível 

qualificar a amostra em relação aos clientes da loja piloto e a equipe de 

vendas, como gênero, sexo, idade, estado civil, escolaridade, etc., o 

acompanhamento dos atendimentos aos clientes, depoimentos sobre a 

qualidade dos serviços prestados, bem como o desempenho da loja antes e 

durante o piloto.  

Através da análise dos resultados identificou-se os principais motivos 

de não compra apontados pelos participantes, comparando os relatos entre 

clientes e equipe de vendas, por fim, identificando de forma geral as 

oportunidades geradas a partir dos resultados. 

PILOTO - LISTA DE VEZ - 63 DIAS 50.853 25.884 28.427 2.543 49,07 124.755,76 28.169,56 96.586,20

RESULTADO BRUTO DA AÇÃO

TICKET MÉDIO 

REAL

INCREMENTO 

FINANCEIRO

CUSTO COM 

DESCONTO

RESULTADO 

BRUTO DA AÇÃO
ETAPA ENTRANTES REAL

CONVERSÃO % 

DIAGNÓSTICO

CONVERSÃO % 

PILOTO

VENDAS 

INCREMENTADAS
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Para expandir a análise e compreender a influência do plano de ação 

frente a tomada de decisão dos compradores, foi necessário realizar o estudo a 

partir da implementação real de uma ação de descontos para os clientes que 

se mostraram resistentes ao fechamento da compra. A ação permitiu analisar o 

impacto do modelo no comportamento do cliente durante suas compras numa 

loja física, compreender e validar os critérios que os influenciaram na decisão 

de efetivar ou não a compra. 

A pesquisa com equipe de vendas foi caracterizada por amostra 

identificada em sua maioria por mulheres (75%), com idade entre 20 a 35 anos 

(83,4%), com a superior completo a escolaridade de maior índice (41,7%), 

trabalhando na loja piloto entre 01 a 03 anos (58,3%). Outro bloco de questões 

apontou que a retração da economia, seguida pela falta de produto e a prática 

de precificação mais alta do que a concorrência são os maiores ofensores das 

vendas na opinião delas e as mesmas propõem atuar com preços mais 

competitivos e com a possibilidade de atuar de forma mais autônoma com os 

clientes como oportunidades para alavancar as suas vendas. 

A pesquisa com clientes foi caracterizada por amostra identificada em 

sua maioria por mulheres (80%), com idade entre 26 a 35 anos (40%), com a 

superior completo a escolaridade de maior índice (35%), sendo a sua maioria 

casadas (45%), atuando como funcionárias de empresa privada (41%) e já 

conheciam a loja piloto (59%). Outro bloco de questões apontou que o preço é 

o maior ofensor das compras na opinião delas, preferem comprar em lojas 

físicas, sendo a localização da loja piloto e a variedade de produtos ofertados 

os fatores que mais as agradam e o preço e as promoções os fatores que mais 

as desagradam na loja avaliada. 

Destacou-se o preço como uma das principais objeções dos clientes, 

impactando diretamente no resultado das vendas, sendo definido como fator 

chave a ser atuado no piloto. 

A concessão de desconto foi a ação escolhida para superar as 

objeções provenientes do fator preço, limitando a 2% sobre o faturamento o 

valor destinado para a ação. 

A taxa de captação mensurada foi de 12%, tanto no período do 

diagnóstico, quanto no período do piloto. A taxa de conversão mensurada 

variou entre 50,1% e 50,9% durante o período do diagnóstico e variou entre 
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54% e 55,9% no período do piloto, apresentando um crescimento entre 4 e 

5pp, ao comparar o período do diagnóstico versus o período do piloto. 

Todos os indicadores de vendas obtiveram crescimento ao comparar o 

período do diagnóstico versus o período do piloto, faturamento total (21%), 

quantidade de itens vendidos (14%), quantidade de clientes convertidos (17%), 

ticket médio (3%) e venda média (6%), exceto pelo indicador itens por ticket 

que sofreu queda de 3%, possivelmente decorrente do aumento de clientes 

convertidos, que efetivaram a compra pelo impulso da ação, adquirindo um 

único produto. 

Não é possível afirmar que todas as conversões incrementadas foram 

provenientes exclusivamente da metodologia testada, porém todos os 

indicadores apresentados neste estudo indicam que a ação foi positiva 

reduzindo a objeção do fator preço, também apontando potencial incremento 

nas vendas com o aumento de clientes convertidos. 

O aumento da satisfação dos clientes é destacado nas entrevistas as 

quais os mesmos dão depoimentos positivos frente a experiência vivenciada 

durante o período da ação. 

Por fim, a metodologia da ação implementada foi construída com base 

na premissa de repassar para a equipe de vendas a autonomia controlada 

proposta neste estudo, mostrando-se efetiva pelos relatos dos clientes, 

elogiando os atendimentos, bem como pelo alto engajamento da equipe de 

vendas ao atuar no projeto. 

  



 

 

96 

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

6.1 CONCLUSÕES 
 

Partindo do objetivo principal de desenvolver uma metodologia que 

identifique os motivos que fazem clientes saírem das lojas sem efetivar as 

compras, direcionando potenciais planos de ações que possam ser 

implementados para reverter clientes não convertidos em clientes convertidos, 

ao longo deste trabalho foram pesquisadas diversas ferramentas as quais 

buscou-se de forma confiável a solução ideal para compor todas as etapas da 

metodologia proposta. No entanto, foi possível identificar a baixa produção de 

pesquisas científicas a respeito do mapeamento e plano de ação frente aos 

motivos de não compra nas lojas físicas, dificultando a comparação e 

embasamento perante a literatura publicada dos dados resultantes do piloto. 

Deste modo, todos os dados qualitativos e quantitativos apresentados 

foram tratados como informações de referência e para novos projetos que 

utilizarem a metodologia proposta nesta dissertação, é necessário identificar as 

limitações comparativas para que os resultados sejam confiáveis.   

Na seção de materiais e métodos foram apresentadas as ferramentas 

definidas para o mapeamento do fluxo de clientes deste estudo, desenvolvidas 

a partir de um estudo de técnicas utilizadas pelas empresas Seed Digital e 

Virtual Gate, especialistas em contagem automatizada.  

A partir das pesquisas realizadas durante o estudo, com clientes e 

equipe de vendas, foi possível mapear os principais fatores que influenciam de 

forma negativa a concretização da venda. O mapeamento foi realizado na loja 

piloto, empresa de médio porte, e o resultado foi utilizado neste trabalho. Os 

principais fatores mapeados foram preço acima da expectativa do cliente, falta 

de produto na loja, promoções pouco atrativas, formas de pagamentos e 

parcelamentos ofertados não atendem a necessidade do cliente, clientes 

efetuando trocas e cliente com intenção de somente visitar a loja. 

Quanto ao motivo de não compra, o principal fator identificado nas 

pesquisas foi o preço acima da expectativa do cliente. A partir da escolha deste 

fator para ser utilizado no estudo, criou-se o plano de ação de concessão de 

desconto para os clientes que questionassem o preço dos produtos, se 
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comparado aos preços praticados pelos concorrentes, com objetivo de reverter 

esta objeção. 

Todos os materiais e ferramentas desenvolvidos para a utilização neste 

estudo foram construídos juntamente com os stakeholders do projeto, além da 

validação em fase protótipo dos materiais que seriam empregados durante a 

fase do piloto, incluindo a aplicação de um treinamento presencial para a 

equipe de vendas para prepará-los para os testes.     

Foi escolhida loja física de médio porte, do segmento de cosméticos, 

atuante no modelo multimarcas, situada em shopping na região nordeste do 

Brasil como parceira para atuação neste estudo. 

Nas seções de resultados das vendas e resultados finais foram 

apresentadas as conclusões das avaliações realizadas neste estudo que 

comprovam a obtenção de êxito frente aos indicadores propostos neste 

trabalho. 

Todos os indicadores de vendas obtiveram crescimento: 

o Faturamento total crescimento de 21%. 

o Quantidade de itens vendidos crescimento de 14%. 

o Quantidade de clientes convertidos crescimento de 17%. 

o Ticket médio crescimento de 3%. 

o Venda média crescimento de 6%. 

Exceto pelo indicador itens por ticket que sofreu queda de 3%. 

O indicador de taxa de conversão cresceu na mensuração feita no 

preenchimento da planilha da lista da vez, de 51% para 56%, bem como na 

mensuração feita pela contagem de fluxo manual, de 50% para 54%.  

O aumento da satisfação dos clientes é destacado nas entrevistas, 

depoimentos positivos frente a experiência vivenciada durante o período da 

ação.  

A metodologia da ação implementada foi construída com base na 

premissa de repassar para a equipe de vendas a autonomia controlada 

proposta neste estudo, mostrando-se efetiva pelos relatos dos clientes, 

elogiando os atendimentos, bem como pelo alto engajamento da equipe de 

vendas ao atuar no projeto.  

Avaliando todos os indicadores mensurados projeto, conclui-se que a 

metodologia aplicada atingiu os objetivos propostos nesta dissertação, bem 
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como, obteve crescimento tantos nos resultados qualitativos quanto nos 

quantitativos, mostrando-se ser um modelo com potencial para ser considerado 

na operação do varejo similar a este testado.  

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 
 

O presente estudo deriva do trabalho de mestrado profissional com 

aplicabilidade no varejo brasileiro de médio porte, de venda de produtos, com 

atendimento realizado por equipe de consultores de vendas. Recomenda-se 

continuidade do estudo mediante utilização das considerações apontadas 

pelos respondentes das pesquisas e das conclusões dos resultados 

apresentados neste caso de aplicação, com a realização de ajustes e 

adaptações dos materiais e métodos, especialmente para atender outros 

negócios, segmentos e motivos de não compra. Dessa forma, para que seja 

possível avaliar o indicador de taxa de conversão, a experiência de compras e 

satisfação dos clientes e equipes de vendas, ao estender os testes para outros 

varejistas. 

Por oportuno, outra vertente é a mensuração da contagem de fluxo 

através de sistemas automatizados, para otimização da operacionalização da 

metodologia, reduzindo os riscos de divergências de informações, provenientes 

de controles manuais, dependentes de pessoas para realização. 

Da mesma forma, a partir do entendimento da relevância da 

metodologia proposta neste trabalho frente ao mercado varejista, recomenda-

se o estudo aprofundado de viabilidade técnica e econômica para desenvolver 

o modelo de forma automatizada e integrada aos principais ERPs (Sistema 

Integrado de Gestão) utilizados no varejo. 

Compreendendo a importância na contribuição desta dissertação com 

o avanço da ciência, entende-se a limitação da metodologia aplicada, ao se 

atuar com um único fator de não compra e com uso de ferramentas 

preenchidas de forma manual. Propõe-se seguir com o estudo, considerando a 

potencial aplicação do modelo de métodos multicritérios, bem como, a 

integração de todas as ferramentas utilizadas neste projeto de maneira 

automatizada, numa proposta que combine diversos fatores de não compra e 
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complexidades de outros tipos de segmentos, porém, que garanta a obtenção 

de resultados consistentes e conclusivos. 
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Análise Bibliométrica. Processo técnico com patente de registro pendente 
junto ao INPI, Brasil, 2010.  

FALLANI, B. Execução consciente: gatilho certo para atrais os shoppers. 
Postado em 20/09/2017. Disponível em: https://www.nielsen.com/br/pt/press-
room/2017/Execucao-consciente-o-gatilho-certo-para-atrair-os-shoppers.html. 
Acesso em 22 dez. 2018. 

FILHO, E.M. Tendências do Varejo 4.0. Postado em 20/06/2018. Disponível 
em: <https://ecommercenews.com.br/noticias/tendencias/varejo-4-0-
conectividade-entre-loja-fisica-e-digital-rompe-barreiras-do-setor/.  
Acesso em: 31 out. 2018. 

FUSCO, C. Varejo mira loja conectada para aumentar as vendas. Jornal 
Folha de São Paulo de 30/01/2012., Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/23018-varejo-mira-loja-conectada-
para-aumentar-as-vendas.shtml. Acesso em: 29 nov. 2017.  

GUIDOLIN, S. M.; COSTA, A. C. R. DA; NUNES, B. F. Biblioteca Digital 
Conectando indústria e consumidor : desafios do varejo brasileiro no mercado 
global. Produção BNDES - Artigos, v. 1, p. 57–61, 2009.  
 
GUMMESSON, E. Relationship Marketing in the New Economy. Journal of 
Relationship Marketing, 2002.  
 
HSU, Y. Driving innovation through design-oriented strategies. Emeraldinsight, 
v. 33 Issue: 6, pp.1-3, 2017. 
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GLOSSÁRIO 

 

4P’s: termo utilizado para definir os pilares do marketing estratégicos: ponto, 
público, produto e preço. 
 
APP: aplicativo digital. 
 
BRAINSTORMING: ou tempestade de ideias, é uma técnica de dinâmica de 
grupo desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou 
de um grupo que. 
 
BUSINESS INTELLIGENCE (BI): ou Inteligência de Negócios utilizada para 
dar suporte na gestão das empresas, através da coleta de dados, organização, 
análise, compartilhamento e monitoramento fornecendo informações para a 
tomada de decisão.  
 
CALL CENTER: centro de atendimento ou centro de contato. 
 
CONSUMER EXPERIENCE: a experiência do cliente de uma interação entre 
ele e uma organização, produto e serviço. 
 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): é um termo em inglês 
traduzido como Gestão de Relacionamento com o Cliente. 
 
DESIGN THINKING: é o conjunto de métodos e processos para abordar 
problemas, relacionados a análise de conhecimento e propostas de soluções. 
 
DISRUPTIVO: é um termo que descreve a inovação tecnológica, produto, ou 
serviço, com características "disruptivas", que provocam uma ruptura com os 
padrões, modelos ou tecnologias já estabelecidos no mercado.  

E-COMMERCE: comércio eletrônico, modalidade de comércio que realiza suas 
transações financeiras por meio de dispositivos e plataformas eletrônicas, 
como computadores e celulares.  

ERP: Sistema Integrado de Gestão. 

FEEDBACK: informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua 
mensagem, e que serve para avaliar os resultados da transmissão. 
 
GAP: descompasso ou disparidade. 
 
INTERACTIVITY: termo usado para interatividade, interação. 

INTERNET: rede mundial de computadores interligados. 

KNOW-HOW: é um termo em inglês que significa literalmente "saber como". É 
o conjunto de conhecimentos práticos adquiridos por uma empresa ou um 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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profissional e está diretamente relacionado com inovação, habilidade e 
eficiência na execução de determinado serviço. 

MARKETING: estratégia empresarial de otimização de lucros por meio da 
adequação da produção e oferta de mercadorias ou serviços às necessidades 
e preferências dos consumidores, recorrendo a pesquisas de mercado, design, 
campanhas publicitárias, atendimentos pós-venda. 

MULTICANAL: acesso a múltiplos pontos de contato (loja física, loja online, 
venda direta e/ou televendas) pelo consumidor, e age de forma independente.  

OMNICHANNEL: integração entre a oferta de canais de vendas, promoções e 
relacionamento com o consumidor, representa a evolução do varejo multicanal, 
e, proporciona ao consumidor uma experiência completa e satisfatória por meio 
de todos os canais de compras disponíveis.  

PRICE: termo em inglês para preço. 
 
RANKING: classificação ordenada de acordo com critérios determinados. 
 
REPORT: é uma palavra em inglês que significa relatório, parecer, prestação 
de contas. 
 
RETAIL: termo em inglês para varejo. 
 
RFID:  etiqueta para identificação por radiofrequência.  

 
SHOPPER: é a pessoa que realiza uma compra, sendo ela consumidora ou 
não.  
 
SHOPPERMARKETING: é a ciência que estuda o comprador. 
 
SMARTPHONE: é um celular que combina recursos de computadores 
pessoais, com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio 
de programas e aplicativos, executados pelo seu sistema operacional. 
 
STAKEHOLDER: significa público estratégico e descreve uma pessoa ou 
grupo de interesse para uma empresa ou negócio e que é relevante para 
projetos e planos de atuação. 

STORE: termo em inglês para loja. 

TABLET: um tipo de computador portátil, de tamanho pequeno, fina espessura 
e com tela sensível ao toque (touch screen).  

TICKET: bilhete ou cupom. 

VAREJO 4.0: a reinvenção do varejo na era digital, concilia as tendências da 
internet com o mundo real para aprimorar a experiência de compra e o 
relacionamento com o cliente. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – FORMULÁRIO DE PESQUISA APLICADA A EQUIPE DE 
VENDAS  
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APÊNDICE 2 – FORMULÁRIO DE PESQUISA APLICADA AOS CLIENTES  

O acesso ao formulário em meio digital, está no site survio.com, no 

endereço: https://www-1.survio.com/survey/d/S9L7Y9J7S5J6R3X4I. 
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APÊNDICE 3 – APRESENTAÇÃO DO TREINAMENTO REALIZADO PARA 
EQUIPE DE VENDAS  
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