
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE MERCADO DRIVE-THRUTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LUIS EDUARDO VANCETTO BORGES, DANILO KENEZ EIRAS, TAMER BECHARA LEALAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): GIORGIO ARNALDO ENRICO CHIESAORIENTADOR(ES): 



1. Resumo 

Os modelos varejistas sempre estiveram se modificando para se adequar aos 

hábitos e padrões de consumo da sociedade, que por sua vez, também se 

modificam constantemente. Devido ao grande desenvolvimento tecnológico dos 

últimos anos, esses movimentos foram intensificados, o que pressionou os varejistas 

a se adequarem. O trabalho em questão apresenta um novo modelo mercadista que 

tem como foco atender os novos comportamentos e anseios da sociedade moderna, 

oferecendo uma alternativa mais rápida e cômoda para a realização de compras 

domésticas de pequenas quantidades. A proposta desse projeto é de que o 

consumidor realize todo o processo de compra dentro de seu veículo, de forma que 

o tempo gasto seja menor do que o de um mercado tradicional. 

 

2. Introdução 

Nos últimos anos, devido à vinda de grandes redes mundiais do varejo, o cenário 

nacional sofreu intensa modificação e modernização no setor de varejo. Essas 

modificações, acirradas pela competição juntamente com os novos comportamentos 

dos consumidores, tem possibilitado o desenvolvimento de novos conceitos que tem 

como objetivo atrair os consumidores através de maior conforto e praticidade no 

momento da compra. O modelo drive-thru (do inglês, drive through) já foi explorado 

em muitas áreas do varejo, contudo no Brasil, os modelos existentes que mais se 

aproximam do mercado drive-thru operam com pedidos através da internet e sua 

retirada em horário marcado, não havendo a possibilidade de realização de um 

pedido no próprio local e o recebimento no mesmo instante. Em vista disso, o 

presente trabalho tem como objetivo apresentar um modelo de mercado drive-thru 

cujo objetivo é permitir maior facilidade e comodidade para o cliente no momento de 

realizar suas compras. 

 

3. Objetivos 

Os objetivos deste trabalho de pesquisa seriam: Desenvolver e operacionalizar um 

modelo de mercado drive-thru, cuja finalidade seja fornecer um serviço que facilite o 

atendimento ao público que busca rapidez e conveniência na realização de compras 

de reposição para as necessidades cotidianas, permitindo que o cliente entre e saia 

do sistema em um tempo significativamente menor que o dos modelos, já existentes, 



de minimercados (ex.: Pão de Açúcar Minuto, Extra Perto, Dia%) e supermercados, 

sem a necessidade de sair do veículo. 

 

4. Metodologia 

Em relação a essa definição, a pesquisa proposta é caracterizada como pesquisa 

qualitativa, pois apresenta características segundo Bryman (1989) definiu, como por 

exemplo: 

• O pesquisador observa os fatos sob a óptica de alguém interno à 

organização. 

• A pesquisa busca uma profunda compreensão do contexto da situação.  

• A pesquisa enfatiza o processo dos acontecimentos, isto é, a sequência dos 

fatos ao longo do tempo.  

• O enfoque da pesquisa é mais desestruturado, não há hipóteses fortes no 

início da pesquisa. Isso confere à pesquisa bastante flexibilidade. 

A pesquisa qualitativa preocupa-se com fatos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações 

sociais existentes. Como no caso tais fatores seriam: Alteração do hábito dos 

consumidores, necessidade de modernização e implementação de novas 

tecnologias no varejo, e o fato do consumidor não procurar mais somente o produto 

em si, mas sim serviços que agregam valor a este produto. 

Em relação aos objetivos propostos deste trabalho, o método de pesquisa que mais 

se ajusta a esta Tese é o Estudo de Caso. “Investiga um fenômeno atual, em 

ambiente natural, possibilitando o desenvolvimento de novas teorias e aumentar o 

entendimento sobre eventos reais e contemporâneos” (GIL, 1996).  

Justifica-se a pesquisa como sendo um Estudo de Caso, pois a proposta do trabalho 

é desenvolver um mercado que opere de maneira diferente do convencional, 

implementando sistemas e técnicas existentes, porém que nunca foram utilizadas 

em conjunto com esse objetivo em questão. E o estudo é direcionado visando à 

melhoria da qualidade de vida das pessoas através de um conceito inovador que 

não existe no mercado, proporcionando algo novo para a sociedade. 

 

5. Desenvolvimento 

Referentes ao desenvolvimento estão sendo coletados dados em campo (visitas a 

mercados de bairros, minimercados) e foi fornecida por um mercado de bairro 



localizado na Zona Leste uma extensa base de dados, sendo o objetivo utilizar estes 

dados para definir:  

 Produtos mais vendidos (mix de produtos) 

 Ticket médio 

 Quantidade de itens por compra 

 Horários e dias de pico 

Como parte do desenvolvimento do trabalho proposto está sendo desenvolvida a 

estrutura de layout interno e externo. O Layout interno será definido e dividido 

através de segmentos e categorias de produtos, o mesmo irá operar através do 

sistema de picking para coleta dos produtos necessários a cada compra nova que 

for realizada, e será utilizado o sistema Kanban para controle do estoque. 

Através do sistema de picking, e do estudo de movimentos, será possível determinar 

o tempo operacional necessário para realizar a coleta do pedido, que posteriormente 

irá refletir no tempo de fila do sistema. 

6. Resultados preliminares 

Segue abaixo uma prévia do layout definido para o projeto em questão. 

Os próximos passos serão: Refinamento dos dados afim de definir o ticket médio de 

compras, e o mix de produtos que irá ser comercializado,  definição do tempo de 

operação através do estudo de movimentos, e a partir desse estudo, definição final 

dos maquinários necessários para a operação. 
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