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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – Administração 

A POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DA MERCEARIA FLORES – UM ESTUDO 

SOBRE A PERCEPÇÃO DOS CLIENTES EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS E 

SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA  

 

1. RESUMO 
 

Com o grande e competitivo mercado dos supermercados, cada vez mais 

clientes buscam praticidade e conforto ao realizarem suas compras, portanto as 

empresas buscam cada vez mais a satisfação de seus clientes em relação aos 

seus produtos e serviços, com isto, o objetivo deste artigo é identificar a satisfação 

da clientela da Mercearia Flores em relação ao seu atendimento e produtos, para 

analisar a possibilidade de expansão do estabelecimento. A metodologia utilizada 

foi uma pesquisa de campo, com coleta de dados realizada através de 

questionários aplicados aos moradores do bairro e bairros vizinhos, clientes da 

empresa. Os resultados evidenciaram que a mercearia tem um grande potencial 

de expansão, pois a maioria dos quesitos consultados satisfazem a necessidade 

do seu público alvo, mesmo com a forte concorrência de mercado, ela consegue 

se manter competitiva. 

Palavras chaves: Satisfação, viabilidade e expansão. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o SEBRAE por mais fortes que sejam os supermercados ou 

hipermercados sempre haverá espaços para as mercearias, já que não 

conseguem atender a demanda da população, e o mercado que as mercearias 

atingem não são de grande interesse, porque elas atendem a clientela residente 

do bairro que necessitam dos produtos com urgência. A mercearia pode oferecer 

atendimento e serviço personalizados, como venda com anotações das compras 

em “cadernetas”, chegando até mesmo os laços de amizade entre o proprietário 

do negócio e seu cliente.  

O diferencial da mercearia é o atendimento que por sua vez, a circulação de 



clientes é menor e com isto há uma aproximação maior entre consumidor e 

empresa, o que facilita analisar melhor quais são as reais necessidades de seus 

clientes, identificar o que precisa ser melhorado no estabelecimento, como por 

exemplo, oferecer melhores opções de pagamentos, ter um atendimento prioritário 

com uma boa conversa pela aproximação por estarem sempre comprando 

naquele estabelecimento, ou até mesmo porque são vizinhos e mantém uma boa 

convivência e enquanto realizam as compras colocam o papo em dia. 

Outro fator importante é que o cliente não precisa enfrentar filas, não precisa 

se deslocar até outro ponto da cidade para realizar uma compra rápida, já que 

eles têm praticamente boa parte do que necessitam bem do lado da sua casa, e 

com a mesma qualidade dos produtos que os supermercados. 

 

3. OBJETIVO 
  

Este artigo tem como objetivo demonstrar a possibilidade de expansão da 

Mercearia Flores, através de uma pesquisa realizada com seus clientes para 

identificar a percepção dos clientes em relação aos produtos, setores e 

atendimento oferecidos pela empresa. 

 

4. METODOLOGIA  
 

  Pesquisa classificada como natureza básica com fins descritivos, e os 

meios caracterizados como de campo através da aplicação de um questionário 

direcionado aos clientes da empresa. 

 
Pesquisa de campo e feita no local onde ocorre o fenômeno, incluindo 
entrevistas, aplicação de questionários. O estudo de caso é o circunscrito a 
uma ou poucas unidades, entendidas essa como uma pessoa, uma família, um 
produto, uma empresa, um órgão publico, uma comunidade ou mesmo um país. 
(JUNIOR, 2007 p.81) 

 

O universo total da pesquisa foi composto por 3.378 pessoas, considerando 

os clientes do bairro e bairros vizinhos à Mercearia Flores, segundo PSF do 

Jardim Municipal, os dados foram coletados em uma amostra probabilística 

aleatória simples de 97 pessoas com uma margem de erro de 10% de acordo com 



a tabela de ARKIN & COLTON (1963). 

 

Pode se definir um questionário como técnica de investigação composta por um 
conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o proposito de obter 
informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 
expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. 
(GIL 2008, p121) 

 

O questionário foi instrumento de pesquisa utilizado para coleta de dados, no 

qual foi aplicado nos dias 30 de junho, 4, 10 e 17 de julho do ano de 2013, 

contendo 23 questões fechadas e 02 abertas.  

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Não importa qual o tamanho do estabelecimento, seja ele de grande, médio 

ou pequeno porte o que os clientes buscam é satisfação no preço, produto e 

principalmente o atendimento, porque se este for de qualidade irá satisfazê-los, às 

vezes as pessoas nem necessitam do produto ou serviço, mas compram pelo 

prazer de serem bem recepcionados pelo estabelecimento e não querem ser 

apenas mais um cliente e sim ser o cliente. 

Segundo KOTLER (2000), um negócio precisa ser visto como um processo 

de satisfação do cliente, não como um processo de produção de mercadorias. Os 

produtos são transitórios, mas as necessidades básicas e os grupos 

de clientes são eternos. 

A grande competitividade por produtos e serviços faz com que as empresas 

acabem deixando de lado a satisfação do seu cliente, o que é um ponto muito 

importante, pois do que adianta ter um excelente produto se não um atendimento 

de boa qualidade para com os clientes, tudo é um misto, não basta apenas que os 

produtos saiam de seus estoques e sim proporcionar um atendimento que atraia 

esse público alvo, que o torne diferenciado dos demais e o mais importante, 

satisfazer de todas as maneiras a necessidade seus clientes porque sem eles, a 

empresa não consegue se manter no mercado, portanto é primordial pensar no 

cliente, ou melhor, se colocar como ele para oferecer-lhe satisfação e excelência. 

O grande diferencial é saber ouvir o cliente, ele indicará qual a melhor maneira 



que a empresa deverá proceder para satisfazê-lo, e como nos dias de hoje eles 

estão cada vez mais informados, consequentemente se tornaram mais exigentes, 

só assim a empresa alcançará a qualidade desejada, ou melhor, ela precisará 

buscar constantemente a qualidade ideal porque o mercado sempre estará em 

constantes mudanças, mas o principal de tudo é saber o que o cliente almeja no 

momento certo e com o atendimento certo para atingir o objetivo, que é a busca 

de satisfação em relação ao seu produto e o seu serviço prestado. 

Pensando em um mercado que melhor atenda seu consumidor a Mercearia 

Flores se instalou em um bairro com um excelente ponto de mercado, se 

localizando na região central do bairro. Um fator que influencia muito a empresa é 

a localização, pois a mesma se encontra a 4 km do centro da cidade, onde fica 

localizado o supermercado mais próximo. O que é perceptível é que a mercearia 

se encontra em uma região onde a maioria dos moradores é de classe baixa, 

facilitando a realização de suas compras, onde a mercearia utiliza o sistema de 

caderneta oferecendo opções de pagamentos diversificados e oferecendo 

produtos de setores como açougue e padaria.  

 

6. RESULTADOS 

 

Após a pesquisa de campo os dados foram coletados, tabulados e 

analisados, demonstrando nos gráficos os objetivos estabelecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1 – Satisfação do cliente em relação ao atendimento 

 
           Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 
 

 

Como se pode analisar no gráfico 1, 34% dos clientes estão muito satisfeitos 

com o atendimento oferecido pela mercearia Flores e 66% satisfeitos, 

demonstrando que são bem atendidos, recebem informações adequadas quando 

requisitadas, demonstrando um grande potencial neste quesito. Os clientes 

citaram informalmente, no momento em que respondiam o questionário, que 

gostam de comprar na mercearia, pois há um momento de entrosamento, onde se 

sentem bem à vontade, ou só vão até a mercearia para conversarem com as 

proprietárias e acabam realizando compras. Outro ponto que pode se destacar é o 

horário de funcionamento que também faz parte do atendimento, e encontram-se 

satisfeitos porque a mercearia trabalha em horários especiais como os 

supermercados maiores da cidade, oferecendo maior comodidade para seus 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 2 – Grau de credibilidade em relação ao cliente 

 
        Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 
 
 

O gráfico 2, mostra a credibilidade do cliente em relação à mercearia, onde 

99% disse que a mercearia transmite credibilidade, ou seja, eles sentem confiança 

em comprar no estabelecimento, contra 1% que disse que não. O que é um fator 

de extrema importância, porque mostra o grande potencial de mercado na região 

onde está instalada. 

 

Gráfico 3- Satisfação do cliente em relação à qualidade dos produtos 

 
      Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 
 



 Já em relação aos produtos, 19% se declaram muito satisfeitos, 65% 

satisfeitos, enquanto 16% pouco satisfeitos, o que indica que a mercearia oferece 

produtos com boa qualidade, podendo competir com os supermercados. 

Mostrando então que 84% dos clientes estão satisfeitos, indicando um ponto 

positivo para a empresa, ganhando cada vez mais a confiança de seus usuários, 

pois sabem que a procedência de seus produtos é de confiabilidade.  

 

Gráfico 4 – Satisfação do cliente em relação ao setor do açougue 

 
        Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 
 

Observa-se que 7% estão muito satisfeitos, 86% satisfeitos e 7% pouco 

satisfeitos. Provando que o setor é de grande relevância para a expansão da 

empresa, uma vez que é o único estabelecimento que contém açougue no bairro, 

fortalecendo o seu potencial competitivo com essa estratégia, que não foi 

planejada e representa um grande diferencial para a empresa, totalizando 93% de 

satisfação por parte dos clientes.  

 

 

 

 

 

 



Gráfico 5 – Satisfação do cliente em relação ao setor da feirinha 

 
        Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 

Com 82% de satisfação, nota-se a potencialidade que o setor tem perante a 

mercearia, ressaltando que os clientes podem desfrutar de hortaliças e legumes 

de boa procedência e fresquinhos, visando assim um conforto para seus 

consumidores, pois encontram tudo perto de suas residências.  

 
  Gráfico 6- Satisfação do cliente em relação ao setor padaria 

 
      Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 



O setor de padaria é o mais concorrido do bairro, pois há muitos 

concorrentes oferecendo este serviço. Mesmo assim, o grau de satisfação dos 

clientes da mercearia foi de 76%, 5% muito satisfeitos e apenas 19% insatisfeitos, 

onde nota-se que a empresa está atendendo de maneira satisfatória seus clientes. 

Este é outro diferencial, pois ela abre às 6h00 para revender pão e outros 

produtos para o café da manhã, além de diversos itens de uso matinal.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo sendo de pequeno porte, a mercearia consegue se manter no 

mercado, uma vez que os grandes supermercados não conseguem atender a 

demanda e eles não a enxergam como uma ameaça, pois ela atende 

preferencialmente o bairro onde está instalada. 

De acordo com a pesquisa desenvolvida, dos 97 entrevistados, 34% 

encontram-se muito satisfeitos e 66% satisfeitos podendo perceber que a 

mercearia consegue satisfazer seus clientes em relação ao atendimento atingindo 

um dos objetivos propostos, e um fato interessante é que há mais de uma 

mercearia no bairro e quando os clientes necessitam de algum produto que a 

Mercearia Flores não tem no momento ela indica para seu cliente ir ate a 

Mercearia Renascer que é sua concorrente direta. 

Isto faz com que a mercearia ganhe cada vez mais credibilidade, porque faz 

o consumidor se sentir o cliente e não apenas mais um, pois mostra que está se 

importando realmente com o que ele precisa e não apenas em vender seu produto 

e ganhar seu dinheiro. Este foi um dos pontos mais importantes na pesquisa, 

porque mostra realmente que a mercearia se importa com seus clientes e os 

satisfazem, indicando até seu concorrente para não deixar seus clientes sem um 

determinado produto naquele momento, mostrando um novo modelo de gerência. 

A maioria dos clientes ficaram satisfeitos com os diversos produtos que a 

mercearia dispõe, como se pode observar nos gráficos 3 ao 6, mostrando que a 

mercearia tem um grande potencial, mesmo apesar de ter uma infraestrutura um 

pouco menor, consegue atender satisfatoriamente seus clientes. Eles avaliaram 



muito bem a limpeza do local, como os produtos são expostos, a sua localização 

que é de suma importância para qualquer tipo de empreendimento, e a variedade 

de produtos, que obteve um percentual de satisfação elevado. 

 Em suma o resultado foi plenamente satisfatório, evidenciando que a 

pesquisa indica que há possibilidade de expansão, já que o mercado potencial 

está satisfeito com os produtos e serviços da empresa, ressaltando que o próximo 

passo será a elaboração de um plano de negócio com a análise financeira para o 

estudo da viabilidade dessa expansão.  
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