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Justificativa: 

O Procon-JF, visando desenvolver ações educativas que orientem os
consumidores a fazer melhor uso do dinheiro, vem através desta pesquisa
buscar compreender a relação existente entre a disposição dos produtos nos
supermercados e a influência na decisão de compra do consumidor. Isso
porque as ações de marketing estão cada vez mais voltadas a fazer com que
os consumidores gastem mais e comprem por impulso. 
Sendo assim, entender as estratégias usadas pelos supermercados para
chamar a atenção dos consumidores e informar estas estratégias possibilitará
que o consumidor tome decisões mais assertivas no momento das compras e
façam melhor uso dos recursos financeiros dos quais dispõem. 
Em estudo exploratório, sobre o tema da pesquisa, foi possível identificar um
conjunto de estratégias e métodos que buscam fazer com que o consumidor,
ao entrar em um supermercado, tenha o máximo possível de conforto e
posteriormente adquira mais produtos, mesmo que não sejam de
necessidade imediata. Essas estratégias vão desde uma simples música que
soa ao fundo dos alto falantes, até mesmo ao tamanho dos carrinhos
disponíveis no supermercado para uso (observa-se que a presença de cestas
é infinitamente inferior ao número de carrinhos). 
Logo, ao entrar em um supermercado para fazer uma compra, pode-se dizer
que o consumidor está entrando num universo preparado e sistematizado
para atrair a sua atenção e incentivar suas compras, assim buscando
obviamente o maior lucro possível. Esse universo é marcado pela disposição
dos produtos nas gôndolas, onde a altura dos olhos se tem os produtos com
maior margem de lucro, acima dos olhos aqueles menos adquiridos ou
adquiridos eventualmente, e por fim, abaixo os produtos que são vendidos
constantemente, porém com margem de lucro menor que os dispostos na
altura dos olhos.
No que se refere aos preços, uma consideração a se fazer é a questão da
disposição dos valores dos produtos em supermercados considerados como
vendedores em atacado. Observa-se que o valor unitário dos produtos são
colocados com fonte menor na parte superior do layout de preço, e no preço
de maior exposição está inserido um valor menor do mesmo produto, porém
com uma observação importante mas também em pequena fonte, a famosa
frase " a partir de". Vale frisar que todos esses padrões não são de ordem
obrigatória, logo, há a possibilidade de não serem encontrados em alguns
casos.



Identificar se a forma como os mercados organizam os produtos vendidos
influenciam na decisão de compras dos consumidores;
Identificar quais as organizações mais comuns existentes nos mercados
da cidade e para qual público esta organização é mais atrativa; 
Identificar se a organização dos produtos faz com que o consumidor
circule mais pelos mercados para adquirir produtos de primeira
necessidade como alimentação e produtos de limpeza;
Identificar as estratégias utilizadas para a venda de produtos para
crianças; 
Identificar as estratégias utilizadas para a venda de produtos para jovens; 
Identificar as estratégias utilizadas para a venda de produtos para adultos; 
Verificar com os consumidores quais são os produtos que acabaram
comprando e que não estavam no planejamento; 
Identificar se há diferença de padrão de exposição de produtos em
bairros mais populares, centrais e de classe média. 

Objetivos: 

 

Consumidores, de diferentes faixas etárias e níveis de renda. 

Público-alvo: 

 

Tirar fotos das áreas de entrada dos mercados buscando identificar
quais são as primeiras imagens que os consumidores percebem ao
chegar nos mercados; 
Fazer plantas baixas dos mercados com a disposição de cada área de
venda;
Tirar fotografias das gôndolas de áreas variadas do mercado, visando
identificar as estratégias utilizadas para a disposição dos produtos; 
Estudo sobre a organização dos mercados e estratégias de venda e
marketing para diferentes públicos e faixas etárias;
Pesquisa online, via Google Formulários, a partir de questionário com
questões fechadas; 
Análise dos resultados e elaboração de relatório de pesquisa. 

Metodologia: 



As estratégias de vendas, que os supermercados adotam, influenciam e fazem parte
do cotidiano do consumidor que se desloca até o supermercado;

Foi possível constatar que o mercados são pensados e organizados para influenciar
o consumo e decisões dos consumidores;

Não foram observados padrões diferentes em bairros de classes sociais diferentes,
há não ser a área física do mercado, que em bairros considerados nobres se mostra
maior;

Uma das redes pesquisadas se destacou com relação ao setor de bebidas, bem
como com relação à orientação para a proibição de venda de bebidas para menores
de 18 anos de idade, o que demonstra que, estratégias educativas não prejudicam o
poder de venda das redes, uma vez que a rede pesquisada tem lojas em todo o
país; 

A estratégia de colocar flores na entrada dos mercados também evidencia uma
tendência de demonstrar preocupação com as questões ambientais, dando a
impressão ao consumidor de que os demais produtos do mercado são frescos e de
boa qualidade; 

Foi destaque na pesquisa presencial o número de gôndolas estilizadas e com
propaganda de determinadas marcas, reforçando a ideia de marketing de que boas
propagandas influenciam na venda dos produtos;

Foi possível observar a preocupação dos mercados com a organização das
gôndolas, das fileiras e também dos diferentes setores, de forma a tornar a
experiência de compra agradável para o cliente, mas lucrativa para o
estabelecimento; 

Foi observada a mudança no tamanho dos carrinhos de compra, sendo mais
comum encontrar carrinhos maiores, confirmando a estratégia de utilizar carrinhos
maiores o que dá a falsa impressão de que os carrinhos estão vazios e que o
consumidor está comprando pouco o que, em algumas situações pode incentivar a
comprar mais. 

ACHADOS DA PESQUISA



Abaixo elaboramos ilustrações de plantas baixas com o objetivo de apresentar
modelos de organização dos mercados percebidos na pesquisa presencial

Produtos selecionados para incentivar compras por impulso

É importante que o consumidor fique atento, pois os mercados são organizados com o objetivo de que as
pessoas fiquem mais tempo dentro do estabelecimento, incentivar a compra de produtos que não estavam no
planejamento de compras e gastar mais. As plantas são imagens ilustrativas e não correspondem a dimensão
em escala real dos mercados. Sua veracidade está na distribuição dos produtos em seus setores.

Produtos de primeira necessidade no fundo do local

Os corredores tem o objetivo de facilitar a circulação e também orientar os
consumidores  para que encontrem os produtos com maior facilidade

Produtos selecionados para incentivar compras por impulso



 DISPOSIÇÃO DOS PRODUTOS NO MERCADO E AS ESTRATÉGIAS PARA
AUMENTAR O CONSUMO 

FLORES NA ENTRADA DO MERCADO

Ao entrar nos supermercados é possível observar algo comum na maioria dos mercados
visitados, a disposição de flores na entrada. As flores na entrada do mercado são uma estratégia
para atrair os consumidores para este novo ramo de negócios dos mercados, além de poder ser
considerado um cartão de visita da loja e demonstrar interesse pela natureza, passar a ideia de
que todos os produtos da loja são frescos e possuem boa qualidade. 

 



BEBIDAS ALCOÓLICAS

A  Bebidas alcoólicas e aperitivos são colocados, na maioria dos mercados, logo no início da loja.
Também foi observado um estabelecimento que disponibiliza as bebidas alcoólicas no final do
mercado para evitar que crianças tenham acesso e contato direto com as bebidas. Há estratégias
variadas para a ampliação da venda, como: gôndolas mais organizadas de forma a facilitar a
localização das marcas e variedades, gôndolas personalizadas, posicionar as bebidas junto a
outros produtos que complementares como, por exemplo, perto de salgadinhos e carnes e ainda
a oferta de brindes. 

 



BEBIDAS ALCOÓLICAS

Na maioria dos mercados foi possível observar a presença de placas restringindo a venda de
bebidas a menores de 18 anos, como também a presença de algumas placas alertando sobre os
riscos à saúde ao consumir estes produtos (bebidas alcoólicas e fumo). Vale destacar que muitas
das placas são colocadas de forma discreta, fora de um primeiro contato visual, onde o
consumidor não consegue se atentar com facilidade.

 



BEBIDAS ALCOÓLICAS
 A maioria dos mercados colocam as bebidas logo na entrada, chamando a atenção do
consumidor, logo na entrada do estabelecimento, assim como apresentado na planta baixa a
seguir. No entanto, foi possível observar que o Carrefour de Juiz de Fora adota disposição diversa
a percebida na maioria dos estabelecimentos, pois coloca as bebidas na parte de traz do
mercado, próxima às carnes, além disso faz alerta que chama a tenção para a proibição de venda
de bebidas para os menores de 18 anos, como apresentado na foto a seguir. 

 

Alerta fotografado no
Carrefour de Juiz de Fora

no dia da pesquisa
presencial

Produtos selecionados para incentivar compras por impulso



ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS

O setor de cereais e grãos, onde ficam os alimentos não perecíveis como arroz, sal, fubá, entre
outros, são colocados no final das lojas para induzir o cliente a caminhar por todo o mercado.
Assim, ao buscar esses produtos, que geralmente são os que levam o consumidor aos mercados,
o consumidor passa por todo um corredor com vários outros produtos, que nem sempre estão
previstos em sua compra naquela ocasião.

 



caminhos diretos ( mais próximos) pelos quais o consumidor teria que passar para chegar á
esses alimentos.

 
 

Observa-se a quantidade de produtos em diversas gôndolas que o consumir é obrigado a passar.

Produtos selecionados para incentivar compras por impulso

Produtos selecionados para incentivar compras por impulso



ESTRATÉGIAS DE VENDAS

Alguns produtos, incluindo os mais caros, podem ser colocados na altura dos olhos
propositalmente, sobretudo aqueles que atendem a um público jovem, adulto ou idoso. Outro
método utilizado consiste em um contrato entre o mercado e algum produto específico, no qual,
o fornecedor paga um valor para ocupar esses espaços e ficar em destaque.

 



ESTRATÉGIAS DE VENDAS

No espaço destinado à fila do caixa também é possível observar muitos produtos voltados para o
público infantil e que podem influenciar no valor total da compra. 

 

ESTRATÉGIAS DE VENDAS

Produtos voltados para as crianças ficam, geralmente, na parte inferior das gôndolas por ser uma
altura que a criança pode alcançar.

 



ESTRATÉGIAS DE VENDAS

Marcas fazem acordos para colocar propaganda no início dos corredores para ficarem em
destaque seja por meio de stand ou banner. Logo, ao passar de um corredor para o outro, o
consumidor se depara com todo um espaço dedicado ao produto de tal marca. Além da
divulgação que influencia o consumidor a procurar por aquele determinado produto ou marca
exposta.

 



ESTRATÉGIAS DE VENDAS

São colocados produtos de forma estratégica no começo dos corredores, que podem ser trocados
semanalmente, de acordo com o interesse a ser alcançado. Seja por preço, chamando atenção do
cliente ou por uma parceria entre o mercado e o fornecedor com o objetivo de ter mais
visibilidade.

 



ESTRATÉGIAS DE VENDAS

A padaria também é localizada no fundo para fazer com que o consumidor percorra pelo
mercado ao se dirigir até o setor de sua localização. Geralmente também é localizada próxima
aos setores de frios e laticínios, para facilitar a compra de produtos complementares. 

 



Observação na planta baixa

Produtos selecionados para incentivar compras por impulso

Produtos selecionados para incentivar compras por impulso



ESTRATÉGIAS DE VENDAS

O primeiro corredor que o consumidor tem contato após a entrada, é o do bazar, cosméticos,
higiene, descartáveis, entre outros. Desse modo, esses produtos são colocados em destaque
para chamar a atenção do consumidor logo ao entrar, uma vez que se não vistos, dificilmente são
comprados de modo casual.

 



Observação na planta baixa

Produtos selecionados para incentivar compras por impulso

Produtos selecionados para incentivar compras por impulso



ESTRATÉGIAS DE VENDAS

 

 

Carrinhos grandes induzem o
consumidor a comprar mais, logo
nos supermercados sua quantidade
supera a de outros meios de se
carregar o produto, como cestas e
carros menores. 

Este modelo de cesta é encontrado
em menor quantidade nos
estabelecimentos, pois com eles o
consumidor tem a exata noção do
peso que irá carregar, além de
comportarem poucos produtos. 

Neste modelo de carrinho de
compras as crianças ficam com
melhor visão das gôndolas e
conseguem influenciar nas compras
dos familiares. 



ESTRATÉGIAS DE VENDAS

Setores de alimentos considerados naturais, como o hortifruti, geralmente estão dispostos em
lugares distantes da entrada, em detrimento dos produtos enlatados e de alto teor calórico, que
geralmente estão no caminho até o hortifruti. Assim é destinado todo um espaço para vendas
desses alimentos ( legumes, verduras, frutas).

 

Legumes e verduras limpos
e organizados influenciam

na decisão de compra. 
Variedade de produtos que

são visualizadas no
caminho até o hortifruti



Observação na planta baixa

Produtos selecionados para incentivar compras por impulso

Produtos selecionados para incentivar compras por impulso



ESTRATÉGIAS DE VENDAS

Produtos em grande quantidade de estoque ou próximo a data de validade aparecem em oferta
com estratégias diferenciadas (carrinhos cheios ou stand na entrada, freezers, mesas de
decoração etc). Dessa forma, ao ver grande quantidade o consumidor já assimila esses produtos
a uma promoção. No entanto, no caso de produtos com a data de vencimento próxima, é
necessário a sinalização.

 



ESTRATÉGIAS DE VENDAS

Como técnica para influenciar o consumidor, os mercados disponibilizam produtos
complementares com o intuito de vender juntamente a outro produto (por exemplo: petiscos no
setor de bebidas).

 

Petiscos

Petiscos

Petiscos

Dicas de combinação de produtos;
Deixar espaços vazios nas prateleiras, pois dá a sensação de que o produto
vende muito e rápido; 
As cores são propositais para que se destaquem dos produtos; 
Corredores mais estreitos obrigam as pessoas a aguardarem a vez para passar
e assim acabam vendo outros produtos; 
Corredores longos obrigam os consumidores a passarem por produtos que não
pretendem comprar.

São estratégias de vendas:

Etiquetas amarelas



ESTRATÉGIAS DE VENDAS

Em todos mercados pesquisados foi possível observar a exposição de produtos na fila de espera
do caixa. Isso também como uma estratégia de marketing e vendas, uma vez que na fila de
espera com tempo ocioso, o consumidor pode sentir a necessidade de adquirir mais produtos,
geralmente produtos alimentícios industrializados. 

 



Observação na planta baixa

Em vermelho a localização dos produtos, em verde o caminho da fila de espera

Produtos selecionados para incentivar compras por impulso

Produtos selecionados para incentivar compras por impulso



ESTRATÉGIAS DE VENDAS

Foi possível perceber a disposição de panfletos com os anúncios e ofertas semanais, de modo a
guiar o consumidor de acordo com o que o mercado oferece em promoção. Assim com um
panfleto na mão o consumidor se inteira, já no começo de sua compra, sobre os produtos e
pode ser ser induzido a buscar pela oferta, independente de estar ou não no seu planejamento
de compras.

 

Os cartazes são uma estratégia para chamar a atenção dos
consumidores e também incentivar as compras por impulso. 



ESTRATÉGIAS DE VENDAS

Nos supermercados que trabalham com atacado e varejo, é notável nos preços dos produtos, a
maior exposição do valor do mesmo no atacado. Assim o valor no varejo que pode ser o que o
consumidor também busca nessas redes é colocado em menor fonte e área, assim podendo
confundir o consumidor sobre o preço do produto, uma vez que o menor valor são seguidos da
frase “a partir de”, também em menor exposição.

 
ATACADO

VAREJO

A PARTIR DE



RESULTADOS DA PESQUISA ONLINE

 

Na primeira questão da pesquisa online, onde foi perguntado sobre o gênero do
consumidor, 65,5% selecionaram o feminino e 34,5% masculino. Logo pode se inferir que
os próximos gráficos que evidenciam o resultados estão em linhas gerais sumariamente
atrelados ao perfil de consumidor adotado pelo gênero feminino ( isso não excluí os 34,5%
do gênero masculino, por isso o termo " linhas gerais").

Dos 84 respondentes do questionário, 50 estão entre 18 e 60 anos, isso  mostra que em
linhas gerais, o resultados obtidos são correspondentes a parcela economicamente ativa
da população (que fazem parte da força de trabalho do país influindo em sua economia,
ou também os que estão aptos a fazerem parte). Logo, os próximos gráficos  estão
atrelados ao consumidor que geralmente ainda exerce uma função laborativa na
sociedade.



RESULTADOS DA PESQUISA ONLINE

 
 

A maioria dos respondentes (33) indicou possuir uma renda mensal de 5 ou mais salários
mínimos. Outros 15 consumidores responderam que ganham entre 3 e 4 salários mínimos.
Percebe-se então que mais da metade dos consumidores respondentes da pesquisa ganham
acima de 3 salários mínimos, o que reflete o perfil de um consumidor com disponibilidade de
compra maior do que a média da população brasileira,  população esta que ganha em média,
segundo o IBGE (2019) R$ 2.261,00, o que correspondia a pouco mais de 2 salários mínimos da
época, em que era R$ 1100,00.

Nota-se que 35 dos respondentes possuem pós graduação completa, e 14 dos respondentes
possuem ensino superior completo, juntamente a 4 consumidores que possuem pós graduação
incompleta, isso corresponde que 53 dos 84 respondentes já concluíram o ensino superior.
Nota- se então que, em linhas gerais, o perfil do consumidor respondente desta pesquisa é de
um consumidor inserido na parcela de população economicamente ativa, com grande poder
aquisitivo em relação a maioria da população, e com alto nível de escolaridade, o que pode
refletir uma maior atenção e prevenção as estratégias adotas pelos supermercados.



RESULTADOS DA PESQUISA ONLINE

 

Observa-se que 58,3% dos entrevistados planejam suas compras antes de ir ao mercado. Assim,
o consumidor (o aqui respondente, e também com o perfil geral já traçado anteriormente)
mesmo que podendo ser influenciado por estratégias de marketing, geralmente já tem em mente
o que busca no supermercado. Isso reforça uma certa educação financeira do consumidor, onde
que o planejamento é aliado do consumo consciente.

Dos 84 respondentes, 69 informaram que não costumam ir aos mercados com crianças. Isso
demonstra que o consumidor, em suma maioria, ao ir aos supermercados também não abrem
espaço para a possibilidade de serem influenciados por gastos oriundos dos desejos de
crianças, tendo em vista que as mesma apesar de não fazerem parte da população
economicamente ativa, também são grandes consumidores.



RESULTADOS DA PESQUISA ONLINE

 

Dos respondentes do questionário, 22,6% afirmaram que costumam comprar produtos estando na
fila do caixa. Logo, mesmo em menor número do que aqueles que não compram, evidencia certa
efetividade das estratégia de prateleiras com produtos pensados para influenciar o consumo
próximo as filas de caixa, como mostrado na parte de estratégias de vendas. Se somado o número
de respondentes que marcaram a opção " às vezes " evidencia ainda mais a efetividade dessa
estratégia, uma vez que marcado  essa opção a estratégia certamente já funcionou em algum
momento para influenciar aquele consumidor. Destaca-se que também que 48,8% não costumam
pegar produtos, o que coincide com os dados de pessoas que planejam sua compra antes de ir ao
supermercado.

Fica explícito nessa questão como as estratégias de campanhas publicitárias possuem poder de
persuasão sobre o consumidor, onde 62 dos 84 entrevistados já foram influenciados por essas
campanhas ao menos uma vez. Evidencia também que essas influencias atingem o consumidor
indiferentemente do poderio econômico e do nível de escolaridade. Logo, os supermercados ao
produzirem campanhas publicitarias conseguem atingir uma vasta gama de consumidores em busca
de produtos que estejam ou não procurando, por isso tais campanhas aparecem constantemente
como mostrado na seção de estratégias de vendas.



RESULTADOS DA PESQUISA ONLINE
Mais da metade dos respondentes afirmam que observam se o supermercado, que frequentam,
normalmente utilizam estratégias de vendas em uma seção, isso mostra que as estratégias
adotadas pelos supermercados são notadas e percebidas pelos consumidores. Logo, fica
perceptível que o consumidor, parte desta pesquisa. além de se planejar para fazer suas compras,
também possui um olhar observador ao realizar suas compras.

 

Quanto a efetividade das estratégias de vendas adotas pelos supermercados, fica claro que sua
influencia na compra do consumidor existe, mesmo que não constantemente, como mostra o
alto número de respondentes que selecionaram a resposta "Às vezes" (38). Contudo, vale
ressaltar que o perfil geral de consumidores, aqui observados, tende a um maior poder
aquisitivo, logo esses índices podem variar de acordo com uma amostra maior de respondentes
e de mais diferentes rendas.

 



TEXTO CRÍTICO
 

Economia comportamental e a organização dos mercados
 

Uma das formas para entender a organização da disposição de produtos nos mercados é o conhecimento sobre
psicologia econômica ou economia comportamental. Esse campo de estudo observa como os grupos populacionais,
gestores e indivíduos tomam decisões econômicas, bem como os processos emocionais e cognitivos estão por trás
destas decisões. 

A economia comportamental aborda que o ser humano é irracional, porém previsível, sendo algumas das decisões,
passíveis de hábitos. Daniel Kahneman, um dos teóricos da área, propõe que existem duas maneiras do cérebro
realizar o processamento: O sistema 1 (rápido e automático) e o sistema 2 (lógico). O primeiro é o que age de
maneira mais ágil, movido pela emoção, uma maneira mais intuitiva. O segundo, se trata de um sistema mais lento,
baseado em cálculos e regras, sendo sequencial. Existem situações de predominância para o sistema 1, como por
exemplo quando vemos um copo caindo e rapidamente tentamos segurá-lo, ou quando freamos o carro ao avistar
um pedestre atravessando, por exemplo. Já o sistema 2, trabalha em situações de maior impacto. Especialistas
afirmam que, em média, tomamos 35 mil decisões por dia e 95% delas acontecem no sistema 1. Uma das análises
desse campo aborda as tentações, sendo elas maiores ou menores, responsáveis por nos fazer agir, diante de
diversas situações. Como exemplo, quando não finalizamos uma compra online, o marketing aparece de diversas
maneiras, por mensagens de e-mail, anúncios e notificações sobre o produto e similares, de maneira bem simples,
assim como é feito com os produtos que se situam próximos aos caixas do mercado e em toda a sua organização.

A disposição dos produtos nos mercados é planejada tendo como referência fatores observados nos hábitos de
consumido do público alvo dos estabelecimentos, como fatores culturais, valores e hábitos compartilhados por um
grupo social, tendo impacto na maneira como consome, por exemplo, em período de quaresma no Brasil, percebe-
se queda da venda da carne vermelha e alta da venda de peixe, dentro do tópico cultural, também a faixa etária,
ocupação, etnia, entre outros, são considerados. 

Outros fatores influenciam os consumidores na hora da compra, tais como: sociais, familiares, celebridades em seus
trabalhos e redes sociais, pessoais e psicológicos. Os fatores pessoais e psicológicos estão voltados para a maneira
de abordar o consumidor em potencial. A maneira de abordar um consumidor jovem, não será a mesma que um
idoso, pela distinção dos grupos.  Também a ocupação, pode identificar necessidades de produtos específicos, tais
como capacetes de proteção para trabalhadores de obras, motoboy e roupas esportivas para professores de
educação física, por exemplo. 

Para montar as estratégias de marketing que influenciam os consumidores no momento das compras, muitas
empresas realizam pesquisa de mercado para decidir onde abrir e qual tipo de consumidor poderá atingir. Assim
decidem entre, mercados de atacado, mercados gourmet, mercados populares, e realizam estudos para agradar
exatamente ao seu público alvo, precificando e oferecendo os produtos corretos para o público alvo.

Nessa pesquisa, o PROCON, teve como objetivo trazer a tona quais são as estratégias utilizadas pelos
supermercados para tentar influenciar as escolhas dos consumidores com estratégias de marketing, uma vez que a
compra por impulso está interligada com questões marketing, levando o consumidor a adquirir, muitas vezes, sem
avaliar a necessidade do produto. Como por exemplo,  produtos na altura dos olhos, e muitas vezes, nem é
percebido os itens das prateleiras superiores. Ainda, na cultura ocidental, os corredores são observados da
esquerda para a direita, geralmente, são expostos os produtos de maior receita ao lado esquerdo dos de menor
receita. Os produtos infantis ficam expostos nas prateleiras baixas para que estejam ao seu alcance e vista. 

Logo, conhecer as estratégias utilizadas pelos estabelecimentos para chamar a atenção dos consumidores, bem
como o planejamento das compras são fortes aliados para que o consumidor faça escolhas dentro do seu
orçamento, a partir de suas reais necessidades e evite as compras por impulso. 
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