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1. Resumo 

O presente trabalho evidência a importância do setor supermercadista 

em acompanhar as mudanças no perfil do consumidor e como tem se 

destacado neste novo cenário, conduzido pelos avanços globais e da 

tecnologia da informação. A pesquisa destaca ainda a maneira em que o 

supermercadista esta aderindo às novas tendências de mercado e de que 

forma eles fazem uso dessa ferramenta para se tornarem mais competitivos 

e atrair novos consumidores. 

2. Introdução  

  O varejo consiste nas atividades de negócio envolvido na venda de 

qualquer produto ou prestação de qualquer serviço aos consumidores finais, 

englobando um conjunto de atividades de negócio que adiciona valor ao 

produto ou serviço vendido, sendo o ultimo estagio do processo de 

distribuição que é geralmente caracterizado pelo contato mais estreito com 

os consumidores ou adquirentes do produto ou serviços (MATTAR, 2011). 

   De acordo com Parente; Barki (2014) na ultima década, o varejo 

sofreu transformações tanto de nível global como no Brasil. Mundialmente, 

as empresas varejistas ganharam forças, tornando-se grandes 

conglomerados. No Brasil, houve uma maior concentração empresarial em 

diversos ramos varejista, principalmente no setor de supermercados.  

     As fusões e aquisições tornaram-se uma constante nos últimos 

anos, deixando o mercado mais complexo e muito mais profissional. Além 

disso, o movimento da globalização se intensificou tanto com empresas 

multinacionais aumentando sua participação no país, como empresas 

brasileiras se internacionalizando. Os consumidores buscam no varejo uma 

experiência diferenciada, não basta apenas que o varejista saiba comprar e 

vender, mas o objetivo passa a ser, encantar o consumidor, que está cada 

vez mais conectado a uma sociedade globalizada (PARENTE; BARKI, 

2014). 

  Para Morgado; Gonçalves (2001), a variedade de formatos de 

empresas e o comportamento do consumidor são faces de uma mesma 

moeda quando se analisa uma organização varejista. Por estar em contato 

direto com os clientes, a empresa tem grande capacidade de adaptação e 

recriação de formas de comercialização. No varejo, mais do que em outros 



setores da economia, a abordagem Darwiniana1 da seleção das espécies 

continua a valer na totalidade, ou seja, quem não se adapta morre. 

 Compreender o consumidor é uma função essencial do marketing 

para que o profissional da área possa cumprir plenamente seus objetivos no 

desenvolvimento, na produção e na colocação no mercado de bens e 

serviços apropriados e capazes de satisfazer as necessidades e os desejos 

dos consumidores, contribuindo, assim, efetivamente para o sucesso do 

negócio (SAMARA; MORCH, 2005). 

Segundo Kotler; Keller (2013), os profissionais do setor varejista 

precisam ter uma boa capacidade de farejar tendência, de modo que 

possam empreender ações a tempo de transformar uma mudança em uma 

oportunidade lucrativa, em vez de uma ameaça capaz de minar os lucros.  

A perspectiva é que os supermercadistas estejam atentos a essas 

mudanças no comportamento do consumidor para fazer uso das tendências 

certas para seu publico alvo, e garantir que o cliente fique cada vez mais 

satisfeito. O importante é dar o primeiro passo de acordo com a aceitação do 

consumidor, pois é ele quem dita o momento certo de adotar uma inovação.  

3. Objetivo 

O objetivo desta pesquisa é evidenciar a importância do setor 

supermercadista fazendo uso das novas tendências de mercado para o 

setor, analisando os impactos das mudanças de comportamento do 

consumidor e sua influencia no processo de compra, como forma de obter 

vantagem competitiva e agregação de valor a sua marca. 

4. Metodologia 

Para o desenvolvimento deste trabalho cientifico será realizada 

inicialmente uma pesquisa bibliográfica abordando os principais temas do 

trabalho, tais como, o mercado varejista, comportamento do consumidor e as 

tendências no setor supermercadista. A principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma 

gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente (GIL, 2002). O próximo passo será a realização de uma 

pesquisa de campo, em dois supermercados sendo um de grande porte e 

                                                           
1
 Darwiniana a doutrina darwinista diz que os ambientes "selecionam" os organismos mais adequados 

para habitar determinado lugar, o que Darwin chamou de "seleção natural". 



outro de médio porte no município de Fernandópolis-(SP). Para coleta de 

dados serão utilizados dois instrumentos: um questionário com os 

consumidores e uma entrevista com os empresários do setor. 

Os dados levantados serão analisados, interpretados e por fim 

utilizados para fundamentação deste trabalho, que tem como principio 

mostrar a importância do uso das novas tendências de mercado para o setor 

supermercadista como diferencial competitivo. 

5. Desenvolvimento 

Inicialmente será desenvolvida uma pesquisa sobre o mercado varejista, 

para evidenciar o uso das tendências para o setor. Em seguida serão 

realizados os seguintes passos: Elaborar e aplicar um questionário com os 

consumidores desse seguimento; Elaboração e aplicação da entrevista com 

os gestores de dois supermercados do município de Fernandópolis- (SP). 

Por meio desses dados levantados será realizada uma analise e 

interpretação para confeccionar uma proposta final para este trabalho. 

6.  Resultados preliminares 

Verificar e evidenciar a importância do uso das novas tendências de 

mercado para o setor varejista que atuam no segmento de supermercados, 

Com o intuito de fidelizar seus clientes e agregar valor à empresa, 

aumentando sua participação de mercado. 
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