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Inovação em Supermercados – Estudo de Multicasos  

 

1. RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar como supermercados gerenciam 

o processo de inovação. O estudo é de natureza exploratória e descritiva com a 

realização de três estudos de casos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O varejo supermercadista de pequeno porte, em pequenas cidades, é 

extremamente competitivo. Destaca-se a grande quantidade de minimercados e 

mercados existentes, a falta de recursos humanos qualificados, recursos financeiros 

escassos, formação precária dos gestores e as dificuldades de implementar 

inovações tecnológicas, de processo, de marketing e gestão organizacional, dentre 

outros fatores. 

Uma das características do setor varejista de médio e grande porte é sua 

capacidade de inovação tecnológica, de processo, marketing e organizacional. Os 

pequenos supermercados têm dificuldades para competir com a mesma capacidade 

pelos custos necessários ao processo de inovação. Contudo, estudiosos da 

inovação em pequenas empresas defendem a necessidade de implementar 

inovação como condição para aumentar a capacidade competitiva das pequenas 

empresas (TIDD, et AL, 2008). 

Considerando o exposto, o problema de pesquisa que se pretende investigar é: 

como se dá o processo de gestão da inovação em pequenos supermercados? 

3. OBJETIVOS 

      Analisar a forma como supermercados gerenciam o processo de inovação. 

Como objetivos específicos, busca-se: 1) descrever e analisar o contexto de atuação 

do setor supermercadista de pequeno porte; 2) descrever e analisar as inovações 

para supermercados de pequeno porte; 3) identificar e analisar inovações adotadas 

por pequenos supermercados da cidade de Paranaíba-MS. 

4. METODOLOGIA 

O estudo é de natureza exploratória e descritiva (VERGARA, 2009; ROESCH, 

2012). Estão sendo realizados três estudos de casos supermercados da cidade de 
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Paranaíba-MS, denominados de Supermercado “A”; “B” e “C” (YIN, 2010). Os dados 

estão sendo coletados a partir de três fontes: 1) entrevistas; 2) documentos e; 

observação (VERGARA, 2009; ROESCH, 2012; SILVERMAN, 2009). Análise dos 

dados será realizada com a técnica síntese cruzada de casos (YIN, 2010). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O Manual de Oslo (2005) define quatro tipos de inovações que encerram um 

amplo conjunto de mudanças nas atividades das empresas: inovações de produto, 

inovações de processo, inovações organizacionais e inovações de marketing. 

      Inovações de produto incluem-se bens e serviços totalmente novos e 

aperfeiçoamentos importantes para produtos existentes. Inovações de processo 

representam mudanças significativas nos métodos de produção e de distribuição. As 

inovações organizacionais referem-se à implementação de novos métodos 

organizacionais, tais como mudanças em práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas da empresa. As inovações de marketing 

envolvem a implementação de novos métodos de marketing, no design do produto e 

na embalagem, na promoção do produto e sua colocação no mercado (MANUAL DE 

OSLO, 2005; TIDD et al, 2008). 

De acordo com Bernades (2011) está em execução em supermercado do país, 

inúmeras inovações de diversas naturezas, incluindo projeto-piloto e etiquetas 

eletrônicas de prateleira. Resteq (2013) faz referência a inúmeras inovações, 

citando, por exemplo, a importância dos terminais de consulta que facilitam a vida do 

cliente. Muitas outras inovações podem contribuir nas operações internas e externas 

dos supermercados, com clientes, fornecedores, governos e outros stakeholders 

(BERNANDES, 2011; RESTEQ, 2013). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O município de Paranaíba conta atualmente com 10 supermercados.  Foram 

considerados para estudo os três maiores. Os dados parciais demonstram a 

existência, no supermercado “A”, de 12 Chek-outs e terminas de consulta preço 

modelo GERTEC 505, no supermercado “B”, 8 Check-outs e terminais de consulta 

preço modelo GERTEC Busca Preço, e no “C”, foram encontrados 8 Check-outs, 

não foram identificados terminais de consulta preço. 
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Os dados parciais sugerem que os supermercados da cidade de Paranaíba-MS 

estão em um estágio incipiente de inovação. Os dados iniciais demonstram que as 

principais inovações estão relacionadas aos processos internos como mudança de 

layout e exposição de produtos dentro dos supermercados. Apenas no 

supermercado C foi identificada a utilização de inovação no relacionamento com o 

cliente que se da a partir de informes de produtos e preços via facebook. A análise 

dos parcial dos dados não permitiu o aprofundamento das estratégias de gestão da 

inovação nos supermercados identificados, bem como dos impactos para os 

supermercados e fornecedores.   
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