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RESUMO 
 

A questão central desta tese doutoral é de conhecer as mudanças que aconteceram no consumo e no 

comportamento do consumidor  tendo como unidade espacial de análise o comércio tradicional (no 

Centro comercial e bairro Brasil) e Shopping Conquista Sul em Vitória da Conquista-BA, 

correlacionado o consumo com as variáveis geográficas e socioeconômicas. Os autores lidos para 

subsidiar a presente tese foram Max Weber (1947), Karl Marx, Engls (1884), Keynes (1983), 

Bourdieu (1979), Baudrillard (1995), Pintaudi (1989), Santos (1996), Moreno (2011), Martinez-Rigol 

(2010), Carreras (2013), dentre tantos outros.O método escolhido para realizar o presente trabalho é 

bastante eclético, no qual consiste em uma ampla e variada leitura entre livros, artigos, teses, 

dissertações, jornous e periódicos de autores latino-americanos e também europeus. Contém um 

estudo quantitativo-descritivo, também qualitativo e documental, cujo objetivo principal é de 

descrever as relações quantitativas entre as variáveis independentes espaciais e socioeconômicas 

estudadas correlacionadas à variável dependente consumo estabelecento relações causais. Foram 

utilizados dois questionários distintos, sendo um específico para os consumidores e outro com os 

empresários/logistas e também entrevistas semi-estruturadas com os presidentes e diretores da – CDL 

e Shopping. Também foi feita uma pesquisa secundária no IBGE; SEI, dentre tantas outras fontes  

exploradas, sendo os dados espacializados em mapas temáticos. As análises foram confirmadas por 

testes de significância e confiabilidade, e também medidas de dispersão e tendência central. percebeu-

se que tanto os fatos inusitados como os já esperados aconteceram no presente estudo. Assim, 

descobriu-se com a investigação, que este novo formato do varejo representou impactos significativos 

na economia local e regional e também culminou em novos hábitos de consumo por parte dos 

conquistenses e das cidades circuvizinhas. Apesar de o shopping apresentar um modelo de consumo 

inovador, global e modernizante, os consumidores conquistenses ainda preferem consumir no mercado 

dito tradicional. Esta preferência pelo consumo no mercado a céu aberto é inclusive superior ao 

consumo via e-commerce (lojas virtuais). Em média, os consumidores se deslocam semanalmente para 

o centro da cidade, a fim de consumir. Já quanto ao shopping, a periodicidade de consumo é mensal, 

como predominância nos dias de quinta-feira a domingo e feriados. O consumo está se ampliando 

gradativamente entre os bairros periféricos, tornando independentes e autossuficientes na oferta de 

produtos e serviços, entre eles os bairros do lado leste da cidade: Candeias, Alto Maron, Felícia dentre 

outros, e do lado oeste, Patagônia, Zabelê e o próprio bairro Brasil que, embora estando mal avaliado 

entre os quesitos satisfação do consumidor e demais atributos de periodicidade no consumo (ficando 

com uma média de visitação semestral) ainda é o segundo bairro em melhor oferta de produtos e 

serviços de Vitória da Conquista. Os maiores índices de satisfação do consumidor foram com relação 

ao shopping Consquista Sul que apresentou como melhores preditores de consumo a infraestrutura 

física (possuir estacionamento, segurança, climatização, entretenimento) e como piores atributos os 

altos preços dos produtos e serviços. Já para o Centro comercial, os melhores preditores foram 

variedade de produtos e serviços, tradicionalismo, equipamentos públicos e privados, e bons preços no 

varejo. Já para o bairro Brasil, os melhores determinantes de consumo foram para bairrismo, boa 

vizinhança, bairro de domicílio (os próximos) cosmética pública favorável; Os maiores achados deste 

trabalho indicaram a variável espacial “estado civil” como bom preditor de consumo e bairro de 

domicílio, com ótimos índices de confiabilidade e significância. Os mapas cognitivos deram muita 

contribuição para estudar a localização dos pontos, afirmando em sua totalidade que os custos de 

manutenção e operação no shopping são muito elevados se comparando ao comércio tradicional, o que 

culmina com elevação dos preços finais, Também os mapas cognitivos confirmaram as maiores 

vantagens de se consumir nos três espaços. 

Palavras-chave: Consumo. Satisfação. Bairros. Shopping. Medidas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The central question of this doctoral thesis is to know the changes that happened in consumption and 

consumer behavior taking as spatial units of analysis the traditional trade (at the mall and Brazil 

neighborhood) and Shopping Conquista Sul in Vitoria da Conquista, Bahia, correlated the 

consumption with the geographical and socioeconomic variables. The authors read to support this 

thesis were Max Weber (1947), Karl Marx, Engls (1884), Keynes (1983), Bourdieu (1979), 

Baudrillard (1995), Pintaudi (1989), Santos (1996), Moreno ( 2011), Martinez-Rigol (2010), Carreras 

(2013), among many others.The method chosen to carry out this work is quite eclectic, which consists 

of a wide and varied reading of books, articles, theses, dissertations, jornous and periodicals of Latin 

American authors and also European. It contains a quantitative descriptive also qualitative and 

documental study, whose main objective is to describe the quantitative relationships between spatial 

and socioeconomic independent variables correlated with the dependent variable consumption 

estabelecento causal relationships. two different questionnaires were used, being specific to consumers 

and the other with entrepreneurs / gists and also semi-structured interviews with the presidents and 

directors - CDL and Shopping. There was also a secondary search at IBGE; I know, among many 

other sources explored, and the data spatially in thematic maps. The analyzes were confirmed by tests 

of significance and reliability, as well as measures of dispersion and central tendency. it was realized 

that both the unusual facts as already expected happened in the present study. Thus, it turned out to 

research, this new retail format represented a significant impact on the local and regional economy and 

also resulted in new consumption habits by the conquistenses and neighborhood cities. Although the 

shopping present a model of innovative, global and modernizing consumption, conquistenses 

consumers still prefer to consume in the traditional market said. This preference for consumption in 

the open air market is even higher than the consumer via e-commerce (online stores). On average, 

consumers moving weekly to the city center in order to consume. As for the shopping, the frequency is 

monthly consumption, as predominance in the days from Thursday to Sunday and holidays. 

Consumption is increasing gradually from the suburbs, becoming independent and self-sufficient in 

the supply of goods and services, including the neighborhoods on the east side of the city: Candeias, 

Alto Maron, Felicia among others, and the west side, Patagonia, Zabelê and Brazil itself neighborhood 

that while being poorly rated among the questions customer satisfaction and other timing attributes in 

consumption (getting an average six-monthly visits) is still the second quarter in a better range of 

products and services from Vitoria da Conquista. The highest consumer satisfaction ratings were 

regarding conquers South mall who presented the best predictors of consumption physical 

infrastructure (own parking, security, HVAC, entertainment) and as worst attributes the high prices of 

goods and services. As for the shopping center, the best predictors were variety of products and 

services, traditionalism, public and private facilities, and good prices at retail. For Brazil 

neighborhood, the determinants of consumption were best for localism, good neighborhood, home 

neighborhood (the next) favorable public cosmetic; The major findings of this study indicated the 

spatial variable "marital status" as a good predictor of consumer and home district, with excellent 

levels of reliability and significance. The cognitive maps given much contribution to study the location 

of points, stating in its entirety that maintenance and operating costs at the mall are very high 

comparing to the traditional trade, culminating in rising consumer prices, also the cognitive maps 

confirmed the biggest advantages of consuming the three spaces. 

 

Keywords: Consumption. Satisfaction. Neighbourhoods. Shopping. Measures. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

 

La pregunta central de esta tesis doctoral se propuso conocer los cambios que ocurrieron en el 

consumo y el comportamiento de los consumidores que toman como unidades espaciales de análisis 

del comercio tradicional (en el centro comercial y el Barrio Brasil) y Shopping Conquista Sul de 

Vitoria da Conquista, Bahía, correlaciona la el consumo con las variables geográficas y 

socioeconómicas. Los autores leídos para apoyar esta tesis fueron Max Weber (1947), Carlos Marx, 

Engels (1884), Keynes (1983), Bourdieu (1979), Baudrillard (1995), Pintaudi (1989), Santos (1996), 

Moreno ( 2011), Martínez-Rigol (2010), Carreras (2013), entre muchos otros.El método elegido para 

llevar a cabo este trabajo es bastante ecléctica, que consta de una amplia y variada lectura de libros, 

artículos, tesis, disertaciones, jornous y publicaciones periódicas de autores latinoamericanos y 

también de Europa. Contiene un estudio descriptivo cuantitativo también estudio cualitativo y 

documental, cuyo principal objetivo es describir las relaciones cuantitativas entre variables 

independientes espaciales y socioeconómicos correlacionados con el consumo variable dependiente 

estabelecento relaciones causales. También había una búsqueda secundaria en el IBGE; Sé que, entre 

muchas otras fuentes exploradas, y los datos espacialmente en mapas temáticos. Los análisis fueron 

confirmados por pruebas de significación y la fiabilidad, así como medidas de dispersión y tendencia 

central. se dieron cuenta de que tanto los hechos como inusuales ya que se espera que ocurrió en el 

presente estudio. Por lo tanto, resultó que a la investigación, este nuevo formato minorista representó 

un impacto significativo en la economía local y regional y también dio lugar a nuevos hábitos de 

consumo por parte de los conquistenses y ciudades circuvizinhas. A pesar de que el carro de presentar 

un modelo de consumo innovadora, global y la modernización, conquistenses consumidores todavía 

prefieren consumir en el mercado tradicional, dijo. Esta preferencia por el consumo en el mercado al 

aire libre es incluso mayor que el consumidor a través de comercio electrónico (tiendas online). En 

promedio, los consumidores en movimiento semanal al centro de la ciudad con el fin de consumir. En 

cuanto a las compras, la frecuencia es de consumo mensual, como el predominio en los días de jueves 

a domingos y festivos. El consumo está aumentando gradualmente desde los suburbios, llegando a ser 

independiente y autosuficiente en el suministro de bienes y servicios, incluyendo los barrios en el lado 

este de la ciudad: Candeias, Alto Maron, Felicia entre otros, y el lado oeste, Patagonia, Zabelê y Brasil 

mismo barrio que al ser mal clasificado entre la satisfacción del cliente y otra pregunta momento 

atributos en el consumo (que consigue una media de visitas semestrales) sigue siendo el segundo 

trimestre en una mejor gama de productos y servicios. El más alto de los consumidores índices de 

satisfacción eran sobre vence Shopping Conquista Sul que presentó los mejores predictores de la 

infraestructura física de consumo (aparcamiento propio, seguridad, climatización, entretenimiento) y 

peor que atribuye los altos precios de los bienes y servicios. En cuanto al centro comercial, los mejores 

predictores fueron variedad de productos y servicios, el tradicionalismo, pública y baño privado, y 

buenos precios al por menor. Para el Barrio de Brasil, los determinantes del consumo eran mejores 

para el localismo, buen barrio, vecindad casa (el siguiente) favorables cosméticos pública; Las 

principales conclusiones de este estudio indicaron que el "estado civil" variable espacial como un buen 

predictor de los consumidores y distrito de residencia, con excelentes niveles de fiabilidad y 

significado. Los mapas cognitivos dado mucho aporte para el estudio de la localización de puntos, 

indicando en su totalidad que los costos de mantenimiento y operación en el centro comercial están 

muy alto en comparación con el comercio tradicional, que culminó en el aumento de los precios al 

consumidor, también los mapas cognitivos confirmaron la mayores ventajas de consumir los tres 

espacios. 

 

Palabras clave: Consumo. Satisfacción. Barrios. Comerciales. Medidas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A capacidade definitiva de um homem não está nos momentos de 

conforto e conveniência, mas nos períodos de desafios e controvérsias. 

 

Martin Luther King 

 

A introdução de um trabalho científico se trata do que será feito de forma sequencial, 

ou seja, o que o leitor encontrará pela frente (GIL, 1991). Deve dar uma ideia clara e concisa 

do assunto, expor as razões que levaram o pesquisador a fazer o trabalho em questão. Deve 

mencionar o “estado da questão”, ou seja, outros estudos, pesquisas e conclusões relacionadas 

com o assunto tratado. Situa o projeto no contexto do tema escolhido, devendo permitir um 

nivelamento dos conhecimentos, possibilitando a compreensão do que vai ser apresentado ao 

longo do projeto. Podendo, na concepção de Antônio Carlos Gil (1991) conter um breve 

histórico do sobre o tema a ser abordado. 

A parte introdutória deve apresentar a tríade metodológica, ou seja, os problemas, os 

objetivos e as hipóteses, além da justificativa e dos procedimentos a serem adotados para 

desenvolver o raciocínio, visando orientar o leitor a respeito do assunto a ser tratado. Devem 

ser evitadas retrospectivas históricas demasiadamente longas e apresentação dos resultados, 

bem como a revisão bibliográfica contida não necessita ser exaustiva, devendo apenas conter 

o necessário para o embasamento dos pressupostos do trabalho. No último parágrafo deve ser 

apresentada a formatação do estudo: Páginas capitulares ou capítulos e seções/tópicos 

(DEMO, 1996). Após esclarecer o conteúdo que deve conter a presente página capitular, 

denominada Introdução, na concepção de Gil (1991) e Marconi e Lakatos (2003), a 

introdução deverá discorrer a respeito do trabalho em questão. Assim sendo e feitas estas 

rápidas considerações a respeito da contextualização desta página capitular, segue a 

introdução. 

Em um cenário de alta complexidade e de rápidas transformações políticas, 

tecnológicas, sociais, culturais, ambientais e econômicas, motivadas pelos processos de 

globalização e modernização, mudam a cultura, o comportamento dos consumidores e 

empresas e trabalhadores do mundo inteiro. A lógica produtiva e os novos formatos dos 

negócios definitivamente ingressaram na era da globalização, das avançadas tecnologias e dos 

novos perfis empresariais de todos os continentes. 

Torna-se imprescindível, portanto, implementar novas adaptações e ajustes às 

constantes mudanças na dinâmica mercadológica moderna, de forma a atender aos novos e 



44 

 

inexoráveis formatos do varejo e perfil dos “novos” consumidores, assim como das tendências 

do mercado, principalmente nas relações existentes no mundo do consumo, a fim de 

proporcionar aos atores da cadeia produtiva (indústria-distribuidor-atacadista-varejista-

consumidor), reciprocidade nas trocas e nos elos do processo, desde a indústria, passando 

pelos distribuidores, atacadistas, varejistas até chegar aos consumidores, através da sociedade 

de consumo. 

Em consequência dos efeitos da globalização e modernização, as mudanças nos 

paradigmas do mercado nos diversos formatos de negócios querem eles em mercados abertos, 

shoppings centers, ou mesmo em mercados virtuais, foram as principais tendências que 

afetaram as cidades e o varejo mundial, brasileiro e baiano nos últimos anos, chegando até 

Vitória da Conquista, o lócus da pesquisa. Vale aqui ressaltar que as grandes metrópoles 

internacionais além de pioneiras nas novas criações e inovações, influenciam e exportam suas 

criações e tendências para os demais países, através da mídia eletrônica, sobremaneira. Assim, 

os varejistas são intermediários que servem de elo entre os produtores, atacadistas e os 

consumidores e tornam mais eficientes e acessíveis (ou não) as transações entre todos.  

De acordo com Blecher (1996), o processo de modernização do comércio, tendo por 

base as grandes organizações varejistas, está em pleno desenvolvimento. Os sistemas mais 

modernos de vendas, como hipermercados, lojas de departamentos, galerias, lojas de 

conveniência e shopping Centers, estão aumentando sua participação de forma muito 

significativa no mercado brasileiro. No momento, devido ao grande crescimento da 

concorrência e competitividade, inclusive estrangeira, não basta somente uma administração 

eficiente: é preciso antecipar às tendências do mercado, conhecer o perfil do consumidor e 

satisfazê-los da melhor maneira e, se possível, superar suas expectativas a fim de otimizar e 

ampliar o consumo. 

A empresa orientada para o mercado pretende alcançar seus objetivos ofertando 

produtos ou serviços que os compradores desejem consumir. Dentro deste contexto, o 

conceito de satisfação do cliente (seja lá pelo produto, atendimento, ambiente ou dimensão 

espacial) tem uma importância vital no pensamento e na prática do marketing. Assim, 

confirmando o que descrito acima e de acordo com Kotler (1995, p.23), “satisfação é o nível 

de sentimento de uma pessoa, resultante da comparação do desempenho (ou resultado) de um 

produto em relação a suas expectativas”.  

Adicionalmente ao exposto, percebe claramente nas leituras empreendidas para a 

construção desta tese,que o Brasil passa nesses últimos anos por uma situação duplamente 

difícil em sua história. Por um lado, carrega toda a herança do atraso e do baixo 
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desenvolvimento, a exemplo dos componentes históricos em sua trajetória (que serão 

abordados com maior profundidade no capítulo específico que versa sobre a participação do 

Estado na economia), quer enquanto consumidor, regulador ou mesmo produtor e ofertante de 

produtos e serviços para os consumidores finais e também cidadãos), e, por outro lado, está 

submetido, como todo o mundo, a uma nova ordem mundial representada pela configuração 

de uma sociedade pós-moderna, pós-industrial, da qual não pode se afastar ou se isolar. A 

combinação dessas duas ordens de situações produz algumas mazelas e refluxos do 

desenvolvimento, pois, de um lado a aceleração do consumo, mas também dos resquícios 

deste consumo em classes ditas “excluídas”, causando problemas sociais, econômicos e 

culturais existentes. 

 De um outro lado, os traços históricos de um país em desenvolvimento se 

constrastando com experiências inovadoras de gestão tanto nas empresas e instituições 

públicas, quanto privadas, que vem sendo implantadas com êxito no Brasil nos últimos anos, 

como bem retrata Antônio Kandir (1997) apud Leite (2004) quando comenta – 

metaforicamente – que o Brasil precisa pegar o bonde muito veloz (trem bala) do 

desenvolvimento, mas possui uma mala muito pesada e grande, aqui representada pelos 

atrasos sociais e exclusões sociais. Assim, se o Brasil pára para levantar e segurar a grande 

mala, perderá a carona do trem bala, de forma que ou ele “ponga” em um dos vagões e deixa a 

“mala” para trás ou ele segura a mala e deixa o trem do desenvolvimento passar, de forma que 

não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, como uma sendo excludente da outra. 

No influxo das discussões suscitadas a respeito dos paradigmas envolvendo o 

consumidor bem como o varejo, impõe-se uma reflexão mais profunda focalizando os agentes 

da cadeia produtiva bem como os indicadores de engajamento dos consumidores nos novos 

formatos do varejo de Vitória da Conquista, a fim de conhecer a realidade bem como os 

fatores do micro, meso e macro ambiente que impactam positiva ou negativamente na escolha 

espacial do ambiente de consumo: Mercado do comércio tradicional e Shopping Conquista 

Sul, assim como os estilos, símbolos e bens a serem adquiridos nesta “nova” conjuntura da 

sociedade do consumo. 

 Apesar das diversas concepções desenvolvidas ao longo do tempo sobre o consumo 

e o comportamento do consumidor, vale dizer que muito longe ainda estão de explicar a 

tamanha complexidade deste importante campo do conhecimento. Contudo, o presente estudo 

buscará subsídios alicerçados nas pesquisas científicas, referências bibliográficas e pesquisas 

secundárias e de campo a fim de contribuir para o entendimento e desmistificação do assunto 

em questão. 
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Neste contexto, as empresas, através dos seus modelos e processos de gestão têm 

sido levadas a uma revisão cíclica e constante das teorias administrativas e de suas práticas 

gerenciais, bem como instigadas a conhecer o mercado e entender o comportamento dos 

consumidores e consumo nas cidades urbanas, a fim de propor novas soluções para e interferir 

nos cenários, através da obtenção de maiores e melhores achados sobre o este importante e 

instigante tema no Brasil e no mundo.   Assim, para melhor desenvolver um debate através de 

um raciocínio lógico, coerente e sequencial, este trabalho adentrará nas áreas de geografia 

comercial, economia e, – superficialmente – nas Teorias da Administração a fim de subsidiar 

como pano de fundo as discussões sobre uma das grandes áreas da administração, que é o 

Marketing, não somente para resgatar na história alguns legados deixados para explicar o 

consumo, como a era Henry Ford, Henry Fayol e Frederick W. Taylor (Teorias Clássicas do 

século XIX), como também adentrar no Behaviorismo (através do comportamento humano, 

tendo como exemplo a Teoria de Maslow) a fim de convergir para o fenômeno consumo e 

comportamento do consumidor nas cidades urbanas. 

Dito isso, este estudo pretende investigar o consumo e o comportamento do 

consumidor frente aos novos formatos comerciais do varejo em Vitória da Conquista a fim de 

identificar hábitos e percepções em relação ao consumo dos conquistenses  e demais 

consumidores flutuantes (em maior quantidade do sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais) 

ou potencias que cirulam pela “metrópole do sudoeste” dos diversos produtos e serviços das 

diversas classes sociais em shopping centers e também em ambientes denominados de 

“mercado tradicional”, ou “comércio  tradicional a céu aberto”. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 Para Gil (1991) e Serra Negra (2003), a problemática deve ser construída definindo o 

seu contexto histórico. Como surge? Em que situação se encontra? Que características 

apresentam? Em que circunstâncias surgiram o problema? A questão maior – Pode ser uma 

lacuna em termos de conhecimento, complementação ou suplementação de uma pesquisa 

anterior.  

Face ao exposto, a pesquisa em questão concentra-se estrategicamente na 

investigação de dois importantes fenômenos, relativamente interdependentes e 

complementares entre si, sendo o consumo e o comportamento do consumidor e tendo como o 

lócus da investigação a cidade de Vitória da Conquista, mais precisamente, um estudo à cerca 

do consumo e do comportamento do consumidor do mercado/comércio tradicional de Vitória 
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da Conquista (bairros Centro e Brasil) e do Shopping Center Conquista Sul, envolvendo 

variáveis geográficas, econômicas, sociais e pessoais. Buscou-se contribuir para o campo do 

estudo que se preocupa com a problemática da geografia comercial e dos novos formatos 

comerciais que surgiram após o processo de modernização e globalização da economia. 

Assim e considerando que: 

 Vitória da Conquista é a terceira cidade com maior população e também terceira maior 

economia do estado da Bahia com 306.866 habitantes no senso de 2010 e projeção de 343.230 

para 2015, perdendo apenas para a capital Salvador e Feira de Santana, portanto a segunda 

maior cidade do interior da Bahia; 

 Vitória da Conquista é a maior cidade do sudoeste Baiano, cujo estado conta com 417 

municípios e uma população total de 14.016.906 habitantes no senso de 2010 e projeção de 

15.203.994 para 2015 (disponível em: <http://IGBE.gov.br>. Acesso em: 12 nov. 2015); 

 A crescente movimenteação dos consumidores locais, assim como os consumidores advindos 

dos 39 municípios que constituem o sudoedeste Baiano;  

 A unidade de análise deste estudo é o consumidor enquanto indivíduo e que a variável 

dependente é o consumo e tendo em vista que o comportamento do consumidor é um dos 

assuntos que mais interessa aos pesquisadores da área do Marketing; 

 Os altos índices de imigrantes e consumidores flutuantes em Vitória da Conquista, 

proporcionados pelos pólos da medicina avançada, ensino superior, polo de transportes e por 

último a implantação do Shopping Conquista Sul (o único de Vitória da Conquista e maior do 

Sudoeste da Bahia); 

 A mudanaça nos hábitos e comportamentos dos consummidores em decorrência da 

territorialidade e dos novos formatos comerciais que surgiram após o processo de 

modernização e globalização da economia e também criação e construção de um Shopping 

Center e;  

 Considerando ainda que o comércio e os serviços são as principais atividades econômicas de 

Vitória da Conquista e do sudoeste baiano, cidade reconhecidamente tida como a “metrópole 

do sudoeste” e os maiores geradores de emprego e renda, tributos e negócios na região do 

sudoeste da Bahia, questiona-se uma indagação que não se cansa de calar no pesquisador: 
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PROBLEMA GERAL 

 

 Considerando o ingresso dos novos formatos do varejo, quais mudanças aconteceram 

no consumo e no comportamento do consumidor em Vitória da Conquista? Quais as variáveis 

geográficas, sociais, econômicas e pessoais que melhor influenciam no momento do 

consumo? 

 

OBJETIVOS  

 

O objetivo geral está ligado a uma visão global e abrangente do tema. Relaciona-se 

com o conteúdo intrínseco, quer dos fenômenos e eventos, quer das ideias estudadas. Vincula-

se à própria significação da tese proposta pelo projeto (MARCONI E LAKATOS, 2003, 

p.44). Já para Demo (1996, p.83) os objetivos gerais procuram determinar com clareza e 

objetividade o propósito do pesquisador com a realização do Estudo, ou seja, o objetivo geral 

é a finalidade ou o propósito global do estudo e apresenta um caráter mais completo e deve 

ser elaborado a partir das questões colocadas no final do item problema. Todo trabalho 

científico tem por obrigação dar respostas a determinados problemas ou tornar claras 

determinadas colocações (GIL, 1991).  

Assim, para responder ao questionamento feito no problema geral, o presente estudo 

é guiado por um objetivo geral e por doze objetivos específicos.                                                                                                 

 

Objetivo Geral 

 

A questão central deste trabalho é: conhecer as mudanças que aconteceram no 

consumo e no comportamento do consumidor tendo como unidade espacial de análise o 

comércio tradicional (no Centro comercial e bairro Brasil) e Shopping Conquista Sul, 

correlacionado o consumo com as variáveis geográficas e socioeconômicas. 

 

Objetivos Específicos  

 

Os objetivos específicos apresentam um caráter mais concreto. Têm função 

intermediária e instrumental, permitindo, de um lado, atingir o objetivo geral e de outro, 

aplicá-lo a situações particulares (MARCONI E LAKATOS, 2003, p.41).  

Assim e adjacente a este e como questões periféricas e secundárias, propõe-se ainda:  
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1. Conhecer e examinar a base teórica existente em Geografia Comercial, Marketing, Economia 

e  Sociologia no concernente ao consumo e comportamento do consumidor;  

2. Conhecer o índice de satisfação do consumidor para com o comércio varejista de Vitória da 

Conquista e  identificar entre os espaços pesquisados, aquele de maior valor preditivo para 

satisfação; 

3. Conhecer a forma como os empresários percebem o comportamento e satisfação do 

consumidor para com o Centro comercial, o Shopping Conquista Sul e o bairro Brasil; 

4. Conhecer os melhores precedentes e os melhores atributos da satisfação do consumidor para 

com os três espaços estudados no concernente às variáveis socioeconômicas, espaciais e 

infraestruturais;  

5. Conhecer o espaço de maior consumo entre as lojas virtuais, mercado tradicional e Shopping, 

comparando-os; 

6. Conhecer o perfil socioeconômico dos empresários do comércio tradicional e do Shopping 

Conquista Sul no ano de 2016; 

7. Conhecer o perfil socioeconômico e pessoal  do consumidor local no ano de 2016; 

8. Identificar os espaços de maior frequencia para fins de consumo em Vitória da Conquista  

9. Conhecer e avaliar o comportamento do consumidor conquistense quanto ao consumo 

planejado e por impulsos. 

10. verificar os impactos e a importância da localização do empreendimento no consumo. 

11. Conhecer e comparar - via ferramenta mapas cognitivos e técnica da taxonomia – os melhores 

atributos de se consumir nos três espaços sob a ótica dos dirigentes. 

 

HIPÓTESES 

 As hipóteses, segundo Serra Negra (2003) consistem em conhecer a verdade ou a 

explicação que se busca. Encontrar respostas aos problemas formulados. Em linguagem 

científica, a hipótese equivale habitualmente à suposição verossímil, depois comprovável ou 

de negável pelos fatos, os quais hão de decidir em última instância, sobre a verdade ou 

falsidade dos fatos que se pretende explicar (GIL, 1991). Marconi e Lakatos (2003) 

complementam dizendo que: “Pode ser considerado como um enunciado geral de relações 

entre variáveis (fatos e fenômenos): formulado como solução provisória para determinado 

problema”. Assim, a condução da pesquisa se apoiou em alguns pressupostos que embasam 

expectativas quanto aos resultados a alcançar. Tais pressupostos são pautados com base na 

literatura revisada e também em nossas impressões pessoais. 
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Hipótese 1 - O ambiente de Shoppings Center’s é o mais satisfatório para se consumir se 

comparado aos demais formatos; 

 

Hipótese 2 - Os atributos que melhor determinam a satisfação do consumidor são aqueles 

referentes à infraestrutura (estacionamento, iluminação, climatização e segurança) e quanto às 

variáveis socioeconômicas, a variável que melhor prediz a satisfação é renda. 

 

Hipótese 3 - o consumo pela internet representa o “espaço” de maior parcela do consumo, 

visto ser prático, cômodo, fácil de pesquisar dentre outros e muito acessível a todos os 

consumidores do mundo inteiro. Assim, as lojas virtuais fazem parte de uma tendência global 

e integrante da modernização. 

Hipótese 4 – Considerando o Shopping como o melhor espaço de satisfação dos 

consumidores, ele também é o espaço mais frequentado para fins de consumo no mercado 

conquistense, visto que a satisfação e o consumo são correlatos.  

Hipótese 5 – Os bairros periféricos de Vitória da Conquista estão se tornando independentes e 

autossuficientes em consumo e oferta de produtos e serviços. 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Para Demo (1996), a justificativa procura demonstrar a legitimidade, a pertinência, o 

interesse e a capacidade do pesquisador em lidar com o tema. Trata-se de uma exposição 

sucinta das razões de ordem teórica e/ou os motivos de ordem prática que tornam importante a 

realização do trabalho científico. Consiste em uma exposição sucinta, porém completa, das 

razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização 

da pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Dito isso, identificar os impactos de novos formatos comerciais no varejo de é de 

extrema relevância para compreender a dinâmica mercadológica, o market share do setor, o 

consumo e o comportamento do consumidor de todo e quaisquer países, estados ou cidade, 

visto que a melhor maneira de se influenciar e intervir no mercado mediante propostas e 

políticas mercadológicas é entendendo e diagnosticando como pensam e agem os 

consumidores de um determinado território. Além do mais, Warde e Martens (2000)  aponta 

que adécada de noventa, quando então estes formatos se multiplicaram por todo o mundo, 

começando pelas metrópoles dos países desenvolvidos, para então gradativamente irem 
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alcançando  o interior, e gradativamente das cidadades grandes para as médias e pequenas. 

Segundo Sandall e Oliveira-Castro Neto (2007, p. 6) “os shoppings centers vêm sendo 

descritos cada vez mais como o habitat principal dos consumidores. 

Assim, a intensão de colocar o indivíduo enquanto consumidor, portanto no centro da 

investigação, é mostrar que nos encontramos em uma sociedade de consumo em massa. Além 

disso, explicar como as mudanças têm favorecido o aumento do consumo. A natureza 

transversal do consumo exige uma análise multidisciplinar, a fim de dar uma certa coerência e 

sistematização dos estudos que apresentam lacunas e descontinuidades, tanto cultural como  

comerciais e territoriais. 

Nos últimos dez anos, tem-se observado um crescente e significativo interesse pelo 

consumo, tendo em vista as mudanças percebidas da nova realidade por que passa o mercado 

global. Nesse contexto, surge o interesse pelo estudo da geografia comercial e marketing.  

Além do mais, estudar a categoria território por ser  uma das mais importantes para a 

ciência geográfica, afirma Ratzel (1999a), um dos maiores expoentes do assunto. Ele (1999a) 

traz uma compreensão dessa temática passando pelo solo, Estado, povo, cultura, formando, a 

partir desses elementos, um organismo do Estado. Percebe-se o vínculo do Estado com o 

território no sentido de organização e “proteção” do mesmo, provocando a sensação de paz. 

Além da importância do solo para a formação territorial, 

o território representa as condições de trabalho, renda e existência de uma sociedade, cuja 

perda seria a maior prova de decadência de uma sociedade”.   

Dito isto, muitas e diversificadas são as curiosidades, indagações e inquietudes que 

não se calam e que condicionaram o pesquisador a trabalhar com o tema em questão, que 

podem ser agrupados em ineditismo, relevância, motivações pessoais e viabilidade 

metodológica, conforme subtópicos abaixo: 

 

Ineditismo/Originalidade 

 

 A primeira pesquisa científica a que se tem conhecimento com este teor em Vitória 

da Conquista e região sudoeste da Bahia. Em busca de dados que elucidassem as inquietações 

do pesquisador, não foram encontrados nos registros, nenhuma tese que trate do tema em 

questão, com exceção de artigos científicos e demais trabalhos (monografias, papers) que 

inclusive serviram de base metodológica e teórica para o desenvolvimento do presente 

trabalho; 
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Relevância 

 

 Contribuir para o entendimento das relações entre as cidades e o comércio varejista, 

com a realidade do consumo, dos consumidores, empresas e shoppings centers, assim como a 

sustentabilidade dos negócios e desenvolvimento local e regional; Conhecer os reais impactos 

econômicos e sociais, assim como intervir entre os aspectos negativos, a fim de propor 

soluções minimizadoras dos problemas existentes neste campo. Do ponto de vista 

empresarial, aumentar a participação das empresas no mercado, geração de empregos e renda, 

além da ampliação dos negócios através de filiais em várias localidades. No concernente à 

população e seu interesse social: colaborar com os estudos a fim de elucidar para os 

consumidores a percepção do melhor consumo pessoal e familiar, a fim de evitar gastos 

desnecessários, consumismo e, em alguns casos, contribuir para a redução do consumo 

compulsivo, que em muitos casos estão associados a alguma patologia, conforme será tratado 

no preste trabalho. No concernente ao Estado, descortinar alguns cenários, visto que as esferas 

públicas federal, estaduais e municipais participam na sociedade enquanto ofertante (prestador 

de serviços ao cidadão e cidadão-cliente) e também é um consumidor, uma vez que adquire 

bens e serviços do mercado através de processo licitatório, além de ser um regulador (a 

exemplo dos órgãos de defesa do consumidor) e também um arrecadador de tributos 

(impostos, taxas, contribuições de melhoria e empréstimo compulsório). 

Este aviltamento constante de negócios, que faz de Vitória da Conquista uma cidade 

beneficiada e ao mesmo tempo estratégica do ponto de vista dos recursos naturais (está a 

cerca de 30 km de Barra do Choça e 40 km de Planalto, as cidades com maior produção de 

café da Bahia); a BR-116 (Rodovia Santos Dumont) corta a cidade de norte a sul; possui o 

maior comércio da região sudoeste e do ponto de vista geográfico (se localiza há uma 

distância de 450 km de Feira de Santana e 550 da capital Salvador e a outra cidade de porte 

semelhante a ela se encontrar há aproximadamente 450 km, que é Governador Valadares, 

estado de Minas Gerais). 

 

Motivações Pessoais 

 

O Marketing, o consumo, o empreendedorismo e o varejo se tratam de componentes 

curriculares da nossa área de atuação acadêmica, bem como disciplina que somos professor e 

orientador. Quanto ao nosso trabalho na Uesb, nos interessa sobremaneira devido ao tato de 

sermos gestor público além de cidadão e consumidor. Ampliar nosso conhecimento e 
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contribuir para o desenvolvimento da sociedade: empresas, instituições, trabalhadores, 

processos de marketing, governo e consumidores. Entretanto, o tema em questão muito nos 

interessou – principalmente – por se tratar de um assunto em que temos formação, visto que o 

curso de Administração de Empresas tem como eixo e coluna vertebral as disciplinas de 

Marketing I e II, além das outras áreas transversais da administração, a exemplo do 

Planejamento Estratégico. Salutar ressaltar aqui que, na grade do curso de Administração, II e 

III semestre teve a componente Geografia Comercial e Geografia Econômica, fazendo, por 

fim, um elo entre a administração e a Geografia, conforme se propõe este trabalho. 

Além do mais, algumas disciplinas cursadas no curso de Doutorado em Planificación 

Territorial e Gestió Ambiental pela Universidade de Barcelona em muito nos encantaram e 

instigaram a aprofundar o aprendizado, em particular, aquelas ligadas às dinâmicas regionais 

e sociais, a exemplo da disciplina Consumo e cidades, ministrada pelo professor Sérgio 

Moreno e Desenvolvimento Regional, proferida pelo prof. José Luzón. Além do mais, ao me 

deparar com o “banquete literário”, podemos nos “embriagar” com as teses e trabalhos 

produzidos pelos professores Sergi Martínez-Rigol e Carles Carreras Verdaguer, que nos 

encantaram profundamente e estimularam significativamente. Em particular, o professor Sergi 

Martinez-Rigol, enquanto orientador em muito nos motivou.  

Não obstante, mister se faz comentar que, vários foram os cursos, seminários, 

palestras e simpósios que participamos nas áreas de Marketing, Empreendedorismo, Varejo e 

Desenvolvimento Sustentável o que, muito contribuiu para a “paixão” e também um certo 

conhecimento à respeito da literatura pertinente e intimidade com o assunto. 

 

Viabilidade Metodológica 

 

 Os Instrumentos, recursos financeiros, pacotes estatísticos, amostra e estratégias são – 

segundo a literatura – acessíveis e viáveis, além de livros e vários trabalhos nacionais e 

internacionais já terem sido publicados tratando da geografia comercial, urbana e também 

consumo. Alguns autores e renomados professores que podemos citar que muito nos causou 

satisfação em ler: Os brasileiros Milton Santos e Celso Furtado; Os autores Kotler e 

Armstrong da área de Marketing, além do casal Cobra e Cobra. Aurora Garcia Ballesteros de 

Madrid; Teresa Barata Salgueiro; o geógrafo Herculano Cachinho; Silvana Pintaudi e Susana 

Mara Pacheco, dentre tantos outros. Assim, a base teórica existente é uma manancial de fartas 

e excelentes referências bibliográficas, além das fontes secundárias existentes no Brasil, 

como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Prefeitura Municipal de Vitória 
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da Conquista – PMVC; Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB; Secretaria de Estudos 

Socioeconômicos da Bahia – SEI; o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE; o Clube de Diretores Lojistas – CDL; a ABRASCE; A PMVC e o 

próprio Shopping Conquista Sul que temos um livre acesso. 

No concernente aos instrumentos de coleta, tabulação e mensuração dos dados, 

mister se faz afirmar que inúmeros são os questionários e entrevistas estruturadas já aplicados 

experimentados e convalidados na literatura, o que nos possibilita fazer um benchmarking ods 

melhores e mais adequados instrumentos, visto que há um ecletismo de modelos científicos. 

Quanto ao cálculo da amostra, também existe um “arsenal” de autores que disponibilizam 

várias fórmulas para se obter a amostra adequada, assim como a melhor metodologia para se 

atingir ao público alvo. 

Para mensuração e mensuração dos dados a fim de implementar os procedimentos de 

análise estatística, (cálculo de frequência das variáveis e fórmulas estatísticas, a exemplo das 

medidas de tendência central e de dispersão), utilizar-se-á o pacote estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences)1 versão 20.0 subprograma Frequencies e 

Statistics para Windows.  

Conforme dito na problemática logo acima, os motivos da escolha da cidade de V. 

Conquista também se deveu à conveniência do autor residir nela.  Nesta cidade, além de o 

pesquisador conhecer quase que em sua totalidade (residente desde que nasceu, em 1967), 

assim como conhecer todos os onze distritos e também todas as cidades que se encontram no 

sudoeste Baiano, se tornou mais acessível pelo livre trânsito entre os órgãos e também pela 

pesquisa secundária e pela prática da aplicação dos questionários e comparação dos dados. 

Além do mais, Vitória da Conquista é a terceira cidade com maior população e também 

terceira maior economia do estado da Bahia e a maior cidade do sudoeste Baiano; Possui altos 

índices de imigrantes e consumidores flutuantes e por vivenciar no dia-a-dia a cultura 

citadina, comércio e os serviços, além dos órgãos públicos, localidades e território, como um 

todo e, além do mais, o consumo e o comportamento do consumidor são assuntos que mais 

interessam aos pesquisadores da área do Marketing. 

 Porém, como no dito popular, “nem tudo são flores [...]” Algumas dificuldades e 

adversidades são iminentes quanto à geografia comercial e marketing, porém  para pesquisar 

o presente tema em muito nos encorajou e surge em forma de desafio e promessa: Embora 

muitos autores transitem pelo tema, ainda existe uma falta de interesse científico e, 

                                                 
1
 Pacote estatístico para as ciências sociais. 
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consequentemente, uma teoria coerente. Além do mais, nos deparamos com falta de uma 

informação rigorosa e sistemática, o que não ocorre com outras áreas das ciências sociais 

aplicadas e da geografia. Existe também, a necessidade de utilizar técnicas quantitativas e 

pesquisa qualitativa. Soma-se a isso, a complexidade do próprio setor terciário, visto possuir 

uma grande variedade de atividades, como bens de consumo durável e não durável; bens 

intangíveis a exemplo dos serviços além do fato das mudanças aceleradas que são maiores e 

mais intensa que nos outros dois setores primário e secundário.  

 

SÍNTESE DO MÉTODO 

 

No concernente às estratégias metodológicas a serem utilizadas, conforme preconiza 

o antepenúltimo capítulo do presente estudo, a pesquisa é caracterizada como empírica, pode, 

adicionalmente, ser caracterizado como “pesquisa prática”, que tem por objetivo aprofundar a 

descrição de uma determinada realidade ou fenômeno, implicando em um exame intensivo a 

qualquer nível da realidade social, que fornece uma compreensão complexa e ampla dos 

fenômenos, haja vista a consideração do aspecto subjetivo de uma ação social.  

O método escolhido para realizar o presente trabalho é bastante eclético, no qual 

consiste em um amplo e variado passeio por livros, artigos, teses, dissertações, jornous e 

periódicos de autores latino-americanos e também europeus. Contém um estudo quantitativo-

descritivo, também qualitativo e documental, cujo objetivo principal é de descrever as 

relações quantitativas entre as variáveis estudadas, pretendendo, na medida do possível, 

estabelecer relações causais. O estudo deve ser considerado correlacional e comparativo, uma 

vez que estabelece correlações entre as diversas variáveis sob estudo, também entre as lojas 

que compõem o comércio tradicional e o Shopping Conquista sul. 

Quanto aos Meios de Pesquisa e Instrumentos de Coleta de Dados serão: 

questionários (neste caso dois instrumentos distintos, sendo um específico para os 

consumidores e outro com os empresários/logistas); Entrevistas semi-estruturadas com os 

presidentes e diretores do Clube de Diretores Logistas – CDL; Entrevistas com o 

superintendente, com os gestores e empresários do Shopping Conquista Sul, e também 

empresários do comércio de Vitória da Conquista; Também, uma pesquisa secundária nos 

seguintes órgãos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Shopping Conquista 

Sul; Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – PMVC; Junta Comercial do Estado da 

Bahia – JUCEB; Secretaria de Estudos Socioeconômicos da Bahia – SEI; Associação 
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Brasileira de Shopping Centers – ABRASCE, dentre tantas outras fontes a serem exploradas. 

Por fim, apresentam-se os procedimentos necessários à mensuração e análise dos dados 

inerentes à pesquisa quantitativa de corte longitudinal aplicada no público alvo em sua 

aferição, assim como os procedimentos necessários à interpretação das entrevistas e análise 

documental. 

Ainda no concernente à pesquisa quantitativa que abordará via questionário fechado 

o perfil, percepção e comortamento do consumidor e empresários (através das variáveis 

geográficas, econômicas, sociais e pessoais) assim como os índices de satisfação do 

consumidor dentre outros e, de forma congruente com as perspectivas hegemônicas no estudo 

neste domínio, partilham uma estratégia metodológica comum: Os questionários usam 

largamente estudos de cortes transversais, com a utilização de dados quantitativos e 

sofisticadas análises estatísticas. Neste sentido, serão utilizadas escalas tipo Likert para 

mensurar os diversos construtos envolvidos nos modelos teóricos submetidos a teste e 

recorrem à análise quantitativa dos dados obtidos, sendo que, no geral, tais estudos guiam-se 

por hipóteses, submetidas a testes estatísticos. 

O cálculo da determinação do tamanho da amostra se dará através de procedimentos 

estatísticos apropriados, utilizando-se para tanto, a fórmula para população finita: N = t
2  

x
  
s

2 
x 

N / s
2 

x
 
σ

 2 
+ e

2
 (N – 1) (STEVENSON, 1981, p. 45) com percentual de margem de 10%. 

Tendo seu caráter extensivo, adotar-se-á uma amostra probabilística e representativa do 

universo amostral, utilizando o procedimento de múltiplos estágios ou Amostragem aleatória 

simples. 

A fim de implementar os procedimentos de análise estatística, (cálculo de frequência 

das variáveis e fórmulas estatísticas, a exemplo das medidas de tendência central e de 

dispersão), utilizar-se-á o pacote estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 

versão 20.0 subprograma Frequencies e Statistics para Windows) e também os mapas. 

Quanto ao processo de validação, Churchill (1979), aponta que pode ser entendido 

como um conjunto de procedimentos estatísticos, cujo objetivo fundamental é produzir 

escores observados o mais próximo possível dos escores verdadeiros da realidade pesquisada 

e a fidedignidade é definida como a capacidade de apresentar, ao longo do tempo e uso, 

medidas consistentes nas pesquisas. Um dos indicadores a serem usados na pesquisa 

investigativa será o Alpha de cronbach que o ideal, segundo a literatura pertinente, deve 

variar entre 0,70 - 0,90 para apresentar a confiabilidade nos resultados obtidos. O outro é o 

índice de significância a fim de encontrar e separar as respostas mais signficativas frente ao 
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posicionamento dos respondentes, sendo que os melhores índices serão achados científicos 

relevantes para afirmar os achados inexoravelmente científicos. 

 

 

FORMATAÇÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO E ESTRUTURA DA TESE  

 

Esta tese está estruturada – inicialmente – em treze capítulos e uma quantidade 

razoável de tópicos (subseções) e subtópicos, podendo ser parte destes excluídos, 

modificiados, incorporado a outros, de acordo as contriuições e observações do professor 

orientador. A introução é considerada uma página capitular. Assim, começaremos o trabalho 

com o capítulo 2 e o último capítulo será dedicado às conclusões ou considerações finais e, 

por fim, os elemento pós textuais contendo as referências, anexos e apêndices. 

De acordo as teses publicadas no Brasil e também preferência do pesquisador deste 

trabalho, a tríade metodógica, ou elementos metodológicos da tese – dos quais correspondem 

à problemática, objetivos, hipóteses e justificativa – também uma breve apresentação do 

método fizeram parte da Introdução, não tendo, portanto, um capítulo específico para estes. 

Por fim e fechando a introdução, apresenta-se a formatação do trabalho científico, mediante 

uma síntese do conteúdo e dos capítulos que serão discutidos e abordados no decorrer desta 

tese.  

Assim, Assim sendo, o presente capítulo está dividido em três seções. A primeira 

aborda as perspectivas históricas do Brasil, situando o Brasil cronologicamente na linha do 

tempo, dentre de um enfoque descritivo para a economia e questões sociais até chegar ao ano 

de 2016. A segunda seção traz em seu bojo as Perspectivas Históricas do Lócus da Pesquisa: 

Vitória da Conquista, mostrando desde o surgimento e emancipação do município até a sua 

formatação final, no que diz respeito às demais cidades emancipadas e distritos.  A terceira 

seção traz a Geografia e a Caracterização do perfil e Lócus da Pesquisa em seus Aspectos 

Territoriais de Vitória da Conquista e Região do Sudoeste da Bahia; Aspectos Demográficos 

de Vitória da Conquista: Sedes e Distritos; Aspectos Fisiográficos e Crescimento Urbano: 

Aspectos Geoeconômicos e Sociais de Vitória da Conquista, em forma de tópicos. Esta 

terceira seção caracteriza com muita propriedade a geografia conquistense e regional, sendo 

uma seção muito rica em mapas, tabelas, gráficos, figuras e quadros que irão elucidar o 

contexto da geografia em suas múltiplas facetas. Aqui, através de uma pesquisa secundária, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e a SEI abordam de maneira simples e 
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objetiva, uma comparação do país em aspectos demográficos; físicos grupos 

sociodemográficos; Educação; Trabalho, serviços e comércio. 

Assim, nesta proposta inicial, o presente capítulo está dividido em duas seções, sendo 

que a primeira abordará a Sociedade do Consumo e a segunda discutirá o Comportamento do 

Consumidor, ambas com iúmeras seções e também subseções ou tópicos: Dito isso, a primeira 

seção está assim subdividida: Perspectivas Históricas, Classificação e Conceitos; Logo a 

seguir, no segundo tópico, o trabalho discutirá Símbolos e Significado dos objetos; Os demais 

são as necessidades e necejos dos consumidores e o consumo por impulstos. Já a segunda 

seção está dividida em cinco tópicos que buscam discutir o comportamento do consumidor no 

contexto global, envolvendo questões como inovação, satisfação, lealdade, fidelização e 

custos de mudança. 

O terceiro capítulo está formatado da seguinte forma: A primeira seção trata de 

conhecer o Empreendedorismo como Alavanca do Desenvolvimento dos Negócios Varejistas; 

A segunda seção faz uma retórica pela história e surgimento do neologismo. Logo a seguir, 

vem as Questões Conceituais do Empreendedorismo. A quarta seção aborda as Correntes do 

Empreendedorismo. A penúltima faz uma correlação com a Inovação, tópico discutido no 

capítulo anterior, dentro de outro viés, neste caso na Concepção Schumpeteriana. Por fim, são 

apresentadas as formas de empreender nas atividades comerciais, quer sejam atacadistas ou 

varejistas, que seriam por oportunidade (voluntário) versus necessidade (involuntário). 

O quarto capítulo denominado de “Os Novos e “Tradicionais” Formatos e Espaços 

do Varejo: Shopping Centers, Comércio Tradicional e Comércio Eletrônico”. Está formatado 

da seguinte forma: A primeira seção contém o espaço, a região e o território. Na segunda é 

feita um estudo histórico do surgimento do mercado e das feiras livres, tendo como título: 

Feiras Livres: Onde Tudo Começou. Logo a seguir, contextualiza o Mercado Tradicional: 

Caracterização e Perfil do Bairro Brasil (lado oeste) e logo em seguida o Centro da Cidade 

(lado leste) na Cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Uma próxima seção é destinada à 

Teoria dos Lugares Centrais de Walter Christaller, a fim de entender os processos de 

ocupação do território. No decorrer, apresenta-se uma pesquisa sobre o Planejamento 

Estratégico do Comércio Tradicional de Vitória da Conquista. 

O quinto capítulo desta tese abordará a relação entre os indicadores sócioeconômicos 

e o consumo, trantando de assuntos como economia, distriuição de renda, inflação, emprego e 

demais indicadores através dos seguintes tópicos: a distribuição da renda e as classes sociais 

no Brasil; Empregos salários e o consmo das familias. Já a quarta seção discutirá temas 
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emergentes da ecnomia, como a recessão, inflação, indicadores do produto interno bruto, 

todos eles com o estudo focando os impactos no consumo, cerne deste estudo. 

O sexto capítulo, denominado: Estão Pública: (Re) Formas Administrativas do 

Estado Brasileiro e o Consumo – reflexões entre o aparelho estatal ofertante, regulador, 

consumidor e as relações entre: consumo público versus privado, individual versus coletivo e 

consumidor versus cidadão o papel do estado na economia, enquanto consumidor, produtor, 

regulador e provedor de políticas e justiças sociais. 

Já o sétimo capítulo apresenta Escolas do Pensamento Administrativo Como 

Processo de Modernização da Sociedade e Vínculos com o Consumo, fazendo uma 

retrospectiva das escolas da administração e as suas relações com a produção e com o 

consumo, a exemplo de Hernry Ford e também nos modelos motivacionais da Teoria de 

Abrahan Maslow. 

O oitavo capítulo discutirá a globalização e a modernização, bem como seus aspectos 

positivos e nocivos para a vida das pessoas e economia dos países. O nono capítulo discutirá a 

base terórica da geografia comercial e urbana. Os aspectos históricos do surgimento dos 

mercados e das cidades. 

O décimo capítulo intitulado “Desenvolvimento do Estudo e Metodologia”, conforme 

destacado no corpo desta introdução, aborda o delineamento da pesquisa, questões 

investigadas e as estratégias metodológicas, servindo de alicerce, orientação e guia na 

execução dos objetivos delineados. Neste capítulo, o pesquisador tratará do método, 

instrumento e meios de pesquisa, assim como nos procedimentos utilizados na apuração e 

mensuração dos dados obtidos. 

O décimo primeiro capítulo trabalhará a amostra obtida na pesquisa no concernente 

aos consumidores, empresários e dirigentes. A primeira seção apresenta a caracterização e 

perfil da amostra da pesquisa primária: a população que consome na praça de vitória da 

conquista. Ali serão apresentadas tabelas, gráficos, figuras e mapas contendo os dados 

absolutos e relativos. 

O décimo segundo capítulo aborda a Análise e Discussão dos Resultados. Logo nesta 

primeira seção, o presente capítulo apresenta o resultado da pesquisa envolvendo a satisfação 

do consumidor para com os três espaços estudados (Shopping, bairro Brasil e Centro 

Comercial) e entre os três grupos pesquisados (consumidores, empresários e dirigentes). Na 

segunda seção serão tratadas as questões inerentes ao consumo, poupança e investimento. 

Abordará também os produtos de preferência do consumidor conquistense e seu vínculo com 

os espaços do consumo, incluindo a variável internet. Logo em seguida, dentro da Teoria do 
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Comportamento do consumidor, serão apresentadas as razões e motivos pelos quais os 

consumidores Conquistenses consumem, considerando a hierarquia das necessidades de 

consumo, preço, poder aquisitivo e preferências do Consumidor pelas categorias e espaços 

pertinentes. Já na terceira seção deste mesmo capítulo, serão discutidos o consumo nos 

espaços de Vitória da Conquista: Shopping Conquista Sul, Centro Comercial e Bairro Brasil, 

incluindo aqui todos os cruzamentos entre as variáveis geográficas, sociais e pessoais, além 

do comportamento do consumidor. Muito pertinente será a discussão travada nesta seção, uma 

vez que apontará indícios do consumo entre o mercado dito tradicional e os novos formatos 

do varejo, aqui pesquisado através do Shopping Conquista Sul. A última seção é destinada aos 

mapas cognitivos causais, contendo os schemas referentes a algumas questões da entrevista 

com os dirigentes e algumas questões abertas no questionário misto aplicado entre os 

empresários. 

 Por fim, serão apresentadas as considerações finais, que deverá conter os objetivos do 

trabalho e as hipóteses, a fim de testá-las em prol de confirmar ou refutar, ou ainda comprovar 

parcialmente. 
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CAPÍTULO 1 – CONTRIBUIÇÕES DA HISTORIOGRAFIA E GEOGRAFIA DO 

BRASIL E VITÓRIA DA CONQUISTA  

 

O Presente capítulo trata da historiografia e geografia do Brasil e de Vitória da 

Conquista. Resgata nesta primeira seção, a história do Brasil, desde o seu descobrimento (em 

1500) até chegar aos dias atuais. O presente capítulo visa fazer uma retrospectiva do 

surgimento das cidades, da economia, dos povos e dos regimes de governo experimentados 

ao longo dos tempos. Destaca – por períodos – os principais fatos acontecidos na história do 

Brasil, para em seguida contextualizar a história percorrida pelo lócus da pesquisa, a cidade 

de Vitória da Conquista. Tem como objetivos mostrar a expansão urbana, territorial e 

econômica do lócus da pesquisa, ilustrando através de mapas o crescimento local e regional e 

as áreas de influência na região sudoeste e da Bahia, através das contribuições geográficas nos 

aspectos territoriais, demográficos, fisiográficos e, sobremaneira, naqueles ditos 

geoeconômicos e sociais de Vitoria da Conquista, destacando os pilares do desenvolvimento 

local a exemplo da expansão agropecuária, da indústria sediada no Distrito Industrial dos 

Imborés e dos serviços como a saúde, educação, turismo, transportes, construção civil e 

comércio.  

Este capítulo fornece informações secundárias obtidas de fontes e referências 

nacionais e internacionais para serem comparadas com a amostra da pesquisa e servir como 

pano de fundo na análise das flutuações do consumo entre os bairros Brasil, Felícia 

(Shopping) e Centro comercial. Assim, objetiva também, estudar as singularidades do 

território, através do relevo, clima, localização geográfica e demografia que impactam no 

consumo, a exemplo da sazonalidade e tempo na relação direta com o consumo, além dos 

movimentos migratórios e demais dados demográficos que impactam diretamente nos 

objetivos propostos no presente trabalho. 

Assim sendo, o presente capítulo está dividido em cinco seções. A primeira aborda as 

perspectivas históricas do Brasil, desde o Brasil Colônia passando pela proclamação da 

república em 1989, República Velha, era Getúlio Vargas, governo militar até chegar à 

república nova, situando o Brasil cronologicamente na linha do tempo, dentre de um enfoque 

descritivo para a economia e questões sociais até chegar ao ano de 2016. Ainda nesta primeira 

seção, se destacam as principais Contribuições dos Presidentes da República para as 

privatizações e programa da desestatização. A segunda seção traz em seu bojo as Perspectivas 

Históricas do Lócus da Pesquisa: Vitória da Conquista, mostrando desde o surgimento e 
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emancipação do município até a sua formatação final, no que diz respeito às demais cidades 

emancipadas e distritos.  

A terceira seção traz a Geografia e a Caracterização do perfil e Lócus da Pesquisa em 

seus Aspectos Territoriais de Vitória da Conquista e Região do Sudoeste da Bahia; Aspectos 

Demográficos de Vitória da Conquista: Sedes e Distritos; Aspectos Fisiográficos e 

Crescimento Urbano: Aspectos Geoeconômicos e Sociais de Vitória da Conquista, em forma 

de tópicos. Esta terceira seção caracteriza com muita propriedade a geografia conquistense e 

regional, sendo uma seção muito rica em mapas, tabelas, gráficos, figuras e quadros que irão 

elucidar o contexto da geografia em suas múltiplas facetas. Aqui, através de uma pesquisa 

secundária, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e a SEI abordam de maneira 

simples e objetiva, uma comparação do país em aspectos demográficos; físicos grupos 

sociodemográficos; Educação; Trabalho, serviços e comércio. 

  

1.1 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DO BRASIL: 1500 A 2016 

 

1.1.1 Brasil Colônia até a Proclamação da República (1500-1989) 

 

Há 516 anos começou, no Brasil, mais precisamente no ano de 1500, na cidade de 

Porto Seguro-Bahia, no extremo sul da Bahia há 400 km de Vitória da Conquista. Os tempos 

mudaram. Diversos acontecimentos marcaram o mundo desde o início da colonização 

portuguesa. O desenvolvimento industrial acarretou uma série de migrações para os grandes 

conglomerados urbanos. No período compreendido entre 1960 e 1980; 28,5 milhões de 

brasileiros deixaram o campo, de acordo com os dados apresentados na pesquisa de Valim 

(1997, p. 5).   

Segundo Iglesias (1993) A distribuição de terras no Brasil, a partir de 1534, foi feita 

através das Capitanias Hereditárias por determinação de D. João III. O donatário da capitania 

tinha o poder de passá-las aos descendentes além de ceder partes das terras a outros, através 

das sesmarias
2
. O regime das Capitanias Hereditárias durou de 1534 a 1548 sendo substituído 

pelo sistema de Governo Geral. As doações de sesmarias, porém, continuaram até a 

Proclamação da Independência, em 1822.  

Há autores que advogam que Portugal tentou implantar, no Brasil, um sistema 

econômico do tipo feudalista, comenta Iglesias (1993). No regime de Capitanias Hereditárias 

                                                 
2
 Nas sesmarias existiam o sesmeiro, que  era  um  delegado do donatário. Donatário  era uma espécie de capitão-

mor que reavia parte do  produzido na sesmaria. 
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havia traços feudais e vigorava o trinômio: monocultura, latifúndio e escravidão
3
.  Porém, o 

sistema desenvolvido na Colônia era fruto do expansionismo do capitalismo comercial 

europeu. Já naquela época, o Brasil já indicava a sua vocação pelas atividades primárias da 

economia, através da agricultura e pecuária, para depois vir a explorar a mineração. 

Após a Independência Política (1822), as sesmarias deixaram de ser doadas e 

passaram a ser vendidas. Movimento liderado por Irineu Evangelista de Souza - Visconde e, 

posteriormente, Barão de Mauá - propunha que o capital antes investido em escravos passasse 

a ser empregado na manufatura: foi a chamada ‘Era Mauá’. Consequentemente houve crise na 

lavoura. Pela ideia dele, um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve, o maior bem do 

ser humano era a liberdade. Além do mais, se remunerando a mão de obra passaria a haver 

consumo, desenvolvimento e arrecadação de impostos, fazendo a economia girar. 

A abolição dos escravos, em maio de 1888, deveria ser complementada pela reforma 

agrária pedida por André Rebouças e Joaquim Nabuco.  Providência que não se tomou. Por 

outro lado, os ex senhores de escravos pleiteavam indenização por os terem perdido, alegando 

terem pagado pelos mesmos. O imigrante recebia terras e outros auxílios, como incentivo do 

governo. Segundo Iglesias (1993, p.188): “na última década do Império teriam entrado no 

Brasil 882.175 estrangeiros”, intensificando ali a imigração brasileira. 

 

1.1.2 República Velha (1889 até 1930) 

 

Em 1889 era Proclamada a República Federativa do Brasil. Segundo A Constituição 

Brasileira de 1891 fim de evitar que os ex-escravos recém libertos tivessem acesso a terra, ao 

mesmo tempo em que ratificava o apoio aos imigrantes e colonos, versava sobre as terras 

devolutas, que passaram a integrar o patrimônio dos Estados membros da União. Quanto ao 

apoio dado ao imigrante, considerava os estrangeiros não naturalizados como cidadãos 

brasileiros.  

No início do século XX, afirmam Sampaio e Storino (2007) que dos 522.651 

habitantes do Rio de Janeiro, à época Capital Federal, cerca de 25%, ou seja, mais de 130.000 

pessoas eram estrangeiros. Em relação ao trabalho do imigrante, no campo, apesar do apoio 

                                                 
3
Posteriormente, o ataque  das expedições exploratórias se estendeu aos quilombos. Por volta de 1680, ocorreram 

razzias contra índios e escravos negros fugidos, ocasionando tétricas aventuras. Os ex-escravos se refugiavam 

nos quilombos. O mais famoso quilombo foi o de Palmares, reunindo milhares de escravos fugidos.À época da 

Proclamação da Independência, o Brasil possuía 3.961.000 habitantes dos  quais 1.148.000 escravos, conforme 

censo de 1823. Eclodiram rebeliões populares provocadas pela crise e a miséria dos povos, a partir de 1835. 

Destacam-se os seguintes movimentos: Cabanagem, Balaiada, Sabinada e  Farrapos.  
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governamental, o sonho em adquirir terras nem sempre se concretizou. Muitos foram 

absorvidos pela nascente indústria brasileira substitutiva de importações.  De acordo com a já 

citada fonte (2007), apesar da proteção dos missionários religiosos, em 1900, o país contava 

com 200.000 indígenas. O Brasil continuava essencialmente agrário, porém, o crescimento 

industrial surgia à sombra do produto denominado cultura do café ocasionando também surto 

de crescimento da indústria de bens de consumo. Grande parte das indústrias implantadas no 

Brasil era filial de empresas estrangeiras. Resgatando a história, já se percebia as vocações do 

Brasil para a agropecuária, basicamente na produção do Café em regiões frias como São 

Paulo, Paraná e Santa Catarina; o cacau nas regiões quentes (a Bahia se destacou nas regiões 

de Itabuna, Ilhéus e adjacências); a cana de açúcar, mandioca, algodão, mamona, feijão e, em 

destaque, a pecuária extensiva de corte e leiteira, despertando conjuntamente a exportação de 

couro. 

Cabe destacar, destaca Iglésias (1993) que o conteúdo discricionário do artigo 70, 

relativo às condições para alistamento eleitoral, na Constituição de 1891, que exclui mendigos 

e analfabetos, num país recém saído de um quadro cruel escravista.  Faz-se necessário citar o 

papel representado pelos “coronéis”, enquanto “chefes políticos” locais e representantes das 

oligarquias agrárias. Predominava no período a política de governadores, uma composição 

política entre o governo federal e os estaduais: um acordo entre as elites que não significava 

consenso de ordem geral no Brasil. Segundo o professores Durval de Lemos Menezes 

(entrevistado deste trabalho) em seu livro A Conquista dos Coronéis (2010), os coronéis 

tiveram um papel muito importante no desenvolvimento do país, não somente no que ser 

refere à produção agrícola, mas na economia, política e implementação de obras importantes. 

Em Vitória da Conquista, conforme será visto mais adiante, grandes foram as contribuições 

dos coronéis. 

Mal a República teve início, surgiu, pouco depois, de 1897 a 1899, o movimento 

messiânico liderado por Antônio Conselheiro, no pequeno arraial de Canudos, no sertão 

baiano, sob o governo de Prudente de Morais. Foi, posteriormente, caracterizado como dos 

movimentos pioneiros do campesinato brasileiro. O pouco que restou do arraial de Canudos 

foi incendiado. O episódio foi eternizado no livro “Os Sertões” de Euclides da Cunha. Outros 

movimentos messiânicos aconteceram, posteriormente, apontam Sampaio e Storino (2007). 

1.1.3 Era Vargas 1ª fase (1930 a 1945) e 2ª fase (1946 a 1964) 

 

Grande colapso atingiu frontalmente a economia mercantil exportadora, como reflexo 

da depressão de 1929, desencadeada nos Estados Unidos da América, maior comprador do 
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grande produto de exportação do Brasil: o café
4
.  É o colapso da doutrina liberal que se faz 

presente. Por outro lado, a Europa está envolvida com doutrinas mais radicais de esquerda e 

de direita. A obra de John Maynard Keynes “The end of laissez – faire” surge como teoria 

para subsidiar o governo norte-americano a transpor a crise socioeconômica. 

O Brasil também sofreria influência da teoria intervencionista. Ressalta-se o papel do 

Estado, na figura de Getulio Vargas, para liderar o processo de industrialização. Passa a ser 

dada atenção à indústria de bens duráveis. A Constituição Brasileira de 1934 já denotava 

preocupação social com o uso da propriedade. A instalação do Estado Novo, a partir de 1937, 

é extremamente relevante. Com o apoio dos Estados Unidos, Vargas coordena a construção da 

Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, em Volta Redonda. Vários órgãos de assistência 

técnica ou incentivadores da atividade econômica foram criados até 1945. Em 1943, surge a 

Consolidação das Leis do Trabalho, visando regulamentar o trabalho no setor urbano, foi 

baseada na italiana “Carta Del Lavoro”. A redemocratização em 1945 foi acompanhada pela 

sistemática referência na imprensa, das condições de vida no campo e na cidade, dos conflitos 

e  de uma incipiente  organização dos  trabalhadores rurais.  

Pode-se considerar o período de 1946 a 1964 como o auge na história do movimento  

camponês. Com relação ao contexto externo, cabe citar ainda que, concomitantemente, Fidel  

Castro, filho de latifundiários cubanos,  liderava  uma revolução no continente americano na  

qual  é realizada  a  reforma  agrária e urbana. Consequentemente, aumentou o receio das 

classes dominantes no Brasil, com relação às mobilizações populares que cresciam no campo 

e na cidade.  

Deve-se também ressaltar, contingencia Iglésias (1993), que, no início da década de 

60, John Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos da América, abrindo uma nova era 

para as relações deste país com a América Latina. Foi criada a Aliança para o Progresso que 

fornecia não só recursos materiais como apoiava as medidas destinadas a aliviar os conflitos 

agrários e a erradicar a miséria na América Latina.  

 

1.1.4 Período de 1964 a 1978 – Golpe Militar e Gestão dos Militares 

 

Em 31 de março de 1964 houve a ruptura do sistema e sob a tutela militar iniciaram-se 

as reformas. Iniciava-se o primeiro governo militar resultado de uma intervenção das forças 

                                                 
4
 Oportunamente se comenta que Vitória da Conquista, Barra do Choça e Planalto - Bahia-Nordeste do Brasil, 

cidades que distam  menos de 50 km de distância uma das outras e, portanto do lócus desta pesquisa, foram as 

maiores produtoras de café da Bahia nas décadas de 70 e 80, as quais cultivam até hoje esta cultura, mesmo não 

ocupando a mesma colocação no ranquing. 
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armadas, denominado “golpe militar de 1964”.  Neste período, o Brasil experimentou o 

conhecido “Milagre Brasileiro”, a qual objetivava transformar cinquenta anos em cinco. Sob a 

gestão de militares (Gaspar Dutra, Emílio Garrastuazul Médice, Ernesto Geisel) optou-se pelo 

modelo de desenvolvimento baseado na importação de tecnologias e do capital estrangeiro 

para o crescimento do país. A divida externa Brasileira já passava dos 117 bilhões de dólares 

e as capitais brasileiras, principalmente do centro-sul (São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte e regiões metropolitanas) eram privilegiadas com as grandes multinacionais do 

ramo automobilístico, medicamentos, eletrodomésticos, indústrias de base e consumo, dentre 

outras. O norte e nordeste brasileiro ficariam esquecidos neste processo de industrialização, 

somente bem mais tarde vindo a ser privilegiado com os presidentes nordestinos. 

 

1.1.5 Período de 1979 a 1984 

 

A conjuntura nacional era de crise econômica e abertura política. Intensificavam-se as 

os problemas sociais no campo e na cidade, gerando greves no ABC
5
 paulista. Foi dada a 

anistia para os indivíduos perseguidos no regime militar e, posteriormente, realizaram-se as 

campanhas pelas eleições diretas. Houve a retomada do discurso sobre reforma agrária e o 

governo procurou resolver os conflitos agrários como problemas sociais.   

João Batista Figueiredo foi o último presidente da ditadura militar no Brasil. Concorreu 

nas eleições de 1978 pela ARENA (Aliança Renovadora Nacional), e exerceu seu mandato 

entre 1979 e 1985. Deu continuidade à abertura política iniciada por seu antecessor o General 

Ernesto Geisel. Logo que assumiu a presidência concedeu a anistia geral aos políticos 

cassados. Durante seu governo uma grave crise econômica mundial, elevou as taxas de juros e 

a inflação chegou a 230% ao ano. A dívida externa atingiu a 100 bilhões de dólares, levando o 

País a recorrer ao FMI (Fundo Monetário Internacional). João Batista Figueiredo promoveu 

em seu governo a primeira eleição civil brasileira desde 1964, extinguindo assim o regime 

militar.  

 

1.1.6 Período de 1985 a 1992 

 

Deu início á Nova República com eleições Indiretas. Nas eleições indiretas de 1984, 

após vinte anos de ditadura e comando das forças armadas, foram eleitos pelos deputados 

                                                 
5
 Cidades metropolitanas de São Paulo. Santo André,São Bernardo e São Caetano. Nestes movimentos, emergia 

a liderança do torneiro mecânico, retirante nordestino, Luis Inácio Lula da Silva, que, posteriormente se tornaria 

Deputado Federal e por duas vezes presidente da República do Brasil. 
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federais e senadores, o ex-governador de Minas Gerais, Tancredo Neves e seu vice José 

Sarney, com uma vitória significativa sobre o seu oponente Paulo Maluf, ex-governador de 

São Paulo. Antes da sua posse, o titular Tancredo Neves veio a falecer de infecção hospitalar, 

assumindo o seu vice José Sarney, um político de direita do partido da Aliança Renovadora 

Nacional – ARENA, filho das oligarquias do Maranhão, implementando em sua gestão o 

conhecido “Plano Sarney” mediante políticas de Tabelamento e Congelamento de preços, que 

veio a falir, gerando um estado de caos na economia Brasileira, o que ocasionou ágio e 

sumiço dos produtos nas prateleiras, devido às pressões da indústria, atacado e varejo. Dois 

anos após a eleição indireta de Tancredo Neves e José Sarney, é aprovada no Congresso 

Nacional a ementa Dante de Oliveira, pró-eleições “Diretas Já”. 

O Brasil realizava pós-golpe militar de 1964 a sua primeira eleição direta no ano de 

1989, sendo eleitos o Presidente das Alagoas Fernando Collor de Mello e o vice de Minas 

Gerais, Itamar Franco para a gestão de 1990-1994. No dia seguinte à posse, o presidente 

anunciou o Plano Collor, com a finalidade de acabar a inflação. Era um plano com medidas de 

grande impacto e uma delas foi o confisco da poupança, o que causou grande revolta da 

população, visto que confiscou todos os valores monetários em conta corrente ou poupança 

superior a R$ 50.000,00 cruzeiros (um valor relativamente baixo para o ocasião) de todos os 

correntistas e de todos os bancos Brasileiros. Esta medida foi para diminuir a liquidez, 

reduzindo o consumo e com ele, reduzir a inflação dos custos. O plano foi uma catástrofe e 

muitos brasileiros enlouqueceram com o dinheiro retido (inclusive aposentados). No meio ao 

caos, muitos se suicidaram. Ali começaria uma postura com foco no anticonsumo, uma vez 

que as reservas na poupança e outras aplicações do mercado financeiro haviam sido retidas e 

confiscadas pelo governo federal. O governo entrou em colapso e a credibilidade do primeiro 

presidente eleito pós-golpe militar começariam a minar não somente entre o povo brasileiro, 

mas também no Congresso Nacional. A economia também entrou em caos. 

No segundo ano de gestão, mais precisamente no dia 27 de setembro de 1992, o 

Congresso Nacional decidiu pelo afastamento do presidente Collor, via votação indireta. (No 

dia 29 de dezembro do mesmo ano, portanto dois meses depois, ele sofreria impeachment 

devido a denúncias de corrupção em seu governo), assumindo o seu vice, Itamar Franco para 

a gestão de dez/1992 a dez/1994, portanto, por dois anos.  

1.1.7 Período de 1995-2002 

Quatro anos depois (1994), seria eleito pelo voto popular (segunda eleição pós golpe 

militar) e por duas gestões consecutivas, o presidente neoliberal do PSDB, o tucano, Fernando 

Henrique Cardoso. Assim, o Presidente FHC, como era conhecido, que antes de ser presidente 
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se tornou senador da república e logo depois Ministro da Fazenda no Governo Itamar Franco, 

portanto o autor do plano real, pregou em seus dois mandatos de 1995-2002 uma política neo 

liberal e desestativista. Ali deixava claro o limite entre o consumo público e privado. Em seu 

balanço de sete anos de governo, afirma: “O objetivo não é o Estado-mínimo nem máximo, 

mas o Estado necessário” (BRASIL, MARE, 1995, p.32).  

Fernando Henrique reuniu um seleto grupo de economistas para elaborar um plano 

gradual de estabilização. Foi criada a Unidade Real de Valor (URV), um indexador que 

passaria a corrigir diariamente preços, salários e serviços, como se fosse uma espécie de 

moeda. Em julho de 1994, foi introduzida a nova moeda, o real, logo a inflação baixou, o que 

veio a trazer um grande prestígio político e popular a Fernando Henrique. Fernando Henrique 

Cardoso, sendo eleito presidente e assumiu o cargo em janeiro de 1995. A primeira gestão de 

Fernando Henrique Cardoso foi considerada tranquila, com inflação baixa, privatizações, 

abertura de mercado (já iniciado no governo Collor) e maior visibilidade do Brasil no 

mercado externo. Em seus quatro anos de governo conseguiu a aprovação das reformas de 

ordem econômica, administrativa e da previdência. Em 1998, ganhou novamente as eleições 

presidenciais, reelegendo-se no primeiro turno em uma disputa contra dois candidatos ditos de 

esquerda: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Leonel de Moura Brizola (PDT). Na segunda 

gestão enfrentou crises internacionais, uma crise energética que gerou o chamado “apagão 

elétrico”. Houve também o aumento do dólar em 1999. 

As mudanças ocorridas na economia brasileira, a partir da Nova República (1984) com 

o Plano Cruzado do Presidente José Sarney e do Plano Real na década de noventa com o 

então presidente, Fernando Henrique Cardoso parecem ter influenciado os padrões políticos, 

sociais, econômicos e de consumo em todas as classes sociais.  

 

1.1.8 Período de 2003 a 2010 

 

Luiz Inácio Lula da Silva (1945) atual ex-presidente do Brasil, ficou no cargo entre 01 

de janeiro de 2003 até 01 de janeiro de 2011. Lula foi um dos fundadores do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e hoje é o Presidente de Honra. Depois de três derrotas (1889,1994 e 

1998) em eleições para presidente do Brasil, sendo uma para Fernando Collor de Melo e duas 

para Fernando Henrique Cardoso, Lula foi eleito em 2002 e reeleito em 2006. Foi até então, o 

único presidente do Brasil com apenas o ensino fundamental, sendo considerado por muitos, o 

“pai dos pobres” (a exemplo de Getúlio Vargas, que teve este mesmo apelido), devido aos 

planos e políticas sociais desenvolvidos em prol das classes mais baixas, a exemplo do 
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programa Fome Zero, Minha Casa Minha Vida, Bolsa família, dente outros. É Considerado 

um político Democrático que dialoga com as bases e população, com estreitas ligações com os 

movimentos organizados da Sociedade, a exemplo do MST - Movimento Sem Terra, 

sindicatos dos metalúrgicos, dentre outros. 

 

1.1.9 Período de 2011 a 2014 e 2015-2017 

 

No período entre 2005 e 2010, Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores – PT foi 

ministra da Casa Civil e preparada pelo ex-presidente Lula para candidatar-se a sua sucessão, 

o que acabou ocorrendo em 2010, sendo a primeira mulher eleita para presidente da história 

do Brasil. Dando seguimento à mesma política e projetos do ex-presidente Luis Inácio Lula da 

Silva, a presidenta Rousseff foi reeleita em 2014 após vencer a eleição contra o candidato do 

PSDB Aécio Neves. Em 2016, o país atravessa uma crise política, de governabilidade e 

governança no governo federal, marcado por inúmeras greves e muita corrupção nas estatais, 

a exemplo da Petrobrás, Eletrobrás, Empresa Brasileira de Correiros e Telégrafos, Banco 

Nacional de Desenvolvimento Social – BNDS, sendo alvo de grandes protestos e 

manifestações em prol do impeachment, ou seja, impedimento de continuar governando o 

país.  

Após transcorridos menos de dois anos do seu segundo mandato, após inúmeras 

manifestações por todos o país por parte da população e, após protocolado o pedido de 

impeachment por parte de alguns deputados da oposição, o Supremo Tribunal Federal julgou 

procedente o pleito por irregularidade na gestão financeira provocada pelas “pedaladas 

fiscais”, remanejamento de recursos do tesouro sem a devida submissão e aprovação da 

câmara dos deputados, além da crise econômica que envolve o país, que gerou em maio de 

2016 mais de onze milhões de pessoas desempregadas, o que reduziu significamente o 

consumo, a poupança, a qualidade de vida e consequentemente, a arrecadação tributária. 

 Dito isso, em abril de 2016, a câmara dos deputados aprovou com mais de 2/3 dos 

votos o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, o que foi legitimado pelo Senado Federal 

com um score semelhante a este. Assim, assumiu o vice-presidente, Michel Temmer do 

PMDB interinamente, quando então a presidente foi novamente julgada no mês de agosto de 

2016, quando o senado precisou de 2/3 (ou 66%) dos votos para se afastar definitivamente do 

cargo a presidente Dilma Rousseff, o que de fato veio a acontecer. Enquanto isso, o presidente 

em exercício Michel Temmer, demitiu todos os ministros e demais ocupantes de cargos do 

primeiro e segundo escalão. Sua meta prioritária é reduzir os gastos públicos, moralizar a 
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máquina administrativa, melhorar a economia e a liquidez. Mas, seu objetivo maior de fato é 

fazer com que a economia recupere da crise, aumente a arrecadação e reduza o número de 

empregados. Dito isso, este tópico tem importância para a presente tese, devido ao fato de que 

a inflação, o desemprego, o déficit público impactam negativamente no consumo coletivo e 

individual o que gerou demissões em todos os segmentos da sociedade, queda da arrecadação 

e consequente queda no consumo. No mês de agosto, com o afastamento da ex-presidente 

Dilma e conforme já previsto, Michel Temmer (PMDB) se torna presidente da República 

Federativa do Brasil em caráter permanente, deixando, portanto, de ser interino. 

 

Quadro 1 – Contribuições dos Presidentes da República para o Brasil, privatizações e o programa da 

desestatização no período de 1930 a 2016. 

PRESIDENTE\

PERÍODO 

CONTRIBUIÇÕES 

Getúlio Vargas 

1930-1945  

         e  

1950-1954 

No Brasil, a fase intervencionista ficou conhecida como a Era Vargas. O tempo em que 

este modelo de política econômica adotado no período Getulista por várias décadas 

seguintes, moldou o estilo do desenvolvimento econômico brasileiro, e que permaneceu 

praticamente inalterado até o final do governo do presidente José Sarney em 1989. 

João Batista 

Figueiredo 

 

1979 - 1985 

O termo “desestatização” foi usado pela primeira vez no Brasil (BNDES, 1996). esboçou 

um modesto programa destinado a devolver à iniciativa privada algumas empresas 

dependentes da órbita estatal. Ocorridas num contexto político distinto, as reformas 

econômicas pós-1988 - inclusive aquelas incluídas no Programa Nacional de 

Desestatização – que tem como um dos seus objetivos a venda das companhias estatais nos 

setores de telecomunicações, petróleo, energia elétrica entre outros – parece ter fortes 

raízes pragmáticas, não estando vinculada ao tipo de regime político predominante. 

Fernando Collor 

de Melo  

 

1990-1992 

 

A abertura da economia, a modernização do Estado e as privatizações, no entanto, foram 

introduzidas na agenda política brasileira de forma incisiva, contínua e com um grau de 

legitimidade pela sociedade, inédito até aquele momento, a partir das eleições de 1989. 

Tendo sido um dos temas centrais da campanha. O ex-presidente Collor, no entanto, não 

era um militante do liberalismo. Ao contrário, sua prática política identificava-se muito 

mais com o clientelismo e o autoritarismo, do que com o moderno liberalismo. Isto, no 

entanto, não o impediu de praticar, durante os seus dois anos de governo, o neoliberalismo 

econômico. Aliás, sua biografia política está definitivamente marcada por duas 

características: a introdução de políticas econômicas neoliberais e o Impeachment.  

A eleição presidencial de 1989 no Brasil, polarizada entre os candidatos Fernando Collor 

de Melo e Luiz Inácio “Lula” da Silva, foi uma prévia do que seria a luta pela 

implementação das mudanças institucionais no país. Vencida a eleição por Collor, o Brasil 

entrou na fase das reformas econômicas de inspiração neoliberal. Não que o chefe de 

Estado fosse um deles e muito menos que a ideologia liberal tivesse repentinamente 

tomado os corações e mentes dos brasileiros. Mas, efetivamente, por desejo de mudança 

em vários aspectos da vida nacional, principalmente no campo econômico. Nesta linha de 

argumento, observou o Senador Esperidião Amim (PPB / SC): “O que se viu no Brasil não 

foi uma vitória do liberalismo, mas uma total falta de esperança para com o modelo 

estadista até então dominante”. A mudança de política econômica, o Brasil teve que 

atravessar um longo processo de mudanças constitucionais para efetivar uma reforma do 

Estado que desmontasse o “Estado-empresário”, detentor de vários e importantes 

monopólios econômicos, como petróleo, telecomunicações e energia. Ou como prega 

Roberto Campos, “é necessário desmontar os três dinossauros estatais: a petrossauro, a 

eletrossauro e a telessauro”. 

Itamar Franco 

1992-1994 

O governo tampão do vice-presidente de Fernando Collor foi marcado por sua reticência 

frente a essas e outras questões nacionais. Não sendo um reformista e muito menos um 

privatizante, deixou que as reformas estruturais vegetassem durante sua administração. 

Seus aliados políticos até tentaram, mas não conseguiram bloquear a privatização da 

Companhia Siderúrgica Nacional – CSN que como outras vieram a acontecer durante a sua 
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PRESIDENTE\

PERÍODO 

CONTRIBUIÇÕES 

administração, por mera consequência e nunca por convicção. 

 

 

Fernando 

Henrique 

Cardoso 

 

1995-2002 

Duas gestões 

 

 

Enquanto senador, mais tarde passaria a Ministro da Fazenda no Governo Itamar Franco e, 

posteriormente Presidente da República Federativa do Brasil por oito anos. Lei de 

Concessões N° 8.987 de 1995. Criar condições favoráveis para o processo de concessão 

dos serviços públicos e proteger o consumidor desses serviços. campanha presidencial foi 

fortemente calcada na necessidade de realizar profundas mudanças institucionais no Brasil. 

O “Projetão” – como ficou conhecido o programa do governo Collor - que havia 

inaugurado no Brasil – pós-queda-do-muro-de-Berlim, a mais radical experiência 

neoliberal na sua economia -, foi esquecido em sua versão original. Mas, alguns de seus 

princípios básicos sobreviveram no governo Fernando Henrique, até porque alguns dos 

seus formuladores, embora também não se inscrevessem ideologicamente entre os liberais, 

ocuparam postos importantes na área econômica, dos governos Collor e Fernando 

Henrique, como foi o caso do Deputado Antônio Kandir e outros altos burocratas. 
Prometeu continuar a luta contra a inflação com o Plano Real - que tinha sido seu objetivo 

político principal - o que é mais importante, prometeu reformar o Estado brasileiro de 

maneira a devolver, ao governo, a capacidade de efetivamente governar o país. O Poder 

Legislativo foi então solicitado a reescrever a Constituição e as demais Leis do país no que 

se referem a um grande número de tópicos tais como: administração pública, impostos, 

investimentos estrangeiros, energia, telecomunicações, mineração, previdência social, 

relações trabalhistas e serviços públicos. 

 

 

 

 

 

Luiz Inácio Lula 

da Silva 

2003 a 2010 

Duas gestões 

 

Presidente eleito pelo PT, considerado um líder nato e conhecido por ser um metalúrgico 

do ABC paulista (cidades referência na metalurgia em Santo André, São Bernardo e São 

Caetano no sudeste brasileiro em São Paulo – estado mais rico da federação), Lula ficou 

conhecido por ser um metalúrgico e somente possuir segundo grau. Montou seu projeto de 

governo voltado para a valorização do patrimônio público (portanto um anti-neoliberal) e 

por implementar políticas e projetos sociais, como o Programa Fome Zero, Minha Casa 

Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família e etc., como forma diminuir os desníveis 

sociais e da distribuição da renda, através de políticas urgentes e compensatórias.  Em sua 

gestão, facilitou o crédito – principalmente para as classes menos favorecidas – o que 

ampliou consideravelmente o consumo nas classes C, D e E. É inegável a contribuição da 

sua gestão na inclusão social, com facilidades de crédito, consumo, inclusive na 

acessibilidade, sendo em sua gestão o período em que a população mais teve acesso às 

viagens aéreas. Na economia, a través da introdução do Plano de Aceleração do 

Crescimento - PAC, muitos investimentos em obras públicas e de investimento foram 

realizadas, como construção de estradas, ferrovias, energia eólica e outras obras. Governo 

foi marcado por corrupção nos Correios, na compra de parlamentares (Mensalão) e na 

sangria dos cofres da Petrobrás (operação Lava Jato). 

 

 

Dilma Rousseff 

2011-2014 e 

2015-2017 

Duas gestões  

 

 

A primeira gestão durou quadro anos e foi concluída. Na segunda gestão, a ex-presidenta 

Dilma Rousseff (PT) foi julgada e considerada culpada no processo de impedimento, 

gerando o seu afastamento provisório até o mês de julho e em definitivo no mês de agosto 

de 2016. Assume o presidente Michel Temmer (PMDB). O projeto político foi semelhante 

ao do Governo Lula, mesmo porque se comenta que “Lula quem administrava 

indiretamente o país”, através da ingerência política, econômica e de gestão da máquina do 

executivo. Conforme dito, as duas gestões tiveram seus pilares erguidos em prol do social 

e do crescimento da economia, sendo que a primeira aconteceu e a segunda foi 

drasticamente paralisada, por conta de inúmeros problemas de governança e 

governabilidade. Na segunda gestão, o Brasil enfrentou um caos moral, político e 

econômico, chegando o país ao recorde de 11 milhões de desempregados, com queda no 

consumo, demissões, estagnação das obras recém iniciadas, fechamento de postos de 

trabalho e consequentemente, redução do consumo, da arrecadação tributária e aumento 

dos gastos públicos, gerando um déficit muito grande nas contas públicas. 

Fonte: Diversas. 

 

 Assim, seção que hora se encerra, procurou fazer uma análise dos fatos políticos e das 

gestões dos ex-presidentes da república, além de um resgate histórico do surgimento do país e 

desenvolvimento da economia desde o descobrimento do Brasil em 1.500 até chegar aos dias 
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atuais. Aqui, foram registradas as principais contribuições dadas no concernente aos planos e 

projetos, cujas trajetórias procuraram focar o consumo e o desenvolvimento do país ao longo 

dos seus 515 anos de existência, mostrando a política e a economia ao nível do executivo 

brasileiro. 

 A seguir, apresenta-se a historiografia de Vitória da Conquista e seus avanços desde o 

momento em que foi descoberta e habitada até os dias atuais, a fim de contextualizar o 

consumo entre as variáveis pessoais, geográficas, econômicas e espaciais.  

 

1.2 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
6
  

 

  O território onde hoje está localizado o município de Vitória da Conquista foi habitado 

pelos povos indígenas Mongoió, Imboré e Pataxó
7
. Os aldeamentos se espalhavam por uma 

extensa faixa, conhecida como Sertão da Ressaca, que vai das margens do Rio Pardo até o Rio 

das Contas no sudoeste da Bahia, Brasil. 

A vinda dos colonizadores portugueses e mestiços à região de Vitória da Conquista 

está ligada à exploração de metais preciosos, principalmente ouro e à política de ocupação do 

território. Um dos responsáveis pelo desbravamento do Sertão da Ressaca foi o bandeirante 

português João Gonçalves da Costa, nascido por volta de 1720. Ele ficou conhecido como um 

conquistador violento e dizimador de aldeias indígenas pelas terras por onde passava. 

João Gonçalves da Costa chegou ao território onde hoje está Vitória da Conquista 

depois do esgotamento das minas de ouro de Rio de Contas (cidade que fica localizada na 

Chapada Diamantina há aproximadamente 200 km de distância de Vitória da Conquista, 

próximo 6 km de Livramento de Nossa Senhora) e da Serra dos Gerais, no sudoeste da Bahia. 

Ele procurava novos pontos de exploração mineral. Embora não tenha encontrado ouro em V. 

Conquista, ele acabou ocupando a região e fundando o Arraial da Conquista (nome dado na 

época). Um elemento importante sobre João Gonçalves aponta os registros históricos, ele era 

                                                 
6
 Fonte: Vitória da Conquista (BA). Prefeitura. 2014. Disponível em: http://www.pmvc.ba.gov.br. Acesso em: 

jan. 2014. 
7
 Segundo Menezes (2010, p. 139) esta informação é inverídica, pois os relatos da história que apontavam que os 

índios habitavam na cidade de Vitória da Conquista não procedem, visto que os índios daquela época andavam 

nus (questão cultural) e devido ao fato V. Conquista ser uma região fria – a temperatura chegava a sete graus – 

em tese, eles não teriam como se cobrir devido ao fato de não existir peles de animais como o urso, por exemplo, 

para se defenderem do frio. Os índios advinham de cidades quentes como Itambé,Itarantin, Itapetinga, Ibicaraí 

(cidades que começam com I, devido á cultura indígena), Caatiba, Anagé, Ituaçu e outras regiões. O mesmo 

autor (2010) acredita que os índios apenas transitavam por aqui para caçar e pescar ou por passagem, mas afirma 

que não existiam aldeias. A igreja tinha o interesse de implantar as fazendas e vilas na cidade, logo a detinha o 

interesse de dizimá-los para instalação dos pecuaristas e também para povoar o território. 
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um negro, ou seja, um ex-escravo. A ascensão política de pessoas como João Gonçalves da 

Costa dava-se por meio da coragem e fidelidade à Coroa Portuguesa. A filiação ao terço 

Henrique Dias, espécie de irmandade, afirmou sua condição de livre. Em troca, ele agia em 

nome de Deus e da Coroa, desbravando terras e garantindo a ocupação do território 

(TANAJURA, 1992; GUIMARÃES, 2004; PMVC, 2014).  

Na percepção de Menezes (2010) Vitória da Conquista surgiu da ambição de Portugal 

(e posteriormente da Espanha), que aqui vieram com a finalidade de levantar riquezas para a 

coroa portuguesa, a qual enviaram os bandeirantes com a missão coadjuvante de aprisionar os 

índios para fazer o trabalho escravo. Antes de surgir a figura de João Gonçalves da Costa, o 

homem de confiança da Coroa Portuguesa para execução dos objetivos era João da Silva 

Guimarães, reconhecido pela literatura como o grande desbravador da região e mapeador das 

jazidas de pedras preciosas, que posteriormente foi renegado e esquecido enquanto 

comandante militar. Acredita-se que houve uma espécie de golpe, conluio ou conspiração de 

João Gonçalves da Costa para eliminá-lo do comando. A priori, João Gonçalves da Costa não 

tinha função específica entre os bandeirantes, não se sabendo ao certo se ele era um 

cozinheiro, soldado ou cargo semelhante. Os bandeirantes encontram pouco ouro em suas 

escavações e depois exploraram o desmataram as matas para enviar madeira para Portugal e 

Espanha fabricar navios, juntamente com a produção de fumo, cana de açúcar, mandioca 

dentre outros, complementa Menezes (2010).   

 Assim, João Gonçalves da Costa fundou a Vila Imperial da Vitória que possuía uma 

área superior a do estado do nordeste por nome de Sergipe (21.000 km
2
). Os curiosos da 

história naquela época (porque não existiam historiadores), afirma o professor Menezes 

(2010) comentam que o primeiro intendente de Conquista (equivalente a um prefeito) foi Luiz 

Fernando de Oliveira. Já havia, naquela época, um interesse de Portugal para abrir uma 

estrada para Ilhéus/Canavieiras a Vitória da conquista, assim como a Chapada Diamantina e 

sertão (hoje já existe a estrada, mas está em construção a Ferrovia intermodal oeste leste – 

FIOL exatamente neste trecho) para escoamento da produção. 
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Mapa 1 – Território ocupado por João Gonçalves da Costa. 

 

Fonte: Amaral e Quadros (2015, p. 18). 

 

A ocupação do Sertão da Ressaca foi realizada às custas da derrota dos povos 

indígenas.  Em 1752, portanto século XVIII, ocorreu a batalha que entrou para a história de 

Vitória da Conquista como uma das mais importantes. Sabe-se que naquele ano, aconteceu 

uma fatídica luta entre os soldados de João Gonçalves da Costa e os índios. Os soldados, já 

fadigados, buscavam forças para continuar o confronto. Segundo conta a lenda, na madrugada 

posterior há um dia intenso de luta, diante da fraqueza de seus homens, João Gonçalves teria 

prometido a Nossa Senhora das Vitórias construir uma igreja naquele local, caso saíssem dali 

vencedores (TANAJURA, 1992; GUIMARÃES, 2004). Essa promessa foi um estimulante aos 

soldados que, segundo a lenda, revigorados, conseguiram cercar e aniquilar o grupo indígena 

que caiu, no alto da colina, onde foi erguida a antiga igreja, demolida em 1932. Não se sabe 
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ao certo se essa promessa foi realmente feita, mas essa história tem passado de geração em 

geração além de estar presente em alguns livros de história local
8
 (TANAJURA, 1992; 

PMVC, 2014). 

 

Figura 1 – Praça das Borboletas (atual Praça Tancredo Neves) e Igreja Matriz (Catedral) em V. Conquista 

      Figura 2 – Igreja Nossa Senhora das Vitórias (Catedral) na Praça Tancredo Neves 

 
Fonte: Acervo da Família (1970); Pesquisa de Campo, 2016. 

Obs.: Local onde foi construída – supostamente – a primeira Igreja da promessa de João Gonçalves e também o 

local onde foi travada – supostamente – a covarde batalha conhecida “Banquete da Morte”. Igreja Matriz Nossa 

Senhora das Vitórias, maior templo da Igreja Católica de Vitória da Conquista.  

 

O enfrentamento se prolongou até o século XIX. Além dos confrontos diretos, os 

portugueses utilizaram estratégias como o oferecimento de roupas infectadas com varíola aos 

índios e até um embreagamento coletivo. A História relata que no período de 1803 e 1806, 

quando a luta foi intensa, foi realizado o “Banquete da Morte”
9
. Os Mongoiós foram 

chamados a festejar uma suposta trégua e, depois de consumirem bebida alcoólica, foram 

cercados por soldados, que mataram quase todos os presentes, inclusive mulheres e crianças. 

O povo Mongoió sucumbiu, relata a história (TANAJURA, 1992; GUIMARÃES, 2004; 

MENEZES, 2010; IBGE, 2010). 

                                                 
8
 Menezes (2010) contesta esta informação e comenta: Não existem provas de que houve a promessa da 

construção da igreja. Para Menezes (2010) foi uma invenção da igreja católica, que tinha domínio das terras e era 

tida como instituição rica que valorizava o dinheiro, luxo e poder. A História de João Gonçalves se confunde 

com a história da igreja. O mesmo autor (2010) comenta ainda que os bandeirantes criaram a estratégia de 

provocar desentendimentos entres os índios e as tripos a fim de dizimar uns aos outros, a exemplo das estratégias 

da polícia hoje quando provoca guerras entre quadrilhas rivais, a fim de atingir seus propósitos e reduzir custos 

com os policiais e diminuir as baixas no exército/corporação. 
9
 Menezes (2010) contesta também esta informação e comenta: Não existiam historiadores na época, e sim, 

curiosos da história. A batalha conhecida como “banquete da morte” aconteceu em uma região denominada 

“batalha” que fica atrás da Serra do Peri (cerca de 15 km do centro da cidade) e não nas proximidades de onde se 

localiza a Igreja N. S. das Vitórias e a Praça barão do Rio Branco. A história também foi montada em forma de 

fatos inverídicos de maneira a atender os interesses das famílias hegemônicas e da igreja, manipulando as 

informações e, consequentemente a história. O mesmo autor (ano) comenta ainda que no banquete da morte 

mataram não somente guerreiros indígenas, mas famílias inteiras, mulheres e crianças e foi um ato de covardia e 

não de heroísmo dos soldados patrocinado pela igreja católica.  
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Em 1822, V. Conquista já era tida como uma cidade rica. Um filho de João 

Gonçalves enviou 500 bois para alimentar as tropas em Cachoeira de S. Felix, já começando 

um meio de atividade com foco na pecuária, visto que João Gonçalves se apropriou de toda a 

mineração e as pessoas tiveram que sobreviver da pecuária. Vitória da Conquista ficou sendo 

uma espécie de entroncamento em pecuária, ou seja, um entreposto comercial do gado (a rua 

João Pessoa que liga o centro da cidade ao bairro Guarani) era chamada de rua da Boiada, 

devido à passagem do gado que vinha do norte de Minas Gerais (sobretudo Pedra Azul) para 

Nazaré (cidade mais próxima da capital Salvador). Estabelece então o comércio estimulando a 

cultura do centro de comércio da pecuária (MENEZES, 2010). 

 

Figura 3 – Vitória da Conquista: Antigo açude de suporte para as pessoas e animais – 1945. 

 
Fonte: Acervo do Museu Regional – UESB (sd) 

 

No final do século XVIII, o Arraial da Conquista se resumia a uma igreja (no mesmo 

local da Igreja de N. S. das Vitórias na figura 3 logo acima) e algumas dezenas de casas. 

Nesse tempo, ainda existiam matas densas com fauna e flora bastante ricas. A paisagem 

começou a mudar com a chegada dos primeiros rebanhos bovinos. As matas foram derrubadas 

para dar lugar aos pastos. O Arraial virou passagem para o gado trazido pelos tropeiros de 

Minas Gerais que iam em direção ao litoral e sertão, conforme comenta Menezes (2010) logo 

acima. (IBGE, 2010; TANAJURA, 1992). O próprio João Gonçalves da Costa, fundador do 

Arraial, tornou-se proprietário de gado. A cidade foi crescendo lentamente e as primeiras ruas 

mantendo-se próximas ao leito do Rio Verruga, que serviu de fonte e manancial de 

abastecimento de água para famílias inteiras e para o gato, mas bastante poluído atualmente - 

(figuras 4, 5 e 6 atuais, logo abaixo do rio Verruga que atravessa V. Conquista). Em 1780, 

havia cerca de sessenta casas no Arraial. Já em 1840, ano em que o Arraial
10

 foi elevado à 

                                                 
10

 Mesmo com a existência de comarcas mais próximas, como a Comarca de Ilhéus, que facilitaria as decisões 

dos recursos encaminhados por moradores, o Arraial da Conquista continuou vinculado ao sertão. Esse fato 
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condição de Vila Imperial da Vitória, distrito da Vila de Caetité, esse número já havia se 

multiplicado. Além dos colonizadores, seus descendentes e dos negros, a Vila recebeu 

sertanejos e litorâneos (TANAJURA, 1992; GUIMARÃES, 2004; IBGE, 2010).  

 

Figura 4 – Sede da Imperial Villa da Victória – Século XIX 

 
Fonte: Amaral e Quadros (2015, p. 18). 

 

Tabela 1 – População da Imperial Villa da Victória, por sexo – 1875 e 2010 

Sexo Habitantes 1875 Habitantes 2010 

Masculino 9.755 147.879 

Feminino 9.092 158.987 

Total 18.836 306.866 
Fonte: Medeiros (1977, p. 9); IBGE, 2010 (Senso Demográfico). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
realça o interesse dos portugueses em ocupar o interior da Colônia. De Acordo com Medeiros (1978, p.9): “A 

vinculação administrativo-judiciária forçosamente acarretaria o trânsito de pessoas entre a região de Conquista e 

o povoado aí edificado com o núcleo de povoamento de Rio de Contas[...]. Por outro lado, o trânsito para o 

litoral também estaria garantido, já que as mercadorias no sertão eram comercializadas nas vilas à beira-mar.  

Este fato é importante, pois ainda hoje, Vitória da Conquista é uma cidade de entroncamento: as rodovias que 

traspassam o seu território permitem o trânsito tanto para o interior como para o litoral. “De qualquer maneira, a 

vinculação com o sertão mais distante fixa-se do ponto de vista da cultura, da economia e da sociedade” 

(MEDIEROS, 1978, p.9). 
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Figuras 5 e 6 – Contaminação ao longo do rio Verruga que corta V. Conquista 

  
 

Fonte: Trabalho de Campo, 2015. 

Obs.: Este rio abastecia as residências e o gado (até os dias atuais é utilizado na lavoura e pecuária) 

 

Em sua Formação Administrativa, foi elevada à categoria de vila com a denominação 

de Victória pela Lei Provincial n.° 124, de 19 de maio de 1840, desmembrado do município 

de Caetité, sede na antiga povoação de Vitória, constituído do distrito sede, Instalada em 09 

de novembro de1840, foi elevada á condição de cidade com a denominação de Conquista, por 

Ato 1891, pela Lei Estadual n.º 249, de 25 de julho de1898, é criado o distrito de São João da 

Vila Nova e anexado ao município de Conquista. Pela Lei Estadual n.º 1.483, de 17 de junho 

de 1921, desmembra do município de Conquista o distrito de Encruzilhada. Elevado à 

categoria de município.  

Após passar por várias reformas sancionadas por leis estaduais, que tornam--se 

desnecessárias de abordar no presente estudo, devido a sua insignificância, alguns novos 

distritos foram criados, outros apenas mudaram de nome e tantos outros foram desmembrados 

com a finalidade de serem constituídos novos municípios, são eles: Barra do Choça, Belo 

Campo, Caatiba (ex- São Paulo), Anagé (antiga Joanópolis e ex-São João da Vila Nova) e 

Cândido Sales (ex Quaraçu). Todas estas cidades que compõem o sudoeste baiano, já foram 

distritos de Vitória da Conquista e hoje, cidades que fazem parte da microrregião, mas 

continuam dependentes da “metrópole do sudoeste”, que diga-se de passagem, foi a principal 

cidade indicada para ser a capital do estado, com a divisão da Bahia, fato  encabeçado por 

políticos da região na década de noventa que não veio a acontecer. 

Em divisão territorial datada de 1988, o município ficou constituído de uma sede e 

onze (11) distritos, sendo: Vitória da Conquista (sede) e os distritos: Bate Pé, Cabeceira da 

Jibóia, Cercadinho, Dantilândia, Iguá, Inhobim, José Gonçalves, Pradoso, São João da 
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Vitória, São Sebastião e Veredinha, permanecendo em divisão territorial datada de 2007 até 

os dias atuais, conforme mapa 2. 

 

Mapa 2 – Localização da cidade Sede e Distritos de Vitória da Conquista 

 
Fonte: Veiga (2010). 

 

Após a conclusão desta seção que procurou tratar da história de Vitória da Conquista 

desde a sua colonização até os dias atuais, apresenta-se na próxima seção, as contribuições da 

Geografia para a compreensão da presente tese, assim como a  Caracterização e Perfil do 

Lócus da Pesquisa em seus aspectos territoriais, demográficos, fisiográficos e 

socioeconômicos. 

 

1.3 CONTRIBUIÇÕES DA GEOGRAFIA: CARACTERIZAÇÃO E PERFIL DO LÓCUS 

DA PESQUISA: VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

1.3.1 Aspectos Territoriais de Vitória da Conquista e Região do Sudoeste da Bahia  

 

Vitória da conquista está localizada na América do sul ao nordeste brasileiro, Região 

Sudoeste do estado da Bahia. O Brasil é um dos países mais extensos do mundo, com uma 
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área de 8.515.767,049 km
2
 (publicado no DOU nº 234 de 08/12/2015, conforme Resolução Nº 

07, de 4 de dezembro de 2015) o que lhe confere o título de quinto maior país do mundo em 

território. O território brasileiro – que possui a característica de ser continuo – ocupa cerca de 

1,6% da superfície terrestre; 5,7% das terras emersas; 21,5% do continente americano; e 47% 

do território sul americano IBGE (2010), conforme mapas logo abaixo. 

 

Mapa 3 – Localização da Região Sudoeste no Estado da Bahia e Brasil (2008). 

Mapa 4 – Microrregião de Vitória da Conquista  

  
Fonte: SEI - BA. Org.: Cláudia Cruz; Rocha (2010). 

 

Segundo o IBGE (2010), o Brasil possui 5.570 municípios. A população brasileira 

em 2014 foi de 203 milhões de habitantes (PNAD 2014 – IBGE, 2014), devendo atingir 228 

milhões de habitantes no ano de 2015. A população brasileira distribui-se pelas regiões da 

seguinte forma: Sudeste (85,3 milhões), Nordeste (56,2 milhões), Sul (29 milhões), Norte 

(17,2 milhões) e Centro-Oeste (15,3 milhões). Já o estado da Bahia
11

 conta com 417 

municípios e uma população total de 14.016.906 habitantes no senso de 2010 e projeção de 

15.203.994 para 2015 (disponível em <http://IGBE.gov.br. Acesso em 12.nov.2015>).  

 

 

 

                                                 
11

 Amaral e Quadros, (2015, p.13) comenta que uma das primeiras formas de demarcação territorial no Brasil 

foram as Capitanias Hereditárias. Posteriormente, por uma sequencia de medidas administrativas, foram criadas 

as sesmarias, comarcas, termos e vilas. De acordo com o IGBE (1980) e SEI (2001), o atual território da Bahia, 

em 1827 estava dividido em 41 comarcas e vilas. Com a Proclamação da República, surgiu a categoria de 

município. No estado da Bahia, em 1889 eram 98 municípios; 150 municípios em 1940; 336 na década de 70 e, 

em 2016 são 417 municípios, quantidade esta que há mais de dez anos se mantém. 

 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/ZwHG3ejLiA0D_2289ugAiw?authkey=aFvCnSlsz1c&feat=embedwebsite
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Mapa 5 – Mapa de Localização de Vitória da Conquista dentre os Estados Federativos do Brasil e Países da 

América do Sul 

 
Fonte: Google Maps. Nov.2015 

 

A região sudoeste da Bahia, onde está situado o lócus da presente pesquisa 

compreende 39 municípios e uma área de 42.542,9 km² (conforme se verifica no mapa 5), que 

corresponde a 7,5% do território baiano, abrigando uma população de 1.135.362 (um milhão, 

cento e trinta e cinco mil e trezentos e sessenta e dois) o que equivale a aproximadamente 

8,13% da população do Estado da Bahia (IBGE, 2010). Recebe cerca de 25 mil visitantes, por 

dia, que vêm realizar negócios, comprar e ter acesso aos serviços de saúde e educação (IBGE, 

2010). Além disso, o município polariza uma mesorregião com aproximadamente 200 km de 

raio e um conjunto de cerca de 70 municípios que somam aproximadamente dois milhões de 

habitantes (PMVC, 2012). 

Mapa 6 – Microrregião de Vitória da Conquista: Cidades do Sudoeste da Bahia. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Os municípios que compõem a Região Sudoeste da Bahia são: Anagé, Barra do 

Choça, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Serra, Caatiba, Caetanos, Cândido Sales, 

Caraíbas, Cravolândia, Encruzilhada, Firmino Alves, Ibicuí, Iguaí, Irajuba, Itambé, Itapetinga, 

Itaquara, Itarantim, Itiruçu, Itororó, Jaguaquara, Jequié, Lafayette Coutinho, Lagedo do 

Tabocal, Macarani, Maiquinique, Manoel Vitorino, Maracás, Mirante, Nova Canaã, 

Planaltino, Planalto, Poções, Potiraguá, Ribeirão do Largo, Santa Inês, Tremedal e Vitória da 

Conquista. Com destaque para a cidade de Vitória da Conquista que é classificado como 

centro sub-regional muito importante, conforme se verifica nos mapas 7 e 8. 

 
Mapa 7 – Território de Identidade de Vitória da Conquista 

 
Fonte: Rocha, 2010. 

 

 

Mapa 8 – Localização de Vitória da Conquista e Cidades do Sudoeste da Bahia. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 
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1.3.2 Aspectos Demográficos de Vitória da Conquista: Sedes e Distritos 

 

 

Em termos demográficos, o município é o terceiro maior em população apontado no 

censo demográfico de 2010 com uma população de 306.866 habitantes e estimada em 2015 

para 343.230 perdendo apenas para a capital Salvador e Feira de Santana, portanto a segunda 

maior cidade do interior da Bahia.  

A população rural teve um pico de crescimento entre 1950 e 1960. Infere-se que esse 

fato ocorreu devido ao desmembramento de alguns distritos, emancipados como município, o 

que veio refletir nos dados. Entre os anos de 1970 a 2000, o crescimento populacional 

manteve-se estável. Entretanto, a população urbana do município, entre os anos de 1970 e 

2000, apresentou crescimento acelerado, passando de 67,17% para 81,91%, respectivamente 

(IBGE, 2000).  

Apresenta-se na tabela 2, a Evolução Populacional de Vitória da Conquista, estado da 

Bahia e Brasil entre os anos de 1991 a 2015. 

 

Tabela 2 – Evolução Populacional de Vitória da Conquista, Bahia e Brasil: 1991 a 2015. 

Ano Vitória da Conquista Bahia Brasil 

1991            225.091              11.867.991               146.825.475 

1996            240.931                            12.472.894               156.032.944 

2000            262.494              13.070.250               169.799.170 

2007            308.204              14.080.654               183.987.291 

2010            306.866               14.016.906               190.755.799 

2015            343.230              15.203.934               205.071.090 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991; Contagem Populacional 1996; Censo Demográfico 2000; Contagem 

Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010. Já os dados referentes a 2015, se tratam de uma projeção feita 

pelo IBGE para a data da consulta, ou seja em 12.nov.2015 

 

No Brasil, foram muito tímidas as políticas de controle da natalidade, no máximo 

resumidas a propagandas e distribuição de métodos anticoncepcionis na rede pública. E hoje, 

parece um paradoxo, mas há estímulo através de um programa do bolsa família com valores 

proporcionais ao número de filhos, quanto mais filhos, mais valor financeiro. O interessante é 

que este programa é para atender às pessoas de baixa renda. Quanto à imigrição, quase não há 

impedimentos. 

Já nos Estados Unidos e a União Europeia limites sobre o crescimento da população 

são principalmente associados ao colocar limites sobre o crescimento da migração. Talvez 

entre todos os casos, as medidas para o controle do nascimento de a Índia e a China são os 

mais conhecidos. Na Índia de milhares de mulheres foram esterilizados durante a década dos 
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anos 70 do século XX em programas desenvolvidos pelo governo do então primeiro-ministro 

Indira Ghandy. Na China, o problema do crescimento de população levantou-se contra sua 

própria filosofia de incentivar a natalidade. taxa de natalidade, mortalidade e migração de 

tendências. 

Assim, a população é uma variável que determina as atividades, a gestão dos 

territórios como os processos de consumo. A evolução da mortalidade é talvez a grande 

mudança em nossa sociedade. A mais característica é o aumento generalizado da expectativa 

de vida entre mulheres e homens. No entanto, na base deste aumento é também uma questão 

cultural, já que a vida é construída tanto socialmente e biologicamente. Neste consideram o 

aumento na educação, bem-estar, mlehoria das condições de trabalho, geração de emprego e 

renda, redução de horas de trabalho, avanço da medicina, condições de infra-estrutura como 

saneamento básico, vigilância sanitária e também, segurança pública. 

 

Mapa 9 – Percentual da População Urbana e Rural no Município de Vitória da Conquista – por Distrito – 2010.

 
Fonte: Rocha e Ferraz (2015, p. 86). Elaborado com base em dados do IBGE,/Senso Demográfico de 2010. 
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Dos distritos do município, o mais populoso é Vitória da Conquista com 87,6% da 

população, sendo que nos outros o percentual varia de 0,5% a 2% em média. Considerando 

que as zonas urbanas são as sedes municipais e que as vilas são as sedes distritais ou áreas 

urbanas isoladas, o senso demográfico do IBGE havia 274.739 habitantes em 2010 da zona 

urbana em V. Conquista, sendo 260.260 na sede e 14.479 nas vilas, conforme ilustra o mapa 9 

logo acima. Os demais distritos mais populosos no senso de 2010 foram José Gonçalves com 

2,7% e Bate pé com 2,3%. Neste mesmo sentido, o senso demográfico de V. Da Conquista 

em 2010 por bairro apontou que os bairros mais populosos foram: 1
o
) Patagônia (29.298 

pessoas); 2
o
Brasil (22.896 pessoas); 3

o 
Alto Maron (21.504). Os demais bairros ficaram 

assim: 

Tabela 3 – População do município de Vit. da Conquista por Distrito - 2010 

LOCALIDADE TOTAL LOCALIDADE TOTAL LOCALIDADE TOTAL 

BATE-PÉ 3.978 IGUÁ 3.851 SÃO JOÃO DA 

VITÓRIA 

2.364 

CABECEIRA 

DO JIBÓIA 

3.729 INHOBIM 6.011 SÃO 

SEBASTIÃO 

3.169 

CERCADINHO 1.998 JOSÉ 

GONÇALVES 

5.886 VEREDINHA 2.268 

DANTELÂNDIA 1.492 PRADOSO 3.231 VIT.DA 

CONQUISTA 

268.889(*) 

 

Fonte: IGBE/Censo Demográfico de 2010. 

Em Ordem Alfabética 

(*) Desse quantitativo, ou seja, 268.889 habitantes no distrito sede de V. da Conquista, 128.446 pessoas são do 

sexo masculino (48%) e 140.443 do sexo feminino (52%). No concernente ao total do município, os 306.866 

habitantes estariam divididos em 147.879 do sexo masculino (também 48%) e 158.987 do sexo feminino (52%). 
 

Figura 7 – Distribuição da População de Vitória da Conquista – por sexo, grupo e idade – 2000. 

Figura 7a – Distribuição da População de Vitória da Conquista – por sexo, grupo e idade – 2010. 

 

  
Fonte: IBGE/Senso Demográfico de 2000 (Elaborado Com base em dados do IBGE). 
Fonte: IBGE/Senso Demográfico de 2010 (Elaborado Com base em dados do IBGE) 
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Tabela 4 – População de Vit. da Conquista por Situação Domiciliar: 1940 – 2010 

ANO POP. RURAL % POP. URBANA % TOTAL 

1940 24.910 74,3 8.644 25,7 33.554 

1950 26.993 58,4 19.463 41,6 46.456 

1960 31.401 39,3 48.712 60,7 80.113 

1970 41.569 32,5 85.959 67,5 127.528 

1980 43.245 25,3 127.652 74,7 170.897 

1991 36.740 16,3 188.351 83,7 225.091 

2000 36.949 14,1 225.545 85,9 262.494 

2010 32.127 10,5 274.739 89,5 306.866 

2016     346,069 

Fonte: Sensos Demográficos IGBE: 1940-2010. 

 

Logo abaixo, apresentam-se os três mapas de número 10, 11 e 12 contendo a 

evolução da população de Vitória da Conquista - por distrito - nos anos de 1991, 2000 e 2010, 

conforme Senso realizado pelo IBGE. 

 

Mapa 10 – População dos Distritos de Vitória da Conquista: Ano de 1991 

 

Fonte: IBGE, 2010. Elaborado por Leite, F de Oliveira. D.P.A. 
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Mapa 11 – População dos Distritos de Vitória da Conquista: Ano de 2000 

 

Fonte: IBGE, 2010. Elaborado por Leite, F de Oliveira. D.P.A. 

 

 

Mapa 12 – População dos Distritos de Vitória da Conquista: Ano de 2000 

 

Fonte: IBGE, 2010. Elaborado por Leite, F de Oliveira. D.P.A. 
 

 

A cidade Vitória da Conquista assume um importante papel no desenvolvimento da 

região sudoeste e do estado. Em termos demográficos, o município é o terceiro maior em 

população apontado no censo demográfico de 2010 com uma população de 306.866 
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habitantes e estimada em 2015 para 343.230 perdendo apenas para a capital Salvador e Feira 

de Santana, portanto a segunda maior cidade do interior da Bahia. É também a terceira maior 

economia do estado da Bahia. A área da unidade territorial de 3.704,018 km² (IBGE, 2010), 

composto de onze distritos, tendo Vitória da Conquista como distrito sede com 763,8 km² de 

área total e a densidade demográfica de 91,41 hab./km² (enquanto que a densidade do estado 

da Bahia é de 24,82 nesta mesma data). O rendimento domiciliar nominal per capta em 2015 

foi estimado em 697,00. (http://cod.ibge.gov.br/232MU. Acesso em 25.set.2015).  

 

Mapa 13 – Densidade Populacional no Município de Vitória da Conquista por Setor Censitário – 2010. 

 

Fonte: Rocha e Ferraz (2015, p. 85). 

 

Dito isso e com base nos textos e dados apresentados logo acima, este aviltamento 

constante de negócios, que faz de Vitória da Conquista uma cidade beneficiada e ao mesmo 

tempo estratégica do ponto de vista dos recursos naturais (está a cerca de 30 km de Barra do 

Choça e 40 km de Planalto, as cidades com maior produção de café da Bahia); a BR 116 

(Rodovia Santos Dumont) corta a cidade de norte a sul;  possui o maior comércio da região 

http://cod.ibge.gov.br/232MU.%20Acesso%20em%2025.set.2015
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sudoeste e do ponto de vista geográfico (se localiza há uma distância de 450 km de Feira de 

Santana e 550 da capital Salvador, situadas ao norte  e a outra cidade de porte semelhante a 

ela se encontrará ao sul há aproximadamente 450 km, que é Governador Valadares, estado de 

Minas Gerais). 

 

Mapa 14 – População de Vitória da Conquista – Ba por grupo de idade e bairro – 2010. 

 

Fonte: Rocha e Ferraz (2015, p. 94). (Elaborado com base nos dados IBGE/Senso Demográfico de 2010). 
 

 

Tabela 5 – População de Vitória da Conquista por Bairro 

 

BAIRRO 

CRIANÇAS E 

JOVENS (%) 

ADULTOS 

(%) 

ADULTOS 

(%) 

IDOSOS 

(%) 

 0-14 anos 15-29 anos 30-64 anos Acima de 65 

Airton Sena 29 29 33 9 

Alto Maron 23 27 38 12 

Bateias 25 28 38 9 

Boa Vista 31 28 36 5 

Brasil 20 28 39 13 

Campinhos 31 28 33 8 

Candeias 18 29 43 10 

Centro 14 31 39 17 

Cruzeiro 30 28 34 8 

Distrito 

Imborés 

29 29 34 8 

Espírito Santo 26 30 36 7 

Felícia 25 26 42 7 
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BAIRRO 

CRIANÇAS E 

JOVENS (%) 

ADULTOS 

(%) 

ADULTOS 

(%) 

IDOSOS 

(%) 

Guarani 21 28 39 12 

Ibirapuera 24 28 38 10 

Jatobá 33 29 31 7 

Jurema 22 26 40 12 

Lagoa das 

Flores 

30 29 34 7 

N.S. Aparecida 29 29 34 8 

Patagônia 27 29 35 9 

Primavera 31 28 36 5 

Recreio 15 30 38 16 

São Pedro 33 29 31 6 

Universidade 30 29 32 9 

Zabelê 26 28 39 7 

Fonte: IGBE/Censo Demográfico de 2010. 

Ordem Alfabética. Em Percentual 
 

Mapa 15 – Domicílios de Vitória da Conquista por Setor Censitário 

 
Fonte: Rocha e Ferraz (2015, p. 98). (Elaborado Com base em dados do IBGE/Senso Demográfico de 2010). 
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Tabela 6 – Número de Domicílios Particulares Permanentes de Vitória da Conquista por Bairro - 2010 

BAIRRO QUANTIDADE BAIRRO QUANTIDADE BAIRRO QUANTIDADE 

Airton Sena 24 Cruzeiro 2.019 Lagoa das 

Flores 

870 

Alto Maron 4.991 Distrito 

Imborés 

408 N.S. Aparecida 948 

Bateias 2.598 Espírito Santo 2.404 Patagônia 6.474 

Boa Vista 386 Felícia 664 Primavera 126 

Brasil 5.751 Guarani 2.476 Recreio 1.893 

Campinhos 836 Ibirapuera 3.989 São Pedro 664 

Candeias 3.275 Jatobá 1.517 Universidade 131 

Centro 3.330 Jurema 1.421 Zabelê 5.596 

Fonte: IGBE/Censo Demográfico de 2010. Ordem Alfabética 
 

Percebe-se claramente que em alguns lugares da cidade existe uma concentração 

maior de domicílios. Em alguns casos, essa concentração se dá em virtude do pequeno 

tamanho dos lotes, gerando uma maior quantidade de casas em uma menor área. Em outros 

casos, o processo de verticalização é o responsável pelo agrupamento residencial. Assim, na 

tabela 6 percebe-se que os bairros Patagônia, Zabelê, Brasil e Alto Maron respectivamente 

concentram o maior número de domicílios. Dito isso, domicílio é o local estruturalmente 

separado e independente que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que 

esteja sendo utilizado como tal. Assim, segundo o IBGE (2010) Os tipos de domicílio são: 

1. Particular – É a moradia em que o relacionamento entre seus ocupantes é ditado por laços 

de parentesco, de dependência doméstica ou por normas de convivência; 

2. Particular permanente – Construído para servir exclusivamente para habitação e, na data de 

referência tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas; 

3. Particular permanente Ocupado – Na data de referência estava ocupado por moradores no 

momento da entrevista. 

4. Particular permanente de uso ocasional –  

5. Particular permanente Particular improvisado ocupado 

6. Domicílio Coletivo  

 

1.3.3 Aspectos Fisiográficos 

 

O relevo do município de Vitória da Conquista, na classificação do Radambrasil 

(BRASIL, 1981), situa-se nas unidades geomorfológica Patamares do Médio Rio de 

Contas, Planalto dos Geraizinhos e Piemonte Oriental do Planalto de Vitória da Conquista 

(Mapa 15). A Unidade Geomorfológica Planalto dos Geraizinhos é uma área localizada 
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entre os Domínios Geomorfológicos de Depressões Interplanálticas no sentido Leste-

Oeste, em contato com o Planalto Cristalino a leste (VEIGA, 2010).  

A configuração do relevo possibilita uma dinâmica local no sistema hidrológico, com 

reflexo na parte urbana, uma vez que a altimetria e a inclinação predominante da vertente no 

sentido Norte-Sul, conduz todo o fluxo da pluviometria para as partes mais deprimidas do 

relevo onde se situa a malha urbana, com reflexo no sistema de drenagem, o que traz 

benefícios e também malefícios (os problemas ambientais aumentam, com transporte de 

sedimentos e seixos oriundos da Serra do Peri-Peri). 

 

Mapa 16 – Unidades geomorfológicas do município de Vitória da Conquista – BA 

 

Fonte: Base Cartográfica RadamBrasil (1981); IBGE)19810; Veiga (2001). 

 

Sob o aspecto geológico, a área é constituída em grande parte por depósitos detríticos 

de natureza gnáissica e migmatítica, do terciário e do quaternário. A cobertura vegetal nativa 

dessa região, uma zona de transição entre a mata e a caatinga, inclui florestas “estacional 

decídua” e “estacional semidecídua”, vulgarmente chamadas de mata de cipó. Os solos em 

sua maior parte, foram classificados como sendo Latos solo Amarelo (VIEIRA et. al, 1999), 

exceto aqueles ocorrentes às margens do rio Verruga.  
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O município de Vitória da Conquista está localizado nas coordenadas geográficas 

40°48’00” – 40°49’00 W. e 14°49’00 – 14°55’00 S (vide Mapa 17). O núcleo urbano de 

Vitória da Conquista se desenvolveu nas encostas da Serra do Peri-Peri, onde se encontra 

a maior altitude no município. Na área urbana a variação é de 725 a 1.125 m de altitude, 

com a cota mais alta na crista da Serra do Peri-Peri. Possui uma altitude média de 923 

metros e em termos limítrofes estabelece fronteira ao norte com o município de Anagé, ao 

nordeste com Planalto e Barra do Choça, a sudoeste com Itambé e Ribeirão do Largo, ao sul 

com Encruzilhada, a sudeste com Cândido Sales e a oeste com Belo Campo, conforme Mapa 

16 (VEIGA, 2010). 

 

Mapa 17 – Localização do sítio urbano de Vitória da Conquista – BA (2003) 

 
Fonte: Veiga (2010). 

 

Vitória da Conquista possui um clima tropical de altitude por causa da elevação da 

cidade. Quanto ao clima, segundo a classificação de Köppen, o município apresenta-se uma 

faixa de transição entre clima úmido e subúmido com características de semiárido em áreas 

de depressão. Possui temperatura média anual entre 20º e 24º, mais precisamente 22,5 °C, 

Durante a estação mais quente (verão) as temperaturas médias de Vitória da Conquista são 

amenas (23ºC – com máximas entre 23 °C e 31 °C com mínimas entre 13 °C e 17 °C,), 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tropical_de_altitude
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sendo considerado fevereiro o mês mais quente do ano. Também é reconhecida como uma 

das cidades mais amenas das regiões Norte e Nordeste do país (VEIGA, 2010). 

 No outono a temperatura média concentra-se na faixa de 21ºC. No inverno 

configuram-se as mais baixas temperaturas na faixa de 15º a 17ºC, sendo agosto (mês que 

acontece o Festival de Inverno), o mês que historicamente registra as mais baixas 

temperaturas. A temperatura mínima no inverno pode ficar abaixo dos 10 °C (mínimas entre 

6 °C e 13 °C), sendo igualada em temperatura média apenas com cidades altas da Chapada 

Diamantina, como Piatã, Barra da Estiva, Mucugê, Maracás e Ibicoara. Assim, o índice da 

evapotranspiração é menor em decorrência das baixas temperaturas. Segundo dados do 

Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, referentes ao período entre 1976 e 2015, a 

menor temperatura registrada em Vitória da Conquista foi de 6 ºC em 22 de julho de 2006, e 

a maior atingiu 34,9 ºC nos dias 9 de outubro de 2010 e 4 de novembro de 2008. As “chuvas 

de neblina“ ou de “inverno“, como são chamadas, concentram-se no período de maio a 

outubro, já “as chuvas das águas” ou “de verão” (mais intensas e fortes) ficam concentradas 

de novembro a abril (VEIGA, 2010).  

A pluviometria do município oscila entre 500 e 1.200mm de totais anuais, sendo o 

período de maior ocorrência da precipitação entre os meses de novembro e abril e o de 

menor precipitação de maio a outubro, com uma média anual em torno de 700 mm 

(BRASIL, 1981). O maior acumulado de chuva registrado em 24 horas foi de 129,6 

milímetros em 2 de dezembro de 1998 (MATTA; VEIGA; ALVES, 2001;VEIGA, 2010). 

Segundo Barreto et al. (1998), o maior volume de chuva observado em um mês foi de 394,9 

milímetros em março de 2004 (INMET, 2015). 

 

1.3.4 O Crescimento Urbano: Aspectos Geoeconômicos e Sociais de Vitória da 

Conquista 

 

De forma geral e conforme foi dito anteriormente a localização geográfica de Vitória 

da Conquista privilegia sobremaneira a forma de lidar com os números apresentados. Centro 

de um cruzamento no sentido Norte-Sul do País (BR-116) e Leste-Oeste do Estado (Ba-262), 

situada a 509 quilômetros da capital Salvador; 450 km da segunda maior cidade da Bahia 

(Feira de Santana); a mais de 500 km de Governador Valadares (cidade de grande porte do 

estado de Minas Gerais mais próxima de V. Conquista) e há 134 Km da ferrovia de Brumado 

(Ferrovia Centro-Atlântico), o que lhe possibilita enorme facilidade de se integrar aos novos 

sistemas de transporte intermodal (hidroviário do São Francisco/Rio Corrente, para 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Piat%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_da_Estiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mucug%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marac%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibicoara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Meteorologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neblina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno


95 

 

escoamento da soja, ferroviário e rodoviário em direção ao porto de Ilhéus)
12

. Com a 

implantação da Ferrovia Intermodal Oeste Leste – FIOL, obra que faz parte do Plano de 

Aceleração do Crescimento – PAC, deverá intensificar o transporte e escoamento dos 

produtos agrícolas e minerais da região, que deverá ficar pronta em 2017 (obra estacionada 

em no segundo semestre de 2015 devido a problemas de recursos públicos da união). 

Assim, o município de Vitória da Conquista localiza-se na região geoeconômica do 

Sudoeste da Bahia (CEI, 1994). Esta região é composta por cerca de 40 municípios, tendo 

Vitória da Conquista como Polo regional (Mapa 16) apresentando como um entreposto 

comercial e de serviços que, pela sua localização, influencia economicamente cidades do 

norte-nordeste de Minas Gerais e do sudoeste a Bahia. Tudo isso se repercute em facilidade 

para se integrar aos modernos sistemas de transporte e ter acesso aos mais variados mercados 

consumidores estaduais e globais, conforme mapa 18.  

 

Mapa 18 – Bahia: Regiões Geoeconômicas, em destaque a microrregião do Sudoeste 

 
Fonte: SEI (1994). 

 

 

                                                 
12

 Disponível em:  www.pmvc.com.br. Acesso em: 05 ago. 2010. 

http://www.pmvc.com.br/
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Face ao breve histórico, apresenta-se logo abaixo o quadro 2 e mapas 19,20 e 21 que 

demonstram a expansão urbana de Vitória da Conquista, no qual é registrado o seu 

crescimento entre os anos de 1920 e 1985. Logo em seguida, a análise e a contextualização 

das informações prestadas no quadro 2.  

 

Quadro 2 – Síntese do crescimento urbano de Vitória da Conquista – 1920-2017 

PERÍODO

/DÉCADA 

EVENTO 

1920 Integração com a região cacaueira de Itabuna – Ilhéus, em uma relação de mercado entre o sertão e o 

litoral Sul do Estado da Bahia e como Ponto de Tropas. Nesse período ocorre a abertura da estrada de 

rodagem pelos fazendeiros, interligando Conquista a Jequié, possibilitando a conexão com Jequié – 

Nazaré via estrada de ferro. O núcleo urbano se desenvolve, a população cresce aumentando o perímetro 

urbano, passando a ser conhecida na região como cidade grande, apresentando ares cosmopolitas, 

modernos.   

1944 a 

1953 

Expansão urbana em direção e no entorno das principais rodovias, a BR-116, BA-262 e a BA-

265, sendo essas rodovias caracterizadas como vetores de crescimento urbano.  

1954 a 

1959 

O crescimento urbano se deu de forma similar ao período anterior. 

1960 a 

1965 

Preenchimento dos espaços vazios desses vetores de crescimento urbano; surgimento de novos 

fatores de atração com a construção do aeroporto e implantação de novos loteamentos a sudeste.  

A partir de 

1966 

Crescimento da malha urbana no entorno do aeroporto, por população de baixa renda; 

implantação da URBIS a sudeste, com padrão de baixa renda, contrastando com o padrão médio 

e alta renda nessa mesma área; adensamento urbano nos terrenos próximo a Av. Bartolomeu de 

Gusmão em direção a BR 116, e no entroncamento com a Av. Juraci Magalhães, no sentido da 

BR-415; 

1972 a 

1985 

Crescimento da malha urbana impulsionado pela economia cafeeira e seus reflexos no 

desenvolvimento do comércio e serviços; proliferação de grande número de loteamentos, no total de 

58; tendência de ocupação da serra e seu entorno; adensamento urbano nos terrenos livres na malha 

urbana; expansão da malha urbana a Sudeste, Oeste e Sudoeste; implantação de sete conjuntos 

habitacionais; Implantação do Distrito Industrial dos Imborés na BR 116; No início dos anos 1970, 

deu-se que o crescimento da cidade ocorreu de forma desordenada e com insuficiência dos 

equipamentos urbanos.Inúmeras mudanças aconteceram no espaço urbano, com melhoria nos 

padrões arquitetônicos e o modo de vida dos moradores, mas, com uma especulação imobiliária e 

aparecimento de bairros classificados em nobres, populares e proletários [...]”, configurando assim 

uma segregação espacial. Entre as décadas de 1970-1980 houve uma continuidade da expansão 

urbana nos bairros em consolidação e um processo acelerado de abertura de loteamentos e conjuntos 

habitacionais populares distantes da malha urbana 

1987 a 

2015 

Crescimento vertical de Vitória da conquista; Aumento das empresas de serviços, bancos e expansão 

do comércio no centro, bairro Brasil e demais bairros adjacentes ao centro (como o Candeias) e 

bairros periféricos; Implantação do shopping Center; Implantação das Faculdades particulares e 

UFBA; Proliferação das clínicas e consultórios médicos e odontológicos, com a implantação de 

equipamentos de medicina avançada; Construção e  implementação das lojas de atacado  e 

hipermercados, assim como os grandes grupos.As décadas de 1980 e 1990 a expansão urbana 

ocorreu gradativamente nos vazios, sobretudo nos bairros populares Zabelê, Nossa Senhora 

Aparecida, Bateias e Patagônia, com novas expansões distantes da malha urbana, de forma 

descontinua. Também ocorreu a expansão em bairros nobres como o Felícia, Boa Vista e 

Recreio, com preenchimento de alguns vazios e consolidação da malha urbana nesses bairros. 

2016-2017 Construção do novo aeroporto e do Shopping Boulevard (ainda em andamento). Construção e 

implementação de inúmeros condomínios fechados Implementação de espaços denominados de 

“Haras” com áreas variando de 800 e 1.000 m2 (Haras Camping e Haras Residence) e espaços com 

mais de 5.000 m2 (Campus Vivant), ambos distantes em média 15 km do perímetro urbano. 

Fonte: Adaptado de Tanajura (1992, p.99-102) e Veiga, (2010). Adaptado pelo autor (2016). 
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Mapa 19 – Vitória da Conquista: Uso do solo urbano 2010 

 
Fonte: Veiga (2010, p. 114). 

 

Conforme dito, percebe-se que o crescimento urbano de Vitória da Conquista se deu 

em virtude de inúmeros acontecimentos ao longo da sua história, a exemplo da construção das 

rodovias que traziam os imigrantes e também “mascates”, da instalação das primeiras escolas 

do interior da Bahia, das feiras livres, dentre outros, conforme será discorrido logo abaixo e 

no decorrer deste trabalho. Assim, ao longo deste período – até os dias atuais – o município 

conseguiu superar as diferentes realidades da economia brasileira e tornou-se uma referência 

nacional no que diz respeito ao desenvolvimento regional. Seja no comércio ou na prestação 

de serviços, é referência para aproximadamente setenta municípios da região Sudoeste da 

Bahia.  
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Mapa 20 – Expansão Urbana de Vitória da Conquista entre 1940 – 2010 

 
Fonte: Ferraz (2001); Tanajura (1992); PMVC (2010) e Veiga (2010, p.113). 

 

É considerada também como uma das cidades de maior potencial de consumo de todo 

o estado da Bahia. Além deste potencial de consumo, está localizada em uma região 

geográfica que contribui estrategicamente para os processos logísticos de circulação de 

mercadorias para todo o nordeste, algumas capitais, como Brasília, Belo Horizonte, São 

Paulo, Rio de Janeiro e norte do estado de Minas Gerais (sudeste brasileiro) conforme dito 

anteriormente e se apresenta logo a seguir. 
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Mapa 21 – Conexões Externas e Rede de Influência Vitória da Conquista 

 

Fonte: Rocha e Ferraz (2015, p. 43). (Elaborado Com base em dados do REGIC/IBGE, 2007). 

 

De modo geral, o desempenho econômico do Município de Vitória da Conquista segue 

o mesmo movimento que se manifesta tanto na economia do estado como na economia do 

país.  Evidencia uma modificação na estrutura produtiva com aumento da participação do 

setor de serviços e a diminuição da agregação pelo setor industrial. Na análise da geração de 

emprego formal, o setor de serviços ocupa a primeira colocação. Responsável por 78.1% dos 

postos de emprego do município. Destes, 23,8% encontram-se nas atividades do comércio; 

30,7% na administração pública e 23.65 em serviços diversos. O setor industrial é o segundo 

maior empregador, responsável por 14,8% dos empregos formais gerados no município, cujas 

indústrias se localizam em sua maioria no Distrito Industrial dos Imborés (SEI,2013). 

Do ponto de vista geoeconômico e cultural, a região do Sudoeste da Bahia 

compreende um total de 156 municípios, tendo Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga 

como as cidades mais importantes, agregando em seu entorno outros importantes centros 

agrícolas, minerais, industriais e comerciais, como Boquira, Seabra, Livramento de Nossa 

Senhora, Guanambi, Brumado, além de outros de menor porte, como Itambé, Macarani, 

Planalto, Poções, Jaguaquara, Ipiaú, Ubatã, Itororó, Itarantim, Potiraguá, Ibicuí, conforme 

mapa 20 (LOPES, 2002, p. 41). 
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Mapa 22 – Áreas Econômicas do Sudoeste da Bahia. 

 

Fonte: SEI – BA.Org.: Altemar Rocha, 2008. 

 

O crescimento urbano de Vitória da Conquista se deu devido a sua influência 

sobre as localidades vizinhas, como cidades e entroncamentos. O sistema rodoviário 

permitiu a integração das regiões do semiárido do Oeste baiano no sentido Oeste-Sul, 

em direção ao interior do Estado e no sentido Nordeste - Sudoeste, com conexão em 

direção a capital ou ao norte de Minas Gerais, conforme mapa 23 logo abaixo. A 

integração com outras regiões possibilitou a consolidação de Vitória da Conquista como um 

centro comercial regional, alcançando um novo estágio econômico, pois até a década de 

quarenta a base econômica do município se fundamentava na pecuária extensiva, afirma 

Lopes (2003). A importância do sistema viário para o município e microrregião foi 

indiscutível. A partir da criação dos investimentos na malha rodoviária (até então o único 

modal existente, visto não haver até hoje o modal ferroviário e fluvial, muito precariamente o 

aéreo) aumentou o escoamento da produção, o desenvolvimento da economia local com 

surgimento de algumas indústrias, o crescimento do comércio, serviços e a expansão urbana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/zhrhY036Y1W_y-TMhy7e7w?authkey=GQ3UyLzNOzg&feat=embedwebsite
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Mapa 23 – Microrregiões, Rodovias e município de Vitória da Conquista – BA – 2010 

 
Fonte: Atlas (2008) Adaptado por Veiga (2010). 

 

1.3.5 Transportes: Um sinônimo de desenvolvimento 

 

As cidades historicamente se desenvolveram às margens de rios, dos mares, das 

ferrovias e das rodovias e isso se deve a facilidade e disponibilidade desse recurso para o 

suprimento das cidades, assim como pela possibilidade de transporte fluvial entre as regiões 

(FONTE). As relações existentes entre as cidades e as atividades comerciais são muito antigas 

sendo percebidas pelo surgimento e crescimento das atividades de comércio marítimo e 

terrestre. Adicionalmente aos transportes da época, a agricultura também intensificou esta 

relação e, bem mais tarde o papel da indústria. 

Pirenne (1926) afirma que o comércio de longa distância é a variável explicativa do 

ressurgimento das cidades na Europa. O trabalho deste historiador é um dos mais conhecidos 

e relatados sobre a cidade e comércio. Entretanto, Jacobs (1969 e 1984) aponta as cidades e o 

comércio como completamente necessários para criar a riqueza dos territórios. Assim, Pirenne 

(1926, p. 89) afirma que, “em qualquer civilização, a vida urbana se desenvolve 

independentemente de comércio e indústria” chegando a afirmar que a “indústria é 

subordinada ao comércio” (p. 60) Nesse sentido, o comércio tem uma relação de subsistência 

vital para a cidade por sua interrelação com outras atividades urbanas. Para o mesmo autor 

(1926) o que importa na economia é o comércio internacional e inter-regional. Assim, ele 

comenta que o porto das cidades marítimas se destaca como um lugar de contato físico entre a 
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cidade e o mercadorias. Mas também, é lá onde se concentra o conhecimento essencial para o 

comércio internacional, por exemplo, pessoas que conhecem línguas estrangeiras 

intercambiando costumes e necessidades dos diferentes países (PIRENE, 1926). No Brasil, se 

percebe que desde o seu descobrimento e colonização, as entradas de imigrantes, especiarias, 

produtos, tecnologia e até mesmo os escravos se deu através do modal marítimo, se 

extendendo até os dias atuais. Os portos de Santos (São Paulo), Rio de Janeiro, Tubarão 

(Espírito Santos) e na Bahia (principalmente Salvador, Porto Seguro e Ilhéus) são 

responsábeis por boa parte da importação e exportação, quer seja de equipamentos diversos, 

veículos, produtos ditos comodities como grãos, frutas, couro e etc., confirmando as idéias de 

Pirene (1926). Entretanto, no caso das cidades que não são litorâneas ou portuárias, ficarão 

sem se desenvolver? 

Belo Horizonte (capital de Minas Gerais), Goiânia (capital de Goiás) no Brasil são 

exemplos típicos de que embora a presença de portos seja imprescindível para a cidade se 

desenvolver, não é uma condição sine-qua-non e única, visto que muitas cidades se 

desenvolveram sem ter o mar em suas portas. No caso de Vitória da Conquista, uma cidade 

média do interior da Bahia, muito tardiamente se desenvolveu. Não cabe no presente estudo 

conhecer as causas, entretanto, sabe-se que dos modais existentes, a saber: marítimo, fluvial, 

aéreo, ferroviário e rodoviário, somente existiram as rodovias e muito precariamente. Muito 

tempo depois veio o aeroporto de porte pequeno. Para 2017, espera-se chegar este novo 

equipamento para viagens internacionais. Assim, o progresso e desenvolvimento de V. Da 

Conquista se deu incialmente via, com veículos de tração animal (equinos e carroças). 

Tempos após, veio o automóvel e com ele as estrdas.  

 

1.3.6 Estradas e Rodovias: Transportando o desenvolvimento de Vitória da Conquista 

 

Sem dúvidas alguma, uma das principais responsáveis pelo crescimento urbano de 

Vitória da Conquista – a exemplo de outras cidades no Brasil e no mundo – foram as rodovias 

estradas e rodagens. Estas, aliadas ao comércio das feiras livres e armazéns, foram 

protagonistas do desenvolvimento nesta cidade. Assim, a abertura das principais rodovias que 

corta o município ocorreu na década de 1940. A via que liga Vitória da Conquista ao Sul do 

Estado, no eixo Itabuna-Ilhéus (BR-415); o acesso a Bom Jesus da Lapa em direção a Oeste 

do Estado, intensificando ainda mais o desenvolvimento do comércio e as imigrações (BA-

262). Também, entre as décadas de 1970 a 1980 foi feita a pavimentação asfáltica da BA-265, 
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no sentido Leste da cidade, facilitando o acesso para o município de Barra do Choça, 

importante região produtora de café . 

Ao se falar em estradas em Vitória da Conquista, torna-se imprescindível destacar a 

BR116 ou Rodovia Santos Dumont. Em 1940 se deu o início da construção da BR 116 

(ligando a região sudeste ao nordeste do Brasil) ainda em estrada de chão, era rota e caminho 

demarcado por tropeiros e fazendeiros. O asfalto somente veio a ser implementado - de fato - 

entre 1962 e 1963, no Governo João Goulart, portanto 22 anos após. A cidade somente se 

resumia ao centro até a av. Regis Pacheco, também no centro, vindo reforçar a posição de 

Vitória da Conquista no cenário regional, conforme mapa 22 logo abaixo. Dito isso, Durval 

Lemos Menezes (2010, p. 190) complementa: 

Os nordestinos vinham principalmente de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Ceará 

com destino a São Paulo em caminhões “Pau de Arara” porque não existiam ônibus. 

Assim, os carros quebravam e os viajantes acabaram se instalando 

despretensiosamente em Vitória da Conquista (vieram pessoas de todos os perfis: 

ladrões, pessoas trabalhadoras, fugitivos do cangaço, inclusive algumas famílias 

hoje tradicionais em Vitória da Conquista, como a Liberal Batista, C. Amorim). A 

maioria destes imigrantes vieram para cá sem qualquer recurso ou dinheiro. 

 

Em entrevista a Menezes (2016) lhe foi questionado: A que o senhor atribui o 

crescimento de V. da Conquista e, consequentemente o consumo nos bairros Brasil e Centro? 

 

Na Década de cinquenta o que ajudou Conquista a desenvolver foi sua posição 

geográfica estratégica, sendo privilegiada. Cria-se a empresa de aviação por nome de 

“Nacional” abrindo o leque para expansão, se instalando em Vitória da conquista as 

primeiras aeronaves. Ela foi criada por coronéis que a custearam, visto que as 

instituições públicas não tiverem interesse em construir, assim como uma estrada até 

a cidade de poções (paralela a Br 116). (existiam coronéis com visão ampla, a 

exemplo de Ernesto Dantas que era trilinguie, inclusive dominava o latim, sendo 

considerado como um dos mais cultos do nordeste). Muitos epreendimentos de 

comércio e serviço ligado a transporte, oficianas, ferreiros, e do ramo de alimentação 

se instalaram ao longo da BR 116, sendo o comércio o principal vetor do 

desenvolvimento, mas não se deixa o esquecimento da  pecuária para sua época, 

pois trouxe prestígio político e social, classe de ricos e dinheiro circulante para 

investimentos. Boa parte dos comerciantes que se instalaram em Conquista veio sem 

recursos algum, comprando fiado (termo também conhecido por pretaçãou ou à 

prazo) para vender à vista e assim pagar o fornecedor (exemplo do porco de 

Ubirajara Mota). Este foi um exemplo clássico para os imigrantes. Boa parte das 

pessoas ganharam dinheiro ao longo da BR 116, surgindo ali alguns loteamentos, 

sendo o bairro Jurema um exemplo de bairro planejado (ruas largas, passeios largos) 

e etc, mas, surgiram ao longo da Br  116 (lado oeste), a preços baixos financiados a 

valores baixos e longo prazo, sendo considerada a área planejada de V. Conquista), 

explicando talvez a cultura da conversa entre vizinhos com cadeiras nas calçadas, o 

que caracteriza o B. Brasil como bairrista e bem quistos para se viver e consumir. 

 

Assim, após a criação da Rio Bahia, se instalaram muitas lojas comerciais de selas, 

arreios, cabrestos botas de couro e logo depois calçados, além de produtos derivados do leite 
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como: Requeijão, queijo e manteiga, dentre outros, mas  todas atividades relacionadas à 

pecuária, conforme a vocação da época. 

 

Mapa 24 – Principais Rodovias que cortam Vitória da Conquista - BA 

 
Fonte: Veiga (2010) 

 

 

1.3.7 Os Principais Pilares do Desenvolvimento Local: Agropecuária, Indústria, 

Comércio e Serviços 
 

Agropecuária  

O município teve, por muito tempo, como base econômica, a atividade agropecuária, 

conforme preconizado neste mesmo capítulo. Até então, a pecuária era a atividade econômica 

principal da região e, diga-se de passagem, os loteamentos e casas existentes na area urbana, 

distritos e entorno adviram das fazendas de gado, cujos proprietários eram os ancestrais de 

famílias tradicionais de Vitória da Conquista que mantiveram esta cultura por várias gerações. 

Os tempos passaram [...] de forma que Vitória da Conquista e cidades circunvizinhas como 

Barra do Choça, Planalto, Poções e o distrito de Lucaia – historicamente - sempre tiveram um 

clima favoravel para a cultura do café, por situar em região de planalto, elevada altitude, 

clima frio e não ter geadas, sendo assim, e com estas compatibilidades, sempre foram 

propícias (e mais tarde se tornaram referências) na produção, comercialização e exportação de 

café.  
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Figura 8 – Museu do Café – Santos-SP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Figura 9 – Museu do Café – Santos-SP 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Assim, a década de 1970, Vitória da Conquista deu início a um novo ciclo econômico 

marcado pela expansão da atividade cafeeira na região, constituindo-se entre 1970 e 1987 a 

principal fonte de crescimento local, que impulsionou o desenvolvimento do comércio, 

serviços, justificando assim a implantação do Distrito Industrial dos Imborés fortalecendo a 

receita do município. Mas, diga-se de passagem, as indústrias, apesar do potencial da região, 

não se caracterizaram como uma grande força regional.  

No Brasil, os estados com maior produção do grão são tipicamente aqueles com 

regiões de clima frio, como São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Na Bahia, conforme se 

verifica no mapa 23 logo abaixo, as regiões com maior produção de Café se encontram no 

Planalto de Conquista (cidades de V. Da Conquista, Barra do Choça, Planalto e os distritos de 

Lucaia e Barra Nova); Barra da Estiva na Chapada Diamantina (cidade com mesmas 

características de clima, relevo e altitude semelhante a Conquista); Jaguaquara, Maracás e 
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Itiruçu, Morro do Chapéu e também no extremo sul da Bahia, nas cidades de Itamaraju e 

Prado. Destas cidades, somente estas últimas não se encontram no Sudoeste da Bahia. 

 

Mapa 25 – Produção de Cafeicultura do Estado da Bahia e na Mesorregião Centro-Sul Baiano 2011 

 

Fonte: Rocha e Ferraz (2015, p. 52). Elaborado conforme a Base Municipal Agrícola do IBGE (2011). 

 

Face a esta trajetória, cinco anos mais tarde, ou seja, a partir de 1975 esta cultura 

agrícola foi incrementada com financiamentos subsidiados pelos bancos oficiais, como crédito 

ao produtor e incentivo à produção agrícola a exemplo do banco do Nordeste, passando a 

região a ser a maior produtora do norte e nordeste do Brasil
13

. Vale a pena destacar que na 

década de 80 muitos fazendeiros tiveram seus débitos anistiados, fato que gerou grande 

                                                 
13

 Salutar registrar que, além do café, o desenvolvimento desse município teve outro marco inicial, que foi a 

implantação da BR-116, funcionando como entroncamento rodoviário com interligação no sentido Norte - Sul - 

Leste - Oeste tanto para o interior do Estado da Bahia com para o norte de Minas Gerais. Assim, a cultura do 

café juntamente com a rodovia BR-116 (Rodovia Rio - Bahia, atualmente denominada Santos Dumont, uma das 

mais importantes do país, além da BR-101) deram um grande impulso ao desenvolvimento de Vitória da 

Conquista. 
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repercussão no estado da Bahia. Os frutos da cafeicultura entrariam em crise à partir de 

meados da década de 80, afetando diretamente a organização econômica da cidade e região.  

Em entrevista a Menezes (2016) foi questionado: senhor acredita na volta da 

agricultura e pecuária?  

 

Na década de 70 a agricultura foi de extrema importância, com a implantação da 

cafeicultura a cidade atraiu muita gente nessa área do comercio para a compra de 

café e os bancos foram autorizados a financiar a cafeicultura para resolver em parte 

o problema da crise que houve no sul do país, mais precisamente nos estados Paraná 

e São Paulo, em função da geada e determinadas pragas que estava dizimando a 

cafeicultura, uma alternativa foi deslocar a cafeicultura para outras partes do país. E 

Vitória da Conquista foi justamente uma área escolhida para a implantação da 

cafeicultura, então muito dinheiro veio para a cidade naquela época, e isso fez com 

que a população que era tradicionalmente voltada para a pecuária passasse a ser 

também da agricultura. E a agricultura trouxe inúmeros benefícios e estimulou o 

crescimento do comércio, mas atualmente a cafeicultura não tem mais futuro em 

Vitória da Conquista. Principalmente por que a tecnologia atual para desenvolver a 

cafeicultura com lucratividade é a irrigação e a cidade não tem mais meios irrigar, 

por conta do crescimento populacional em que os rios de pequeno porte são usados 

para o abastecimento da cidade. Também não é possível fazer o plantio no período 

das chuvas, por que não se chove como na década de 70. Por esse fator que Vitória 

da Conquista não se tornou industrializada, por causa da falta de água.  

 

Com o enfraquecimento desta cultura (mas em hipótese alguma extinção) ao final da 

década de 80, o município realça sua característica de pólo variado de serviços, surgindo a 

eduação a nível médio e supeior, a medicina avançada, a indústria e a consolidação do 

comércio, se expandindo todos eles concomitantemente e em forma de cadeia, tornando a 

cidade a terceira economia do interior baiano, atraindo a população dos municípios vizinhos. 

Mas, o ano de 2007 foi considerado o marco inicial de um novo ciclo da agricultura,  

fundamentado na cana-de-açucar (para a rodução de etano combustível e açucar), no plantio 

do eucalipto (destinado a várias formas de utilização, como carvão pra uso das indústrias, 

cercas para propriedades rurais, móveis e outros subprodutos) a fim de substituir o 

extrativismo descontrolado de madeira (LOPES, 2003).   

 

Indústria 

Paralelamente à expansão da lavoura cafeeira, um polo industrial passou a se formar 

em Vitória da Conquista, com instalação das micro-indústrias por todo o município e a 

criação do Disstrito Industrial dos imborés por volta de 1990, os diversos setores  da 

economia entram em plena expansão de cerâmica: (Cerâmica ABC, Simonassen e telhas 

Pétalas), mármore e granito,  óleo vegetal, produtos de limpeza  (ZAB e Grupo Marinho de 

Andrade - Teiú e Revani), movelaria (considerado o maior polo desta natureza no estado), 

velas, confecções e materiais esportivos a exemplo das fábricas da Umbro e Kappa, alimentos 
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Café Maratá, embalagens plásticas (Grupo Chiachio Embalagens),  medicamentos 

(BahiaFarma),  canos e manilhas (grupo Kap), calçados (Dilly Calçados), refrigerantes (grupo 

Coca-Cola – filial da CCIL e estofados. 

O economista Marco Longuinhos avalia que:  

 

Mesmo diante dos avanços, a economia local opera com grande informalidade, o 

que representa grande limitação a qualquer tentativa de desenvolvimento social. 

Ainda é preciso desenvolver mais a área industrial que oferece geralmente melhores 

salários e perspectivas de empregabilidade”. Complementa afirmando que: “É 

importante o seu desenvolvimento, como também, os serviços e os segmentos do 

primeiro setor (agricultura, mineração, pecuária etc.).  

 

A indústria, ao longo do tempo aumentou sua produção, saindo de R$ 95,5 milhões em 

1999 e indo para R$ 728,72 milhões em 2013 – 663% a mais. De acordo com dados da 

Associação das Indústrias de Vitória da Conquista, em 2013 o Distrito Industrial dos Imborés 

tinha 63 empresas e gerava 3,2 mil empregos. Dados oficiais apontam o PIB de Vitória da 

Conquista com crescimento médio de 8% ao ano, na última década, muito superior ao PIB da 

Bahia (de 3% em 2013) e do Brasil (2,3% no mesmo ano). Outro fator que influenciou no 

crescimento da cidade foram os investimentos públicos: entre 2002 e 2013 a transferência de 

recursos federais e estaduais para o município saiu de R$ 103.507.464 e foi para R$ 

486.647.100. Os dados de anos anteriores mostram aumento da arrecadação de impostos. De 

acordo com a SEI-BA (2014), a arrecadação municipal passou de R$ 10.387.822, em 2002, 

para R$ 71.182.306,56, em 2013 – crescimento de 585%. 

Mas, a arrecadação caiu em 2014, indo para R$ 65 milhões, sinal de que o PIB, depois 

do grande ritmo de aceleração de crescimento, pode ser menor – a estimativa oficial é de que 

o PIB de 2014 chegue a R$ 4,8 bilhões, mas ainda não houve divulgação oficial. Assim, o 

segmento econômico de maior destaque pelo seu ritmo de crescimento se refere ao setor 

terciário, que corresponde a 50% da renda capitalizada no município e na geração do maior 

contingente de novos empregos (ALMAS, 2014). A prestação de serviços é o setor da 

atividade econômica que mais cresce no Município de Vitória da Conquista, oferecendo 

serviços em diversas áreas, a exemplo de transportes, gráficos, comunicações, saúde e 

educação, os quais vêm se ampliando e diversificando tanto no setor público como no privado 

(UESB/ PROJETO DE RECREDENCIAMENTO, 2002; ALMAS, 2014). Em 2010, 

acrescenta Veiga (2010, p.116): “Vitória da Conquista se configura como importante Polo 

Regional com destaque para as áreas de educação, saúde e serviços, com crescimento 
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ascendente da construção civil, contando com um comércio varejista bem desenvolvido e uma 

rede hoteleira com capacidade para atender a demanda atual”. 

 

Serviços 

Os bons resultados foram obtidos por causa do setor de serviços, que reúne áreas como 

educação, saúde e comércio e é responsável por 75% do PIB Municipal. Agricultura e 

indústria contribuem, respectivamente, com 10% e 15% do PIB, de acordo com a SEI 

(Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia SEI, 2014).O setor de serviços, 

de acordo com a SEI (2014), gerou R$ 3,1 bilhões em 2013, um crescimento acumulado de 

541% com relação a 1999, quando movimentou R$ 495,47 milhões.São números bem 

superiores aos da agropecuária, principal vetor econômico da cidade na década de 1980, 

quando o café estava no auge. O setor primário ainda não superou o ano de 2009, o de melhor 

desempenho, quando gerou R$ 107,62 milhões. O setor, contudo, ainda se mostra com forte 

influência na Bahia, sendo responsável por um dos maiores eventos do agronegócio do 

Nordeste, a Exposição de Vitória da Conquista, que movimentou cerca de R$ 150 milhões 

este ano.  

 

Educação  

Quanto à,  educação é tida - inexoravlmente -  com um dos principais eixos de 

desenvolvimento local e regional. A abertura do Ginásio do Padre Palmeira (ensino médio) 

formou os professores que consolidaram o Centro Integrado Navarro de Brito – CIENB, 

tambem conhecido como Escola Normal,  (cursos de magistério e contabilidade), além das 

primeiras escolas privadas criadas no Município, sendo inquestionavelmente um dos grandes 

avanços da cidade, conforme veremos abaixo. Em uma entrevista com Menezes (2016) foi 

questionado a respeito da contribuição da Educação: 

 
Ainda no lado oeste, surgiu o Colégio público Centro Integrado de Educação 

Navarro de Brito - CIENB, fruto de investimentos dos Estados Unidos e terreno 

doado por um Conquistense (projeto padronizado - via ONU) com a finalidade de 

reduzir o bolsão de mizéria e diminuir os problemas sociais nos países 

subdesenvolvidos da Africa e América Latina, pois até então o bairro Brasil era 

estigmazido como bairro de marginais e pessoas de baixo padrão social. Criando 

assim uma estrutura social, econômica, com uma boa estrutura física na  qual 

todos os professores da cidade tinham interesse em trabalhar lá, modificando o 

cenário em função deste colégio. Logo em seguida, veio a igreja católica e fundou o 

colégio Paulo VI (terrreno também doado), de cunho cultural, religioso e 

educacional, se fazendo o desenvolvimento e fixando o dinheiro naquela região, 

fortalecendo o comércio local. Mas, continuava com pouco expressão por parte das 

famílias e sociedade civil organizada. Assim, o bairro Brasil tem maior população, 

maior renda e, consequentemente, maior número de eleitores. Somente a empresa 
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Novo horizonte, cujo proprieário Edgar reside e trabalha por lá, conta com 1.400 

ônibus e 900 carretas. 

 

A abertura da Faculdade de Formação de Professores – FFPVC/UESB (que mais 

tarde com a sua ampliação mudou o seu status e se trasformou em Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia-Uesb), em 1969, respondeu à demanda regional por profissionalisar 

melhor quadros para o exercício do magistério. À partir da década de 1990, a UESB 

multiplicou o número de cursos oferecidos. Também nessa década, surgiram três instituições 

privadas de ensino superior.  

Dito isso e sendo Vitória da Conquista o polo de educação da região, oferece vagas 

do Ensino Fundamental à Pós-Graduação (inclusive e nível Stricto Sensu, mediante mestrados 

próprios) e ainda na Educação Profissional de nível técnico, o município possui um sistema 

educacional amplo e diversificado, ancorado na e demais instituições de ensino superior - IES 

que desempenham um papel fundamental na formação de recursos humanos para toda a 

região e atende a demandas de todos os níveis de ensino, inclusive o ensino superior privado.  

Além da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB completa o quadro de 

Universidades públicas e gratuitas, o campus avançado da Universidade Federal da Bahia - 

UFBA; uma unidade do Centro de Educação Tecnológica – CEFET e, futuramente, a 

Universidade Federal do Sudoeste da Bahia – UFSBA e quatro instituições de ensino superior 

privado com cursos em diversas áreas do conhecimento,são elas: Faculdade Maurício de 

Nassau (antes a Faculdade e Colégio Juvêncio Terra); Faculdade de Ciências e Tecnologias - 

FTC; Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR e Faculdades Santos Augustinho, além 

de faculdades com ensino à distância – EAD, aumentando, assim, a oferta de vagas e 

consequentemente um maior acesso da comunidade aos cursos de graduação e pós-graduação. 

Assim, estes dados consagram Vitória da Conquista como um importante polo de educação 

superior com cerca de treze mil universitários advindos de vários estados da federação 

(Pesquisa de Campo, 2015). Face ao exposto, apresenta-se logo abaixo no mapa 24 

localização das Instituições de Ensino Superior – IES na cidade de Vitória da Conquista-Ba. 
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Mapa 26 – Localização das Universidades, Faculdades e Institutos de V. Conquista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Veiga (2011). 

 

Vitória da Conquista também se destaca por possuir um setor educacional 

privilegiado, formado por escolas conveniadas com as reconhecidas redes de ensino público e 

privado, presencial e à distância no país, como por exemplo: Instituto Baiano de Educação de 

Negócios – IBEN (conveniado à Fundação Getúlio Vargas): Universidade Tiradentes – UNIT 

e também a UNIPE e UNOPAR (ensino à distância); futura FOVITA (Faculdade do Oeste de 

Vitória da Conquista), dentre outras. 

Assim, com um polo de educação desenvolvido, reduz o êxodo de muitos adolescentes 

e até mesmo de famílias que se deslocavam décadas anteriores para as grandes metrópoles, 

em busca de opções educacionais para seus filhos. Além da comunidade local, as IES 

atendem estudantes das cidades circunvizinhas, do norte de Minas Gerais e de outros estados, 

devido à qualificação de seus cursos. 

A entrevista ao Professor Durval de Lemos Menezes em 06 de junho de 2016 é 

questionado: Professor, o senhor considera que a instalação da Uesb em Vitória da Conquista 

foi o maior vetor do desenvolvimento local e regional no que diz respeito à educação?  

   

Não. Na década de quarenta, o Padre Palmeira trouxe o ensino médio para V. 

Conquista, transportando um colégio da cidade de Caetité, visto que somente 

existiam aqui escolas primárias, transferindo assim o ginásio de lá para cá. Muitos 
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dos fazendeiros da região, atraídos pelas escolas para seus filhos, acabaram se 

mudando para V. Conquista (inclusive a família do autor deste trabalho, retirante 

ruralista da caatinga – cidade de Jânio Quadros que veio dar a luz ao seu filho 

caçula – autor da presente tese – em busca de melhores condições para ele e seus 

outros três filhos grifo nosso) consumindo muito mais que suas moradias, trazendo 

seus recursos para gastarem aqui, através do consumo de alimentos, imóveis, 

entretenimento, educação, hotéis, feiras livres, armazéns, calçados e vestuário, 

dentre outros, o que melhorou a circulação das divisas, qualidade social da cidade, 

arrecadação tributária e o desenvolvimento local. Adviam pessoas de todas as 

cidades da Bahia: Brumado, Itapetinga, Potiraguá, Itambé dentre outras e também 

norte de Minas Gerais (por ser V. Conquista mais próxima que as cidade de 

Governador Valadares, com o mesmo perfil). O colégio Padre Palmeira fazia o papel 

que as Instituições de ensino superior – IES fizeram entre os anos de 1980-2000, 

mas, proporcionalmente, o Ginásio Padre Palmeira (instituição particular) e o 

Instituto de Educação Euclides Dantas – IEED (primeira escola pública de V. 

Conquista que surgiu na década de 50 conhecida popularmente como “Escola 

Normal”) trouxeram muito mais contribuições para o desenvolvimento local que 

todas as IES juntas (UESB, FAINOR, FTC,UFBA,IFBA,EJT, Santo Augustinho, 

Maurício de Nassau), sem contar o seu papel social e de disseminador do 

conhecimento, em que os egressos retornariam depois para as cidades de origem 

levando o conhecimento.Não podemos jamais tirar o mérito do ensino superior de 

Conquista, o que reconheço ser um dos vetores mais relevantes da cidade, mas o 

Ginásio Padre Palmeira e o IEED superaram inexoravelmente as IES em 

importância, considerando a sua proporcionalidade e conjuntura histórica.  A Uesb é 

tida como uma das melhores IES do interior do Nordeste. Atualmente, muitas 

cidades tem faculdades, mas naquela ocasião no estado da Bahia somente existiam 

universidades em V. Conquista, Salvador e Feira de Santana, porém as duas últimas 

cidades distam mais de 450 de distância. Para Menezes (2016) algumas pessoas 

importantes e visionárias que tiveram em Conquista: Padre Palmeira na Educação; 

Adelmário Galvão – vindo de Jequié, cria a empresa de aviação na década de 50, 

facilitando as conexões com as capitais do Brasil, e José Pedral Sampaio, 

empreendedor e político estrategista na área de arquitetura e engenharia.  

 

Saúde 

O setor de saúde tanto público quanto privado ampliou, modernizou ganhou novas 

dimensões. Antigos hospitais foram aperfeiçoados, clínicas especializadas foram abertas e a 

Rede Municipal de Saúde se tornou, a partir do final dos anos noventa, referência para todo o 

País, ganhando alguns prêmios nacionais e internacionais na gestão do PT. Esse fato - 

atrelado ao empreendedorismo em equpiamentos de última geração e especialização de 

profissionais em todas as áreas advindos dos grandes centros e das grandes universidades - 

criou condições para que toda a região pudesse consumir atendimento médico-hospitalar 

compatível com o oferecido em grandes cidades. 

Veiga (2010) aponta em sua tese doutoral que a área de saúde o município conta com 

médicos especializados em diversas áreas, atendendo uma quantidade significativa de 

municípios do interior da Bahia e norte de Minas. Há o deslocamento de pessoas em um raio de 

até 400 km de Vitória da Conquista, em busca desse serviço. Segundo os dados do IBGE 

(2010), a área de saúde em Vitória da Conquista no ano de 2005, contava com um total de 306 

estabelecimentos, sendo superior a cidade de Feira de Santana, a segunda maior cidade do 
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interior, com 216 estabelecimentos no mesmo ano, só perdendo para Salvador que possuía um 

total de 1.213 unidades de saúde. Quanto ao número de leitos, Vitória da Conquista possuía 

889, enquanto que Feira de Santana possuía 1.372 e Salvador com 7.676 leitos no mesmo ano. 

O município também dispõe de cursos na área de saúde (Medicina, Enfermagem, Nutrição, 

Biologia, Psicologia), proporcionado às pessoas oportunidades de ingressar em uma 

universidade sem ter que se deslocar para a capital do Estado.  

Outro fator que colaborou para o crescimento da cidade foi a municipalização da 

saúde, na década de 1990, o que atraiu diversos serviços vinculados ao SUS (Serviço Único 

de Saúde) para atender a uma microrregião de saúde do município, conforme mapa 27, e redes 

privadas, também conveniadas ao sistema. A iniciativa pública constituiu em levar autarquias 

estaduais e federais para essas cidades, nas mais diversas áreas – transportes, saúde, educação, 

agricultura –, fazendo com que se transformassem em polos regionais. 

 

Mapa 27 – Macrorregião de Saúde de do Sudoeste 

 

Fonte: Rocha e Ferraz, 2015. p.43 (Elaborado Com base em dados da SEI-BA,2011). 
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Construção Civil 

Na construção civil, nos últimos anos, houve o surgimento de novos empreendimentos 

como condomínios públicos e privados com unidades uniu residencial e multiresidenciais 

influenciados por programas dos governos Federal e Estadual, como Minha Casa Minha Vida, 

Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e os Programas de Habitação de Interesse Social. 

Isso se deve aos incentivos na construção civil e no mercado imobiliário com redução de impostos 

para materiais de construção e juros mais acessíveis para financiamento da casa própria. Assim, o 

desenvolvimento do município tem proporcionado desde a década de 1980 um crescimento 

ascendente da população de Vitória da Conquista, com maior intensidade a partir do ano de 

2003, com processo acentuado de verticalização do núcleo urbano conforme figuras 10, 11, 

12 e 13. 

Figura 10 – Imagem do Hotel Ibis – Filial de uma rede de Hotéis presentes nas maiores metrópoles brasileiras 

Localizada na Rua Juracy Magalhães, Rua do Shopping Conquista Sul 

Figura 11 – Prédio Comercial no perímetro urbano – Av. Olívia Flores (Bairro Candeias) em Vit. Da Conquista 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

       Figura 12 – Prédio residencial no perímetro urbano de V.da Conquista. – Cruzamento da Av. Luiz 

       Eduardo Magalhães com a Olívia Flores no Bairro Candeias.  

       Figura 13 – Prédio comercial no perímetro urbano de V.da Conquista. - Av. Luiz Eduardo Magalhães  

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Comércio 

Os ramos do comércio (atacado e varejo) assim como os serviços (transportes, 

hotelaria, restaurantes e profissionais liberais, sobremaneira do Direito, administração e 

contabilidade nas ciências sociais aplicadas e medicina, odontologia,enfermagem, fisioterapia, 

nutrição e psicologia na área da saúde)  formam os segmentos que, junto com a Educação 

fizeram a infraestrutura da cidade decolar, além dos migrantes, a população flutuante que 

circula na cidade diariamente. O desenvolvimento da cidade também é atestado pelos índices 

econômicos e sociais. Em 1996, o índice de Desenvolvimento Econômico subiu do 11º lugar 

no ranking baiano, para 9º, no ano de 2000. O Índice de Desenvolvimento Social deu um 

salto: subiu do 24º para o 6º lugar neste mesmo ano. O IDH também saltou do 30º lugar em 

1990 para 18º em 2000 (IBGE, 2010). 

Para a presidente da CDL de Vitória da Conquista, Cláudia Dutra Melo, entrevistada 

nesta pesquisa e primeira mulher a ocupar o cargo nos 52 anos de história da entidade: “[...] o 

crescimento comercial para outras áreas demonstra que o município é empreendedor”. 

Acrescenta ainda que:  

 

Nos últimos anos, o que movimentou também a economia do município foi o Bolsa 

Família, programa federal de transferência direta de renda. Os beneficiários 

movimentam pequenos mercados, bares, feiras, lojinhas de roupa, salões de beleza 

etc., as quais abastecem seus estabelecimentos com mercadorias oriundas do 

comércio central.  

 

Dito isso, a gestão do programa Bolsa Família teve início na cidade em 2004 com 14 

mil famílias inscritas e iniciou 2015 com o dobro de beneficiários: 28.715 famílias 

cadastradas. Em 2015, a transferência de verba do governo federal para o programa em 

Vitória da Conquista foi de R$ 7.036.437.667 (PMVC, 2016). 

Dito isso, todos são inexoravelmente unânimes em afirmar que comércio é, sem 

dúvidas, o maior responsáevel pelo desenvolvimento local, tido dinâmico, contando com 

grande número de empresas âncoras como os grandes grupos no ramo atacadista, a exemplo 

do Atacadão (Grupo Carrefour), Maxi Atacado (Grupo Walmart), Hiper Bom Preço (Grupo 

Walmart), Gbarbosa (Grupo Cencosud), Assaí Atacadista (Grupo GPA - BArcelona). Este 

comércio abrange o sudoeste baiano e norte do estado de Minas Gerais, influenciando uma 

população aproximada de 2 milhões de pessoas, o que coloca a cidade entre os cem maiores 

centros urbanos do país. Atualmente, a construção civil tem sido o grande destaque na 

economia. Construtoras como PEL, E2, VOG, Prates Bonfim, dentre outras. As 

concessionárias de veículos: coreana Kia Motors, Atlanta e Atlanta caminhões do grupo Ford, 
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Fiat, Movel do Grupo Volkswagen, Top Vel (Chevrolet) Honda Hipon, Nissan veículos, 

Citroém, Diamantina (Toyota), Mitsubishi, Jac Motors. Hiundai, Jeep, Conveima (mercedes), 

Volvo caminhões,  Yamaha, Kazinsk, dentre outras. 

 

Figuras 14 e 15 – Imagens de empreendimentos situados na Av. Juracy Magalhães (rua do Shopping) 

 
 

Fonte: O próprio autor (2016). 

 

 

Possui ainda o Shopping Conquista Sul, de tamanho médio, sendo atualmente, o maior 

do interior da Bahia em área construída, situado, na zona Sul da cidade; outro shopping de 

grande porte já está sendo construído na Avenida Olívia Flores, zona Leste e terá o nome de 

“Boulevard Shopping Vitória da Conquista” e em fase de planejamento um shopping no 

antigo clube social, no bairro Petrópolis; além de vários conjuntos comerciais,  lojas de 

departamento, galerias com lojas e salas de escritórios já em pleno funcionamento e outras em 

andamento.  

      

     Figura 16 – Imagem da Fachada do Shopping Conquista Sul na Av. Juracy Magalhães, bairro Felícia 

Figura 17 – Imagem Centro Comercial anexo ao Shopping Conquista Sul na Av. Juracy Magalhães, Felícia 

 
Fonte: O próprio autor (2016) 
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O Boulevard Shopping Vitória da Conquista, conforme mostram as figuras 18,19,20 e 

21 do canteiro de obras logo abaixo ira atender a uma demanda de Vitoria da Coqnuista, 

cidades do Centro Sul e Sudoeste baiano alem do Norte de Minas Gerais. O Shopping está 

localizado na avenida Olívia Flores, a caminho da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia - UESB, proximo ao Colegio Oficina, Universidade Federal da Bahia – UFBA e do 

SEMAE, unidade da Secretaria de Saude do municipio, no lado leste da cidade, bairro 

Candeias e irá contar com 140 lojas, dentre elas: Seis lojas âncoras; duas megalojas, oito salas 

de cinema, praça de alimentação e estacionamento com 2.200 vagas. Ainda não existe data 

oficial para a inauguração e funcionamento, provavelmente em 2017, mas a construção se 

encontra em ritmo bastante acelerado. 

 

Figuras 18 e 19 – Shopping Boulevard em Vitória da Conquista (em construção). 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Figura 20 – Shopping Boulevard em Vitória da Conquista (em construção) 

 

 
Fonte: www.blogdoanderson.com. Acesso em 15.jun.2016 

 

http://www.blogdoanderson.com/
http://img.blogdoanderson.com/2016/06/DSC_1326.jpg
http://img.blogdoanderson.com/2016/06/DSC_1304.jpg
http://img.blogdoanderson.com/2016/06/DSC_1342.jpg
http://img.blogdoanderson.com/2016/06/DSC_1350.jpg
http://img.blogdoanderson.com/2016/06/DSC_1354.jpg
http://img.blogdoanderson.com/2016/06/DSC_1362.jpg
http://img.blogdoanderson.com/2016/06/DSC_1366-1.jpg
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Figura 21 – Shopping Boulevard em Vitória da Conquista (em construção) 

 

Fonte: www.blogdoanderson.com. Acesso em 15.jun.2016 

 

Possui estação rodoviária, com linhas diárias para todas as cidades da região e 

principais cidades para outros estados, como Novo Horizonte, Itapemirim, Gontijo, 

Camurugipe, rota, Águia Branca, dentre outros, além do Aeroporto Pedro Otacílio  para 

aeronaves de médio porte com vôos diários das empresas Passaredo Linhas aéreas e Azul para 

diversas cidades brasileiras. A cidade contará com um novo aeroporto nas proximidades do 

Povoado de São josé (Pé de Galinha) no sentido sul do país, distante a aproximadamente 

7,5 km do centro da cidade, que terá após o seu término uma estrutura para pouso de grandes 

aeronaves (boings) e vôos internacionais. No ramo de Hotelaria, conta com hotéis e pousadas 

de pequeno, médio e grande porte, dentre eles o íbis, Hotel Livramento, dentre outros. 

 

 

http://www.blogdoanderson.com/
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Turismo 

Quanto ao turismo, a cidade oferece poucas atrações turísticas. Uma delas é o Cristo 

Crucificado da Serra do Peripiri, do artista plástico Mário Cravo (figuras 22 e 23) com as 

feições do homem sertanejo, sofrido e esfomeado; Reserva Florestal do Poço Escuro (com 

diversas trilhas, rios, fauna e flora preservadas) e o Parque da Serra do Piripiri. Quanto ao 

turismo artificial, os principais eventos da cidade são: Feira de Agronegócios da Cooperativa 

agropecuária, comercial e industrial – COOPMAC (que acontece no mês de março em todos 

os anos); São João da cidade ( que acontece no mês de Junho durante as festas juninas, a fim 

de aquecer o movimento do comércio, contando com atrações culturais como quarilhas, 

cantores locais e nacionais de nomes famosos); O Natal da cidade (com a mesma 

característica do Sáo João da cidade que acontece no mês de dezembro, impulsionando 

também o mês festivo e tradicionamento de consumo além de contar atrações culturais como 

terno de reis, cantores locais e nacionais de nomes famosos);  e o Festival de Inverno - FIB, 

evento de inverno oficial do Estado da Bahia (transmitio e financiado para a Bahia através da 

TV Bahia e TV Sudoeste, afiliadas da maior rede de televisão doa país, e transmitido também 

pela Rede Globo para o Brasil inteiro). Alem destes, o Museu da História Política, a casa 

Henriqueta Prates, a Casa Regis Pacheco, que contém um acervo de quadros com todos os 

políticos que governaram a cidade além de vários monumentos de figuras políticas, militares, 

religiosas . 

 

Figuras 22 e 23 – Cristo de Mário Cravo Localizado no Bairro das Pedrinhas 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

Mas, em se trantando de turismo, sem dúvidas o maior fluxo e demanda é o turismo de 

negócios e entretenimento que recebe inúmeros consumidores que vem até a cidade consumir  

os serviços de hotelaria, transporte e restaurantes (como exemplo os representantes comerciais 

e industriais, demandantes do setor de educação, saúde) e também aqueles que vem consumir 
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entretenimento através dos shows e noites festivas na cidade, que tem uma culinária bastante 

apreciada.  Quanto ao esporte, o futebol é o principal praticado na cidade, que possui dois 

clubes profissionais:o Conquista e o Serrano, além de times amadores que realizam os seus 

jogos e transmissão em cadeias de rádio e Tv no Estádio Lomanto Júnior.  

Assim, À guisa da conclusão deste capítulo após uma reflexão acerca da 

Historiografia e Gegorafia do Brasil e de Vitória da Conquista, assim como as 

contribuições da Geografia para compreensão do assunto em discussão, acredita-se que as 

variáveis aqui debatidas em sequência cronológica, contribuem para entender a relação 

existente entre a geografia e consumo, atrvés dos aspectos da geografia física, humana e 

comercial. Dito isso, é inegável a contribuição do terriotório, demografia, fisiografia e 

questões sócioeconômicas para compreender o fenômeno do consumo nas cidades, visto que 

culturalmente, as pessoas, famílias e demais grupos interagem com o ambiente de forma 

sistêmica e sinergética, impactando no comércio e nas cidades. Assim, clima, relevo, cultura, 

aspectos do espaço interferem diretamente no consumo de bens e serviços, visto serem estas 

características regionais. 

Assim, as contribuições que este capítulo deu para atingir aos objetivos quanto ao 

consumo em Vitória da Conquista passa pelas perspectivas históricas do Brasil e Vitória da 

Conquista categorizadas aqui através do estudo da evolução histórica desde o surgimento da 

província até a sua emancipação política, já demonstrando ali os primeiros resquícios de ser 

uma referência para a região sudoeste. Na análise territorial feita através de mapas de 

identidade, demonstrou aspectos da micro, meso e macrorregião e sua indluência entre os 39 

municípios e também as ligações com as principais capitais do país. Faz um resgate das 

contribuições dos transportes para o desenvolvimento de um território com destaque para as 

rodovias que cortam Vitória da Cidade, com maior ênfase para a Br 116 que liga o nordeste 

brasileiro ao sudeste. O presente capítulo contribuiu também para conhecer através dos 

aspectos demográficos a exemplo dmonstrações da população rural e urbana, movimentos 

migratórios, pirâmide etária da sede e distritos, população residente por bairros e distritos em 

séries históricas, assim como domicílios particulares e permantes. 

Dito isso, os dados demográficos aqui apresentados assim como o perfil das variáveis 

populacionais como bairro de residência, idade, sexo e estado civil remete-se ao pensamento 

da família, que tem sido, até agora, a organização básica da sociedade. Bourdieu (1979) a 

comenta que as famílias tem sido a unidade sob a qual estão agrupados o consumo de todos os 

seus membros e a transformação das famílias é, portanto, uma transformação profunda da 

sociedade e dos hábitos de consumo.Assim, as alterações demográficas apontadas neste 
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capítulo impactam  consideravelmente sobre o consumo, registrando como um dos mais 

importantes, os movimentos migratórios, visto que a cidade passou a receber muitos turistas e 

residentes que vieram para cá estudar nas faculdades, consumir exames e procedimentos 

médicos, turismo e melhores oportunidades de crescimento profissional. Também a redução 

e/ou ampliação do tamanho das unidades familiares de consumo mediante as alterações das 

relações de família patriarcais. Ainda segundo Bourdieu (1979), oconsumo das famílias 

tempos atrás era algo em forma de “atacado” em que os pais adquiriam os produtos em grande 

escala para sua prole e hoje em dia, este perfil mudou com as novas relações do núcleo 

familiar (mononucleasres, por exemplo) que impactam na moradia e habitação na população 

com refluxo para as modalidades de consumo. 

 Assim, apresenta-se o próximo capítulo denominado de Sociedade do Consumo e 

Comportamento do Consumidor, as questões do varejo de uma cidade do interior da Bahia e 

gradientes da vida quotidiana dos consumidores de Vitória da Conquista e região, que 

consomem no mercado dito tradicional, virtual e de shopping center. Assim, uma atenção 

especial será dada às relações do comércio com as cidades e também as compras por impulso, 

adentrando nos hábitos culturais das diversas classes sociais – também caracterizada neste 

estudo – do Brasil. Assim, objetiva-se conceituar consumo – tema transversal e objeto deste 

estudo – e entender o comportamento dos indivíduos dos mais variados perfis. 
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CAPÍTULO 2 – A SOCIEDADE DO CONSUMO E O COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR 
 

 

Os momentos mais esplêndidos da vida, não são os chamados dias de 

glória, e sim aqueles em que saindo do desânimo e do desespero 

sentimos erguer dentro de nós um desafio: a vida e a promessa de 

futuras realizações. 

 

Gustave Flaubert 

 

Apresenta-se no decorrer deste segundo capítulo até o capítulo que antecede ao 

método, a revisão de literatura, também denominada de marco teórico (que contém o estado 

da arte) ou mesmo fundamentação teórica. Assim, a revisão de literatura expõe o que é 

conhecido sobre o problema, o que está relatado nas obras. Ela é quem permite separar o que 

já existe – através das citações diretas e indiretas – e o que é contribuição do autor. Permite 

entre outros propósitos, levantar soluções alternativas para tratar de uma problemática 

(ROESCH, 1996; MARCONI; LAKATOS, 2003).   

A sociedade hoje não pode ser pensada e analisada separada do mercado de consumo 

que a classifica. O consumo é um recurso central na formação das identidades econômicas, 

sociais e culturais. Essas identidades não são mais definidas apenas pelo seu discurso, e sim 

pelos padrões de consumo estabelecidos. Assim, existe um prestígio social em torno do 

comércio e do consumo, sendo que, desta forma, conhecer o consumo e o comportamento do 

consumidor deste novo formato do varejo, o shopping centeres, comparando aos modelos 

tradicionais e também virtuais é importante para compreender a construção das identidades 

culturais e sociais, bem como a dinâmica mercadológica e o market share do setor, sendo 

este, um dos objetivos deste capítulo.  

Assim, o presente capítulo se foca no consumo em aspectos espacialmente menores 

(no retalho, ou mesmo no miúdo geograficamente falando), ou seja, no varejo de uma cidade 

do interior da Bahia e gradientes da vida quotidiana dos consumidores de Vitória da 

Conquista e região, que consomem no mercado dito tradicional, virtual e de shopping center. 

Assim, no momento em que se torna importante salientar que a tese não irá trabalhar o 

comércio
14

 em nível de estado ou país, de longa distância ou mesmo comércio internacional 

ou exterior, uma atenção especial será dada às relações do comércio com as cidades e também 

as compras por impulso, adentrando nos hábitos culturais das diversas classes sociais – 

também caracterizada neste estudo – do Brasil. Assim, objetiva-se conceituar consumo – tema 

                                                 
14

 O comércio é considerado como um intermediário entre a atividade produtiva e o consumo.  
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transversal e objeto deste estudo – e entender o comportamento dos indivíduos dos mais 

variados perfis. 

Dito isso, o presente capítulo tem a finalidade de levantar as perspectivas históricas 

sobre o conceito, assim como seu conceito e classificação, a fim de retratar o termo central, 

cerne deste estudo. Objetiva também, situar o signicado e importância dos objetos na vida 

humana, diferenciando necessidades, desejos, excessos, patologias e também a simbologia em 

consumir. Ainda neste capítulos, faz-se uma co-relação entre consumo e renda, sendo este 

último, um dos mais significativos precedentes ou determinantes do consumo, apenas menor 

que a necessidade. Dito isso e em suma, objetiva-se fazer uma análise dos indicadores 

econômicos e suas co-relações com o consumo. 

Assim, nesta proposta inicial, o presente capítulo está dividido em duas seções, 

sendo que a primeira abordará a Sociedade do Consumo e a segunda discutirá o 

Comportamento do Consumidor, ambas com iúmeras seções e também subseções ou tópicos: 

Dito isso, a primeira seção está assim subdividida: Perspectivas Históricas, Classificação e 

Conceitos; Logo a seguir, no segundo tópico, o trabalho discutirá Símbolos e Significado dos 

objetos; Os demais são as necessidades e necejos dos consumidores e o consumo por 

impulstos.  

Já a segunda seção está dividida em cinco tópicos que buscam discutir o 

comportamento do consumidor no contexto global, envolvendo questões como inovação, 

satisfação, lealdade, fidelização e custos de mudança. Na primeira subseção são apresentadas 

as perspectivas históricas e conceitos do comportamento do consumidor e também como um 

resgate do estado da arte das questões inerentes a ele. A segunda é dedicada às pesquisas 

realizadas por Fishbein e Ajzen sobre o tema. Na terceira, discutem-se as bases sociais e 

emoções do consumidor. Já na quarta subseção, são apresentados os múltiplos entendimentos 

e vínculos da inovação e o processo de adoção, com ênfase nas chamadas novidades dos bens 

e produtos. A quinta seção aborda assuntos inerentes aos Custos de Mudança no consumo dos 

produtos, empresas e marcas. As últimas seções discutirão temas emergentes do marketing 

que são: Orientação Para o Mercado e Consumidor Segmentação de Mercado. Assim, tal 

conteúdo demonstra a importância de se estudar o comportamento do consumidor em suas 

várias facetas e variáveis impactantes (preditoras, determinantes ou antecedentes) no 

consumo.  

 

2.1 SOCIEDADE DO CONSUMO 

 

Conforme visto em Kotler e Armstrong (2007, p. 14) quando afirma que Marketing é o 

“Mercado em movimento”, também versa nos diversos livros e manuais de marketing  o lema 
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de que o consumidor é o “rei”
15

 e a “razão de ser” dos das empresas, dos negócios e dos 

empregos existirem, visto ser ele o último agente da cadeia produtiva. Esta máxima de “ponto 

focal” não é um conceito contemporâneo, visto que Adam Smith, um dos imortais da 

economia, afirmou em seu livro intitulado a riqueza das nações que o propósito da produção é 

servir ao consumo, assim como o aparelho ofertante existe para atender às necessidades dos 

demandantes.  Esta clarividência está melhor definida nas ideias advogadas por Peter Drucker  

- um dos mais respeitados Administradores do século XX -  em seu livro The Practice of 

Management publicado em 1954, quando trás o pensamento de Adam Smith em termos 

acadêmicos e expõe a importância sine-qua-non do consumidor para o mercado.  

Em seu livro Manual de Economia, Montoro Filho et al (1998) questionam: Por que as 

pessoas demandam mercadorias? Muito obviamente, as pessoas demandam produtos e 

serviços porque eles trazem algum tipo de prazer ou satisfação de necessidades de consumo. 

Esta, portanto, é a pirncipal premissa para que uma mercadoria seja demandada e consumida. 

Em tese, não haverá quaisquer espécie de demanda para produtos e serviços indesejáveis. 

Assim, para encontrar uma medida, pode-se pensar que uma pessoa valoriza mais aquilo que 

lhe traz mais utilidade e assim, ela estará mais propensa e disposta a pagar mais por algo que 

seja mais útil para ela. 

Existe um entendimento – que é de domínio público no meio dos economistas 

clássicos –, a respeito da Lei da utilidade marginal decrescente. Protagoniza que na medida 

em que aumenta o consumo de uma mercadoria, a utilidade marginal dessa mercadoria 

diminui, ou seja, ao alimentarmos ou ingerirmos algum tipo de bebida, assim como o sono. 

Nos primeiros momentos, a necessidade e a vontade de consumir são intensas, começando 

diminuir de forma decrescente assim que saciamos o desejo. As últimas quantidades 

consumidas já não terão o mesmo prazer  

 Entendendo demanda como um conjunto de necessidades de uma socieidade em um 

certo momento (mesmo que não seja consumido o produto ou serviço, mas que haja interesse 

e condiçoes financeiras para tal), no concernente á transição de demanda da individual para a 

coletiva ou de mercado, é a demanda uma das variáveis para a fixação dos preços dos 

                                                 
15

As classes aristocráticas costumavam demonstrar sua proeminência através do wateful expenditure ,ou seja, 

prodigalidade inútil ou consumo conspícuo. Assim, comenta Slater (2002) que “o consumidor foi guindado à 

categoria de rei e o consumismo atingiu seu apogeu na década de 90, com foco no individualismo e 

imediatismo.” O herói do momento [...] o próprio modelo do sujeito e cidadão moderno. Inspirada no 

neoliberalismo – especificamente na economia Reagan e Thather – a opção do consumidor tornou-se o modelo 

obrigatório para todas as relações sociais e exemplo de dinamismo e liberdade vívidos. A provisão coletiva e 

social deu lugar ao individualismo radical” (p.19) No ciclo oficial de palestrantes em Marketing, é comum os 

autores se referirem a clientes como o rei, aquela figura coroada das monarquias. Assim, algumas traduções do 

termo Rei: em inglês significa king; em Japonês, okiakasuma; em espanhol raí.   
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produtos e serviços no mercado. Assim, a quantidade demandada de uma mercadoria por 

parte do conjunto de consumidores nada mais é que o somatório das quantidades demandadas 

de mercadorias por cada consumidor em individual.  

A renda diponível é sem dúvida o fator que mais influencia nos dispêndicos de 

consumo. Pela teoria do consumidor, existem três fatores de ordem objetiva um subjetiva. 

Hierarquicamente, as objetivas são: a) necessidade; 2) poder aquisitivo; 3) preço do bem e 4), 

a escolha subjetiva ou preferência por determinado objeto. Entretanto, na medida em que se 

vai diminuindo o espaço de tempo de análise, ocorrem variações no consumo, sendo maiores 

as influências de outras variáveis sobre as decisões de consumir dos indivíduos da 

coletividade. Os fatores na concepção de Montoro Filho et al (1998,p.335) que impactam no 

consumo são: 

 Taxa de juros – A idéia clássica de que quanto maior a taxa de juros e as reservas, é claro, maior será a 

propensão a poupar, reduzindo significativamente o consumo; 

 Expectativas futuras de preços e renda-É bastante lógico e racional o fato de o consumidor consumir no 

momento atual se a expectativa de sua renda diminuir ou se o nível geral dos preços subirem no futuro. 

 Condições relativamente fáceis de crédito (como os pagamentos parcelados e elasticidade no prazo de 

pagamento por política dos cartões de crédito e lojas) estimulam o dispêndio de consumo, principalmente de 

bens duráveis; 

 Uma maior redistribuição da renda (como acontecido no Brasil com os governos Lula e Dilma Rusself) 

estimula o dispêndio agregado; 

 Estoque de bens financeiros- Uma variação positiva do valor dos estoques dos ativos financeiros (ações, 

títulos, moedas, reservas) levam a aumentar os níveis de consumo das famílias, visto que estes indivíduos 

poderão se sentir mais ricos e aumentar os dispêndios. De forma igual uma reduçao dos ativos financeiros e 

ampliação dos passivos reuzirão os dispêndios do consumo. 

 

O economista clássico e divulgador da obra de Adam Smith, Jean-Baptiste Say, autor 

da célebre Lei de Say
16

, também conhecida como Lei dos Mercados (1803), protagonizou 

uma ideia semelhante ao estabelecer que a oferta cria sua própria demanda, impossibilitando 

uma crise geral de superprodução. De acordo com esse conceito de equilíbrio econômico, a 

soma dos valores de todas as mercadorias produzidas seria sempre equivalente à soma dos 

valores de todas as mercadorias compradas, ou seja, seria uma equação de conta zero e, desta 

forma, o dinheiro sempre circularia pelo mercado. Em consequência, a economia capitalista 

seria perfeitamente auto-regulável e a oferta existiria para atender à demanda, ou seja, aos 

consumidores. Para Say, não existiam limites para o enriquecimento de uma nação. O bem-

estar de um país dependia da sua população ativa, do progresso técnico, do dinamismo de seus 

empresários (GOMES, 2006). 

 

 

                                                 
16

 Melhor abordado no Capítulo que aborda o Empreendedorismo e Negócios. 
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2.2 CONSUMO: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS, CLASSIFICAÇÃO E CONCEITOS 

  

A teoria cognitivista, utilizada por Blackwell (2005) apud Araújo e Ramos (2007, p. 

2) e diversos autores que buscam dentre outros objetivos, integrar produto, consumidor e 

ambiente, aborda o consumo como um processo de tomada de decisão resultante do 

processamento de informações oriundas de três dimensões: ambiente de compra, contexto 

sociocultural e aspectos individuais do consumidor. 

Pinheiro et al. (2005, p. 20) apud Araújo e Ramos (2007, p.2 )  destacam que: “a 

influência dos fatores cognitivos tais como percepção, motivação, aprendizagem, memória, 

atitudes, valores e personalidade” é analisada conjuntamente com as influências socioculturais 

(família, classe social, cultura e outras variáveis pessoais) para construir o modelo de 

comportamento de consumo. Entretanto, se pode perceber que o homem moderno deve ser 

compreendido sob o aspecto biopsicossocial e o comportamento humano é fruto do meio 

ambiente, da genética e do psiqué, ou seja, a personalidade deste homem moderno sofre 

interferência e se desenvolve à partir de três vetores: o biológico, o psicológico e do meio 

ambiente, portanto ele não é somente fruto do meio ou somente fruto da genética, como as 

algumas correntes da literatura polemizaram e polemizam até hoje e cujo debate é tão antigo 

quanto Sócrates e Platão
17

 há quase meio século antes de Cristo. Assim, Rosseau e Freund 

afirmaram que o homem é produto do meio, o qual sofre todas as interferências do convívio 

entre os vários grupos sociais. 

Após esta breve “viagem literária” na história, o estudo do comportamento do 

consumidor tem evoluído de uma análise focada no comportamento de compra para uma 

abordagem do consumo, visto que levanta questões que surgem depois que a compra ocorre, o 

que Kotler e Armstrong (2007) denomina do ponto de vista da empresa ofertante de pós-

venda.  Assim, do ponto de vista econômico, “o consumo nas sociedades anteriores à 

Revolução Industrial” era escasso, de acordo com Tecglen (1979, p. 27) apud Araújo e Ramos 

(20087, p.2). O aumento da produção, característica do sistema industrial, possibilitou 

fornecer mais que o necessário, assim, o consumidor passou a ter acesso ao que se pode 

considerar “absolutamente supérfluo e caprichoso” (TECGLEN, 1979, p. 32). Dito isso, a 

retomada do poder de consumo no pós-guerra despertou o interesse no estudo do 

comportamento de compra. Entre 1945 e 1965, destaca Piron (1991) apud Araújo e Ramos 

                                                 
17

 Platão foi considerado um dos ou o maior filósofo da antiguidade, surgindo logo após a morte de Péricles em 

Atenas. Embora com bastante polêmica e controvérsia, a literatura fomenta a possibilidade de Sócrates não ter 

existido, sendo apenas uma criação de Platão. Embora, outras correntes dizem que Sócrates foi o professor e 

mestre de Platão, sendo este o seu discípulo. 
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(20087, p.2) a empresa americana DuPont realizou uma série de estudos sobre 

comportamento de compra. Clover (1950) e Applebaum (1951) iniciaram os estudos mais 

acadêmicos. 

A administração, através da vasta e relevante área do Marketing
18

 - subárea 

Comportamento do Consumidor e a geografia (subáreas geografia comercial e cultural) 

juntamente com a sociologia e antropologia, são as disciplinas que tem oferecido maiores 

contribuições aos estudos do consumo. No concernente à geografia, algumas reflexões de 

autores da geografia política fazem críticas mais refinadas a respeito do papel de consumo 

como um elemento de legitimação e controle social.  

Moreno (2011), comenta que a Etnografia e Antropologia são as disciplinas 

científicas que estudaram mais sistematicamente o consumo do ponto de vista cultural e cita 

alguns expoentes  da geografia que deram suas conbribuições ao consumo: são eles:Juliana 

Mansvelt (2005) foi a primeira geografa a publicar uma Manual sobre a geografia do 

consumo; O geógrafo David Harvey, é um dos maiores expoentes da geografia a nível 

internacional, embora não tenha abordado explicitamente as reflexões sobre o consumo; As 

contribuições dos humanistas da geografia, especialmente o geógrafo Yi-Fu Tuan (1974, 1977 

e 1998), embora não se referindo especificamente ao consumo, estudou espaço e suas relações 

com os seres humanos e objetos;  Os estudos do geógrafo Sueco Torsten Hägerstrand foi um 

dos pioneiros e para o estudo do consumo, destacando dois vieses: 1) Os indivíduos, através 

de estudos comparados aos grupos populacionais ou modelos simplificados de homo 

economicus; 2) A conexão inseparável entre espaço e tempo.  

O consumo é entendido popularmente como uma das principais atividades 

econômicas que consiste na utilização ou aquisição de bens ou serviços. Encontra-se na parte 

final da cadeira produtiva, após passar pela produção - distribuição e comércio. O ato de 

consumir pode ser efetuado por indivíduos, famílias, empresas, estado
19

 (nas esferas 

municipal, estadual ou federal) ou outros agentes econômicos
20

 de uma cidade, região, país ou 

intercontinental. 

                                                 
18

 Conforme visto no capítulo que aborda as Teorias da Administração, os grandes eixos ou áreas funcionais de 

uma empresa são: Marketing, Recursos Humanos, Finanças e Produção e Finanças.  
19

 Quanto ao consumo público, existe um capítulo somente destinado a ele. 
20

 Um consumo efetuado individualmente irá apenas satisfazer a necessidade de um indivíduo, como a compra 

de um sapato, por exemplo. Já o consumo coletivo é efetuado simultaneamente por vários indivíduos, e que irão 

satisfazer necessidades coletivas. É o exemplo do consumo de serviços públicos, como saúde, de educação , 

transporte coletivo ou de justiça, constituem exemplos deste tipo de consumo. Já o Consumo privado  é 

efetuado por particulares - indivíduos, famílias e empresas - ,enquanto que o público é efetuado pelas agentes 

da Administrações Pública, quer direta ou indireta, como a exemplo  das preferituras municipais, ministérios, 

órgãos ligados ao exectuivo e legislativo.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a
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O consumo constitui a fase final da atividade econômica. Assim, pela produção foram 

criadas as utilidades consumíveis e agora as necessidaes serão satisfeitas, mediata ou 

imediatamente. A corrente dos economistas sugere que não devemos entender o consumo 

como sinônimo de destruição (como o próprio conceito sugere), sendo as riquezas produzidas 

para a finalidade de utilização, visto que como afirmava Lavoisier, “na natureza nada se cria 

nada se perde, tudo se transforma”. Dito isso, o consumo constitui o objetivo social da 

produção, pela utilização e aproveitamento dos produtos e serviços para o bem estar e 

satisfação dos gozos humanos, representando assim, o princípio e fim da produção, pois 

produzimos para consumir e, se consumimos, é porque produzimos (GASTALDI, 2002). 

Para Keynes (1983) a propensão a consumir representa um dos fatores básicos da vida 

econômica, sendo que o consumo se vincula ao funcionamento da economia no seu aspecto 

global, quer como efito, quer como causa. Assim, ao contrário do pensamento liberal ou 

clássico, que afirmava que uma diminuição do consumo significaria mais rápida acumulação 

de capiais, ou que o maior consumo representava diminuição do rítimo do progresso 

econômico, entende-se que a diminuição do consumo implicará na limitação da arrecadação 

tributária, de investimentos, do emprego e da renda nacional. As espécies de consumo são: 

improduivo, reprodutivo, material ou imaterial, público ou privado, previsto ou não previsto, 

mediato, imediato ou de previdência. Assim, o consumo reprodutivo é também conhecido 

como consumo industrial e se refe às despesas necessárias para a substituição dos valores 

destruídos na fase transformativa. Dito isso, a matéria prima utilizadas na fase de 

tranformação industrial desaparece, dando lugar ao produto maquinofaturado; as ferrametnas, 

máquinas e utensílios sofrem um desgaste natural; outros produtos auxiliadores como energia, 

óleo, carvão mineral, água e etc, desaparecem, uma vez utilizados parfa movimentar os fornos 

e o maquinário. Assim, nos deparamos com uma quase total destruição de valores para o 

surgimento de novos produtos, daí surgindo o termo consumo reprodutivo. Já o consumo 

improdutivo ou consumo destrutivo representa um consumo destinado a puro gozo pessoal, a 

exemplo da queima de carvão na lareira do indivíduo para deleite pessoal. Já o consumo não-

produtivo se refere ao consumo necessário para a vida, como vestir e comer,que é uma 

espécie de consumo necessário mas não produtivo. Já o consumo de previdência seria o 

conjunto de atos não meramente consuntivos, mas a preservação de utilidades para um 

consumo mediato ou diferido. Representam uma espécie de provisão para atender às 

necessidades futuras, diferentemente do imediato que é para atender a uma necessidade 

presente. Por fim, o consumo privado é a utilização dos bens plos cidadãos e consumo 

público, a sua utilizaçao pelo estado, objeto das finanças (GASTALDI, 2002). 
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O consumo é essencial para compreender a atividade comercial, uma vez que é um 

conceito de caráter universal. Nem todos os indivíduos são incorporado nos processos de 

produção, comércio ou distribuição, mas eles se encontram no final da cadeia, visto ser os 

consumidores. Esta perspectiva do indivíduo, embora como um consumidor abre a definição 

de Juliana Mansvelt (2005 p.6) apud Moreno (2011) a respeito do consumo, como a esfera da 

complexidade das relações sociais e discursos que está no centro da venda, compra e 

utilização de matérias-primas [tradução nossa]. 

Moreno (2011) aborda em sua tese doutoral que o consumo não é um material de 

prática, nem uma fenomenologia da “riqueza”, são entendido não pelo alimento que é 

digerido, roupa e veículos que se usam, ou pela substância oral e visual de imagens e 

mensagens, mas sim pela organização de tudo isto em substância significante. Conlui Moreno 

(2011) parafraseando Baudrillard, (1968, p.223): “[…] Em termos de ter um sentido, o 

consumo é uma atividade de manipulação sistemática de sinais”. 

Uma das mudanças fundamentais que contribui para investigar o comércio, atividade 

que une as pessoas à cultura: imagens, ideias e gostos à partir do consumo é que favorece uma 

análise dos cidadãos, até mesmo como consumidores. É a dimensão do cotidiano dos 

consumidores, dos usos do tempo e espaço. Assim, para o antropólogo Mary Douglas e 

economista Baron Isherwood (1979) consumo definido como o Uso dos bens materiais, o que 

está além do comércio e goza de um absoluto liberdade da lei. Castells utilizou o conceito de 

consumo, entendido como o conjunto de atividades relativas a apropriação social, individual e 

coletiva do produto. O antropólogo Néstor García Canclini (1995, p. 42):  “consumo é o 

conjunto de processos [e não como um conjunto de atividades grifo nosso] sócio-culturais em 

que a apropriação e usos de produtos são realizados” e que constantemente transformam a 

cultura (Apud MORENO, 2011). Assim, se o consumo é entendido como um processo de 

inter-relação entre as diferentes esferas econômicas, sociais e culturais para a apropriação, o 

comércio deve ser necessariamente envolvido, uma vez que é uma das principais atividades 

urbanas realizada pelos milhões de pessoas no mundo para obter objetos, conclui o mesmo 

autor (2011). 

Assim, a definição mais comum é aquela que provém da origem da palavra (do latim 

consumĕre) e quem define quanto destruir ou apagar alguma coisa. No sentido da palavra, 

consumir significa transformar ou destruição de objetos, como comer ou beber. No Dicionário 

da língua portuguesa, Aurélio (ano, p.) delimita o significado do verbo consumir:  gastar ou 

corroer até a exaustão: devorar, destruir, extinguir; gastar, aniquilar, anular; enfraquecer, 
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abater; desgostar, aflingir, mortificar; fazer esquecer, apagar; gastar, esgotar. (completar da 

apostila pg 145).  

No entanto, experiência sabe que nem tudo é destruído como por exemplo os 

imóveis, espaços físicos e instalações físicas como salas, casas e prédios(sofrendo processos 

depreciação e deteriorização que poderá após muito tempo sofrerem reformas ou consertos e, 

em alguns casos, quiçá, terem  quase completamente demolidas as pardes, mas permanecendo 

o solo) e, de outra forma, os bens de consumo duráveis, que não durararão tanto tempo, mas 

terão uma durabilidade também longa, seria o exemplo dos automóveis, eletrodomésticos, 

máquinas dentre outros. 

O consumo constitui a fase final da atividade econômica. Assim, pela produção 

foram criadas as utilidades consumíveis e agora as necessidades serão satisfeitas, mediata ou 

imediatamente. A corrente dos economistas sugere que não devemos entender o consumo 

como sinônimo de destruição (como o próprio conceito sugere), sendo as riquezas produzidas 

para a finalidade de utilização, visto que como afirmava Lavoisier, “na natureza nada se cria 

nada se perde, tudo se transforma”. Dito isso, o consumo constitui o objetivo social da 

produção, pela utilização e aproveitamento dos produtos e serviços para o bem estar e 

satisfação dos gozos humanos, representando assim, o princípio e fim da produção, pois 

produzimos para consumir e, se consumimos, é porque produzimos (GASTALDI, 2002). 

Socialmente falando, o consumo é entendido à medida que os seres humanos 

consomem para satisfazer as suas necessidades e também inclui o uso de bens que não 

necessariamente serão destruídos. Nesta definição, estariam praticamente todas as outras 

ações, incluídas no tempo e no espaço. 

Os produtos de qualquer natureza são comprados e consumidos para preencher 

algumas necessidades e finalidades. Assim, Kotler (2000) assinala que os principais motivos 

que levam alguém a consumir são: a)Utilidade (Dimensão funcional – um medicamento que 

tem a finalidade da cura de uma moléstia, por exemplo); b)sentimental (heranças ou 

memorabiles de viagens ou relações afetivas); c)sinalização (roupas e veículos por exemplo: 

atribuição de identidade por meio dos objetos, podendo ser de três formas:exibir, ostentar, 

sobressair ou pertencer a determinado grupo); d)gratificação sensorial (objetivo de excitar 

positivamente qualquer dos órgãos dos sentidos, como exemplo de perfumes, músicas, obra 

de arte e etc.);e) raridade (condição sine-qua-non de ser um objeto único); f) gratificação 

psicológica (1)orgulho de sinalizar conquistas e equisições; 2) privilégio de ser um dos 

poucos que podem ter acesso a alguns bens ou serviços;3) compensação para estresse ou 

frustração e g) reserva de valor (algum objeto que sirva como investimento). 
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Assim, Schweriner (2006) argumenta que um mesmo bem pode ter diferentes 

significados para os consumidores. Pra um consumidor racional, por exemplo, ao adquirir um 

refrigerador, ele certamente priorizará a utilidade: performance e durabilidade, ou  ter um 

congelador que não acumula gelo. Já um outro com foco na aparência irá adquiri um modelo 

exuberante na sinalização, por exemplo uma biblex de titânio. Já um outro, poderá priorizar os 

sentidos, como o fato de retirar água na porta. Ainda há de se considerar o valor de uso (o 

significado dos objetos para cada um individualmente, como colecionadores de selos, 

chaveiros, relíquias e também obras de arte – não de artistas consagrados -,e o  valor de troca 

(valor dos bens em si) conforme vistos nestes mesmo capítulo. 

 

2.3 SÍMBOLOS E SIGNIFICADO DOS OBJETOS 

 

Os objetos sempre foram essenciais para atender às necessidades das pessoas. Assim, 

em todas as sociedades, desde a primitiva até as modernas, eles foram feitos e usados para 

diversas finalidades, como alimentar, morar, trabalhar, cerimônias religiosas, estudar, 

locomover, divertir e até mesmo para mostrar o status social, sendo que nos tempos odiermos 

houve o aumento do consumo e também lhe sendo atribuídos novos sentidos sociais e 

significados. Assim, afirma Baudrillard (1970), os objetos se tornaram fundamentais para não 

somente para a sobrevivência e bem estar, mas, também para a comunicação humana e para o 

processo de significação e diferenciação social. Um exemplo disso é o artesanato indígena: 

Além de ser um meio de comunicação e resgate da história no tempo, as pessoas consomem 

não apenas os objetos como ornamentação e enfeite, mas, também a cultura e a história 

constituída em diferentes territórios: fragmentação do espaço e tempo 

(BAUDRILLARD,1970). 

 Dito isso, as idéias e as práticas do consumo são milenares, assim como consumo e 

o comércio, sendo dois conceitos que estão diretamente relacionados, mas, não há dúvida que 

a sociedade de hoje tem um entendimento e uma configuração particular e bastante 

diferenciada de seus elementos de outrora. Antes de Baudrillard, Karl Polanyi (1957) já havia 

utilizado esta idéia, assim como o entendimento de que tudo era subordinado ao mercado, e, a 

esta altura, o liberalismo econômico tinha fagocitados terra. Sobre a questão da diferenciação 

social do consumo no concernente às classes sociais, mostra não apenas o consumo 

diferenciados de produtos (bens e serviços) como também são diferenciandos pelo 

proprietário. 
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Paradoxalmente a isso, Sahlins (1979) comenta que a produção de bens e a sua 

comercialização não obedece exclusivamente a uma lógica utilitarista, mas tem uma outra 

lógica que é a do significado e dos símbolos. Os shoppings centeres em si, parecem se 

enquadrar nesta lógica, quando as pessoas que por ali transitam, adquirem e consumem bens 

de acordo com as suas identificações e afinidades, além de consumir o ambiente social e 

espaço de interatividade, e por assim dizer, no caso específico do shopping Conquista Sul, a 

razão prática parece ter sempre esta reflexão predominante. 

O valor dos bens parece ser profundamente marcado pelas idéias do Marxismo sobre 

o valor de uso ou o valor da troca, sendo este um assunto bastante debatido na economia nos 

tempos hodiernos, além do valor funcional, bastante pesquisado pelos antropólogos. O 

significado dos objetos dependerá de inúmeros fatores sociais, culturais e familiares de cada 

indivíduo e cada grupo social, impactando diretamente nas escolhas e na economia. Moreno 

(2011) parafraseando Bourdieu denominou este epsódio de habitus. Assim, nos manuais de 

economia, a exemplo de Maximiliano (2000), os bens têm seus valores de mercado com base 

na escassês e limitação, sendo ilimitados teriam baixo valor de mercado e, quanto mais 

limitado e escasso, maiores valores, portanto, significados e em grande parte, determina as 

formas de consumo. O mesmo objeto pode variar o seu significado dentro da mesma 

sociedade ao longo do tempo, em diferentes grupos sociais ou em diferentes partes do espaço.  

Assim, para Baudrillard (1970), a sociedade capitalista se caracteriza pela 

manipulação de signos, na qual o aspecto simbólico chega a ser mais relevante que a utilidade 

do bem em si. Enfatiza que o valor de troca é superior ao de uso na sociedade moderna e 

assim, a ideologia do consumo se alicerça na lógica fetichista dos símbolos, que 

desempenham um papel preponderante na classificação e estratificação social. 

 É comum perceber nos autores que versam sobre consumo que ele satisfaz às 

necessidades, tendo uma intimidade muito grande como o essencial enquanto que o 

consumismo
21

 tem um sentido de desejo, que é um passo para o supérfluo: 

                                                 
21

 Schweriner (2006) aponta os sete pecados capitais do consumismo, que são: soberba (latim superbia – 

represena uma desmesurada exaltação, amor ao desordenado por si próprio e uma exaltação ao inchaço do ego, 

brotando comportamentos negativos como arrogância, prepotência, preconceito, narcisismo, vanglória, dentre 

outros);  Avareza Ilatim avaritia – apego exagerado aos bens materiais e riqueza, sendo eles mais importantes 

que a relação com as pessoas; inveja (do latim invidia – aqui se manifesta pela intenção inequívoca de destruir as 

posses e sucesso do outro; luxúria (do latim luxuria – prática descontrolada da sexualidade, por meio da 

perseguição ilimitada do prazer genital, existindo uma clara prevalência do instituto sobre a razão/consciência; 

gula (do latim gula - desejo exacerbado por ingestão; ira (do latim ira – violência desordenada contra o próximo 

e preguiça.Em uma pesquisa realizada por Schweriner (2006), com 167 ouvintes graduandos em comunicação 

social, as respostas mais iminentes da  pesquisa foram: individualismo; consumismo; hipocrisia; 

falsidade;workaholic; pressa/falta de tempo e vazio existencial. 
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Figura 24 – Entendimento da relação entre consumo e consumismo 

 

 

  

 
 

Fonte: O próprio autor, 2016. 

 

  

Muitos autores contestam a figura acima, visto que o fato de consumir supérfluos é 

entendido como opção de consumo e não consumismo. Em economia, entende-se que os bens 

têm seus valores mesurados pela raridade e escassez, determinando assim o valor de troca. 

Soma-se a isso, os custos embutidos na produção do bem. Entretanto, Needleman (1991) em 

seu livro O Dinheiro e o Significado da Vida, o qual cita por inúmeras vezes o pensador judeu 

Moses Miomonides comenta que as coisas necessárias são poucas em número e restritas a 

certos limites; mas, o que é supérfluo é infinito. Assim, contradizendo isso, o mesmo autor 

(1991, p.239) afirma: “Quanto mais uma determinada coisa é necessária para os seres 

viventes, mais fácil se pode encontrá-la e, mais barata ela é; quanto menos necessária for, 

mais rara e cara será”. Assim, ar, água e comida (nesta mesma ordem de importância e 

facilidade de obtenção) são extremamentes importantes para a vida e estão disponíveis na 

natureza, sendo mais baratas e disponíveis na natureza. Assim, o ter existencial se conecta às 

necessidades, portanto, sobrevivência humana, enquanto que o ter dos desejos seria o ter 

caracteriológico. Baudrillard (1995, p.39) em sua obra a Sociedade de Consumo, 

parafraseando Shakespeare na obra Rei Lear faz uma análise a respeito do dilema entre 

consumo e consumismo: 

 

Oh, não discutam a necessidade! O mais pobre dos mendigos possui ainda algo de 

supérfluo na mais miserável coisa. Reduzam a natureza às necessidades da natureza 

e o homem ficará reduzido ao animal: A sua vida deixará de ter valor. Compreendes 

por acaso que necessitamos de um pequeno excesso para existir? 

 

Alguns objetos de consumo provocaram grandes rupturas e mudanças sociais. Assim, 

os objetos impactaram sobremaneira a realidade física e social. Ao retrocedermos na história, 

percebemos que a invenção de certos objetos (como o carro, o computador, telefone, o 

televisor, geladeira, máquinas da indústria pesada, de base e mesmo domésticas, dentre tantos 

outros), surgiram de forma revolucionária para a época criando alguns impactos sobre demais 

objetos existentes e modificando as funções que os antigos deram. Entretanto com o passar 

                                                                                                                                                         
 

 

CONSUMO BENS ESSENCIAIS BENS ESSENCIAIS BENS ESSENCIAIS NECESSIDADE 

BENS SUPERFLUOS DESEJOS  CONSUMISMO 
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dos tempos, dos estudos e das pesquisas, vieram as inovações e as melhorias, tornando-os 

ultrapassados e obsoletos. Assim, a cada melhoria, ajuste ou invoação – quer nos produtos ou 

mesmo nos serviços – tais objetos ofuscam os já superados, registrando impactos 

significativos modificando as funções sobre os antigos. E assim, a tecnologia vai avançando, 

revolucionando o mercado e tornando os objetos cada vez mais compactados, utilitaristas, 

acessíveis, mais eficazes e reduzidos em seus tamanhos. Dito isso, os objetos marcaram época 

e fizera história, modificando a realidade social dos espaços. 

Face ao exposto, em sua tese, o professor Sérgio Moreno (2011) faz uma reflexão 

histórica muito interessante a respeito de alguns objetos de consumo, a exemplo do ferro 

cozinha, caldeira de água quente, automóvel, geladeira, TV e telefone móvel e carro, o qual 

discorre sobre o histórico, avanços, impactos e inovações ocorridas no setor. Assim, a 

mudança mais importante introduzida pelo automóvel foi na mecanização da sociedade, visto 

que este processo, ainda em andamento, significou uma transformação na vida quotidiana das 

pessoas, quer em transportes coletivos na zona urbana e também na rural. Além da 

incontestável importância na locomoção, redução das distâncias (percorrendo mais espaço ao 

mesmo tempo e em mais lugares) e transporte de pessoas, máquinas e objetos, o carro se 

tornou no passado e até os dias atuais, uma espécie de status social.  

Quanto ao consumo de símbolos (SALGUEIRO; CACHINHO, 2009, p. 19 apud 

MORENO, 2011) afirma que: “O significado maior é o simbolismo das lojas e não 

necessariamente os produtos”. As lojas são para oferecer aos consumidores experiências reais 

de vida através da arquitetura, design, ambientes, marcas, logotipos, o espetáculo e o 

simbolismo dos objetos. As festas fechadas, por exemplo trazem em seu bojo a idéia do status 

de quem pode pagar. E o que dizer dos camarotes nas festas “indoor” e também das festas “all 

inclusive”?  E o que dizer dos espaços da “primeira classe” em aviões e navios? estão 

vinculadas à antiga frase de “ver e ser visto”, sendo este consumo do espaço e do social mais 

importante que a segurança, o fato da cobertura do espaço ou mesmo das atrações e do 

consumo das bebidas e comidas em si. Ou seja, cosumir imagem e símbolos, ao invés de 

objetos. Aqui as pessoas abastecem, satisfazem como suas necessidades de consumo, mas 

também fazer desejos, tornam as fantasias e sonhos, minam uma grande diversidade de reais 

de estilos com a propósito de mimarem ou seu estilo “Affidavit” (SALGUEIRO; 

CACHINHO, 2009, p. 20 apud MORENO, 2011). O simbolismo do espaço torna-se essencial 

para espaços comerciais e o Vitrinas podem ser consideradas como um reflexo da sociedade. 

Moreno (2011) discorre em sua tese doutoral sobre a relação da variáviel tempo e seus 

impactos para explicar as mudanças no consumo. Assim, afirma ele (2011) que as 
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preocupações sobre o tempo na geografia são assuntos bastante recentes, sendo uma máxima 

dizer que o futuro está no passado. Para o geógrafo brasileiro, Milton Santos (1996) o espaço 

e o tempo são inseparáveis e o tempo é um sinônimo da época definido ao mesmo tempo 

como toda a unidade da vida social. 

No concernente aos impactos do tempo na produção industrial, ele é considerado uma 

medida relevante no concernente ao tempo gasto na produção e também nos modais de 

transporte. Assim, o tempo é utilizado como custo e referência na produção de bens, 

encurtamento de distância (por exemplo ao se comparar tração animal a aviões ou metrôs, que 

encurta o tempo para executar a mesma distância.  Ainda neste contexto, destaca o tempo 

como auxiliar nos afazeres do dia-a-dia, permitindo aos diverses atores executar várias tarefas 

ao mesmo tempo social. Dito isso, a “modernização” industrial modificou a mobilidade quer 

nos meios urbanos, quer entre continentes, o que impactou na tomada de decisões, na 

agilidade dos negócios e vida das pessoas, comenta Moreno (2011) .  

Moreno (2011) discorre a respeito da importância no tempo, por exemplo entre as 

estações do ano,  do verão, das festas típicas do Natal, Páscoa e também o período de férias 

em que o consumo aumenta, devido à concentração de mais pessoas. Algumas atividades têm 

ciclos sazonais que marcam ritmos cotidianos, como ir à praia ou neve que coincidem com o 

Verão ou inverno e também nos períodos típicos de desconto (janeiro, fevereiro e julho). Da 

mesma forma, algumas instituições tentam gerenciar o tempo através da Internet ou televisão. 

Em Vitória da Conquista por exemplo, devido a sua localização e clima, é um lugar central, 

um espaço privilegiado geograficamente, sendo conhecida como a “Suiça Baiana”, cujos 

termômetros chegam a 7 graus durante o inverno (há 936 metros do nível do mar é tida como 

uma das cidades mais frias da Bahia) se viabilizou a realização Festival de Inverno da Bahia 

que ocorre no mês de agosto, sendo um incentivo incentivo para os consumidores adquirir 

objetos, comidas típicas, shows, roupas e calçados, salão de beleza, dentre outros.  

Além dos Conquistenses, os segmentos de transporte, restaurante e, sobremaneira 

hotéis, recebem milhares de turistas que vêm para Vitória da Conquista a fim de consumir um 

dos eventos mais importantes do calendário local, por ser uma festa nacional e receber as 

melhores bandas e cantores nacionais. Assim, se perder este momento ímpar, ele não terá 

outra chance de vivenciá-lo, a não ser no ano seguinte. O exemplo do turista  - consumidor 

por excelência - é ainda mais claro, visto que ele tem um tempo limitado durante o período de 

estadia na cidade, sabendo que é provável que não visite novamente a mesma cidade e 

encontre os mesmos objetos de consumo e, caso seja um turista de retorno, certamente 
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encontrará ambientes e produtos diferentes. Assim, ele é psicologicamente pressionado a 

consumir.  

 

 

2.4 NECESSIDADES E DESEJOS 

 

Para Bastos e colaboradores (2004) é costume em psicologia diferenciar a 

necessidade como interna e básica e desejo como externo e secundário. Assim, a necessidade 

é a natureza humana e tem que ser adequada para a sobrevivência.  

Conforme visto no capítulo quatro desta tese, uma das teorias mais influentes para 

classificar as necessidades humanas é A Teoria da Motivação Humana do psicólogo 

americano Abraham Maslow (1943). Na perspectiva marxista, as necessidades e desejos são 

vistos como relacionados, historicamente e culturalmente. A necessidade vem de condições 

sociais e econômicas específicas, que podem variar de um lugar para outro.  

No entanto, em uma sociedade onde as necessidades básicas  já foram atingidas, a 

Teoria de Maslow não explicou como e porque ainda continuam a existir o consumo 

subsequente. Neste caso, presume-se que o consumo está associado muitas vezes aos desejos 

e não necessidades e também que a superação de uma necessidade leva a uma outra logo em 

seguida. O desejo tem significado distinto de necessidade, não se podendo colocar tudo “no 

mesmo saco” ao estudar consumo. Portanto, enquanto a necessidade é produzida pela própria 

natureza do ser humano, sendo, portanto inevitável ou no máximo adiável, o desejo é 

considerado um reação a um sentimento, portanto, artificial e plenajente evitável, sendo que 

ele é compreendido muitas vezes como “uma miragem, um fantasma, escapa o tempo 

inteiro”em que o imaginário desperta o desejo. Nesta percepção, as campanhas publicitárias 

em seus apelos áudio visuais, buscam incansavelmente adentrar no imaginário dos 

consumidores. 

Conforme domínio público e levando em conta a natureza das necessidades 

satisfeitas, o consumo pode classificar-se em essenciais, suntuários ou luxuosos e supérfluos. 

Os consumos essenciais referem-se à satisfação das necessidades primárias ou mesmo 

secundárias, como a compra e utilização de bens indispensáveis à sobrevivência, como os 

alimentos, itens de higiene e limpeza, transporte, vestuário, educação, dentre outras. Pelo 

contrário, o consumo de supérfluos são totalmente dispensáveis à sobrevivência humana. Já 

os itens de luxo ou suntuários, assentam-se na satisfação de necessidades terciárias, ou à 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vestu%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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aquisição e utilização de bens que são necessários à vida, mas com certo tom de sofisticação e 

suntuosidade. 

 Quanto à classificação do consumo, no que se refere à sua finalidade,  ele se bifurca 

em consumo final e intermediário. No concernente ao consumo final, se trata pelo fato do 

consumo ter como intuito a satisfação direta das necessidades dos agentes em questão e cujos 

bens não sofrerão qualquer transformação. Este ato é normalmente efetuado pelas famílias 

(GASTALDI, 2004). Já o consumo intermediário é feito normalmente pelas empresas, e 

refere-se à utilização de bens que sofrerão transformações e que serão incorporados aos bens 

de consumo final. A compra de alimentos por parte de famílias e a compra de matérias-primas 

para fazer eletrodomésticos por parte de empresas, por exemplo, são respectivamente 

consumos finais e intermédios.  

Dentro de um olhar voltado pela economia, o consumo corresponde à parcela da 

renda destinada à aquisição de bens e serviços para a satisfação das necessidades dos 

indivíduos. Assim, o consumo se divide em três categorias: Bens de consumo leves 

(consumidos rapidamente, como alimentos e vestuário); bens de consumo duráveis 

(consumidos por um longo período de tempo (eletrodomésticos, veículos), sendo estas duas 

tangíveis e, por último, os serviços (Intangíveis, tais como: honorários médicos, advocacia, 

professores).   

Já o consumo sustentável ou responsável diz respeito ao consumo de bens 

respeitadores do meio ambiente. Incluem-se nesta classificação não só o consumo de produtos 

reciclados (logística reversa), mas também a rejeição de produtos baseados em recursos não 

renováveis e a rejeição de bens nocivos aos seres humanos, fauna e flora.  

Já o termo anticonsumismo – é uma crítica ao consumismo industrial, onde o 

indivíduo é conduzido a achar que é preciso consumir cada vez mais sem se questionar o 

“porquê” ou pra que, ou  ainda dos efeitos de tal prática consumista (GREMAUDI, 2002). Em 

uma sociedade consumista o indivíduo é condicionado a se encontrar nas coisas e não em seu 

interior (como exemplo a espiritualidade e as coisas boas da vida) ou no abstratismo na vida, 

o que vem a gerar – muitas vezes – patologias, conforme será visto mais adiante.  

O historiador Campbell (1987) aponta o início do consumismo – cujas pessoas tem 

vida superficial, o que significa um paradoxo em relação a uma vida profunda,    como uma 

relação direta entre o romantismo e hedonismo fazendo um paralelo com a idéia de Max 

Weber sobre o espírito do capitalismo. Ele comenta que o prazer está na capacidade de 

transformar sonhos em realidade através do consumo, em um processo que passa do desejo 

para a realização e a desilusão de volta para o desejo na seguinte trajetória: desejo-aquisição-

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria-prima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reciclagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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uso. Além disso, uma vontade insaciável aspira a adquirir objetos
22

, alimentando a 

imaginação, fantasia, misticismo, criatividade e exploração emocional. Esta visão corresponde 

a uma concepção do consumidor ingênuo manipulado  pelo interesses hegemônicos (grupos 

sociais, políticos ou, acima de tudo, grandes empresas multinacionais) através da mídia e 

publicidade, inclusive naqueles desejos mais íntimos em oposição ao conceito tradicional de 

homo economicus  

Assim, o termo consumismo refere-se a um modo de vida orientado por uma 

crescente propensão ao consumo de bens ou serviços, em geral supérfluos, em razão do seu 

significado simbólico (prazer, sucesso, felicidade), frequentemente atribuído pelos meios de 

comunicação de massa e, n’outros casos, vinculados a patologias. O termo é muitas vezes 

associado à crítica do sociólogo e economista Slater (2002), à cultura de massa e à indústria 

cultural. O conceito mais antigo de “consumo conspícuo“ tem origem na virada do século XX 

nos escritos de Slater (2002), que descreve uma forma aparentemente irracional e confusa de 

comportamento econômico, sendo que esse consumo desnecessário é uma forma de exibição 

do status, muitas vezes às custas das privações. A expressão “consumo conspícuo“, que 

descrevia o consumismo observado nos Estados Unidos no pós-guerra, generalizou-se na 

década de 1960, mas logo foi ligada ao debate sobre a cultura de massa e ao culture jamming 

(SLATER, 2002).  

O tópico seguinte aborda o assunto referente às compras por impulsos, mediante um 

consumo desordenado de bens em razão dos significados simbólicos. Também será abordado 

um caso vivenciado por uma irmã do pesquisador, a fim de enquadrar melhor o assunto em 

debate. 

 

2.4.1 O Consumo e Consumismo 

 

O termo consumo está intimamente ligado aos conceitos e vetores de compra, posse 

e uso, sendo que o superlativo de uma ou mais destas ações pode simbolizar o consumismo
23

, 

a exemplo de compras desnecessárias que geram acumulação, assim como aquisição de bens 

requintados e de grife que podem conduzir à ostentação, que provocam o sofrimento. Assim, 

Schweriner (2006) utiliza o termo prótese emocional para exemplificar o consumismo em três 

formas: 

                                                 
22

 Para Miller (1987), a liberdade vem da objetivação, ou seja, o aumento no mundo material, criado à partir de 

um mundo mediado por objetos, que obedecem à racionalidade e universalidade, como dinheiro e ciência. 
23

 O sufixo ismo remete ao exagero ou dependência. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Modo_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propens%C3%A3o_marginal_a_consumir
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o_de_massa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o_de_massa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thorstein_Veblen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_massa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo_consp%C3%ADcuo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thorstein_Veblen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo_consp%C3%ADcuo
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 Shopaholic
24

 (Compras compulsivas) – O simples fato de adquirir bem traz alegria e 

contentamento, podendo até sobrepujar em signifcância e a posse e o uso.Assim, várias 

pessoas fazem do ato de comprar um ritual; 

 Posses desmensuradas - Quando ele acumula muito mais bens que o necessário para uma vida 

normal e saudável; 

 Uso enquanto abuso do prazer e ostentação – Ou seja, o prazer sem limites ou a utilização do 

bem transcendendo o seu valor de utilidade (consumo para os outros-aparências). 

Schweriner (2006) aponta que necejos são desejos tão poderosos por prazer, posses ou 

ostentação que o consumidor os eleva à condição de necessidades (sintéticas), principalmente 

pela ação da propaganda e marketing, e sofre ao não poder satisfazê-los. Para Buckley (2.000, 

p.17) apud Schweriner (2006, p.137) “vivemos tempos muito materialistas. Parece que 

passamos da era do Logos (razão) para a era do logo (logomarca), da marca registrada”.  

Assim, fazendo um breve retrospecto a respeito da sociedade e cultura do consumo, 

percebe-se que ela costuma ser focada em modos diametralmente opostos, sendo o consumo 

associado a valores de liberdade, razão e progresso versus  individualismo exacerbado, 

alienação e vida fútil por parte de alguns consumidores. Historicamente falando, o século XIX 

já testemunhava o aparecimento do marketing embrionário e novas técnicas de 

comercialização, via grandes lojas de departamento, principalmente na Inglaterra, França e 

Estados Unidos. Assim, Barbosa (2004, p.27) afirma: “Lojas de departamentos, como o Bon 

Marché, em Paris, e Marble Dry Goods, em Nova York, inauguradas em meados do séculos 

XIX [...] atiçavam o desejo dos consumidores, fornecendo um mundo de sonhos e impondo 

uma nova tecnologia do olhar ao apresentar as mercadorias em cenários e ao alcance das mãos 

dos consumidores sem a obrigatoriedade de compra”. 

Ainda no concernente às questões históricas, no século XIX houve um incentivo muito 

grande para que as massas economizassem dinheiro, principalmente através da poupança. 

Nesta ocasião, era bastante raro o calote e a inadimplência, ou seja, ao consumir, já existia 

uma reserva financeira – portanto liquidez – para pagamento. Nos dias atuais, não é tão 

diferente, visto que mesmo sem recursos poupados ou guardados é possível consumir 

continuadamente via “crédito” (vendas parceladas, cartão de crédito, cheques pré-datados, 

empréstimos, financiamentos, dentre outros). Assim, subjacente a este giro permanente, existe 

o incentivo às coisas descartáveis. Assim, afirma Schweriner (2006, p.138) que o consumo é 

“fulgaz, ao contrário dos séculos precedentes em que a posse era valorizada”. De igual 

                                                 
24

 Este termo “holic” é para exemplificar as pessoas viciadas em alguma coisa ou rito. Ex: Workholic (viciado 

em trabalho); chcolateholic (viciado em chocolate) ou chocólatra; beerholic (viciado em cerveja) ou alcoólatra. 
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maneira, Barreto (1981, p. 143) complementa: “O caráter social do século XIX pode ser 

definido como tendo por principal objetivo a posse, enquanto que o caráter social do século 

XX tem por objetivo o uso”. 

Talvez esta transição não seja negativa. O lado destrutivo repousa no fato de se 

desfazer de bens que mal foram usados, pois o consumidor é estimulado à substituição por 

melhores produtos, sendo que a obsolescência se dá de forma muito rápida e, as substituições, 

desnecessárias. Schweriner (2006) comenta que a sociedade de consumo do final do século 

XX início do século XXI apresenta algumas características: 

1. Consumo de massas; 

2. Elevado índice de consumo per-capta; 

3. A moda em velocidade de progressão geométrica; 

4. Mercadorias descartáveis; 

5. Mercadorias signo; 

6. Sentido de insaciabilidade; 

7. O consumidor como personagem central (ator principal da “peça” de consumo. 

Assim, a abundância e o esbanjamento são unânimes no pensamento dos vários 

autores que examinam a sociedade de consumo, criando uma espécie de herói do consumo, ao 

invés de heróis da produção. Assim, estas características são a causa e efeito do 

comportamento dos indivíduos (consumidores), empresas (fabricantes, agência de 

propaganda) e seu reflexo na sustentabilidade do mundo. Neste mesmo sentido, Slater (2002, 

p.22) afirma que a sociedade contemporânea é materialista, hedonista, narcisista, focada no 

dinheiro em que o que importa é o ter invés do ser, vindo esta a ser a máxima da cultura do 

consumo. 

Questiona-se uma inquietação que não se cansa: Por que a população mundial está 

vivendo a cultura do consumo? As explicações advém de diferentes áreas do conhecimento, 

segundo Slater (2002, p. 22): Para a ciência econômica o capitalismo requer um processo de 

contínua produção de bens e serviços que, portanto, devem ser rotineiramente comprados 

pelos indivíduos; Já na ciência política, as vendas crescentes são o manancial para a 

arrecadação dos governos, via tributos (principalmente impostos e taxas); Para a história, as 

raízes estariam nos primórdios da Revolução Industrial, para estudar e compreender sua 

evolução até o capitalismo da sociedade pós-moderna. Já a psicologia se interessa nas 

questões comportamentais, focadas nos desejos humanos e na anormalidade. 

Dito isso, a cultura ou ênfase no consumo desponta nos Estados Unidos na década de 

20, sendo o corolário de uma revolução econômico-industrial acelerada nos anos de 1880, 
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cujos principais marcadores foram os bens produzidos de forma padronizada, em quantidades 

elevadas e a baixo custo (economia de escala), sendo o expoente máximo o modelo fordista 

da linha de montagem. Aqui a identidade do consumidor vai depender mais de suas posses e 

consumo aparente do que de seu caráter, complementa Schweriner (2006). 

A cultura do consumo é gerada pelo binômio sistema capitalista e consumo contínuo, 

se estabelecendo quando uma significativa parcela da sociedade está ávida por consumidor de 

bens e serviços por questões de status ou ser novidade, ao invés da necessidade e utilidade, 

invertendo a  ordem da teoria do consumidor.  

À partir da segunda metade do século XX, pós segunda guerra mundial, a sociedade 

ocidental passa a produzir novos produtos, marcas e patentes, acirrando ainda mais a 

concorrência e, por volta da década de 50, (com o “boom” da televisão) eleva-se o consumo a 

um patamar considerável. Slater (2002) relata: A noção da cultura do consumo implica em 

práticas sociais e valores culturais, ideias e identidades básicas, definidas e orientadas em 

relação ao consumo e, não outras dimensões sociais como o trabalho, cidadania, cosmologia 

religião ou desempenho militar. 

Assim, a sociedade de consumo na visão de alguns autores é assim compreendida: 

 

Quadro 3 – Percepção a Respeito da Sociedade do Consumo 

AUTOR PERCEPÇÃO A RESPEITO DA SOCIEDADE DO CONSUMO 

Bauman O consumo não é alimentado na sociedade moderna por um conjunto autolimitado de 

necessidades nem mesmo pelo desejo enraizado na vaidade e na inveja, mas por um capricho 

inseguro e infantil. 

Bourdieu A âncora é o conceito de distinção, como distinguir as coisas, como status, pessoas distintas, 

superiores e de classe mais elevada, como uma espécie de obcessão para se diferenciar das 

demais pessoas utilizando o monopólio dos bens e personalização (que acrescenta estarem 

ameaçadas pelo barateamento, imitação e falsificação. 

Baudrillard A sociedade capitalista se caracteriza pela manipulação de signos, na qual o aspecto simbólico 

chega a ser mais relevante que a utilidade do bem em si. Enfatiza que o valor de troca é superior 

ao de uso na sociedade moderna e assim, a ideologia do consumo se alicernça na lógica 

fetichista dos símbolos, que desempenham um papel preponderante na classificação e 

estratitificaçã social. 

Campbel O consumismo contribui positivamente para a constituição da identidade do indivíduo, 

repousando no âmago da sociedade de consumo, dois sentimentos: hedonismo (que privilegia as 

emoções em detrimento com as sensações) e Daydream (na tradução literal é o sonho 

acordado”, mas, o entendimento mais apropriado é de “devaneio auto-ilusivo). Assim, para o 

autor, os bens e serviços operam muito mais como geradores de prazeres imaginativos que a 

função de suprir necessidades, reforçando a insaciabilidade da sociedade de consumo 

Fontes: BAUMAN, Z. “Consuming life”. Journal of Consumer Culture. Londres: Sage Publications, 2001. 

BAUDRILLARD, J. A Sociedade de Consumo. Listoa: Edições 70,1995. 

BOURDIEU, P. La Distinction: Critique Sociale du Jugement. Paris: Les Editions de Minuit, 1979. 

CAMPBELL, C. A Ética e o Espírito do Consumismo Moderno. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 

 

Apesar de ter como discurso a satisfação dos clientes, o principal objetivo das 

empresas no sistema capitalista é a maximização dos lucros e faturamento (e isso é óbvio), 
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que, por sua vez, somente poderá ser atingido mediante a satisfação plena das necessidades e 

desejos dos consumidores. Assim, independente de serem bens de primeira, segunda, terceira 

necessidade, ou mesmo luxuosos/suntuários
25

 ou supérfluos, o que de fato interessa ao 

aparelho produtor é que o consumidor adquira ao máximo os bens e serviços ofertados por 

ela. Quanto à satisfação, os programas de qualidade apontam a qualidade intrínseca (aquela 

em que a indústria atende às necessidades declaradas dos consumidores) e a extrínseca 

(aquela em que a própria indústria percebe que é necessário antecipar aos desejos e 

necessidades), sendo que no primeiro caso, o consumidor induz e influencia a produção de 

determinado bem ou serviço e no segundo, a indústria influencia ao consumo através da 

propaganda e merchandising. 

Aponta Schweriner (2006, p. 143) que a “tradição instintivista, segundo a qual a 

herança biológica dirige o comportamento, pode ser representada pela hierarquia de 

Necessidades de Maslow e que, os desejos pelo novo já existem mesmo que embutidos nas 

profundezas da mente humana, inconsciente e, ai então, as empresas desempenham o papel de 

garimpo”. Assim, os indivíduos possuem uma noção bruta dos desejos, difícil de verbalizar, 

mas que são sabiamente percebidos pelas empresas que então se encarrega de lapidá-la na 

forma de produtos específicos (de alguma forma as empresas desempenham um papel 

relevante para a sadia satisfação do consumidor ao darem forma e substância aos desejos 

ocultos das pessoas). 

Já a corrente manipulacionista, na concepção de Schweriner (2006) – paradoxal à 

anterior, prega que as pessoas devem se contentar com o que possuem, sendo constantemente 

compiladas a agir pelos desejos que lhe são influenciados pelo mix de marketing (4 p’s) de 

forma a configurar os necejos (teoria abordada por John Kenneth Albraith  - A Sociedade da 

Abundância. São Paulo: Pioneira, 1984) quando afirma que o moderno sistema econômico 

inventa os desejos que ele mesmo se incumbe de satisfazer). Baudrillard (1995) complementa 

dizendo que as sofisticadas ferramentas das pesquisas de mercado servem essencialmente para 

descobrir as táticas mais eficazes para induzir à procura e, assim, ao consumo, a fim de haver 

consumo nos produtos já fabricados ou que serão futuramente fabricados ou ofertados. 

 Dito isso, o aumento da produção, da lucratividade e do emprego é o lado iluminado 

da sociedade de consumo. Todavia, para funcionar devidamente, tal sistema requer que as 

novidades devam ser continuadamente almejadas e adquiridas, o que, em sua essência, é o 

                                                 
25

 Etimologicamente a palavra luxo deriva do latim luxus, significado sensualidade, abundância, esplendor ou 

refinamento. Ligada a duas outras palavras latinas – lux ou luz e luxúria – ela se refere à extrema sensualidade e 

sexualidade usualmente associadas ao pecado (LONGINOTTI-BUITONI, 2000 p. 233). 
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cerne do consumismo, cujo dínamo é a propaganda. Assim, Lorenz (1974, p. 48-49) 

considerado o pai da etologia afirma:  

 

Numerosos institutos de pesquisa são ditos “científicos’, ocupam-se exclusivamente 

em estudar meios de intensificar ao máximo a procura do produto por parte do 

consumidor [...]. As formas de vida luxuosas que resultam do círculo viciosos: 

aumento da produção – aumento das necessidades – acabam, mais cedo ou mais 

tarde, trazendo graves prejuízos aos países ocidentais [...] (BAUDRILLARD, 1995). 

 

 O Verbo consumir segundo o dicionário Aurélio significa gastar ou corroer até a 

exaustão: devorar, destruir, extinguir; Gastar, aniquilar, anular; enfraquecer, abater; desgostar, 

afligir, mortificar; fazer esquecer, apagar; gastar, esgotar. Assim, percebe-se que todas as 

acepções do termo são negativas, no sentido de corrosão ou destruição, não havendo qualquer 

referência à posse ou uso. Assim, Schweriner (2006) afirma que é na destruição dos objetos 

que repousam os pilares da sociedade de consumo, pois o mero uso desses objetos conduz ao 

seu desgaste lento. Para ele (2006), o motor do consumismo é o desperdício violento. 

 Assim, os bens perdem a sua capacidade de satisfazer ao consumidor, seja na 

dimensão funcional (aqui novos produtos ocupam o espaço dos concorrentes em intervalos 

cada vez mais rápidos, tornando os da concorrência velozmente obsoletos)  ou simbólica 

(aqui, a moda e o design se incumbem de envelhecer os bens atuais, tornando-os rapidamente 

ultrapassados e até “bregas” aos olhos de seus possuidores). Assim, como um lado iluminado 

da sociedade do consumo, restam apenas o aumento da produção, empregos, impostos e 

lucratividade, voltando novamente ao dínamo da propaganda a fim de despertar novos 

interesses em novos produtos, conforme dito logo acima. Assim, as técnicas de vendas e 

convencimento estão mais difíceis que a de produção: a com moditização é uma realidade. 

 A propaganda ocupa um papel central na sociedade de consumo pois é através dela 

que os consumidores tomam  ciência e conhecimento das características, vantagens e 

benefícios dos produtos. Assim, o poder da propaganda pode criar desejos, mudar, moldar as 

necessidades e vontades do consumidor, tencionando aumentar o máximo possível a demanda 

por bens não essenciais, que, de outra modo não seriam adquiridos e, portanto, não teriam 

sido produzidos pela indústria. 

Quanto ao consumo exacerbado, denomina-se de consumismo. Os Estados Unidos são 

inquestionavelmente referência no consumismo, e alguns exemplos disso são a troca 

constante de bens de consumo anualmente, como veículos, eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos. No senso comum se diz que consertar aparelhos com defeitos é muito raro. 

Por questões culturais ou mesmo econômicas, descartar um bem com defeito e comprar um 
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novo é muito mais comum e usual que imaginamos.  Assim, inexiste outro país no mundo 

com um consumo per capta semelhante ao americano. Neste sentido, Baudrillard (1995, p. 84) 

afirma:  

 

O consumismo está tão enraizado na cultura americana que poupar chega a ser 

considerado “antiamericano”. O sistema precisa dos homens como trabalhadores, 

como economizadores, e cada vez mais, como consumidores, cujo centro de 

gravidade se desloca do empresário e do economizador individual, figuras de proa 

do capitalismo concorrencial, para o consumidor individual. 

  

2.4.2 As Vertentes Positivas e Negativas do Consumismo 

 

As consequências do consumismo são muito contundentes. Seus efeitos são 

negativos para a natureza (criação de animais em condições subanimais, mantidos vivos com 

a única finalidade de aguardarem o abate, a exemplo de rações fabricadas para alimentar o 

gado com vísceras de outros animais e também galinhas as galinhas que são iluminadas 

intensamente por 24 horas a fim de não dormir nem comer mais), a sociedade (status 

conferido por produtos e marcas, assim como a ostentação reconhecida como sinônimo de 

sucesso) e indivíduos, sendo este último quando associados à síndrome da tolerância e da 

abstinência, causados pela frustração compensatória e neuroses. Assim, o Homo consumens, 

como “o esquilo que corre com esperança a alegria atrás da avelã pendurada à sua frente”
26

, 

movendo eternamente a roda do consumo por onde pisa e com ela as engrenagens da indústria 

e do serviço. Assim, um dos grandes problemas do indivíduo consumista é priorizar seus 

desejos de prazer e status em detrimento das necessidades, gastando com o supérfluo em vez 

de com o essencial (gastar com roupas, calçados, automóveis, jóias ao invés de saúde, 

educação, previdência social, dentre outros, por exemplo), priorizando o “ter” ao invés do 

“ser”, correndo o risco do esvaziamento do self em detrimento ao materialismo que ocupa o 

espaço da espiritualidade, resultando em uma pessoas superficial e fútil 

(SCHWERINER,2006). 

Ainda no concernente aos aspectos negativos do consumismo refletidos na 

sociedade, vejamos um artigo publicado pelo jornal O Estado de São Paulo (8.jul.2005, p.8):  

 

Em campos do Jordão, o mercado está cada vez mais diversificado, principalmente o 

de luxo. Nos restaurantes, a novidade é o ouro comestível – em pó, folhas ou pétalas 

– que enfeita os pratos. ‘Não tem gosto. É pelo aspecto decorativo, pelo goamour de 

comer ouro de 24 quilates’.  

                                                 
26

 Passagem do filme a “Era do Gelo”. 
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Revista Veja (01.abr.1992): 

 

Restaurante paulistano ignora a crise , salpica ouro nos pratos e conquista freguesia 

deslumbrada. Le Caesar coloca em seu cardápio pratos temperados com ouro, 

anunciando nova tendência gastronômica, temperando com finíssimas partículas de 

ouro desde o consomê e o carpaccio de atum de entrada até o peito de frango com 

cogumelos selvagens, uma das peças de reistência do reluzente cardápio [...] 

Impulsionados pela fase efevervescente em que anda o mercado dos artigos de grife, 

cachorros desfilam com coleiras assinadas por marcas como Gucci e Versace e 

dormem em camas de príncipes. Comem e bebem em tigelas de prata maciça[...] 

Somadas, as etiquetas das quatro bolsas chegam perto dos 30 mil dólares, 

equivalente a um carro importado ou um apartamento de 2 quartos. São modelos 

exclusivíssimos, caríssimo, exemplares típicos de uma nova classe de produtos: o 

luxo do luxo. 

Um determinado deputado hoje esbanja dinheiro [...]Sua casa de 3.000 m2 tem 63 

cômodos. Ele conta rindo que já comprou um cinto de couro de barriga de canguru 

somente porque era caro, custou 1.600 dólares. 

E quanto ao aluguel de pessoas? Faz parte do culto à fama boba e oca, o aluguel de 

artistas, de preferência da emissora Globo, para fazer figuração em festas cujos 

anfitriões eles mal conhecem ou não conhecem. Apenas é necessária a sua presença 

física para os demais convidados pensem que o dono da festa é amigo de 

celebridades. 

Busca de status leva colegiasi da cidade á baixa prostituição. Estudantes 

secundaristas de Campinas entre 14 e 18 anos estão se prostituindo nas ruas da 

cidade em busca de status, a fim de usar o dinheiro para comprar roupas de gripe, 

perfumes e outros pequenos sonhos de consumo. 

 

 

Solomon (2002, p. 323) comenta a respeito da ostentação expressa no uso de roupas 

tecidas com fios de ouro: 

 Consideremos a recente tendência na moda masculina de utilizar fios de ouro no 

tecido das roupas. As gravatas feitas com o fio de ouro de 18 quilates são vendidas 

por 260 dólares. Um homem pagou 9.000 dólares por um smoking de seda preta, 

uma gravata borboleta e faixa de cintura com fios de ouro. Outros estão comprando 

ternos com fibras finas de ouro no valor de 10 a 20 mil dólares. 

 

Para alguns publicitários, as marcas constituem uma nova religião em que as pessoas 

se voltam para elas em busca de sentido, possuindo paixão para transformar o mundo e 

converter as pessoas em sua maneira de pensa, possuindo âncoras racionais e emocionais. 

Assim, Schweriner (2006) comenta que a o consumo e as marcas alcançaram uma 

transcendência tamanha que os shoppings centers são comparados a catedrais do consumo e o 

mercado é chamado de deus-mercado, sendo o shopping verdadeiro templo de consumo. 

Dito isso, Solomon (2002, p. 382) destaca: “Mesmo o moderno shopping center pode 

ser visto como uma “catedral do consumo” secular, um lugar especial aonde os membros da 

comunidade vão para praticar os rituais nas compras”. Quanto aos pontos positivos do 

consumismo, dentre outros, são as vendas e a lucratividade das empresas, assim, quanto mais 

haver interesse em consumir produtos não essenciais, maior volume de vendas, lucros 

auferidos, impostos recolhidos, aumento do investimento, volume de empregos (maior 
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consumo por parte dos trabalhadores), dentre outros. Em Karl Marx, veremos que o consumo 

é encarado como um vício gerador de pequenos burgueses, muitas vezes constituídos por 

pessoas alienadas e fúteis. Assim, o mero consumo de supérfluos foi muito criticado pelos 

grupos de esquerda. Mas, os supérfluos associados ao consumismo são uma magistral fonte 

de empregos na produção e comercialização de produtos como cosméticos, moda, joias, 

assessórios, por exemplo, empregando milhares de pessoas. Assim, o que seria das costureiras 

e dos empregos nas plantações de algodão e todos os demais agentes da cadeia produtiva se os 

consumidores deixassem de consumir em massa  os produtos supérfluos? Milhares de 

empregos desapareceriam. 

Além da análise macroeconômica, um outro aspecto a ser considerado está 

relacionado com os aspectos do self, como o reconhecimento, melhor ilustrado por 

(LONGINOTTI-BUITONI(2000, p.56):”Os produtos e serviços de sonho lhes permitem 

escapar da solidão e do anonimato (o medo mais básico de Homo socialis) pelo 

estabelecimento de sua presença social”. Em outras palavras, como existem inúmeras pessoas 

com dificuldades de introspecção visando o autoconhecimento, o consumo seria uma espécie 

de terapia eficaz para a alegria e obtenção de gratificação, mesmo que exagerado. 

               Considerando este último tópico que aborda as mazelas e desmazelas do 

consumismo, nos parece prudente que o equilíbrio de tudo seria o consumo responsável ou 

consumo consciente. Erich Fromm (1976) em sua obra clássica Ter ou Ser, idealiza que um 

modelo alternativo de consumo deve passar forçosamente por uma alteração no 

comportamento dos indivíduos, passando de alienados e focados no ter para nortear sua 

existência no ser. Ele sugere que “[...]os seres humanos não mais vestirão a carapuça do homo 

consumens pelas leis inerentes à produção capitalista, que demanda um aumento contínuo da 

produção e, portanto, demanda a um consumo crescente [...]defendo um modelo de consumo 

na construção de uma economia para gente saudável”, defendendo assim o consumo lúcido 

que deva atender a necessidades salutares em vez do atual quadro das patotênicas, se referindo 

a necessidades e que as pessoas deveriam alterar seus estilos de vida. Schweriner (2006), 

acrescenta ainda que as empresas ditadas pela sua consciência ou forçadas pela legislação 

deverão diminuir a produção ou deixar de fabricar produtos nocivos à saúde das pessoas ou 

poluentes do planeta. Os animais deverão ser tratados de forma digna, principalmente aqueles 

que são sacrificados em oferenda do apetite humano. Complementa dizendo que a propaganda 

também pode e deve desempenhar um papel importante ao interferir na edificação de uma 

sociedade mais equilibrada e socialmente responsável. 
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Schweriner (2006) aponta que deveriam existir no Brasil como no exterior, propostas 

para taxar o consumo de supérfluo e\ou de luxo e também do alto padrão de vida a fim de 

reverter a arrecadação em prol dos menos favorecidos, com alíquotas altamente progressivas 

(como já acontece com as bebidas). Finaliza o autor dizendo que a desigualdade social é 

tamanha que existe a proporção de renda de 2.000 para 1, em que apenas uma centena de 

pessoas possui mais riquezas do que na Árica e parte da Ásia juntas. 

O consumo na dinâmica econômica moderna assumiu características próprias, 

totalmente diferentes daquelas das economias primitivas. Assim, o consumidor passa a ser 

peça importante para a análise da distribuição da renda, dos salários, dos gastos e da 

poupança. Como nenhum país civilizado adota em matéria econômica a política liberal do 

laissez-aller, em que se preconiza o ajustamento livre entre a produção e o consumo, sob a 

influência exclusiva da lei da oferta e procura, através do mercado, o Estado intervém como 

órgão de planejamento, controle e fiscalização da vida econômica. Assim, um dos setores em 

que é frequente a intervenção do Estado, através de uma legislação adequada, é o da defesa 

dos consumidores contra a ganância, o capricho e a desonestidade de certos produtores. 

Adicionalmente ao exposto logo acima, os modos de intervenção na esfera do 

consumo tentar agir da seguinte forma: Assegurar ao consumidor a quantidade suficiente de 

bens e serviços a seu dispor; protegê-lo contra a elevação abusiva dos preços em situações 

anômalas do mercado como guerras, cataclismos, epidemias, dentre outras; impedir a 

falsificação dos produtos, assim como sua retenção para fins especulativos ou a formação de 

trustes e entorpecentes. Dito isso, o mercado moderno também deve obedecer a normas e 

princípios éticos e morais, com base em filosofia solidária, atenuando os males da competição 

acirrada no mercado de oferta e estabelecendo também o consumo responsável. 

Neste mesmo sentido, foi criado  pela Lei 8.078 de 1990, o Código de Defesa do 

Consumidor contendo 110 artigos, trazendo muitas contribuições aos cidadãos até então 

desprovidos de garantia dos direitos contra os ofertantes de bens e serviços. O código em 

questão acompanhou o aperfeiçoamento das normas de produção e comercialização de 

mercadorias e da prestação de serviços mediante monitoramento, fiscalização e autuação. O 

PROCON, é o órgão instituído para a proteção do consumidor no Brasil, com jurisdição plena 

no território Brasileiro. 

2.5 CONSUMO POR IMPULSOS  

 A compulsão por comprar se alicerçam em três pilares: compra de bens que nunca (ou 

quase nunca) se usam; aquela em que o individuo possui em quantidade maior do que usa e 
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aqueles bens em que não possa pagar por eles. Baudrillard (1995, p.359) define compra 

compulsiva como: 

Uma tendência crônica a comprar muito além do que determinam as necessidades e 

recursos [...], é uma emoção em si mesma. Já o consumo compulsivo é 

descontrolado e obsessivo de um produto ou serviço, com frequência e em 

quantidade excessivas, que tende a causar danos ao consumidor a outras pessoas. 

   

Assim, no cerne das compras e consumo compulsivos se costuma estar escondido 

uma ação compensatória para a frustração, depressão ou angústia, o que remete ao 

consumismo, sendo um comportamento de fuga da frustração por meio do consumo voraz, 

indo às compras por compensação e válvula de escape para suas mazelas, o conduzindo a uma 

gratificação e um prazer momentâneos, funcionando como um paliativo para as carências 

emocionais, profissionais ou afetivas. Para Baudrillard (1995), as diferenças entre 

compradores compulsivos e normais são: autoestima mais baixa; mais depressivos; maior 

tendência à fantasia; maior envolvimento emocional na compra; remorso pós-compra e 

dívidas (coincidentemente ou não, tais características estão presente no caso de uma irmã do 

pesquisador que será relatado mais à frente). 

A compra por impulso vem sendo estudada desde o início dos anos cinquenta, mas, 

na prática, existe desde que o homem passou a comercializar bens. Segundo Araújo e Ramos 

(2007): Stern (1962) foi um dos autores que abordou a compra por impulso com maior 

profundidade; Murray (1938) entendeu a impulsividade como uma tendência de responder 

rapidamente e sem reflexão a tomada de decisões de compra; Rook (1987) apontou que um 

impulso não é conscientemente planejado, mas emerge tão rapidamente quando existir certos  

estímulos bioquímicos e psicológicos. Já o psicólogo Valenciana Ismael Quintanilla (1998) 

estudou o comportamento associado com o “shopping compulsivo”, como essa conduta que 

se relaciona a compra para cuja reação é impulsos irracionais. Uma relação inseparável e 

maior satisfação pessoal, mas por outro lado, um aumento de patologias associado com a 

dificuldade de decidir. 

Os consumidores são cada vez mais influenciados a comprar. O ambiente dos 

shopping centers, por exemplo, pode ser visto como uma armadilha para capturar 

compradores em potencial, uma vez que os ambientes existentes são, dentre outras estratégias, 

providos de luz artificial para que o consumidor não perceba o “avançar das horas” e são 

também capazes de preencher as necessidades e anseios dos consumidores, sendo 

compreendido por muitos como um lugar de convivência social, visto que as pessoas também 
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vão ao shopping center para consumir lazer, serviços,produtos,  passear e fazer novas 

amizades. 

Nos anos 60, a compra por impulso era sinônimo de compra não planejada, podendo 

ocorrer de diversas formas. Pesquisas desta época já apontavam que as pessoas que tendem a 

comprar por impulso não apresentam um mesmo padrão no processo de decisão de compra. 

Stern (1962) descreveu quatro tipos de compra por impulso: “pure impulse buying” (compra 

por impulso pura); “reminder impulse buying” (compra por impulso por recordação); 

“suggestion impulse buying” (compra por impulso por sugestão) e “planned impulse buying” 

(compra por impulso planejada) e até hoje estes construtos são testados em pesquisas de 

marketing.  

Complementar a este pensamento, Stern (1962) aponta ainda que a compra por 

impulso mais típica ocorre quando o consumidor se deixa levar por um  apelo de 

merchandising no ponto de venda e compra algum produto ou serviço sem ter  planejado, o 

que cria um ambiente favorável para a maior incidência de compras por impulso, afirma o 

mesmo autor (1962). A compra por impulso também pode ser  caracterizada quando o 

consumidor vê um determinado produto sendo oferecido e lembra que não dispõe dele em 

casa, ou ainda, recorda que alguém havia recomendado aquele produto.  

Dito isso, veja o que Araújo e Ramos (2007, p.1) compilando os autores logo abaixo, 

descrevem a respeito da sociedade de consumo: 

A sociedade de consumo, termo utilizado por Baudrillard (2005) para caracterizar 

um dos fenômenos mais marcantes da sociedade a partir da segunda metade do 

século XX, parece criar a necessidade de consumir o valor simbólico dos produtos 

ou serviços ofertados (FOURNIER, 1998; DAVIS, 2003). O valor simbólico cria 

motivações hedônicas e, muitas vezes, favorece a compra por impulso (BABIN et 

al., 1994). Essa necessidade incessante imposta pela cultura do consumo leva o 

consumidor a um estado de permanente insatisfação (SLATER, 2002). A busca de 

compensações através do consumo, estudada por Woodruffe (1997), explica em 

parte o comportamento de compra impulsivo. A análise do comportamento do 

consumidor precisa ser estudada de maneira mais holística e sistêmica para se 

entender quais fatores levam os consumidores a comprar por impulso.   

 

Araújo e Ramos (2007, p.3) acrescenta ainda que:  

 

Quando analisada do ponto de vista do consumo, a impulsividade
27

 tem sido 

relacionada com consequências negativas como inadimplência, arrependimento pós-

compra e comprometimento da autoestima. Os motivos que levam à compra por 

                                                 
27

 Rook e Fisher (1995) adaptaram um instrumento fechado que mede o  ‘índice de impulsividade para compra’, 

denominado de  (IIC). Na pesquisa realizada por Araújo e Ramos (2007) entre consumidores de Shopping 

Centers Brasília-DF e Natal-RN, os achados sugerem que um em cada três consumidores entrevistados tende a 

comprar por impulso com frequência em shoppings. A escala utilizada foi do tipo liker com cinco variáveis de 

impulsividade: Muita baixa, baixa, média, alta e muito alta. Utilizou-se ainda, medidas de tendência central 

(média aritmética) e desvio padrão (medida de dispersão).  
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impulso, no entanto, podem ser também positivos. Segundo Rook e Fisher (1995), é 

possível perceber situações de consumo em que a impulsividade emerge de um ato 

de bondade como comprar donativos ou roupas para uma pessoa necessitada ou um 

presente para um amigo enfermo, ou pode ainda representar praticidade quando 

diante de promoções, o que levaria a fazer uma aquisição vantajosa em produtos do 

tipo “leve dois e pague um”, [ou mesmo ofertas vantajosas com descontos 

significativos - 30% a 70% e prazos mais elásticos - grifo nosso]. 

 

A compra por impulso é resultado de influências ambientais e fatores psicodinâmicos 

internos (YOUN e FABER, 2000). “A compra impulsiva não obedece ao tradicional processo 

decisório de consumo” (ARNOULD et al., 2004, p. 679). Enquanto as compras planejadas
28

 

se iniciam com o reconhecimento de um problema ou a percepção de uma necessidade, 

passando pela busca de informações e avaliação das alternativas de compra até a decisão de 

consumir, as compras por impulso têm forte apelo emocional, baixa análise racional e baixa 

lógica provocada pela necessidade e pouco controle do consumidor sobre o processo de 

compra. É como se o consumidor fosse levado a consumir por fatores externos como 

promoções e merchandising no ponto de venda (STERN, 1962; ROOK, 1987; YOUN e 

FABER, 2000) ou como impulsos para conter uma ansiedade basa e assim, se sentir 

psicologicamente melhor, auto-realizado mediante a redução da tensão e ansiedade além de se 

sentir “feliz” através do consumo. 

Para ilustrar o tópico em debate, muito oportuno se faz descrever um caso real que se 

passou com a irmã do pesquisador, a paciente Beta (pseudônimo), conforme constam as 

cópias dos documentos: relatório médico-psiquiátrico emitido pelo Dr. Eduardo Ledo A. 

Pereira (CRM 8945 e CPF 33835926500); ofício enviado à empresa Medalhão Persa (Rua 

comendador Araújo, 748 - Curitiba-Paraná-Brasil) e ofício enviado ao Banco do Brasil. 

O caso: a Paciente Beta teve no ano de 2000 no auge dos seus 46 anos, um episódio 

que viria a modificar sua história no concernente a sua vida afetiva e também ao consumo 

individual. Neste ano, teve um processo de separação conjugal, o que lhe trouxe muitos 

prejuízos emocionais, familiares e inclusive financeiros, gerando um início de depressão. 

Após passar por um período de desequilíbrio e perda do seu ex-marido, a paciente foi 

                                                 
28

Assael (2004) destaca duas razões básicas para a ocorrência de compras sem planejamento: Primeiro, o 

consumidor pode constatar que a busca por alternativas em outros pontos de venda e o tempo gasto na procura 

não compensam o esforço. Para Assael (2004, p. 103), é importante notar também que consumidores “compram 

amplamente por lembrar da necessidade em possuir determinado produto” ao vê-lo no comércio. Segundo, a 

busca pela novidade e variedade também é marcada por processos decisórios de compra limitados, portanto, 

mais sujeitos à ocorrência de compra por impulso.  A cultura do consumo, contexto no qual está inserida a 

compra por impulso, “tem notória afinidade com signos, imagens, publicidade” (SLATER, 2001, p. 38). 

Baudrillard (2005), Slater (2001) e Bourdieu (apud CANCLINI, 2005) salientam que as sociedades  

contemporâneas são caracterizadas pela disputa em relação à apropriação dos meios de distinção simbólica.   
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diagnosticada ser portadora da patologia descrita logo abaixo pelo Dr. Eduardo Ledo A. 

Pereira: 

Transtorno depressivo recorrente em comorbidade, com um transtorno de ansiedade 

generalizada que envolvem com episódios frequentes de baixa do humor com forte 

ansiedade basal e dificuldades de contenção de impulsos, resultando em atos 

temerários tais como compras acima do seu orçamento e outros atos impulsivos. 

Atualmente em nova reagudização ansiosa, depressiva, com o tratamento de 

Escitalopram 10mg ao dia e Lorazepam de 2 mg ao dia,CID da enfermidade (CID F 

33.2 F 41.1). 

 

Tal patologia foi diagnosticada no ano de 2001. Entretanto, a paciente veio tomando 

os medicamentos nestes anos, mas não houve mudança de comportamento com relação ao 

consumo. A família presenciou inúmeros episódios de endividamento crescente da paciente 

beta e, ao mesmo tempo, um acúmulo muito grande de roupas, calçados e bolsas em seu 

guarda roupas, sem que a senhora beta necessitasse. Assim, após dívidas consecutivas, 

crescentes e intermináveis, a família tomou conhecimento do episódio que, teria um fato 

muito relevante que se passou na madrugada do dia 29/10/2012, quando a senhora Beta  com 

seus 58 anos de idade, ao assistir uma propaganda comercial veiculada na TV REDE VIDA, 

canal 7, por volta das 3:00 da manhã (por se encontrar em insônia, fato que era cotidiano) 

adquiriu dois pares de brinco de uma pulseira de ouro por R$ 20.000,00 (vinte mil reais, 

sendo 10 prestações de R$ 2.000,00, o que equivale a 4.705,00 euros, se considerado o euro a 

uma cotação de R$ 4,25 reais). Somente para se ter uma noção do valor, esta prestação 

representava cerca de 70% do salário da professora.  

Dito isso, ao ficar sabendo do acontecido, o pesquisador desta tese, procurou um 

advogado para anular a compra e estornar o valor que foi parcelado pelo cartão de crédito do 

Hipercard. Este processo perdurou muito tempo, pois tanto a empresa ré, a Medalhão Persa, 

quanto a administradora do cartão de créditos não queriam cancelar a compra, alegando ser a 

empresa um leiloeira de Joias. O desfecho deste caso se deu com o ganho da causa, sendo que 

o juiz interpretou a paciente como uma mulher com problemas de transtorno depressivo com 

dificuldades de contenção de impulsos, o que não somente culminou com mais esta compra 

como inúmeras outras.  

Assim, tentamos uma “interdição” com a paciente que, após investigação, chegamos 

à conclusão de que ela estava inadimplente e devendo em lojas de confecções de Vitória da 

Conquista ( Empório Ltda; Express e Etiketa - todas lojas de grife e de alto padrão na Bahia) 

cerca de dez vezes o valor do seu salário mensal e, ao Banco do Brasil, cerca de 15 vezes o 

valor do seu salário que, após empréstimos constantes refinanciamento da dívida para quitar 

débitos com empresas de vestuário local, estaria com a margem consignada até o ano de 2016, 
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cerca de quatro anos com consignação mensal. Veja só o que Dittmar et al., (1996, p. 188) 

afirmam: “A  compra por impulso, um componente normal do comportamento do 

consumidor, pode adquirir  ‘proporções excessivas’ e levar os indivíduos “a adquirir dívidas 

financeiras ou a enfrentar  distúrbios psicológicos”.  

O episódio relatado acima, ilustra a seção em questão, ou seja, a compra por 

impulsos em que acomete consumidores normais e compulsivos, o que se caracteriza como 

um consumo desnecessário que se enquadra nos trabalhos de Stern (1962) e Murray (1938), 

conforme seus achados nas pesquisas realizadas, quando comenta que do ponto de vista do 

consumo, a impulsividade tem sido relacionada com consequências negativas como 

inadimplência e arrependimento no pós-compra, o que de fato aconteceu com o indivíduo 

citado. 

Arnould et al. (2004) vêm a compra por impulso como um processo ativado  

emocionalmente, com baixo controle cognitivo e fruto de um comportamento reativo. Para os 

mesmos autores (2004, p. 678), “a compra por impulso ocorre quando consumidores sentem 

um desejo repentino, sempre forte, e um desejo emocional persistente de comprar 

imediatamente”. Ainda eles (2004) salientam que o ato de comprar por impulso inclui uma 

junção entre o significado do produto e a identidade do indivíduo como consumidor. Desta 

forma, um produto ou serviço que consegue se identificar bem com o estilo de vida do 

consumidor estaria mais propenso a ser adquirido sem planejamento.  

Dito isso, seja por questões inerentes a alguma patologia (como o caso relatado 

acima), compra por impulso pura, por impulso por recordação, por impulso por sugestão, 

impulso planejado  ou mesmo pelas técnicas de merchandising que persuadem os 

consumidores ao consumo excessivo e desnecessário, ou mesmo consumir o valor simbólico 

dos produtos ou serviços, a impulsividade é uma tendência de responder rapidamente e sem 

reflexão, o que gera o consumismo.  

Relevante ressaltar também que, em tese, quando um consumidor adquire bens e 

serviços desenfreadamente, poderá estar privando ou excluindo algum outro indivíduo de 

consumir, quer seja por ocasionar o esgotamento ou consumação completa do produto (em 

épocas de escassez ou entressafra por exemplo) ou mesmo quanto à má distribuição da renda, 

se apresentando como uma seleção natural do consumo. 

 Além disso, o consumo em excesso poderá gerar problemas de degradação e 

exploração da natureza, como solos, leitos dos rios e também no caso do desmatamento (caso 

típico das florestas do norte do Brasil, mais precisamente Amazônica e no estado do Pará), 
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além do desperdício e lixo produzidos demasiadamente (o que se discute na de ética
29

 do 

consumo), questões estas que são bastante criticadas por movimentos ambientalistas no Brasil 

e no mundo inteiro, como o é o caso do Greenpeace, o Word Wide Fund for Nature - WWF, 

O Instituto Chico Mendes, o Projeto Tamar dentre outros que nasceram do “Eco 92), o que é 

compreensível, pois servem de medidas de pressão social sobre os órgãos do legislativo e 

executivo assim como na sociedade como um todo, visto que tudo o que consumimos advém 

dos recursos minerais, vegetais e animais, logo os insumos e a matéria prima que geram os 

bens acabados quando produzidos e consumidos desenfreadamente e de forma irresponsável 

causa a destruição do planeta e gera impactos no clima e relevo, dentre outros. Assim e em 

tese, a sociedade de consumo aliena indivíduos que não estão dispostos a reduzir o seu estilo 

de vida e mudar seus hábitos compra e consumo. 

Um outro exemplo que ilustra o parágrafo acima é o consumo de produtos à base de 

spray aerosol, que contém o composto químico de cloro +flúor + carbono por nome 

Clorofluorocarboneto CFC, que causa impactos irreversíveis na camada de ozônio, Assim, se 

os consumidores optam por adquirir produtos do tipo spray ou aerosol (inseticidas, bom ar, 

Gleide, baygon etc.) estará sendo o responsável por problemas ambientais. O governo não 

pode ou não tem interesse em emitir uma medida provisória devido aos grandes investimentos 

feitos pelas indústrias para produzir e comercializar tais produtos. E o que não dizer das 

sacolas de plástico, caixas de papelão, dentre outros, que acompanham o consumo de todos e 

quaisquer produtos no momento da aquisição? Certamente produzir mais lixo e o pior, não 

degradável. 

 Outros refluxos percebidos pelo consumo exacerbado ou mesmo sem planejamento 

é o endividamento crescente por parte da população e, n’outros casos, o agravamento na 

patologia do indivíduo acometido por transtorno depressivo de ansiedade generalizada na 

contenção de impulsos de consumo, resultando em atos temerários com compras além do seu 

orçamento, conforme mencionado antes.  

Não obstante os argumentos apresentados acima se presumem também que a falta de 

ensinamentos básicos de gestão financeira na educação dos filhos por parte das famílias ou 

mesmo igrejas e demais instituições educadoras privadas ou públicas e também por parte das 

                                                 
29

 A ética do consumo é uma questão que chamou a atenção de pesquisadores devido a receios esperados sobre 

as implicações culturais e morais. Miller (2001) faz indagações a respeito da perda de tradições ou a indefinição 

das identidades e, acima de tudo, o aumento do individualismo que permite que o os indivíduos fazem suas 

preferências sem exigir a aprovação do resto do Comunidade. Para estudiosos liberais a mercantilização da 

sociedade encoraja o investimento e a responsabilidade individual pessoal, enquanto que para moralistas implica 

um aumento em valores como a egoísmo e hedonismo, complementa o mesmo autor (2001). 
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escolas e universidades quanto à formação dos alunos pode contribuir para o consumo 

desnecessário e impulsivo, visto que em boa parte da população existe o “analfabetismo 

financeiro”, termo utilizado por Fernando Dolabella (1999) em seu livro “O Segredo de 

Luiza” para ilustrar que os consumidores não têm noção de finanças pessoais na gestão do 

orçamento familiar e das compras, cometendo equívocos e descontroles constantes, por 

desconhecimento em finanças pessoais, noções de fluxo de caixa, receita e despesas e 

planejamento orçamentário familiar.  

Complementar a isso, se percebe no Brasil a ausência de uma legislação específica 

para tratar sobre os devedores e suas relações consumeristas
30

 que vão muito além da 

insolvência civil, inclusive abrangendo as compras desenfreadas por parte de pessoas com 

problemas cognitivos e patologias específicas, como a relatada acima, quando não houver 

sido decretada a interdição judicial. Em outras palavras, não há legislação adequada para a 

situação de devedores quanto ao consumo continuado após diagnóstico de inadimplência 

(embora exista no Brasil instituições privadas , diga-se de passagem, como o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e também SERASA, que protegem apenas o crédito e as 

instituições devedoras, quando “sujam o nome” do devedor e bloqueiam as transações 

financeiras em bancos públicos e privados e compra em lojas). 

De igual maneira, a legislação relacionada à publicidade é insuficiente para 

disciplinar a proteção dos consumidores, a não ser que se trate por consumo abusivo (como 

por exemplo relacionada às crianças) ou ilegal (produtos proibidos de consumo, como 

drogas), visto que a todo momento se vê e ouve propagandas enganosas ou abusivas em 

veículos comunicação de massa como a TV, o rádio e a internet, ficando normatização sem 

vinculação a cargo das associações e conselhos privados, o que se percebe uma certa omissão 

do estado nestas questões. 

Neste sentido, observa-se que o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor de 

8.078 de 1990 somente proíbe as publicidades enganosas e abusiva ao dispor o seguinte: 

 

Art. 37 - É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.  

§ 1º - É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por 

omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 

características, qualidade, quantidade , propriedades, origem, preço e quaisquer 

outros dados sobre produtos e serviços. 

§2º - É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a 

que se incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da 

deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, 

                                                 
30

 Termo adjetivado da palavra consumidor no âmbito jurídico. Código do Consumidor é o mesmo que Código 

Consumerista. 
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ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou 

perigosa à saúde ou segurança.  

§3º - Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando 

deixa de informa dado essencial do produto ou serviço. 

 

Assim sendo, percebe-se constantemente nos canais abertos e fechados de TV, a 

presença de forma mais intensa das publicidades subliminares inseridas em filmes, novelas e 

mesmo em propagandas institucionais, uma vez que estão abrigadas diante das lacunas legais. 

Se considerarmos que um filme gera 24 imagens estáticas (tipo fotografia) por segundo e 

durante a exibição apareça alguns “clicks” de imagem para persuasão, se caracteriza por fortes 

apelos a consumidores, induzindo-os a comprar, principalmente se possuírem problemas 

neurológicos, comportamentais ou cognitivos, trazendo transtornos a si e às suas famílias. 

 

2.6 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

2.6.1 Perspectivas Históricas e Conceitos do Comportamento do Consumidor 

 

Depois da II Guerra Mundial, a economia americana começou a apresentar alguns 

traços de mudanças, ao invés de uma economia centrada nos ofertantes para um foco nos 

consumidores, o último elo da cadeia. Devido à economia de escala e novos modelos eficazes 

na gestão de almoxarifado, a extraordinária capacidade de produção tinha gerado um 

excedente, começando assim a gerar estoques e, consequentemente, encalhamento de 

mercadorias e dificuldade de escoamento (PINTO; LARA, 2007). 

Assim, vários autores começaram a focar esforços no entendimento de como o 

consumidor deveria ser conquistado para fazer frente à grande concorrência. No concernente 

ao campo de conhecimento estabelecido na ciência comportamental, havia também uma 

crescente realização de um considerável corpo de conhecimento oriundo das ciências 

behavioristas - oborigine da teoria das relações humanas - com raízes na psicologia cognitiva, 

antropologia e do próprio behaviorismo na década de 50, entre outros, - que poderia ser útil 

para funções de negócios, especialmente no que envolvesse o consumo, consumidor e de 

maneira mais ampla, o marketing e a geografia comercial, passando assim, a contribuir para 

os estudos do comportamento do consumidor.  

Pinto e Lara (2007, p.4) discorrem que: “no Brasil, em virtude da importação de 

teorias desenvolvidas nos ditos países centrais, vale afirmar que é possível perceber uma 

defasagem de ideias e informações que retratam uma compreensão tardia da realidade”. 



157 

 

Também é lícito dizer que esse descompasso vem diminuindo nos últimos anos, confirmam os 

mesmos autores (2007). Assim, a partir dessa evolução, cabe afirmar que a área de 

comportamento do consumidor tem se mostrado como um importante campo de pesquisas nas 

áreas de marketing, impactando profundamente os estudos no consumo.  

Dito isso, as últimas três décadas – com ênfase maior em meados e início deste 

milênio – as pesquisas foram bastante pródigas no avanço da teoria do comportamento do 

consumidor, pela proposição e teste de complexos e refinados modelos de estudos 

convalidados e equações estruturais. Até então, o comportamento do consumidor era objeto 

de poucos trabalhos em nível de Brasil e mundo. Nos últimos anos, pesquisas sobre satisfação 

e confiança do consumidor absorveram parte considerável dos esforços dos pesquisadores dos 

institutos de pesquisas e das próprias empresas (BAPTISTA, 2005; ROSSI ET AL., 2004; 

BIGNE; BLESA, 2003; SANTOS, 2001 apud ALMEIDA e COLABORADORES, 2007). 

Pesquisadores e profissionais de marketing têm testemunhado uma mudança de 

paradigma que, essencialmente, enfatiza a manutenção dos consumidores, pela busca por 

relacionamentos mais permanentes que gerem ganhos na lucratividade individualmente 

(KAMAKURA et al., 2002). Ganhar a confiança e manter o consumidor satisfeito e rentável
31

 

frente a produtos e serviços se torna uma das atividades mais importantes da área de 

marketing. Concomitantemente, o estudo das emoções, tanto na psicologia como no 

marketing, tem sido examinado por uma variedade de perspectivas e interpretada de diversas 

maneiras. 

A pesquisa sobre o consumidor apresentou grande progresso nas últimas décadas. 

Quanto ao escopo e métodos, persistem desavenças importantes - que em momentos se 

complementam e n’outros discordam paradoxalmente - de modo que esta ainda carece de 

identidade própria e a área termina por ser fragmentada em tendências. Por outro lado, o 

comportamento do consumidor certamente oferece diversas possibilidades para o estudo de 

fenômenos com implicações teóricas. 

Dando prosseguimento ao surgimento dos estudos abordando o comportamento do 

consumidor, a literatura relata então, que esta terminologia estava essencialmente confinada à 

disciplina de economia. Os primeiros livros-texto sobre comportamento do consumidor foram 

publicados na década de 1960 e o livro de Engel, Kollat e Blackwell publicado em 1968 é 

                                                 
31

 Segundo pesquisas amplamente divulgadas e de domínio público, se conquistar um novo cliente chega a ser 

cinco vezes mais oneroso que manter um já existente, devido a custo com propaganda, publicidade, promoções e 

o próprio risco de inadimplência. 
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considerado um marco significante na área, sendo reconhecido como o primeiro livro-texto 

completo sobre comportamento do consumidor (LAWSON, 2000 apud LACERDA, 2007).  

Desde então, o comportamento do consumidor tem sido um campo multidisciplinar 

de pensamento e pesquisa, adotando ideias de áreas como psicologia, filosofia
32

 economia, 

sociologia, comunicação social e antropologia, além de conceitos como aprendizado, 

motivação, percepção, atitude, personalidade, grupos sociais, classes sociais e cultura, que 

vêm sendo aplicados para auxiliar na compreensão de cada elemento do composto
33

 de 

marketing oferecido ao consumidor.   

No Marketing, historicamente, tem-se dado grande atenção à formação, mudança e 

mensuração de atitudes com respeito a produtos e serviços. Este cenário ocorre tanto na 

literatura – a partir de 1970 – com o interesse na aplicação e desenvolvimento de modelos 

atitudinais multiatributos – como no mercado, onde essas pesquisas orientam as estratégias de 

marketing das empresas, buscando desenvolver produtos e comunicar aos consumidores de 

acordo com os atributos considerados importantes para a formação das atitudes
34

 (BITNER; 

OBERMILLER, 1985).  

Foxall (1999) partiu de uma análise funcional em que o comportamento do 

consumidor é o centro nas pesquisas envolvendo as empresas e o consumo. A finalidade da 

empresa se resumiria em criar e reter clientes servindo-lhes com vantagem sobre as demais 

empresas em um contexto competitivo de mercado. A partir do comportamento do 

consumidor, então, uma empresa surge, se estabelece e dele depende sua longevidade.  

O movimento é iniciado quando o consumidor passasse diante a loja e concluído com 

a entrada nesta, entendendo que na fase que antecede a compra, entrar na loja é uma etapa 

necessária. Ele foi baseado na perspectiva comportamental para investigar comportamentos de 

aproximação a lojas. Um ciclo de compra largamente utilizado no domínio público, portanto 

dita de forma simplista pelo pesquisador e pelo senso comum seria: Um consumidor 

passante e flutuante pelas ruas, galerias e shoppings, que se torna um entrante (ou seja, 

convidado ou persuadido a visitar o interior dos estabelecimentos) que passaria a ser um 

comprante (a demanda é a intenção da compra, entretanto a demanda se torna efetiva depois 

da venda realizada, através dos apelos de marketing e persuasão dos vendedores) que a partir 

de então se torna um pagante (de nada vale vender senão receber e fechar o ciclo financeiro, 

                                                 
32

 pressuposto de que o comportamento pode ser explicado por variáveis ambientais (FOXALL, 1997) 
33

 Também amplamente utilizado na literatura como Mix de Marketing ou 4 P’s do Marketing. 

 
34

 As atitudes são compreendidas como aqueles Estados do indivíduo que levou a agir de uma maneira 

determinada diante de situações ou circunstâncias. Está condicionado pelos valores e a crenças e, estas últimas, 

as principais bases explicativas do comportamento. 
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destacando aqui a importância dos programas de análise de crédito particulares e públicos 

como check check, SPC, SERASA e demais meios de pagamento, como os cartões de crédito 

e de débito
35

), que a partir de então, a empresa tentará transformá-lo em um ficante, ou seja, 

fidelizá-lo e retê-lo de maneira a consumir sempre nas suas lojas, quer com programas de 

fidelidade, quer oferecendo descontos e vantagens), para então transformá-lo em um 

informante, que seria ter um consumidor que faz a propaganda boca-a-boca (one to one 

marketing) gratuitamente e com credibilidade (vide figura 25). 

  

Figura 25 – Trajetória dos Consumidores pelo mercado. 

                                                 

 

Fonte: O próprio autor (2015) 

                     

Entender o que o consumidor quer ou precisa é desafiador embora possa parecer que 

não. É preciso considerar o universo de variáveis que afetam uma decisão de consumo, a 

quantidade de decisões envolvidas e sobrepostas e como estas se influenciam mutuamente 

(FOXALL, 2006). A discussão de como os consumidores definem o destino de seus recursos 

como dinheiro, tempo e esforço. Envolvem, portanto, o que compram, quando e com que 

frequência compram, onde e como procuram e como levantam as informações necessárias 

para tomar decisões também pode ser reforçado pelos benefícios obtidos dos produtos e 

serviços ou pela aprovação social, e punido simultaneamente porque o consumidor tem que 

tolerar abrir mão de reforçadores como o dinheiro, tempo ou empenho. 

O surgimento do conceito de marketing, na década de cinquenta, evoluiu para 

expressar o reconhecimento da importância do consumidor no processo de compras e 

assinalou a necessidade de se estudar, concomitantemente, o comportamento do consumidor, 

sendo então definido por Arnould, Price e Zinkhan (2004, p. 9) como “o processo de 

indivíduos ou grupos adquirindo, usando e se desfazendo de produtos, serviços, ideias ou 

experiências”. Nesta perspectiva, diversas abordagens teóricas são utilizadas no estudo do 

comportamento do consumidor, sendo entendido como uma força capaz de influir nas 

diretrizes das organizações. 

                                                 
35

 Salutar destacar aqui a evolução dos mecanismos de pagamento. Antigamente, se via muito comumente, as 

cadernetas para registrar as compras, valia aqui a confiança e a palavra. Tempos depois, surgiu a nota 

promissória, os boletos bancários e os cheques. Devido à grande inadimplência, necessidade e evolução do 

crédito, muitas lojas criaram sua própria agência de financiamento, como é o caso do BDN das Lojas 

Insinuantes. Ainda, com o crescimento do volume de vendas e complexidade dos negócios, instituições de 

crédito e Bancos particulares e mixtos se instalaram para financiar a juros exorbitantes o consumo, como 

exemplo dos cartões e bandeiras VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB, ELLO, 

HIPPERCARD e tantos outros. 

INFORMANTE 

Fim 
FICANTE PAGANTE COMPRANTE ENTRANTE 
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Nos trabalhos de Pinto e Lara (2007, p.3) se pode afirmar que “os primeiros estudos 

relacionados ao comportamento do consumidor datam de meados da década de cinquenta”, 

logo após o surgimento dos primeiros trabalhos científicos sobre marketing, informação que 

também é encontrada nos estudos de Almeida et al (2007). A partir daí, a área vem evoluindo, 

incorporando novas subáreas e campos de pesquisa. Essa evolução pode ser visualizada na 

concepção de alguns autores e compatibilizados no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Evolução da escola de comportamento do consumidor 

DÉCADA\ COMENTÁRIOS 

DÉCADA DE 50 - Nesta década, identificam-se três separadas áreas de pesquisa:  

1 – Determinantes psicológicos do comportamento do consumidor;  

2 – Determinantes sociais do comportamento do consumidor;  

3 – Tomada de decisão por parte do consumidor.  

DÉCADA DE 60 - Um grande número de estudiosos de diferentes áreas começou a focar esforços para a área de 

comportamento do consumidor. Linhas de pesquisas: 

1 – Utilização do método de experimentos no campo do comportamento do consumidor;  

2 – Teoria do risco percebido em comportamento do consumidor;  

3 – Teorias compreensivas de comportamento de compra. Nessa década, foi criada a mais conhecida teoria do 

comportamento do consumidor que foi proposta por Howard e Sheth (1969).  

4 – Lealdade à marca de produtos de mercearias;  

DÉCADA DE 70 - Nos anos da década de setenta, houve a consolidação da ACR (Association for Consumer 

Research) que foi fundada em 1969. Também houve a organização do JCR (Journal of Consumer Research) em 

1974. Novas linhas de pesquisas foram desenvolvidas:  

1 – Comportamento de compra industrial;  

2 – Estudo do comportamento de consumo de serviços públicos como cuidados da saúde, transporte, nutrição... 

3 – Comportamento de compra familiar;  

4 – Relacionamento entre atitude e comportamento;  

5 – Processamento de informação.  

DÉCADA DE 80 - Nessa década, a ênfase das pesquisas recaiu sobre temas como rituais e simbolismo, 

comportamento de fantasia e experimentação e o impacto da religião no comportamento do consumidor. 

Também houve uma corrente contra a mensuração quantitativa nas pesquisas e uma maior preferência por mais 

pesquisas de tradição qualitativa.  

DÉCADA DE 90 - A partir dos anos 1990, aconteceu o desenvolvimento marketing de relacionamento (CRM). 

Assim, passou-se a discutir mais tópicos como atitudes de consumidores, relações pessoais, tendências de 

comportamento entre outros fatores socioculturais. Os estudos passam a se preocupar também com a 

contextualização do ambiente. Pode-se assinalar também as melhorias das avaliações quantitativas 

proporcionadas pelo avanço tecnológicos e softwares poderosos de análise de dados. Pode-se afirmar que nessa 

década, houve um crescimento nesse campo do movimento conhecido como pós-modernismo – uma forma de 

investigação que inclui objetivos e métodos diferentes. 

2000 - A entrada do novo século estabelece uma perspectiva do comportamento do consumidor baseada em um 

“marketing experiencial”, ou seja, a sensação de que os produtos e serviços proporcionam aos consumidores, 

experiências sensoriais, afetivas, cognitivas, físicas e sociais. Assim, estes passam a ser os novos determinantes 

de novos estudos do comportamento do consumidor. 

Fonte: Sheth, Gardner e Garrett (1988); Vilas Boas, Brito E Sette (2006);  Engel, Blackwell E Miniard (2000) 

apud Almeida et al. (2007). 

 

Considerando as interfaces e a transdisciplinariedade e multidisplinariedade  do 

tema, Foxall (2000) afirma que a psicologia é a ciência do comportamento e sua aplicação no 
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marketing visa auxiliar no entendimento das atividades de consumidores, usuários e 

administradores, contribuindo para atingir seus objetivos de maneira mais consistente, bem 

como desenvolver o conhecimento acadêmico. Ainda segundo o mesmo autor (2000), a busca 

por fundamentos psicológicos no marketing é restrita ao comportamento elementar, utilizando 

o mínimo de termos teóricos possível, como atitudes e intenções. Por sua simplicidade de 

corpo teórico e por suas aplicações imediatas, o behaviorismo
36

 e todas as variações das 

teorias estímulo-resposta ganharam terreno no marketing e particularmente no comportamento 

do consumidor. 

Assim, para Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 5 apud LACERDA, 2007, p. 2): 

[...] até recentemente, o processo de compra despertou mais interesse nos 

profissionais da área de marketing do que o processo de consumo e determinou a 

pauta da pesquisa de campo. A tomada de decisão do consumidor é influenciada e 

moldada por muitos fatores e determinantes, que se encaixam em três categorias: 

[...] (1) diferenças individuais; (2) influências ambientais; e (3) processos 

psicológicos. No processo de tomada de decisão, os consumidores diferem entre si 

quanto aos recursos que eles trazem para as decisões de compras e consumo; (b) ao 

conhecimento envolvido; (c) às atitudes do consumidor e seu efeito sobre o 

comportamento; (d) à motivação e autoconceito e, por fim, (e) aos conceitos de 

personalidade, valores e estilo de vida. Assim, Compreender o comportamento do 

consumidor é também importante para entender identidades sociais e culturais. 

 

2.6.2 Os Trabalhos de Fishbein e Ajzen 

O conceito unidimensional proposto por Fishbein e Ajzen (1975) destaca a 

quantidade de afeto que uma pessoa sente por um objeto, sendo que as crenças (cognição) e 

intenções (comportamento desejado) são vistas como relacionadas à atitude e que impactam 

diretamente no comportamento de compra. 

Figura 26 – Visão contemporânea das Relações entre Crenças, Sentimentos, Atitude, Intenção comportamental e 

Comportamento.   

Crenças 

                                         Atitudes           Intenção         Comportamento  

       Sentimentos  

Fonte: Engel, Blackwell e Miniard (2000) 

                                                 
36

 No concernente à Teoria Comportamental ou Behaviorista, observa-se um abandono das posições normativas 

e prescritivas da Teoria Clássica e das Relações Humanas, permanecendo a ênfase nas pessoas dentro de um 

contexto organizacional mais amplo e complexo. Embora compartilhando de conceitos fundamentais, esta Teoria 

rejeita as concepções ingênuas e românticas da teoria das relações humanas, mediante críticas severas. 

Para explicar o comportamento, a Teoria Comportamental se fundamenta no comportamento individual das 

pessoas, e este, no estudo da motivação humana.  

Foi com os comportamentalistas que se começou a entender melhor o lado positivo e os aspectos específicos do 

comportamento do indivíduo em grupo. 

Dedicaram à pesquisa objetiva do comportamento humano nas organizações. Desenvolveram rigorosos projetos 

de pesquisa, esperando construir uma ciência. Questões conhecidas atualmente como liderança, motivação, 

personalidade, desenho de cargos, cultura, conflitos e técnicas de negociação se devem à contribuição da ciência 

do comportamento. 
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Neste contexto, Fishbein e Ajzen (1975, p. 216) definem atitude
37

 como “sentimento 

positivo ou negativo de um indivíduo com relação a um determinado objeto de 

comportamento”. Os consumidores têm atitudes em relação a uma ampla gama de objetos: 

desde comportamentos muito específicos relacionados a produtos ou serviços (como comprar 

um creme dental, sabonete, xampu de uma marca e não de outra) até comportamentos mais 

gerais relativos ao consumo (como a decisão sobre comprar em loja do mercado tradicional, 

shopping center ou através de comércio eletrônico). 

Ainda que as atitudes sejam consideradas historicamente como preditoras do 

comportamento, resultados desfavoráveis indicavam que ainda havia um caminho a percorrer 

para o entendimento de como as atitudes se relacionavam ao comportamento. Desta forma, foi 

introduzido o conceito da intenção, que atuaria como mediadora entre atitudes e 

comportamento. As intenções comportamentais seriam assim, compreendidas como um 

resumo da motivação necessária para desempenhar um comportamento particular, refletindo 

uma decisão do indivíduo de seguir um curso de ação (FISHBEIN; AJZEN, 1975).  

No comportamento do consumidor, por exemplo, afirma Lacerda (2007) que muitos 

fatores podem influenciar o comportamento além das intenções, como a disposição dos 

produtos nas gôndolas, pressão do tempo, persuasão dos vendedores, apelos da mídia 

eletrônica e escrita enfim, ainda que de um ponto de vista teórico, intenções determinem o 

comportamento, isto não significa inexoravelmente que uma medida de intenção sempre será 

uma previsão retilínea do comportamento. Mas, fato que as atitudes são, determinantes para a 

intenção comportamental
38

, ou, segundo Fishbein e Ajzen (1975), “a força da intenção de um 

indivíduo em desempenhar um comportamento específico” (p. 288).  

As crenças, no entanto, podem ser alteradas por uma variedade de processos 

cognitivos e motivacionais
39

 (AJZEN; FISHBEIN, 2000). Assim, identificar a maneira pela 

                                                 
37

 O termo atitude é um dos mais importantes para o entendimento dos consumidores Inicialmente vista como 

um conceito simplório, ou seja, a quantidade de afeto que uma pessoa tem a favor ou contra um objeto, passou a 

ser conhecida como um conjunto de três componentes: crenças ou cognição (conhecimento sobre o objeto), afeto 

(avaliações positivas ou negativas sobre o objeto, ou como o consumidor se sente em relação a um objeto  de 

atitude) e conação (intenção ou comportamento desejado relativo ao objeto). A visão contemporânea mostra a 

atitude como consequência de crenças (componente cognitivo) e sentimentos (componente afetivo).    
38

 Existe também a Teoria do Comportamento Planejado - TCP que se tornou e se mantém até hoje como o 

modelo dominante das relações atitude-comportamento, sendo amplamente utilizada na previsão e explicação do 

comportamento do consumidor, através das intenções comportamentais, a partir de um conjunto reduzido de 

variáveis antecedentes ou determinantes ou preditoras, ou seja, as atitudes relativas ao comportamento, normas 

subjetivas e controle percebido do comportamento. Assim, segundo a TCP, o comportamento humano é guiado 

por três tipos de crenças: crenças sobre as consequências prováveis de um comportamento (crenças 

comportamentais); crenças sobre as expectativas normativas de terceiros (crenças normativas) e crenças a 

respeito da presença de fatores que podem impedir ou facilitar a realização de um comportamento (crenças de 

controle).  
39

 Existe um tópico na presente tese somente para trabalhar o constructo motivação e as teorias motivacionais. 
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qual as atitudes são formadas é importante porque fornece orientação para os interessados em 

prever e/ou influenciar as intenções e, por consequência, o comportamento futuro do 

consumidor, meta comum e prioridade de pesquisa na área (ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 2000). 

Solomon (2002) comenta que existe também o modelo de Triandis , que sugere não 

apenas as intenções seriam antecessores do comportamento, mas outras variáveis, como 

hábito ou algum episódio ligado ao passado, por exemplo. O mesmo autor (2002,p. 177) 

afirma: “[...] não é de surpreender, então, que em alguns momentos o comportamento de 

compra passado tenha sido considerado como um fator de previsão melhor do comportamento 

futuro do que a intenção de comportamento do consumidor”. Para ele (2002) a pressuposição 

básica de que o comportamento é intencional pode ser inválida em uma variedade de casos, 

incluindo atos impulsivos, súbitas mudanças na situação da pessoa, busca de novidade, ou 

mesmo, a simples compra repetida. Honkanen, Olsen e Verplanken (2005, p. 99) apud 

Lacerda (2007, p. 11) confirma tal pressuposto e acrescenta que, “[...] de fato, o 

comportamento passado frequentemente aparece como a mais forte das variáveis preditoras”.  

Honkanen, Olsen e Verplanken (2005) citados por Lacerda (2002), apontam que as 

campanhas mercadológicas (promoções no local de venda, propaganda e publicidade, dentre 

outros) frequentemente são direcionadas para alterar comportamentos por meio de mudança 

de atitudes, utilizando-se, para isso, comunicação persuasiva em veículos da mídia escrita e 

eletrônica. Essa estratégia tem como pressuposto que as atitudes são de fato importantes 

preditoras das intenções e do comportamento, o que parece não ser o caso quando hábitos são 

estabelecidos. Assim, uma estratégia alternativa seria focar diretamente na interrupção dos 

hábitos indesejados, substituindo-os por um novo comportamento. 

 

2.6.3 Bases Sociais das Emoções do Consumidor 

O estudo das emoções no comportamento de compra e consumo dos indivíduos 

ganhou relevância nas últimas duas décadas, inclusive no Brasil, um pouco mais tarde que os 

estudos do comportamento em sua forma mais ampla. Ayrosa e colaboradores (2007) 

comentam em seu artigo que pesquisadores de consumo com orientações diversas, como 

Holbrook e Hirschman (1982), Richins (1997) e Westbrook e Oliver (1991) apontam o papel 

ativo das emoções como sendo um dos mais importantes durante as experiências de consumo.  

Seguindo a indicação de Bagozzi, Gürhan-Canli e Priester (2002) Ayrosa e Barros 

(2007, p. 2) apontam que existe uma forte influência entre o fenômeno emocional no consumo 

a partir de suas bases sociais, e afirmam:” Mesmo que a experiência da emoção seja privada 

ao indivíduo, suas causas partem de interpretações ou respostas advindas do grupo social no 
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qual o indivíduo se insere”, como as “diversas tribos, guetos e clãs” e mesmo entre as 

variáveis pessoais como renda, bairro de residência nível de escolaridade, dentre outros . 

Mesmo que nos parece prevalecer o emocional, o ato de consumo: 

[...] é visto como uma série de decisões racionais[...]. Os modelos e teorias 

tradicionais de comportamento do consumidor assumem que um conjunto de 

eventos ou atividades ocorre quando um consumidor processa informação: a 

atividade cognitiva é seguida por avaliação afetiva que resulta em um 

comportamento, como  os modelos de Howard & Sheth (HOWARD, 1969), 

Fishbein & Azjen (1979), Oliver (1980), Engel; Blackwell e Miniard (2000). Todos 

estes modelos acabam por retratar o consumidor como um processador de 

informações isento de paixões e imerso em um mundo particular, só seu. Como 

afirmam Peterson, Hoyer e Wilson (1986) os modelos cognitivistas há muito são 

considerados capazes de predizer o comportamento dos consumidores, mesmo que 

as influências afetivas tenham sido significativamente subestimadas quando do 

desenho de pesquisa (AYROSA E BARROS (2007, p. 2-3). 
Engel, Blackwell e Miniard (2000) propõem uma cadeia que começa com o 

processamento de informações, segue com a avaliação de alternativas e finaliza com a 

compra. Assim, as emoções são consideradas como variáveis que auxiliam a compreensão do 

processo decisório do consumo, sendo que a complexidade do fenômeno emocional é 

encarada a partir do afeto que se dá no sentido: cognição – afeto – comportamento. Assim, 

fatores como a propaganda e a promoção no lócus da venda mediam a cognição e o 

comportamento do consumidor, e os componentes hedonistas e utilitaristas do afeto.  

Ser consumidor é desempenhar o papel daquele que adquire bens. Skinner (1970) 

apud Sandal e Castro-Neto (2007) define bem como um estímulo reforçador que pode ser 

obtido por meio de troca e, por conseguinte, a troca de bens ou dinheiro. A decisão por 

realizar uma troca 
40

 estaria condicionada à ponderação entre a desvantagem de ceder dinheiro 

ou um bem que se possui e a vantagem da aquisição do bem
41

.  

O preço dos bens e serviços em geral é muito importante, principalmente para as 

classes mais baixas (D e E), entretanto parece ser camuflada por inúmeros significados 

emocionais como status, símbolos, exclusividade e diversas outras preocupações, 

principalmente nas classes A,B e C, que, muitas vezes preterem os preços a outras variáveis.  

2.6.4 Inovação e Processo de Adoção 

De acordo com Kotler (2000), a adoção é a decisão de uma pessoa de se tornar um 

usuário regular de um produto ou um serviço. Para este autor (2000), dentro da perspectiva de 
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 Falar sobre o valor de uso e valor de troca. 
41

Uma criança aprende desde muito cedo que, em certas situações, para obter um bem, precisa fazer uma troca. 

Trocar um brinquedo por outro que está com outra criança, trocar dinheiro por um doce no supermercado e 

outros. Aprende que este processo envolve perda (de um brinquedo pelo outro, de dinheiro pela guloseima) mas 

também e envolve ganho do bem que almejou. Assim, gradualmente, aprende a adquirir bens (SKINNER, 1970). 

Desta forma, a história de aprendizagem do consumo vai sendo construída, como o simples fato de olhar uma 

vitrina, entrar em uma loja, ou mesmo a esquiva, como evitar passar na porta de uma loja, declinar da abordagem 

de atendimento (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005). 
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comportamento do consumidor, o processo de adoção é seguido pelo processo de fidelização 

do consumidor, que é sempre uma grande preocupação das empresas. Para ele (2000), o 

processo de decisão da adoção ou rejeição se inicia com um processo mental até chegar na 

adoção e se realiza através de cinco etapas: conscientização, interesse, avaliação, 

experimentação e, por último a adoção. Já para Rogers (1995), o processo passa por três 

etapas, que são: 1) o conhecimento, 2) a persuasão e 3) a implementação, conforme quadro 5 

comparativo: 

Quadro 5 – Processo de decisão da adoção ou rejeição ao produto/serviço pelo consumidor 

Rogers (1995)- Três etapas Kotler (2000) - Cinco etapas 

1ª - Conhecimento: O indivíduo ganha algum 

conhecimento, em geral através da mídia de massa, 

sobre o produto/serviço e sobre seu funcionamento, 

começando assim a diminuir sua incerteza sobre ele; 

1ª - Conscientização: O consumidor toma 

conhecimento da inovação mas não tem informações a 

respeito; 

2ª - Persuasão levará à formação de atitude favorável 

ou desfavorável em relação à inovação. O indivíduo 

procura informações no que se refere a suas vantagens 

e desvantagens, e reduzam a incerteza de suas 

consequências através, principalmente, de inter-

relações pessoais. Segue-se à persuasão a decisão de 

usar ou rejeitar a inovação. A rejeição também pode 

acontecer mais tarde com a decisão de descontinuar o 

uso.  

2ª - Interesse: O consumidor é estimulado a procurar 

informações sobre a inovação;  

3ª - Avaliação: Internamente, ele pondera se 

experimentará a inovação ou não; 

4ª -Experimentação: Após consumir, o consumidor 

irá  avaliar melhor o valor do produto ou serviço 

inovado; 

3ª - Implementação, ou seja, o uso propriamente dito, 

e a confirmação, que é a procura de reforço para o 

produto/serviço. 

5ª - Adoção: Nesta etapa, o consumidor resolve fazer 

uso regular. 

Fonte: Kotler (2000) e Rogers (1995). 

 

Este “mapa mental” afeta os produtos ou serviços inovadores, a exemplo do 

lançamento de um novo produto, abertura de um novo empreendimento de serviços ou mesmo 

da instalação de um shopping Center, sendo que muitas pessoas conhecem shoppings em 

outras localidades, mas, este em específico é novo, tanto para a população residente quanto 

para consumidores advindos de outras regiões. Ainda há de se considerar o consumidor de 

primeira vez e também o de retorno. Na literatura pertinente e, também no senso comum, se 

escuta falar em pesquisas mercadológicas de que geralmente os consumidores frequentam 

shoppings centers com distância de até 3 km, enquanto o supermercado de até 1 km. Assim, 

tanto para supermercados como para os shoppings centers, pressupõe uma visitação dos 

empreendimentos mais perto (dentro desta distância mostrada logo acima), facultando ao 

consumidor procurar por outros lugares, com exceção daqueles em que há monopólio. 

Uma das características dos padrões de consumo das sociedades atuais é a procura de 

novas experiências e novidades, o “sabor da novidade”, assim como inovações e “plus” 

(WARDE, 1994). De acordo com Kotler (2000), a cultura citadina é relevante para a decisão 

de uma pessoa de se tornar um usuário regular de um produto. Nos últimos anos as pesquisas 
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sobre a satisfação do consumidor - SC absorveram parte considerável dos esforços dos 

pesquisadores em Marketing, institutos de pesquisas, órgãos governamentais e empresas 

interessadas em implantar programas de qualidade total, como sendo um “braço” do 

comportamento do consumidor, visto nos tópicos acima.  

Atualmente é lugar comum reconhecer que satisfazer as necessidades do consumidor 

– assim como entender o consumo – é um dos principais objetivos das organizações, 

conforme dito anteriormente. O reconhecimento deste princípio básico de gestão vem 

tornando cada vez mais importante o monitoramento da satisfação do consumidor como 

forma de avaliar o seu desempenho global, quer visem o lucro ou não. Como ressaltam 

diversos estudos, em um mundo onde a concorrência é grande e onde o consumidor é mais 

informado e exigente, a avaliação constante da satisfação
42

 traz excelentes benefícios, como 

forma de realimentar e controlar o esforço de uma empresa sob o ponto de vista do mercado e 

dos seus clientes.  

Existem na literatura dois tipos de definições que diferem em função da ênfase que 

dão à satisfação do consumidor quer como resultado, quer como processo. Algumas 

definições conceptualizam a SC como resultado de uma experiência de consumo. Neste 

sentido, a satisfação do consumidor tem também sido definida como “a resposta do 

consumidor a uma avaliação da discrepância percebida entre as expectativas (ou outro tipo de 

norma da performance) e a performance corrente de um produto [ou serviço, grifo nosso] 

percebida após o seu consumo” (HOWARD; SHETH, 1969; HUNT, 1977; ENGEL, 

BLACKWELL; MINIARD, 1993).  

Esta abordagem centrada na orientação para o processo (process-oriented), 

comparada com a abordagem orientada para o resultado (outcome-oriented), traz uma visão 

ampliada da SC, na medida em que concebe-a na perspectiva da experiência de consumo 

como um todo. Ela chama mais a atenção para perspectivas de processos perceptuais, 

avaliativos e psicológicos como geradores da SC (YI, 1991). Já Oliver (1981, 1997), sugere 

que a satisfação pode ser melhor entendida como uma avaliação da surpresa inerente à 

aquisição de um produto e/ou à experiência de consumo, ou seja, uma comparação antes e 

depois do consumo. 

                                                 
42

 Sob o ponto de vista de um Órgão Regulador, a avaliação da Satisfação do Consumidor tem sua importância 

destacada pela possibilidade de incluir no processo de acompanhamento das empresas, além de indicadores 

técnicos de desempenho, também indicadores da avaliação do consumidor quanto ao consumo de bens e 

serviços. Este assunto será tratado no tópico pertinente sobre regulação. 
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Satisfação do cliente, para Kotler (1999), é o resultado percebido pelos clientes que 

experimentam o desempenho de uma empresa que satisfaz suas expectativas. Eles ficam 

satisfeitos quando suas expectativas se cumprem, e ficam encantados quando elas são 

superadas. No concernente ao Serviço Público torna-se um instrumento da cidadania que 

conduz o cidadão e os agentes públicos a prática de uma gestão pública participativa orientada 

para eficiência e eficácia, oferecendo aos usuários a oportunidade de exigir um serviço que 

antes seria apenas da alçada de uma instituição privada.  Segundo Kotler (1999), oferecer 

qualidade exige administração total e empenho dos empregados, assim como sistemas de 

avaliação e recompensa contínuos com relação aos melhores desempenhos. 

A demanda é conhecida no domínio público pelo conjunto de solicitações de uma 

sociedade, respaldada pela condição financeira. De acordo a Teoria do Consumidor, existem 

três fatores objetivos e um subjetivo que impulsionam o consumo: o primeiro é a necessidade; 

o segundo é o poder aquisitivo e o terceiro é o preço do bem. Quanto ao atributo subjetivo, 

tem-se como o gostar ou preferência pessoal. Neste sentido, o aparelho produtor oferta seus 

bens e serviços na sociedade, quando existe o consumo, apresenta-se o momento da venda. A 

partir de então, surgirão outras demandas e outras estratégias de venda de forma a obter novos 

consumidores e manter os já existentes, denominado pela literatura como fidelização do 

cliente ou pós-venda (SILVA, 1990).   

Dito isso, o processo de avaliação de opções, não para, quando a venda é feita e o 

produto consumido, o envolvimento no processo foi alto. Dentro do ponto de vista da 

demanda efetiva, as análises das alternativas pós-compra podem assumir uma de duas formas: 

satisfação ou insatisfação. Os estudos realizados por Cardozo (1965) foram pioneiros em 

enfocar a satisfação/insatisfação do consumidor como uma resposta pós-compra. Outros 

autores como Howard e Sheth (1969) propuseram definições que foram largamente citadas no 

âmbito da pesquisa de comportamento do consumidor. Estas definições incluem elementos 

característicos do conceito de satisfação: trata-se de um estado psicológico, posterior à 

compra e relativo.  

As características distinguem a satisfação de conceitos correlatos aos quais ela pode 

ser relacionada, mas com os quais ela não deve ser confundida. A dissonância cognitiva, por 

exemplo, é citada por Engel, Möwen e Oliver (1995) referindo-se ao processo e o resultado 

emocional final da verificação da diferença entre o que se desejou e o que ocorreu. Para Engel 

(1995, p.19) a satisfação é “uma avaliação pós-consumo em que a alternativa escolhida, no 

mínimo, alcance ou mesmo exceda as expectativas”. Segundo Möwen (1995) a satisfação do 

consumidor é “a atitude geral sobre um produto ou serviço posterior a sua aquisição e uso. É o 
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julgamento de avaliação pós-compra resultante de uma compra específica”. Na visão de 

Oliver (1996, p.23) a satisfação é uma “reação completa do consumidor ao ato de consumir”. 

O julgamento dos atributos do produto ou serviço proporcionam, ou estão proporcionando um 

nível de experiência completa de consumo, que pode ser agradável ou não”. 

 A satisfação do consumidor em consumir produtos ou serviços em lojas do centro da 

cidade ou mesmo em shopping centers, de acordo com Oliver (1981), pode ser analisada em 

três estágios: 

1º Estágio - O consumidor cria uma expectativa em relação à loja em si, ou seja, em relação 

aos fatores de serviço que irá receber (composto por estacionamento, produto, segurança, 

preço, bem estar etc.); 

2º Estágio - Acontece a formação da satisfação em relação ao processo de consumo 

(experiência de consumo), relativo aos produtos e serviços obtidos, influenciada também pela 

satisfação relativa à experiência de compra.  

3º Estágio - É formada uma avaliação global da satisfação, relativa ao processo de suporte 

dado pela loja (mix do ambiente organizacional) e ao consumo dos produtos em si. 

Consequentemente, a satisfação global é uma associação da satisfação em relação à 

experiência de compra e da satisfação em relação à experiência de consumo dos produtos 

adquiridos.  

Para Evrard (1993), a satisfação é muitas vezes conceituada como um contínuo 

unidimensional opondo dois polos extremos: o “muito satisfeito” e o “muito insatisfeito”. 

Johnson, Anderson e Fornell (1995) ressaltam que a satisfação é considerada cumulativa 

quando “trata-se de uma experiência total de consumo com um determinado produto ou 

serviço”. O estudo da satisfação, na opinião de Oliver (1996), é visto sob quatro perspectivas.  

Considera a satisfação como sendo uma busca individual, um objetivo a ser atingido através 

do consumo de produtos e serviços.  

 Apresenta o ponto de vista da empresa. Em uma sociedade capitalista grande parte das 

empresas buscam o lucro e quase sempre sua rentabilidade é resultante da venda repetida de 

seus produtos ou serviços ao longo do tempo. Por conseguinte, se os clientes de uma dada 

empresa não ficarem satisfeitos e interromperem o consumo de seus produtos e/ou serviços, 

ou substituírem o fornecedor, possivelmente o seu lucro será afetado, mais cedo ou mais 

tarde.  

 Mostra o mercado como um todo, onde cada vez mais a satisfação - e também a 

insatisfação - dos consumidores vêm sendo examinadas no sentido de exercer influência na 
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regulamentação das políticas regentes no mercado, tanto no setor público quanto no setor 

privado.  

 A perspectiva da sociedade é a mais ampla e trata da satisfação do indivíduo não só como 

um agente de consumo de produtos e serviços, mas como um cidadão em relação à sua saúde 

física, mental e financeira.  

Oliver (1996) considera que a mensuração da satisfação do consumidor através da 

análise do desempenho do produto ou serviço tem suas vantagens (mediante o diagnóstico, 

avaliar as causas\atributos e os níveis de (in)satisfação e desvantagens (análise de 

desempenho não explicar o porquê de determinado atributo ser um problema ou um benefício 

para o consumidor).  

Em ambiente de transformação rápida, concorrência acirrada, evolução tecnológica 

intensa e com consumidores cada vez mais exigentes, evoluir na busca de um relacionamento 

duradouro parece ser o caminho das empresas. Aponta Matos e Rosa (199) que investigações 

sobre satisfação, lealdade e custos de mudança há algum tempo são exploradas tanto no meio 

acadêmico, através dos autores (MITTAL; KUMAR; TSIROS, 1999) quanto no empresarial 

(REICHHELD, 1996).  

A lealdade do consumidor é um importante elemento que possibilita a mensuração da 

relação cliente-empresa, permitindo o aumento dos lucros e a retenção de consumidores. Já o 

custo de mudança representa qualquer fator que torne mais difícil ou dispendioso para o 

cliente trocar de fornecedor (JONES; MOTHERSBAUGH; BEATTY, 2000 apud (MATOS; 

ROSA (1999), seja este cliente um atacadista, varejista ou mesmo o cliente final, visto que 

conquistar um novo cliente se torna muito dispendioso para o ofertante, comparada à sua 

retensão. Já do ponto de vista do consumidor, algumas “vantagens” adquirida pela fidelização, 

a exemplo da barganha por melhores preços e maiores prazos, se esvaem com o rompimento 

desta relação. Na literatura, esses três constructos estão relacionados de forma direta 

(antecedente/consequente), mediada e/ou moderada   

 

A conexão entre satisfação e lealdade depende de fatores como custos de mudança 

(FORNELL, 1992), sendo o custo um antecedente da intenção de mudança e do 

comportamento de mudança (BANSAL; TAYLOR, 1999). Nesse sentido, o custo de 

mudança possui uma relação significativa com a intenção de recompra (JONES; 

MOTHERSBAUGH; BEATTY, 2000, 2002), sendo o custo um antecedente da 

lealdade que interage com a satisfação do consumidor (BURNHAM; FRELS; 

MAHAJAN, 2003 apud MATOS; ROSA, 1999). 

 

A Lealdade é um relacionamento forte entre atitudes relativas individuais e a 

repetição de compra, que representa a proporção, a sequencia e a probabilidade de compras 
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realizadas de um mesmo fornecedor. Inúmeros trabalhos sobre lealdade do consumidor foram 

conduzidos de formas diferentes para entender como marca, o serviço e produto são 

percebidos pelo consumidor.  

A abordagem comportamental está baseada em aspectos de comportamento futuro de 

compras repetidas, quantidade e frequência de compras e mudanças de marcas ao longo do 

tempo Já a abordagem atitudinal enfatiza o papel de aspectos cognitivos e afetivos na 

formação da lealdade e reflete as ações do consumidor, envolvendo a medida da compra 

passada de uma marca ou um conjunto de marca e/ou ainda uma probabilidade futura de 

comprar em função de comportamento de compras passadas (OLIVER, 1999).  Assim, no 

tópico seguinte serão analisados os custos da mudança, quer de produto, espaço, ambiente, 

marca e etc. 

 

2.6.5 Custos de Mudança 

 

Como o foco da presente tese além de transitar pelos novos formatos do varejo, 

também considera a variável espacial, visto que o lócus do estudo é o mercado tradicional do 

comércio varejista conquistense do centro da cidade e bairro Brasil, confrontado com o 

Shopping Conquista Sul, que dista aproximadamente 3 km da cidade, no bairro Felícia e, 

considerando também que variáveis como idade, bairro onde reside e nível social impactam 

na escolha do local e formato do varejo, o presente tópico denominado Custos de Mudanças 

envolvidos no Cosumo, em muito nos ajudará a descortinar os cenários e despir a realidade 

investigada, a fim de se conhecer a verdade. Também há de se considerar, empreendimentos 

que estão localizados nos três locais a serem investigados, como por exemplo a Silva 

Calçados, maior empresa do segmento de calçados de Vitória da Conquista e região, contendo 

mais de trinta lojas. Assim, um dos objetivos a serem alcançados é avaliar o comportamento 

do consumidor no momento do consumo de calçados, a fim de entender este instigante campo 

do conhecimento. 

Os custos de mudança são conceituados como a percepção que o consumidor tem 

quanto à magnitude dos custos adicionais necessários para encerrar a relação atual e garantir 

uma relação alternativa, sendo que esses custos percebidos impedem que os consumidores 

migrem para a concorrência (YANAMANDRAM; WHITE, 2006).  

Custos de mudança incluem não somente aqueles que podem ser mensurados 

monetariamente, como também o efeito psicológico de se tornar cliente de uma nova empresa, 

ou de consumir em um novo espaço, bem como o tempo e o esforço envolvidos na aquisição 
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de um novo produto (DICK; BASU, 1994).  Ilustrando a citação dos autores acima, em 

conversa informal com alguns consumidores, percebemos que aqueles com idade superior a 

quarenta anos e que nunca residiram em Capital, ainda preferem comprar no comércio 

tradicional, por costumes, amizades e crenças, sendo que muitos destes preferem este 

consumo que pela internet, apesar das facilidades e comodidade, apresentando um certo 

ceticismo em relação à confiabilidade dos produtos e entregas. Também, informalmente, 

muitos idosos comungam deste pensamento e, apesar da praticidade dos shoppings centeres, 

ainda são resistentes, mas ainda consomem por ser um ambiente de entretenimento e lazer, o 

que facilita a uma demanda cruzada. Quanto aos jovens - prioritariamente de classes média e 

alta - o comportamento é paradoxalmente o oposto, sendo estes consumidores ávidos em 

shoppings centers e e-commerce, caso confirmado será ilustrado nos resultados da pesquisa e 

nos demais capítulos teóricos.  

Adicionalmente a isso, barreiras à mudança representam qualquer fator que torne 

mais difícil ou dispendioso para o cliente trocar de fornecedor, ou seja, custos de mudança são 

“percepções do cliente acerca do tempo, dinheiro e esforço associados à troca de fornecedores 

de serviços” (JONES; MOTHERSBAUGH; BEATTY, 2000, p. 262), ou são os custos diretos 

que os consumidores associam aos processos de mudanças de um fornecedor para outro 

(BURNHAM; FRELS; MAHAJAN, 2003). Esses autores identificam três tipos de custos de 

mudança. Os custos de procedimentos, que envolvem principalmente a perda de tempo e o 

esforço, consistem em risco econômico, avaliação, aprendizagem, e custos de setup. Os custos 

financeiros consistem em custos de perda financeira e de benefícios. Os custos relacionais 

envolvem desconforto psicológico ou emocional devido à perda de identidade e ao 

rompimento de ligações. Esses custos contribuem, juntamente com os programas de 

satisfação, para aumentar a taxa de retenção dos clientes (LEE; LEE; FEICK, 2001).  

Estudos brasileiros sobre o tema demonstram que há uma relação direta entre custos 

de mudança e lealdade (KOCKANNY; MARCHETTI; PRADO, 2003), que tanto a satisfação 

quanto os custos de mudança têm impacto positivo na lealdade e que os custos de mudança 

não moderam significativamente as relações entre satisfação e confiança com lealdade e 

pouco influenciam nas intenções de recompra (SANTOS; FERNANDES, 2005). 

A satisfação do consumidor tem um peso importante na lealdade (SZYMANSKI; 

HENARD, 2001; MATOS; HENRIQUE, 2006). No entanto, é sabido que um cliente 

satisfeito não se torna necessariamente leal e também que um cliente pode manter um 

relacionamento com uma empresa apesar de não estar satisfeito. Vários fatores afetam ou 

moderam a relação entre satisfação e lealdade (MITTAL; KAMAKURA, 2001; HOMBURG; 
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GIERING, 2001). Dentre esses fatores, o custo de mudança tem recebido crescente atenção, 

em virtude da sua importância no contexto do marketing de relacionamento. No entanto, 

apesar da vasta literatura sobre custo de mudança, há estudos considerando o custo de 

mudança como antecedente (AYDIN; ÖZER; ARASIL, 2005), como mediador (AYDIN; 

ÖZER; 2006) e como moderador (LEE; LEE; FEICK, 2001; BURNHAM; FRELS; 

MAHAJAN, 2003).   

Dito isso e no concernente ao objeto de estudo, percebe-se que os novos formatos do 

varejo modificaram a maneira de consumir em todo o mundo. Aquele hábito de ir a um 

“mercado” consumir um ou outro objeto, ou mesmo consumir serviços, está mudando e, como 

esta mudança, novos hábitos e custos embutidos, quer no concernente ao valor dos 

bens\serviços, quer nos custos de transação, no tempo, na comodidade, nos transportes, dentre 

outros. Assim, os custos de mudança existem e impactam o consumidor no momento de 

adquirir bens e serviços. Conforme os autores citados acima, além do hábito, o consumo 

historicamente feito em empresas físicas do mercado “dito tradicional” sofreu drásticas 

modificações , quer no e-comerce ou mesmo nos novos formatos do varejo como os 

shoppings centers. Assim, os custos de mudança também afetam a esfera espacial, tanto no 

concernente a hábitos, costumes e fidelidade, assim como os custos associados às perdas de 

desconto, poder de barganha benefícios e vantagens diretas e indiretas, assim como  tempo 

desprendido no deslocamento, no estacionamento, dentre outros. 

Nota- se, portanto, uma lacuna ou um “gap” nesse contexto, que é a falta de integração 

entre essas diferentes abordagens. Assim, os administradores devem estar atentos tanto à 

satisfação do cliente quanto aos fatores de formação do custo, como os relacionais e os 

financeiros, pois somente a  satisfação não retém clientes. Clientes com diferentes graus de 

custo de mudança, mesmo satisfeitos, apresentam diferentes propensões à lealdade. 

À partir das perspectivas e abordagens dos diversos autores mencionados no presente 

capítulo, objetivou-se compreender a importância do comportamento do consumidor no 

processo de compra das cidades. Os diálogos que envolveram desde os autores tradicionais e 

referenciais dos temas pertinentes até os contemporâneos de diversas áreas do conhecimento, 

sobremaneira ligado ao marketing, assim como alguns autores da ANPAD, em sua maioria 

administradores. O capítulo teve ainda a finalidade de entender os vínculos e as relações 

existentes entre o consumidor e os produtos, marcas e lojas, a fim de entender os possíveis 

custos de mudança, lealdade, fidelidade e consumo por impulsos. Grande ênfase foi dada ao 

histórico do assunto, visto servir de pano de fundo para entender as posturas e percepções 

frente aos novos formatos do varejo. 
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Além destes, o referencial estudado revela que, embora seja uma grande utopia 

acreditar que compreender o comportamento do consumidor seja a única variável que impacta 

no consumo, visto que envolve inúmeros tantos outros fatores externos ou exógenos ou 

mesmo do macro ambiente (enviromental scanning), como questões culturais, sociais, 

estratégias mercadológicas, questões envolvendo o Estado e as instituições, acredita-se que o 

capítulo ora debatido nos conduz a uma reflexão profunda do principal agente envolvido no 

consumo, que são os consumidores, sejam eles individuais ou coletivos e, por extensão, na 

sociedade como um todo, explicam o grande interesse científico, social e empresarial em 

estudá-lo.  

Assim, compreendendo melhor as suas perspectivas, emoções, símbolos e 

significado que os objetos tem para sua vida assim como também a racionalidade no momento 

da compra, poderemos avançar significativamente nos estudos desta área que cada vez mais 

instigam e inquietam os pesquisadores. Embora uma integração totalmente satisfatória entre o 

capital, trabalho e consumo ainda esteja longe de se desmitificar, a discussão mostrou que o 

comportamento é um importante instrumento conciliador desta equação, sendo que as 

empresas que souberem lidar melhor com os consumidores e com as questões valorizadas por 

eles, garantirão bons resultados no posicionamento do mercado. 

Assim, a grande abertura da economia mundial em meados do século XX, em 

decorrência da qual as fronteiras geográficas não representam mais proteção contra os 

concorrentes, forçou as empresas a desenvolverem produtos e serviços competitivos em 

termos globais e inovar os meios de comercialização entre eles. Neste contexto, uma das áreas 

da empresa que passou a ter relevância estratégica na gestão empresarial foi o marketing, 

sendo a área recordista de produção de trabalhos científicos nos cursos de Administração no 

continente americano na segunda metade do século XX, ficando ela encarregada de fazer a 

adaptação dos produtos, preços, canais de distribuição e composto promocional às 

necessidades dos consumidores, com o objetivo de aumentar a competitividade, passando a 

existir os primeiros estudos sobre orientação para o mercado e para o consumidor, conforme 

será destacado no tópico a seguir. Falar do MIX de Marketing. 

Assim, as opiniões dos consumidores, não estão apenas na etapa final da cadeia 

produtiva, mas também no início. A informação dos consumidores é cada vez mais útil tanto 

para organizar a produção, como campanhas de marketing, de forma a diferenciar dos 

concorrentes. As empresas estão interessadas em saber  quais são as necessidades, gostos, 

vontades e pensamentos dos consumidores, sendo este processo relevante para o 

posicionamento das empresas no mercado assim como para a compreensão do papel do 
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consumo no sistema de produção, desde que o indivíduo se transforma em um elemento 

indispensável para a produção e em um agente ativo no sistema econômico.  

 

2.6.6 Orientação Para o Mercado e Consumidor 

 

Diversos autores, a exemplo de (KOTLER, 1994; LEVITT, 1986) consideram que a 

orientação para o mercado, também chamada de orientação para marketing, consistiria na 

essência da filosofia empresarial imprescindível para se conquistar e reter mercados, uma vez 

que a descoberta dos desejos e necessidades do consumidor bem como o movimento das 

tendências do micro e macro ambiente, principalmente focando a concorrência, pode 

contribuir para criar uma diferenciação competitiva
43

.  

Portanto, uma mudança de foco da atuação das empresas seria imprescindível, 

passando de abordagens conhecidas como “orientação para o produto”, “orientação para a 

produção” e “orientação para vendas” para uma nova filosofia empresarial, denominada 

consumidor, passa a ser percebida por diversas denominações na literatura, sendo chamada 

por alguns autores de “orientação para marketing” ou “orientação para o mercado”
44

 

(KOTLER, 1994) ou mesmo de “orientação para o consumidor” (DESPHANDÉ e 

WEBSTER, 1989). Kotler (1994, 1995) afirma que uma organização orientada para o 

mercado é aquela na qual os três pilares do conceito de marketing, ou seja, foco no 

consumidor, marketing coordenado e lucratividade, se manifestam operacionalmente.  

                                                 
43

 O modelo das cinco forças competitivas de Michael Porter ou como é chamada de Teoria da Firma preconiza 

que existem cinco forças que impactam a rivalidade entre os concorrentes ou competidores como o autor os 

denomina. São elas: Threat of new entrants (ameaças de novos entrantes); Barganing power  of  suppliers (poder 

de barganha dos fornecedores); Barganing power  of  buyers (poder de barganha dos fornecedores) ; Threat of 

substitutes (ameaça de produtos e serviços substitutos) e a força central, para qual convergem todas as outras a 

rivalery among existing competidores (rivalidade existente entre novos entrantes ou concorrentes). 

Adicionalmente a isso, a vantagem competitiva pode se dar de duas formas: Menor preço ou diferenciação 

(PORTER, 2005). 
44

Foi originalmente definida como uma cultura de nível organizacional - um conjunto de valores e crenças sobre 

colocar o consumidor em primeiro lugar (DESPHANDÉ e WEBSTER, 1989). Os mesmo autores (1989, p. 27) 

definiram que “orientação para o consumidor é o conjunto de crenças que põe o interesse do consumidor em 

primeiro lugar, embora não excluindo aqueles de todos os demais participantes como proprietários, 

administradores e empregados, de forma a desenvolver uma empresa lucrativa no longo prazo” (p. 27). Esta 

definição é coerente com a implementação do conceito de marketing, pois foca o cliente, ressalta a ação 

integrada de todos os participantes da organização e busca a lucratividade em longo prazo. O mesmo autor 

(1999, p. 6) conclui: “pode-se pensar no constructo orientação para o mercado como operando em três níveis: 

como uma cultura (um conjunto compartilhado de valores e crenças que colocam o cliente em primeiro lugar); 

como uma estratégia (criando continuamente valor superior para os clientes da empresa); e como táticas (um 

conjunto de processos e atividades interfuncionais dirigidos a criação e satisfação de clientes)”. 
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Quando se fala em exclusividade
45

, diferenciação ou singularidade, ou mesmo nos 

termos da administração muito usados por Michael Porter (1989) como diferencial 

competitivo ou mesmo em vantagens competitivas, os focos são geralmente em produtos, 

processos e serviços, ou mesmo nas perspectivas do consumidor. Assim, devido à produção 

em massa e escalonar, os produtos se tornaram cada vez mais iguais e, devido à globalização, 

os indivíduos cada vez mais desiguais, percebendo-se claramente as mudanças de hábitos e 

costumes do consumidor, assim como o regionalismo, que se moldou a alguns 

comportamentos pós década de 90, procurando se diferenciar no mercado, seja através do 

surgimento dos novos guetos, tribos e costumes citadinos ou mesmo através da sua 

singularidade, como forma de identidade que o difere dos demais seres e consumidores. 

Assim, as empresas dos diversos setores da economia criaram condições de se adaptar a este 

novo perfil de consumidor: exigente e que deseja se destacar pela individualidade e 

exclusividade, passando a ser usada a segmentação na definição das suas estratégias de 

marketing.  

Como dito, as razões para aplicação destes conceitos residem na necessidade de se 

tornar diferente e também uma reação à produção em massa e consequente implementação da 

proposta de individualização da oferta, como fruto do reconhecimento da heterogeneidade das 

preferências dos consumidores (FREITAS; HEINECK, 1998). 

Tal reconhecimento se deu tanto nos países desenvolvidos como naqueles ditos em 

desenvolvimento. Nos primeiros aconteceram devido ao aumento generalizado do poder 

aquisitivo da população e o consequente aumento do seu poder discricionário de compra 

(ENGEL et al., 1968). Já em países em desenvolvimento, como o Brasil, Januzzi (1997) 

analisa os dados demográficos e econômicos da população e suas associações com as decisões 

das estratégias do mix de marketing (ou 4p’s, ou composto de marketing), enquanto defende 

que no atual estágio de competitividade das empresas brasileiras, é extremamente importante 

estudar as características qualitativas e quantitativas do consumidor, a fim de identificar 

oportunidades de mercado (FREITAS e HEINECK, 1998). Em ambos, os processos de 

globalização da economia tiveram impactos econômicos, sociais, políticos e culturais. 

 

2.6.7 Segmentação de Mercado 

A concepção antiga de produção em série e em escala considerava que a adoção de 

uma estratégia de produto único, principalmente no setor industrial, propiciaria uma redução 

de custos que poderia ser repassada aos preços, possibilitando assim, a criação de um amplo 

                                                 
45

 A excusividade é entendida como a manifestação de um processo de individualização dentro da sociedade; a 

capacidade de escapar do controle do grupo, embora isto não seja feito. Neste caso a distinção não significa ser 

distinto de um grupo e mover-se para outro, mas, para distinguir-se do resto dos indivíduos. Nesta perspectiva, 

cada pessoa é uma unidade de consumo. 
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mercado para o produto, conforme visto aqui e em outros capítulos. Assim sendo, ignorava-se 

a existência de distintos grupos de consumidores, com perfis socioeconômicos e pessoais 

singularizados e com diferentes necessidades e exigências em relação ao produto ou ao 

serviço que adquiriam. 

Autores como Chér (2002) e Dornelas (2001, 2005) afirmam que os novos 

empreendimentos nos diversos ramos e segmentos da economia (mais especificamente o 

segmento de vestuário) devem inovar através da comercialização de produtos diferentes e 

customizados, a fim de criar um nicho de mercado com foco em determinados perfis, mesmo 

porque por serem pequenos e micro empresários, não terão aporte de capital nem 

infraestrutura para competir com preços equivalentes com as grandes lojas, como é o caso das 

gigantes brasileiras: Marisa, Esplanada, Riachuelo, Renner, C&A, dentre outras. 

Adicionalmente a isso, (PORTER, 2005) acrescenta o pressuposto de que a vantagem 

competitiva pode se dar de duas formas: pelo menor preço (low coast) ou diferenciação 

(diferentiattion).  

Do ponto de vista do consumidor, aquelas cenas que se vê um mesmo produto 

consumido e usado por várias pessoas (aquele caso clássico em que n’uma festa, se percebe 

vários consumidores com a mesma blusa, calça ou sapato), o que constrange e causa uma  

certa  “vergonha” naqueles que usam. Paradoxalmente, os modelos únicos, causam desejos no 

consumidor de estar usando um produto exclusivo, que somente ele possui, entretanto, precisa 

pagar o preço pela exclusividade, sem considerar outro aspecto muito importante que é o 

símbolo da marca e mesmo a qualidade intrínseca. Assim, conforme visto na presente 

pesquisa, não somente a qualidade dos produtos e serviços impactam nos preços, mas, 

também a exclusividade, sendo estas características marcantes dos consumidores de produtos 

dito “em massa” e aqueles que buscam customização como um símbolo que os diferencia 

perante os demais, adentrando na discussão do hedonismo e dos símbolos. 

Exemplificando o exposto logo acima, à partir do final dos anos sessenta, o 

pensamento das empresas passa a trilhar pelo marketing, que evoluiu de modo a considerar o 

mercado não mais de uma forma única e homogênea, mas como um composto de distintos 

segmentos, cujos consumidores definitivamente haviam mudado o seu perfil, de acordo as 

características culturais, econômicas sociais e das “diversas tribos” a que pertenciam , de onde 

se deveria desenvolver estratégias específicas  e pontuais para atender, preferencialmente, 

aqueles grupos de clientes avaliados como mais atrativos para o consumo, ou mesmo aqueles 

que tinham demandas reprimidas e distintas, diagnosticados através de pesquisas 
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mercadológicas e estratégias  de marketing para aproveitar as novas oportunidades de 

mercado.  

Sendo assim, a estratégia de segmentação de mercado tem como pressuposto a 

existência de um mercado heterogêneo, caracterizado pelas demandas também diferentes, que 

compõem distintos segmentos de mercado. Sua adoção implica na identificação de classes de 

consumidores que se constituem em possíveis segmentos alvos da empresa e que norteiam as 

estratégias mercadológicas no sentido de satisfazer a demanda dos segmentos escolhidos. 

Segundo Porter (1986), as empresas que focam nestes segmentos devem atendê-los de forma 

mais efetiva e eficiente do que os seus concorrentes que estão competindo de forma mais 

ampla. Conforme indicado em estudos, que certamente serão esclarecidas nesta pesquisa de 

campo, as estratégias de segmentação estão em lojas ditas de “grife”, sendo que a grande 

maioria elas estão instaladas em shoppings centers e galerias, porém, embora em menor 

quantidade, estão presentes também em lojas do mercado dito tradicional, ou lojas de rua e em 

lojas virtuais. 

Segundo Green e Krieger (1991), a segmentação de mercados é um dos conceitos mais 

pesquisados de marketing, tendo evoluído significativamente desde os estudos de Smith 

(1956). À partir destes estudos, outros diversos autores fizeram importantes contribuições 

para o amadurecimento na literatura dentro desta área. Assim, durante a evolução da 

bibliografia, Freitas e Heineck (1998) elencam alguns preceitos básicos que formam os 

princípios fundamentais da segmentação: 

1) Heterogeneidade na preferência dos compradores por produtos e serviços (que pode ser 

relacionada à variáveis pessoais e características demográficas, psicográficas, uso do produto, 

lealdade a marcas) ou à variáveis situacionais (chegada de um filho, tipo de refeição na qual a 

bebida a ser escolhida será consumida) e suas interações; 

2) As empresas podem reagir à heterogeneidade das preferências através da modificação no 

que se convencionou chamar de composto, 4p’s ou mix de marketing: Product (produto ou 

serviços); price (preço); place (distribuição) e promotion (propaganda\publicidade\promoção); 

3) A modificação do composto de marketing do produto de uma empresa inclui a adição ou 

ainda a extinção de produtos de linha, bem como o reposicionamento das ofertas atuais. Isto 

faz com que a segmentação de mercado e o posicionamento do produto estejam 

intrinsecamente relacionados, à medida que compradores e vendedores buscam um equilíbrio 

ótimo que melhor atenda a relação entre satisfação das necessidades e alcance dos lucros.  

Metodologicamente falando, para montar as estratégias de segmentação, precisa 

estudar a técnica estatística mais recomendada, assim como as variáveis que devem ser 
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utilizadas para a formação dos grupos. Em relação à base, as variáveis mais frequentemente 

utilizadas para segmentação do mercado de consumo são classificadas como: geográficas, 

demográficas, psicográficas, aspectos do produto e variáveis comportamentais (KOTLER, 

1998). Assim, não atentando à segmentação do mercado, mas para a pesquisa em questão 

estas bases também serão utilizadas nos questionários fechados.  

Além destas variáveis, outras menos usuais foram usadas em teste para a criação de 

grupos mais homogêneos de compradores. É o caso de um esforço de pesquisa conduzido por 

Fine (1980), que segmenta o mercado baseado nos objetivos do consumidor, que segundo ele 

seria o precursor de qualquer comportamento observado, afirmando que esta variável é mais 

indicada do que o uso das variáveis clássicas. 

Para Woo (1998) as variáveis demográficas, embora sejam as mais frequentemente 

utilizadas para segmentação, não são as mais indicadas, visto que os grupos formados a partir 

de variáveis demográficas são assumidos como refletindo padrões de consumo, o que não 

necessariamente é verdade. Para o mesmo autor (1998), não é possível se tomar nenhuma 

decisão direta sobre a implementação das estratégias de marketing, já que não se faz uma 

associação clara entre preferências e consumidores. Kotler (1984) aponta que definida a base 

para divisão dos grupos, as demais etapas seguintes propostas para o processo de segmentação 

são a escolha do segmento-alvo e o posicionamento de mercado.  

À guisa da conclusão deste capítulo denominado de Sociedade do Consumo e o 

Comportamento do Consumidor que hora se finda, contendo 64 páginas, buscou-se 

compreender as relações existentes entre indivíduos (consumo individual) e o consumo, assim 

como seu conceito e classificação, a fim de retratar o termo central, cerne deste estudo.Ainda 

neste capítulo, buscou-se conhecer os significados dos objetos na vida das pessoas, assim 

como precedentes ou determinantes do consumo. 

Abordou a Sociedade do Consumo, os desejos, necesjos e as necessidades e os 

excessos que trazem patologias para os consumidores e, em boa parte das vezes, compromete 

a natureza. Buscou-se também entender o comportamento do consumidor  as  questões 

inerentes a inovação, satisfação, lealdade, fidelização e custos de mudança, visto que esta 

última palavra traduz a importância deste presente estudo, face à mudança de paradigmas 

entre os velhos e novos formatos do varejo. Registrou-se também a importância das pesquisas 

realizadas por Fishbein e Ajzen sobre o tema.  

Apresenta-se no próximo capítulo, o Empreendedorismo no contexto dos negócios e 

dos consumo, cujo foco está voltado para um outro grupo de agentes presentes nesta pesquisa, 

os Empresários-Empreendedores. 
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CAPÍTULO 3 – O EMPREENDEDORISMO NO CONTEXTO DO CONSUMO NO 

COMÉRCIO VAREJISTA 

 

Não se aprende nada senão pela experiência. A soberania de um 

homem está no culto da ciência. 

 

Francis Bacon 

 

O presente capítulo aborda o empreendedorismo no Brasil e no Mundo, como forma 

de contextualizar o comportamento dos empresários e também consumidores. Faz uma 

viagem histórica entre os correntes filosóficos e econômicas do empreendedorismo, 

principalmente na Escola Clássica e Behaviorista, estudando os seus postulados e 

contribuições para o varejo. Assim, o capítulo 3 é de importância incontestável para entrar nas 

discussões dos tradicionais e novos formatos de varejos, os quais perpassam por 

entendimentos gerais e pontuais das correntes que são aborígenes no pensamento 

mercantilista e as relações entre aparelho ofertante e demandante, imprescindíveis para o 

estudo do consumo entre os vários agentes econômicos. 

Adicionalmente a isso e, como uma das partes entrevistadas e pesquisadas neste 

trabalho são os empreendedores e empresários (conforme já visto no capítulo 1, quando versa 

sobre os pioneiros(tropeiros), em especial os miguelenses que aqui estiveram trazendo não 

somente mascates, como também trocas culturais e informações, o empreendedorismo aborda 

de maneira crucial o estudo do desenvolvimento regional, vocações, oportunidades de 

negócios e ajuda a entender o contexto do consumidor individual e coletivo frente às novas e 

tradicionais formas de se consumir no mercado. 

Pelo exposto, o presente capítulo está formatado da seguinte forma: A primeira seção 

trata de conhecer o Empreendedorismo como Alavanca do Desenvolvimento dos Negócios 

Varejistas; A segunda seção faz uma retórica pela história e surgimento do neologismo. Logo 

a seguir, vem as Questões Conceituais do Empreendedorismo. A quarta seção aborda as 

Correntes do Empreendedorismo. A penúltimo faz uma co-rrelação com a Inovação, tópico 

discutido no capítulo anterior, dentro de outro viés, neste caso na Concepção Schumpeteriana. 

Por fim, são apresentadas as formas de empreender nas atividades comerciais, quer sejam 

atacadistas ou varejistas, que seriam por oportunidade (voluntário) versus necessidade 

(involuntário). 

Após esta breve introdução e, de acordo com Blecher (1996), o processo de 

modernização do comércio, tendo por base as grandes organizações varejistas, está em pleno 
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desenvolvimento. Os sistemas mais modernos de vendas de produtos de vestuário e calçados a 

varejo, como hipermercados, lojas de departamentos, lojas de conveniência e shopping 

Centers, estão aumentando sua participação no mercado brasileiro. No momento, devido ao 

grande crescimento da concorrência, inclusive estrangeira, não basta somente uma 

administração eficiente; é preciso antecipar as tendências do mercado, conhecer o perfil do 

consumidor e satisfazer os clientes da melhor maneira e, se possível, superar suas 

expectativas, corelacionando e comparando os velhos e tradicionais modelos de ofertar bens e 

serviços - como no mercado a céu aberto – com os novos formatos do varejo. 

Apesar das diversas concepções desenvolvidas ao longo do tempo sobre o 

empreendedorismo, a gestão de negócios e o consumo, vale dizer que muito longe ainda estão 

de explicar a tamanha complexidade deste importante campo do conhecimento. O 

desenvolvimento de um processo de entrepreneurship, enquanto fenômeno de surgimento de 

novos empreendedores e novos negócios é um desafio para os organismos de intervenção, 

tanto governamentais como empresariais ou de demais setores ligados a ações de 

desenvolvimento (DORNELAS, 2001). Sabe-se que as MPE’s, enquanto organizações 

legalmente constituídas representam em torno de 90% do número total de empresas 

registradas no Brasil, sendo responsáveis por aproximadamente 78,7% dos empregos gerados 

e 55% do PIB nacional (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, 2013). 

Além destes indicadores, a GEM (Global Intrepreneurisp Monitor) divulgou que o Brasil 

ocupou em 2013, o 12º lugar em empreendedorismo no mundo, com uma TAE de 10,23%.  

Para Dornelas (2001), vem acontecendo a revolução do empreendedorismo e o 

momento atual pode ser chamado de a era do empreendedor.  

[...] os empreendedores estão eliminando barreiras comerciais e culturais, 

encurtando distâncias, globalizando e renovando os conceitos econômicos, criando 

novas relações de trabalho e novos empregos, quebrando paradigmas e gerando 

riquezas para a sociedade (DORNELAS, 2001, p. 21). 

 

Apesar da importância dada por vários autores (SCHUMPETER, 1982; CARMO-

NETO, 1995; DOLABELA, 1999a; FILION, 1999a; BROCKHAUSS, 2000; DORNELAS, 

2001) sobre a relevância do tema, como campo de estudo acadêmico, o empreendedorismo é 

muito novo; pode-se dizer que tem cerca de três décadas. Considera-se que ainda está em fase 

pré-paradigmática e que demorará algum tempo para atingir uma base científica, apesar de ser 

um campo efervescente em termos de pesquisas e publicações (FILION, 1999a; DOLABELA, 

1999a).  

Parece ser consensual entre os pesquisadores da área que o empreendedorismo pode 

ser uma ferramenta de condução ao desenvolvimento econômico, gerando e distribuindo 
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riquezas e benefícios para a sociedade. Para tanto, faz-se necessário implantar ações, na esfera 

pública e privada, que promovam o seu fomento e desenvolvimento. Deste modo, a 

concepção e adoção de políticas públicas de apoio e suporte à criação de empresas, 

abrangendo práticas econômicas, legais, tributárias, de financiamento e incentivo a áreas 

como educação, ciência e tecnologia, etc. revelam-se indispensáveis.  

 

3.1 EMPREENDEDORISMO: ALAVANCA DO DESENVOLVIMENTO DO VAREJO 

 

Empreendedorismo é um neologismo utilizado para designar os estudos relativos ao 

empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades, seu universo de atuação. 

Para Dornelas (2005) e Fillion (2000), existem inúmeras formas de empreendedorismo: o 

corporativo (diz respeito à abertura e/ou estruturação de negócios); o empreendedor na 

carreira e profissão; o empreendedor interno (como colaborador de uma empresa, com 

propósito de contribuir para a evolução do empreendimento e ascensão na carreira, conhecido 

no domínio público como: “mesmo sendo empregado, pensa e age como patrão”); o 

empreendedor familiar (sucessão de empresas familiares); o empreendedor político; o 

empreendedor social (Muitas pessoas representam papeis empreendedores criando ou 

inovando uma atividade voluntária) e o empreendedor educacional, dentre outros.  

Já para Filion (2000) empreendedores são pessoas que criam riquezas e a sociedade 

deve estar apta a reconhecê-los e apoiá-los. Há muitas novas formas de empreendedorismo, 

incluindo o auto-emprego e negócios familiares, proprietários gerentes de pequenas empresas; 

operadores de microempresas e os chamados autônomos. Acrescenta o mesmo autor (2000) 

que, o número de empresas na sociedade moderna está crescendo, contudo, o seu tamanho 

está decrescendo, reduzindo - boa parte delas - ao espaço próprio ou Self-space.  

Quadro 6 – Resumo dos principais Tipos de Empreendedorismo (Carreiras Empreendedoras). 

TIPOS DE 

EMPREENDEDOR 

ENTENDIMENTO DO TERMO  

Intrapreneurs Empreendedores internos, ou seja, empregados empreendedores. Aquelas 

pessoas que empreendem seus atributos na própria empresa onde trabalha e 

vislumbra nela, oportunidades de crescimento para ambos. 

Extrapreneurs   Empreendedores que iniciam no ramo/negócio como empregado, para a partir de 

então aprenderem e adquirirem habilidades e competência a fim de montarem o 

próprio negócio 

Entrepreneurs Empresários comporativos de qualquer  ramo ou atividade. 

Spin-offs Instituições, universidades e centros tecnológicos que desenvolvem pesquisas e 

experimentos e as colocam à disposição do mercado. Como sociedade, são 

investidos bilhões de dólares para apoiar a pesquisa tecnológica. 

Supportpreneurs Empreendedores consultores que dão suporte e consultorias a negócios. 

Interpreneurs Empreendedores seriais que atuam em grupo e empresas denominadas holding. 

Networkpreneurs Empreendedores em rede de negócios - Diante da globalização, um crescente 
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número de pequenos negócios está aderindo às redes. 

Negopreneurs Empreendedores de negócios ou business. 

Familypreneurs Empreendedores em negócios de família e sucessão familiar. 

Technopreneurs Empreendedores de tecnologia e sistemas de informação 

Ecopreneurs Empreendedores em ecologia. 

Gerontopreneurs   Empreendedores que desenvolvem projetos e atividades voltados às pessoas da 

terceira idade: entretenimento, saúde e lazer. 

Coopreneurs Empreendedores em negócios cooperativos - A cooperativa proporciona uma 

alternativa para a criação, gerenciamento e desenvolvimento. 

Groupreneurs Empreendedores de consórcio de quaisquer natureza. 

Sociopreneurs Empreendedores sociais e atividades voluntárias, voltadas ou não para a 

caridade (comum no terceiro setor). 

Webpreneurs Empreendedores em Tecnologia de informação 

Fonte: Fillion, 2000. 

 

3.2 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS 

 

Analisando as perspectivas históricas, acredita-se que o Empreendedorismo surgiu na 

França em meados do século XVII e XVIII e teve seu objetivo principal em designar pessoas 

que, apresentavam algumas habilidades e competências específicas, voltadas para criação e 

gerencia de um determinado negócio, a fim de alcançar resultados positivos (FILLION, 

2000). 

A história do conhecimento sobre o empreendedorismo não é recente. Pode-se dizer 

que desde os primórdios da humanidade, a ação humana era organizada de maneira a realizar 

tarefas coletivas, o que exigia a manifestação de empreendedores, desde então. Dessa 

maneira, a investigação sistemática desse tema passou a ser desenvolvida por volta do século 

XX, por meio de abordagens econômicas sobre a origem de novas empresas. A partir dessas 

abordagens, o empreendedorismo vem sendo o foco de um número cada vez maior de 

estudos.  

No Brasil o empreendedorismo tem a sua década áurea em 1990, após uma maior 

abertura da economia do país, com o então Presidente Fernando Collor de Melo. Porém com 

muitas dificuldades, pois os empreendedores, não possuíam conhecimentos suficientes para 

administrar de maneira eficiente seus negócios, foi então que, com o objetivo de dar suporte 

aos novos empreendimentos, surgiu o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE. Neste sentido, Dornelas (2005, p. 26) comenta: 

 

O movimento do empreendedorismo no Brasil começou a tomar forma na década de 

1990, quando entidades como SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para Exportação de Software) 

foram criadas. Antes disso, praticamente não se falava em empreendedorismo e em 

criação de pequenas empresas.  
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Nos últimos dez anos, tem-se observado um crescente e significativo interesse pelo 

empreendedorismo, um fenômeno que modifica as condições correntes do mercado através da 

introdução de algo novo e diferente em resposta a necessidades percebidas. No Brasil, a 

preocupação com a criação de empresas que consigam subsistir e reduzir o alto índice de 

falência de novos negócios pode ser a razão pela qual o tema do empreendedorismo assume 

uma abrangência crescente no âmbito do governo, das entidades de classe, de instituições de 

apoio e da própria academia (DRUCKER, 1987; FILION, 1999; DORNELAS, 2001). 

O Relatório do GEM (2002) estabelece uma relação entre empreendedorismo e 

desenvolvimento ao afiançar que o empreendedorismo faz a diferença para a prosperidade 

econômica e que um país sem altas taxas de criação de novas empresas corre o risco de 

estagnação econômica. Por isso, diz-se que, nos países em desenvolvimento, o 

empreendedorismo pode dar uma grande contribuição para a criação de novos postos de 

trabalho.  

Para Leite (2000), a chave para o sucesso do empreendedorismo é a combinação da 

tecnologia com o mercado, isto, é, entender, antecipadamente, os desejos e necessidades dos 

clientes melhor do que os concorrentes e assegurar que recursos adequados serão alocados 

para o desenvolvimento e lançamento destes produtos/serviços. As opiniões são paradoxais - 

em determinados momentos – complementares. 

 

3.3 QUESTÕES CONCEITUAIS: EMPREENDEDORISMO  

 

Quanto às questões conceituais, Pode-se observar que, definir empreendedorismo 

não é uma tarefa fácil, e sim bastante complexa, já que esse fenômeno apresenta múltiplas 

dimensões para serem estudadas e discutidas. Por isso, atualmente, ainda não há um consenso 

entre os teóricos sobre uma única definição do empreendedorismo. Encontra-se então na 

literatura, a existência de distintas percepções acerca dessa temática, concebidas por vários 

autores. Tal fato pode ser justificado devido à produção científica sobre o tema ser recente. 

Vários são os autores que discutem esta temática, e cada um ao seu modo de pensar, o 

conceitua. 

Numa revisão dos conceitos no termo empreendedorismo, Dolabela (1999 a) e 

Fillion (1999 a) verificou que muitos pesquisadores têm formulado suas próprias definições 

propondo novos conceitos e muitas vezes abandonando outros que vinham sendo utilizados. 

Aponta ainda para a existência da pulverização de conceitos, ambiguidade, imprecisão e 
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redundância conceitual quanto ao entendimento do termo. Este problema básico, certamente, 

afeta a capacidade de se gerar conhecimentos cumulativos sobre o fenômeno. 

O domínio dos estudos sobre empreendedorismo está distante de qualquer consenso 

quanto à própria definição do conceito e de como mensurá-lo, visto que não existe ainda 

nenhuma teoria econômica nem modelo econômico que explique o desenvolvimento a partir 

da função empreendedora. Em trabalhos anteriores, Fillion (1999) e também Dolabela (1999) 

descrevem que os economistas que se interessaram pelos empreendedores estão normalmente 

à margem e não pertencem ao corpo central do pensamento econômico. O estado da arte nesta 

área de pesquisa  aponta os inúmeros problemas e controvérsias que marcam os estudos, bem 

como as tentativas de aplicação dos seus resultados, sendo compreensível, assim, que a área 

seja marcada por profundos problemas conceituais, visto que se trata de um tema transversal e 

que, sofre interferências de várias áreas do conhecimento, a exemplo da filosofia, 

administração, economia, dentre outros. Estes estudos realizados diversificaram-se 

amplamente.  Neste contexto, Fillion (1999) acrescenta que dessas definições, fica claro que 

não existe um verdadeiro consenso com relação à definição do termo Empreendedorismo. 

Quanto à origem do termo, Dolabela (1999a, p. 47) comenta que empreendedorismo 

ou empreendedor são substantivos derivados do verbo empreender que, por sua vez, tem sua 

origem na forma verbal latina imprehendo ou impraehendo que significa “tentar executar uma 

tarefa”. A propósito, vale ressaltar, como informação, que o substantivo empreendedor 

aparece pela primeira vez em texto escrito em língua portuguesa no ano de 1563 no livro 

Imagem da Vida Christam . 

Na concepção de Alfredo (2009), “A palavra empreendedor é derivada da palavra 

francesa entrepeneur, que foi usada pela primeira vez em 1725, pelo economista irlandês 

Richard Cantillon para designar o ‘indivíduo que assumia riscos (pg)’. Embora a palavra 

tenha quase três séculos de existência, a origem do empreendedorismo se perde no tempo”. 

Filion (2000 apud GOMES, 2006) tem este mesmo entendimento quando afirma que 

a origem desse conceito está nas obras do banqueiro e economista Richard Cantillon (1680-

1734), com alicerce conceitual da cartilha dos economistas clássicos. Em seu livro, Mulheres 

Empreendedoras, (CERQUEIRA et al., 2000 apud GOMES, 2006, p. 31) acrescenta ainda 

que: 

 

Cantillon chamou de empreendedores àqueles indivíduos que compravam matérias-

primas (geralmente um produto agrícola ou comoditties [grifo nosso]) por um preço 

certo e as vendiam a terceiros a preço incerto, depois de processá-las, pois 

identificava uma oportunidade de negócio e assumiam riscos. Ele entendia, no 
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fundo, que se o empreendedor lucrara além do esperado, isto ocorrera porque ele 

havia inovado: fizera algo de novo e de diferente. 

 

O conceito de empreendedorismo foi inicialmente utilizado por Joseph Schumpeter 

em 1950, esse autor foi responsável por projetar de maneira mais profunda o tema, 

associando-o definitivamente aos conceitos de inovação e desenvolvimento humano, além de, 

no início e consolidação da revolução industrial, ocorrer, de fato, a vinculação do termo 

empreendedor a conceitos econômicos, tais como: negociação incerta ou de risco e lucro. A 

partir de então, com o conceito de inovação integrado à característica do empreendedor, 

exigiu do indivíduo uma visão mais holística do ambiente em geral para que então pudesse 

desenvolver novos produtos, um novo serviço ou até mesmo métodos para modificar uma 

nova estrutura organizacional. Pois, criar algo novo é, sem dúvida, uma das tarefas mais 

difíceis para o empreendedor.  

Os estudiosos do século XX, que pertenciam a várias áreas de conhecimento, 

passaram a pesquisar então, o empreendedorismo, produzindo novos conhecimentos sobre 

essa atividade e também sobre empreendedor, que é o agente e executor do 

empreendedorismo. De acordo com as reflexões, foram se revelando outras dimensões do 

empreendedorismo e seu agente, além da vertente econômica, que já era estudada, outros 

aspectos em torno de seu significado foram surgindo, como os padrões de comportamento, 

traços de personalidade, criatividade, persistência e capacidade de influenciar outras pessoas, 

dentre outros. Esse processo verificado no século XX foi, até o momento, uma agregação de 

aspectos significativos ao termo estudado. 

Dito isso, percebe-se claramente que a literatura sobre empreendedorismo há muita 

confusão e paradoxo a respeito da definição do termo “empreendedor” (FILLION, 1999). 

Pode-se aceitar que o empreendedorismo consiste no fenômeno da geração de negócio em si, 

relacionado tanto com criação de uma empresa, quanto com a expansão de alguma já 

existente, a exemplo do desenvolvimento de uma unidade de negócio no contexto da grande 

corporação. Tanto no ato da criação de negócios como nas empresas já existentes, o 

empreendedorismo é voltado para a busca e exploração de oportunidades, tendendo a acelerar 

a expansão dos empreendimentos, o progresso tecnológico e a geração de riqueza (DEGEN, 

1989). 

Kirzner apud Dornelas (2001, p. 18) afirma que “O empreendedor é aquele que cria 

um equilíbrio, encontrando uma posição clara e positiva em um ambiente de caos e 

turbulência, identificando as oportunidades na ordem presente”. Já Para Dornelas (2001, p. 

17), “o Empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, se antecipa aos fatos e tem 
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uma visão futura da organização.” Na concepção de Schumpeter (1982) o empreendedor é 

como motor da Economia, o agente de inovação e mudanças capaz de desencadear o 

crescimento econômico, e defini-o como: “aquele que destrói a ordem econômica existente 

pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação das novas formas de organização 

ou pela exploração de novos recursos e materiais” (p. 50).  

Em sua obra, Dolabela (2000) comenta que o Empreendedorismo envolve uma 

atitude pessoal ou coletiva de inquietação, ousadia e pro atividade, que fornece aos sujeitos a 

possibilidade de autoria nas diferentes modalidades de carreiras profissionais. Formar 

empreendedores é equipar aqueles que visam transformar a sua realidade e encontrar o seu 

talento. Para este mesmo autor, (1999a, p. 43) empreendedor é o sujeito que se “dedica à 

geração de riqueza, seja na transformação de conhecimentos em produtos ou serviços, na 

geração do próprio conhecimento ou na inovação em áreas como marketing, produção, 

organização, etc.”. 

 Já Filion (1991, p. 64) define empreendedor como “alguém que concebe, desenvolve 

e realiza visões.”. Perecebe-se que se trata de vários dialetos que compõem um só idioma. A 

este respeito, conforme dito anteriormente, acredita-se que, atualmente ainda não há um 

consenso entre os teóricos sobre uma única definição do empreendedorismo. 

 

3.4 CORRENTES DO EMPREENDEDORISMO  

 

Ao longo dos anos de estudos, foram criadas duas correntes distintas que buscavam 

explicar o empreendedorismo, com o intuito de unir todos os conceitos estudados por diversos 

autores, que foram: a corrente dos economistas da corte liberal e a corrente dos psicólogos ou 

comportamentalistas. A corrente economista foi baseada nos estudos de Richard Cantillon, 

Jean Baptist Say e Joseph Schumpeter. Já os estudos comportamentalistas estão muito 

presente nos trabalhos de McClelland. Os quadros 7 e 8 logo abaixo, sumarizam as linhas e 

estudos do pensamento a respeito do tema em questão: 

Quadro 7 – Visão dos Economistas Clássicos 

Richard 

Cantillon 

(1680-1734) 

Banqueiro e economista do século XVIII que se interessava por gestão de empresas. Seu 

Ensaio sobre a Natureza do Comércio em Geral  publicado em 1755, expõe as contradições do 

mercantilismo. É considerada a mais sistemática exposição dos princípios econômicos que se 

fez antes de A Riqueza das Nações, o que o torna precursor de Adam Smith. O interesse de 

Cantillon pelos empreendedores não era um fenômeno isolado , harmonizava-se com o ideário 

dos pensadores liberais da época que exigiam, entre outros, liberdade plena para que cada um 

pudesse tirar o melhor proveito dos frutos de seu trabalho. O empreendedor (“entrepreneur”) 

na obra de Cantillon era aquele que adquiria a matéria-prima por um determinado preço certo 

e revendia esta a um preço incerto. Ele entendia que, se o empreendedor obtivesse lucro além 

do esperado, isto ocorrera porque ele teria inovado. Desde o século XVIII já associava o 
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empreendedor ao risco, à inovação e ao lucro, ou seja, eles eram vistos como pessoas que 

buscavam aproveitar novas oportunidades, vislumbrando o lucro e exercendo suas ações 

diante de certos riscos. Diversos economistas mais tarde associaram, de um modo mais 

contundente, o empreendedorismo à inovação e procuraram esclarecer sobre a influência do 

empreendedorismo no desenvolvimento econômico. Revelou-se como um homem em busca 

de oportunidades de negócios, preocupado com o gerenciamento inteligente de empresas e a 

obtenção de rendimentos otimizados para o capital investido. 

Jean-

Baptiste Say  

(1767-1832)  

 

Economista clássico francês, Professor do Cóllege de France, que assim como Chantillon se 

interessava por gestão de empresas e também divulgador da obra de Adam Smith. Jean-

Baptiste Say, autor da célebre Lei de Say, também conhecida como Lei dos Mercados (1803), 

estabelece que a oferta cria sua própria demanda, impossibilitando uma crise geral de 

superprodução. De acordo com esse conceito de equilíbrio econômico, a soma dos valores de 

todas as mercadorias produzidas seria sempre equivalente à soma dos valores de todas as 

mercadorias compradas. Em consequência, a economia capitalista seria perfeitamente auto-

regulável, não exigindo a intervenção estatal. 

Considerou o desenvolvimento econômico como resultado da criação de novos 

empreendimentos e elaborou uma teoria das funções do empresário, atribuindo-lhe um papel 

de especial importância na dinâmica de crescimento da economia. O empresário de Say é 

representado como aquele que, aproveitando-se dos conhecimentos postos à sua disposição 

pelos cientistas, reúne e combina os diferentes meios de produção para criar produtos úteis. 

Say foi considerado um visionário do século XIX pois para ele não existiam limites para o 

enriquecimento de uma nação. O bem-estar de um país dependia da sua população ativa, do 

progresso técnico, do dinamismo de seus empresários. 

Para ele, transferir recursos econômicos de um setor de produtividade mais baixa para um 

setor de produtividade mais elevada e de maior rendimento, possibilitaria o equilíbrio 

financeiro da empresa e o máximo de lucros e de vendas. Defendia a ideia de que alguém que 

inova e é agente de mudanças. 

Joseph 

Shumpeter 

O processo de desenvolvimento econômico se passa em uma trilogia, cujas variáveis e 

atributos principais são: o empresário inovador, o crédito bancário e as inovações 

tecnológicas, sendo, portanto, o empreendedor um importante agente de criação de novos 

negócios e, consequentemente, de desenvolvimento econômico. 

A ausência de novas combinações, de crédito bancário e empreendedores é, segundo 

Schumpeter (1982) o fator limitante do processo de desenvolvimento econômico, denominado 

“economia em fluxo circular”.  O empreendedor Shumpteriano não é necessariamente o dono 

do capital (capitalista), mas um agente capaz de mobilizá-lo e também aquele que consegue 

identificar as oportunidades e usá-las eficientemente no processo produtivo. Tem a concepção 

de que o empreendedor é visto como um motor da economia, um agente de inovações e 

mudanças, capaz de desencadear o crescimento econômico. 

Fonte: Filion (1999,1999 a, 2000); Cerqueira et al. (2000);Sandroni (2001); Drucker (1987) Gomes (2006). 

 

Os pesquisadores da área afirmam consensualmente que, Schumpeter foi um dos 

autores que deu projeção ao tema empreendedorismo e, consequentemente, ao empreendedor 

(DRUCKER, 1987; FILION, 1999a; DOLABELA, 1999a; DORNELAS, 2001). Assim, o 

empreendedor schumpeteriano não é o gerente ou diretor da firma que dirige um negócio 

estabelecido, mas um líder que toma iniciativa, tem autoridade e faz previsão. O papel do 

empreendedor não se confunde com o do inventor, que é alguém que produz ideias, enquanto 

o empreendedor faz com que as coisas aconteçam, pouco importando se isso envolve ou não 

algum conhecimento científico novo.  

Entretanto, a concepção de que o empreendedor é visto como um motor da 

economia, um agente de inovações e mudanças, capaz de desencadear o crescimento 

econômico também é uma visão compartilhada por muitos pensadores atualmente  
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3.5 A INOVAÇÃO NA CONCEPÇÃO SCHUMPETERIANA  

 

Considerando que um dos pilares que identifica o fenômeno do empreendedorismo 

externo (enterpreneurisip) e também palavra imprescindível do “cardápio” da modernização é 

a inovação, bastante difundido entre os autores Shumpeter (1982) conforme conceitos e 

características debatidos ao longo desta tese, se discute logo a seguir, a inovação no comércio 

varejista. De acordo com Rogers (1995), a inovação é entendida como uma ideia, objeto ou 

prática percebida como nova pelo indivíduo ou outra unidade de adoção. Mesmo que a ideia 

não seja objetivamente nova, basta que pareça nova para ser considerada uma inovação. A 

novidade não precisa envolver um novo conhecimento, pois alguém pode ter conhecido a 

inovação há muito tempo, mas não ter desenvolvido uma atitude favorável ou desfavorável 

em relação a ela, ou seja, não adotou nem rejeitou.  

Ainda na concepção de Schumpeter (1982), a inovação é um elemento central no 

capitalismo. A concorrência seria movida à inovação. Diz Schumpeter que o capitalismo 

baseia-se na destruição criativa, onde velhas estruturas são substituídas por novas produzindo 

supostamente níveis mais altos de renda e de bem-estar social. Para obtenção desse estado, os 

empresários montam ‘estratégias de negócios’. Os capitalistas aportam novas tecnologias, 

novos produtos, novos tipos de organização. 

Assim diz uma analista de Schumpeter baseando-se em suas ideias: “Se novas 

técnicas de produção são empregadas para manufaturar certo produto, ou se um produto novo 

é introduzido, os lucros podem aumentar” (ALDEMAN, 1972, p. 96).  Para Schumpeter, o 

processo de desenvolvimento pode ser gerado a partir de cinco tipos diferentes de ações: 1) 

pela introdução de uma nova mercadoria: 2) introdução de um novo método de produção; 3) 

pela abertura de um novo mercado; 4) pela conquista de uma nova fonte de suprimento de 

matéria-prima; 5) pela mudança organizacional na indústria (ALDEMAN, 1972).  

Mas o desenvolvimento não surge espontaneamente, mas deve ser promovido de 

maneira ativa por algum agente participante do sistema. Para Schumpeter, esse agente, que 

introduz novas combinações de fatores de produção, é chamado de “empresário”, sendo sua 

cria chamada de “inovação” (ALDEMAN, 1972). “Por forçar os meios de produção para 

novos canais, ele fornece a liderança econômica que serve como ponta de lança de uma 

mudança dinâmica descontínua” (ALDEMAN: 1972,p. 99).  “Psicologicamente, empresários 

não são motivados apenas pelo desejo de lucro” (ALDEMAN, 1972, p. 99). “Antes de tudo, 

há o sonho e a vontade de fundar um reino particular, geralmente, embora não 

necessariamente, uma dinastia também. Depois há o desejo de conquistar; o impulso de lutar, 
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para provar a si mesmo que é superior aos outros, ter sucesso, não pelos frutos que podem daí 

advir, mas pelo sucesso em si. Finalmente, há a alegria de criar, de realizar as coisas, ou 

simplesmente de exercitar sua energia e engenhosidade” (Schumpeter apud ALDEMAN: 

1972, p. 99).  

Com as palavras do próprio Schumpeter: “Apenas poucas pessoas possuem a 

qualidade de liderança e somente poucos ... numa situação – que ainda não é em si um 

incremento obtém sucesso nessa direção. No entanto, se um ou poucos tiverem ido adiante 

com sucesso, desaparecem muitas das dificuldades. Outros podem seguir esses pioneiros ... 

Seu sucesso mais uma vez faz com que seja mais fácil... para as pessoas segui-los, até que 

finalmente a inovação torna-se familiar e sua aceitação, uma questão de escolha” (Schumpeter 

apud Aldeman: 1972: 102).  Ainda diz mais, que com “o esclarecimento progressivo da 

tarefa, continuamente mais pessoas tornar-se-ão empresários” (Schumpeter apud Aldeman: 

1972: 103).  

Cabe ainda uma colocação. Quando falava de empresário, Schumpeter não estava 

mencionando o capitalista, ele separava esses dois agentes. O empresário, que era o inovador, 

não era necessariamente o dono da empresa, o capitalista. Empresário aqui parece ter a 

conotação de empreendedor. Do tempo de Schumpeter para cá, o termo empresário sofreu 

uma deturpação. Aliás, o próprio Schumpeter passa a visualizá-lo de maneira diferente. O 

empresário passa a ser visto mais como um coletivo, a empresa como um todo, ou o seu corpo 

dirigente, do que a liderança individual. No nosso paralelo, podemos levantar a questão 

também dessa não associação automática entre empresário e prefeito. A fonte inovadora, o 

foco gerador de inovação, as vezes, pode não estar na cabeça da administração, no prefeito 

especificamente, mas em um secretário de governo, no diretor de uma empresa pública do 

governo. Mas na mesma trilha de Schumpeter, podemos dizer que a tendência contemporânea 

reside em identificar inovação com um governo como um todo, com uma administração. 

   Quadro 8 – A visão dos Behavioristas A escola dos traços de personalidade 

A visão dos 

Behavioristas  

David C. 

McClelland 

A segunda corrente a ser estudada vem da psicologia, portando, behavioristas 

(comportamentalistas). David C. McClelland, psicólogo da Universidade de Harvard, 

buscou identificar uma série de elementos que traçassem o perfil de um empreendedor, 

sendo o principal a presença de heróis na literatura que passavam a ser imitados pelas 

gerações subsequentes. A existência desses modelos ocupa um papel preponderante no 

estudo do empreendedorismo e os comportamentalistas passam a se questionar sobre 

“quem é o empreendedor?”. Até os anos 90, muitos trabalhos investigaram e tentaram 

identificar as características e os traços de personalidade dos empreendedores. Ainda que 

os resultados tenham sido interessantes, não foi possível traçar um perfil psicológico do 

empreendedor. Para McClelland, psicologicamente, a sociedade pode ser dividida em dois 

grandes grupos quanto à percepção e ao enfrentamento de desafios e oportunidades. O 

primeiro grupo corresponde a uma minoria da população que se sente disposta a enfrentar 

desafios e, consequentemente, empreender um novo negócio e o segundo grupo equivale 

a imensa maioria que não se dispõe a correr riscos (portanto, a variável risco é comum a 
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ambas as correntes). 

Algumas críticas podem ser tecidas ao trabalho de McClelland, autor da teoria RAP 

(realização, afiliação e poder). O psicólogo e pesquisador deixou de considerar que as 

pessoas mudam segundo os contextos e as circunstâncias às quais são expostas, assim, o 

que motiva um indivíduo em uma dada sociedade e em um dado momento não provoca 

necessariamente a mesma motivação em um outro indivíduo em um contexto, região e 

momento diferentes. 

Outros elementos como experiência de trabalho, tempo de atividade, região de origem, 

nível de educação, religião, cultura familiar, visão de mundo e outros devem influenciar o 

perfil empreendedor. E estes elementos variam no espaço e no tempo. É por isso que 

autores como Dolabela (1999a) e Filion (1999a) abordam a dificuldade de se estabelecer 

um perfil absolutamente científico do empreendedor e ainda propõem que o 

empreendedorismo seja um fenômeno regional pois entendem que a cultura, as 

necessidades e os hábitos de uma região determinam comportamentos. Complementando 

esta teoria, quanto mais o sistema de valores de uma sociedade distinguir positivamente a 

atividade empreendedora, maior será o número de pessoas que tenderão a optar por 

empreender (FILION, 1999a; DOLABELA, 1999a; FILION, 2000). 

 

A escola dos 

traços de 

personalidade 

Ainda que a pesquisa não tenha sido capaz de delimitar o conjunto de empreendedores e 

atribuir características certas a este, tem-se propiciado uma série de linhas mestras para 

futuros empreendedores, auxiliando-os na busca por aperfeiçoar aspectos específicos para 

obterem sucesso. Dado o sucesso limitado e as dificuldades metodológicas inerentes à 

abordagem dos traços, uma orientação comportamental ou de processos tem recebido 

grande atenção recentemente.  

Fonte: Filion (1999a, 1999b, 2000); Leite (2000); Gomes (2006). 

 

Quanto aos comportamentalistas (ou behavioristas) a Teoria de necessidades de 

McClelland tem notória contribuição no estudo do Empreendedorismo. Ela foi desenvolvida 

por David McClelland, enfoca três necessidades: realização, poder e afiliação. As 

Necessidades de realização – Tida como a mais relevante, destaca o impulso de exceder, de 

sair-se bem em relação a um conjunto de padrões, de lutar pelo sucesso. Algumas pessoas têm 

um impulso forte de ter sucesso e se esforçam pela realização pessoal mais do que pelas 

recompensas do sucesso em si. .O perfil deste indivíduo prefere o desafio de trabalhar num 

problema e aceitar a responsabilidade pessoal pelo seu sucesso ou fracasso. Eles preferem 

metas moderadamente desafiadoras e querem vencer obstáculos, mas querem sentir que seu 

sucesso (ou fracasso) é devido às suas próprias ações.  

Indivíduos altamente realizadores têm sucesso em atividades empreendedoras como 

dirigir seus próprios negócios e gerenciar uma unidade independente dentro de uma grande 

organização. Uma elevada necessidade de realizar não leva, necessariamente, a ser um bom 

gerente ou ocupar cargos de liderança, sobretudo em grandes organizações. Pessoas com uma 

necessidade de realização elevada estão interessadas em quão bem elas estão se saindo 

pessoalmente, e não em influenciar outros a se saírem bem. 

Necessidades de poder – É o desejo de ter impacto e de ser influente. Indivíduos com 

elevada necessidade de poder apreciam estar “no controle” e lutam para ter influência sobre 
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os outros; preferem ser colocados em situações competitivas e orientadas a status e tendem a 

ser mais preocupados com um desempenho eficaz. Neste sentido, quanto mais alto o nível que 

um indivíduo sobe numa organização, maior é a motivação de poder do ocupante. 

Necessidades de afiliação – Refere-se ao desejo por relações interpessoais, amigáveis 

e próximas
46

. Indivíduos com alta motivação de afiliação lutam por amizades, preferem 

situações de cooperação em vez das de competição e desejam relacionamentos que envolvam 

um alto grau de compreensão mútua. 

Necessidades de afiliação e poder tendem a estar relacionadas de perto com o sucesso 

gerencial, visto que os melhores gerentes têm elevadas necessidades de afiliação. Conforme 

verificado na literatura, uma motivação de poder elevado pode ser um requisito para a eficácia 

gerencial. 

Para identificar o perfil dos indivíduos quanto aos enfoques de necessidades e revelar 

a sua motivação, utiliza-se questionários e testes projetivos com figuras. A metodologia usada 

no caso dos testes projetivos – mais preditora que o questionário –, consiste em mostrar 

figuras ao indivíduo com a intenção de descrever uma  breve história. As histórias tornam-se 

testes projetivos que medem motivações inconscientes. Cada história tem uma pontuação e a 

contagem de pontos do indivíduo em cada uma das três motivações é obtida. 

Respaldadas por um extenso número de pesquisas, algumas previsões, razoavelmente 

bem – sustentadas, podem ser feitas com base no relacionamento entre necessidade de 

realização e desempenho no trabalho (BASTOS E COLABORADORES, 2004). 

 

3.6 EMPREENDEDORISMO POR OPORTUNIDADE (VOLUNTÁRIO) VERSUS 

NECESSIDADE (INVOLUNTÁRIO) 

 

O empreendedorismo por necessidade foi sem dúvidas o mais recorrente, até meados 

do ano 2000 no Brasil, pois existiam empecilhos para a inserção no mercado de trabalho, 

como altas taxas de desemprego, dentre outros fatores. Desse modo, as pessoas procuravam 

abrir um negócio, o que acabava se tornando o único meio para obtenção de renda e sustento 

de famílias inteiras. Neste contexto, Dornelas (2005, p.28) acrescenta: 

O empreendedorismo de necessidade, em que o candidato a empreendedor se 

aventura na jornada empreendedora mais por falta de opção, por estar desempregado 

e não ter alternativas de trabalho.  

  

O mesmo autor (2005, p. 28) comenta ainda: 

                                                 
46

 Pode ser comparada aos objetivos de Dale Carnegie: Desejo de ser apreciado e aceito pelos outros. 
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O empreendedorismo de oportunidade, onde o empreendedor visionário sabe aonde 

quer chegar, cria uma empresa com planejamento prévio, tem em mente o 

crescimento que quer buscar para a empresa e visa a geração de lucros, empregos e 

riquezas.  

 

  Esse cenário vem se modificando ao longo dos anos, segundo estudos feitos pela 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que mostram que até o ano 2000, o 

empreendedorismo por necessidade representava cerca de 55,4% dos empreendedores, que 

justificavam a abertura da empresa por dificuldades de encontrar um trabalho, ou seja a 

necessidade falou mais alto que a oportunidade, que ficou com 44,6%. Enquanto que o 

empreendedorismo a partir de oportunidades tornava-se cada dia mais um grande desafio. 

Porém, desde 2003 que esses números vêem se alterando, e os empreendedores por 

oportunidade estão sendo a maioria no mercado, de modo que na última pesquisa feita, já se 

encontra cerca de 2,1 empreendedores por oportunidade, para cada empreendedor por 

necessidade.  

Esse fato se deve, principalmente, pelo aumento de políticas de incentivo a abertura e 

manutenção de micro e pequenas empresas no país, pois elas representam cerca de 60% das 

empresas em todo o país, são responsáveis pela geração de mais da metade dos empregos 

privados, com carteira assinada, criados no mercado, segundo o Anuário Estatístico do 

Trabalho na Micro e Pequena Empresa (SANTANA, 1993). O empreendedorismo apresenta-

se, então, como fundamental para o desenvolvimento econômico, visto que faz a economia 

girar, aumentando a geração de empregos, que faz com que melhore a distribuição de renda da 

população. 

A condição do empresário não é fácil, pois se depara com dificuldades de diferentes 

naturezas. Trata-se de uma pessoa desprovida de dados para suas decisões, deve prever e 

julgar com base na sua experiência e saber que seu sucesso conta com a intuição, com a 

capacidade de ver as coisas. Como, geralmente, todo indivíduo sente-se relutante em fazer o 

novo, o empresário tem que possuir força de vontade e ter tempo para conceber e elaborar 

novas combinações.  

Embora seja uma grande utopia acreditar na integração totalmente satisfatória entre 

os objetivos das empresas e os dos consumidores, a discussão tenta evidenciar que o 

empreendedor é a mola propulsora do desenvolvimento, e passou a ser visto como o 

fenômeno que permite articular relações do mercado em torno de qualquer empreendimento. 

Neste sentido, o capítulo que ora se encerra, aponta que o empreendedorismo passou a ser 

visto como o fenômeno que permite articular as relações de mercado em torno de qualquer 
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empreendimento coletivo, envolvendo empresas, fornecedores, consumidores bem como 

potencializador das chances de as organizações enfrentarem, com êxito, as transições e 

turbulências do mercado, superando as dificuldades. Para tanto, mostrou também a 

necessidade de estudar o empreendedorismo como uma via de ‘mão dupla’, a exemplo da 

reciprocidade nas “trocas” existentes entre os vários agentes econômicos, bem como 

envolvendo o estado em suas múltiplas facetas. 

Assim, se finda este capítulo cuja importância residiu em alicerçar os principais 

pressupostos teóricos do empreendedorismo externo (enterpreneuriship), visto ser ele tanto do 

ponto de vista comportamental, como do crédito bancário quanto das novas tecnologias 

(trilogia shumpteriana) por ter vínculos com os processos de modernização e gestão da 

atividade comercial e industrial, cujas contribuições visam a entender as relações de consumo 

na sociedade como o todo. Assim, todas as questões de consumo passam pela produção, 

transformação e comercialização de produtos e serviços. Desta forma, os empreendedores são 

as molas propulsoras para o desenvolvimento, que através da trilogia Shumpteriana 

(empresário inovador, crédito bancário e inovações tecnológicas) são os responsáveis pela 

criação e inovação de produtos, disponibilizando assim para o mercado consumidor. Dito 

isso, ao findá-lo, cria-se propositadamente um elo, adentrando-se no próximo intitulado: Os 

Novos e “Tradicionais” Formatos e Espaços do Consumo: Shopping Centers, Comércio 

Tradicional e Comércio Eletrônico, cerne deste estudo e sem dúvidas, um dos mais relevantes 

para a tese doutoral. 

Neste sentido, o capítulo que ora se encerra, aponta que o empreendedorismo passou a 

ser visto como o fenômeno que permite articular as relações de mercado em torno de qualquer 

empreendimento coletivo, envolvendo empresas, fornecedores, consumidores bem como 

potencializador das chances de as organizações enfrentarem, com êxito, as transições e 

turbulências do mercado, superando as dificuldades. Para tanto, mostrou também a 

necessidade de estudar o empreendedorismo como uma via de ‘mão dupla’, a exemplo da 

reciprocidade nas “trocas” existentes entre os vários agentes econômicos, bem como 

envolvendo o estado em suas múltiplas facetas. 
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CAPÍTULO 4 – OS NOVOS E “TRADICIONAIS” FORMATOS E ESPAÇOS DO 

VAREJO: SHOPPING CENTERS, COMÉRCIO TRADICIONAL E COMÉRCIO 

ELETRÔNICO 

  

Partindo de uma análise macro ambiental, se faz uma retrospectiva histórica e 

conceitual do significado dos termos, através da caracterização dos espaços. Assim, o presente 

capítulo tem por objetivo entender a dinâmica e funcionamento do mercado dito tradicional de 

V. da Conquista e também Shopping Conquista Sul, lócus desta pesquisa, a fim de conhecer 

as suas peculiaridades, hábitos, costumes e tradição e os possíveis impactos e precedentes do 

consumo.  

Discutem-se os transportes e as rodovias que cruzam alguns espaços, assim como a 

localização estratégica dos equipamentos públicos e privados. Assim, ao conhecer a extensão 

territorial e a formação dos subcentros, procura-se também estudar os fatores de gentrificação, 

após os impactos causados pela transformação dos espaços residenciais em comerciais através 

de uma dinâmica própria. Objetiva-se também entender os processos de valorização 

imobiliária dos espaços, mediante a concentração de empresas em espaços tidos como os de 

maiores fluxos de Vitória da Conquista, a fim de correlacionar na pesquisa a variável 

consumo com fluxo de pessoas e veículos, infraestrutura física e a presença de equipamentos 

de forma estudar os impactos no consumo nos espaços comerciais. Neste capítulo busca-se 

também estudar a Teoria dos Espaços Centrais. 

O quarto capítulo denominado de “Os Novos e “Tradicionais” Formatos e Espaços do 

Varejo: Shopping Centers, Comércio Tradicional e Comércio Eletrônico” não é somente um 

dos mais extensos da presente tese, como também um dos mais importantes capítulos para o 

estudo em questão. Tem como objetivo maior caracterizar e conhecer nas minúcias, dinâmicas 

e o funcionamento do comércio dos bairros Centro, Brasil, Shopping e Conquista Sul. 

Superficialmente faz uma abordagem teórica no comércio eletrônico e nas  lojas virtuais, visto 

existir nos instrumentos de pesquisas, questões que estudam as compras on-line e suas 

principais vantagens, sendo as compras e-commerce, uma tendência que também ameaça os 

formatos tradicional e dos malls. 

Assim, o presente capítulo está formatado da seguinte forma: A primeira seção contém 

o espaço, a região e o território. Na segunda é feita um estudo histórico do surgimento do 

mercado e das feiras livres, tendo como título: Feiras Livres: Onde Tudo Começou. Logo a 

seguir, contextualiza o Mercado Tradicional: Caracterização e Perfil do Bairro Brasil (lado 

oeste) e logo em seguida o Centro da Cidade (lado leste) na Cidade de Vitória da Conquista-

Ba. Uma próxima seção é destinada à Teoria dos Lugares Centrais de Walter Christaller, a fim 
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de entender os processos de ocupação do território. No decorrer, apresenta-se uma pesquisa 

sobre o Planejamento Estratégico do Comércio Tradicional de Vitória da Conquista: através 

da ferramenta de análise SWOT ou PFOA. 

Importante resaltar que o comércio tradicional já foi alvo de projetos para a 

transformação em um shopping a céu aberto, projeto este que se iniciou mas não foi 

concluído. Logo a seguir em um tópico específico se faz uma Caracterização da Câmara de 

Diritentes Logistas de Vitória da Conquista-Ba – CDL. Uma seção inteira é dedicada aos  

Shopping’s Center’s sob a análise do consumo e Comportamento do Consumidor. Ainda 

nesta seção, apresentam-se inúmeros dados da A Associação Brasileira de Shopping Centers – 

ABRASCE para logo em seguida se fazer uma Caracterização do Shopping Conquista Sul. 

No nono tópico são apresentadas as vantagens e desvantagens para o entre o Shopping e 

imóveis na rua, tópico este que dá uma contribuição muito significativa para a tese e para 

aqueles pretendem abrir os negócios e desconhecem os custos-benefícios e gargalos que 

envolvem os pontos comerciais. A última seção destina-se ao comércio eletrônico e suas 

perspectivas históricas e questões conceituais, Por fim, apresentam-se as lojas virtuais. 

 

4.1 O ESPAÇO, A REGIÃO E O TERRITÓRIO 

 

De acordo com Alves (2001), o espaço não pode ser introduzido na análise econômica 

apenas como mais uma dimensão (variável) adicional (o espaço unidimensional). Ao invés 

disso, precisa ser visto como uma realidade multidimensional, com consequências variadas 

sobre a origem e o desenvolvimento dos fenômenos econômicos. Assim, segundo (ALVES, 

2001), a natureza não é homogênea; é diferenciada, na multiplicidade das suas paisagens e na 

diversidade de fenômenos e características físicas, que se desenvolvem nos seus diferentes 

espaços. Esta diferenciação cria especificidades, no Homem, nas culturas e no modo como é 

feita a ocupação do espaço. Tem consequências importantes que não podem ser ignoradas 

pela análise. Com base nesta interpretação, o autor define espaço, inicialmente, como o 

suporte físico onde se desenvolve toda atividade econômica e esse espaço terá relevância 

econômica se os fenômenos e agentes econômicos tiverem comportamento diversificado nos 

diferentes pontos do espaço (ALVES, 2001). 

Em outras palavras, a não consideração do espaço na análise e política econômicas  

conduziria,  necessariamente,  à  sua  errada  formulação. Já Lopes (2001) diz que o espaço 

pode definir-se a partir de um conjunto de dados econômicos localizados, podendo as 

localizações serem dispersas, porque o que dá unidade ao  espaço são as suas características e 
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a  natureza das relação de  interdependência. O autor argumenta que o  espaço  tem  uma  

definição  geográfica,  histórica,  econômica  e  social  (LOPES). Assim, o espaço é um 

produto material, como se pode considerar que os homens o são; entre eles, espaço e homem, 

estabelecem-se relações sociais determinadas que  os  influenciam  e  dão  ao  espaço  formas,  

funções  e  significado  social 

Em complemento a este argumento, o autor diz não se r possível uma teoria do espaço 

que  não  integre  uma  teoria  social  geral,  mesmo  que  seja  implícita.  Assim, a  

distribuição  das  atividades  no  espaço  não  surgiria  do  acaso,  e  a  afirmação  de  que  os  

processos  sociais  estruturantes do espaço urbano espelham as características de cada tipo e 

de cada período  da organização social seria aplicável a todo o espaço (LOPES, 2001). Já no 

espaço geográfico, estão presentes o espaço natural e as transformações a que este  está  

sujeito  por  ação  do  homem.  Harmonizam-se a  maneira  de  entender  e  observar  o  

espaço  (geografia  física)  e  as  interações  deste  com  a  ação  humana  (geografia  humana).   

Seria um espaço de lugares, e como tal, mais valorizado pelos geógrafos. Por fim, o 

espaço econômico seria um espaço de localizações. Por esta distinção, deve-se  entender  a  

implantação  de  atividades  econômicas  pela  ação  do  homem,  sendo  o  espaço  

considerado  um  fator  produtivo  ou  objeto  de  consumo  e  investimento.  Neste  aspecto,  a 

distância  seria  a  variável  usada  com  mais  significância,  e  sua  valorização  acontece  na  

medida em que constitui um fator estrito para a mobilidade de bens, serviços e pessoas. No  

entanto,  Alves  (2001)  argumenta  que  a  distância  tem  perdido,  pouco  a  pouco,  a  sua 

importância  relativa,  pois  a  capacidade  para  se estabelecer  relações  entre  atividades  e 

agentes mostra relevância crescente. Por esta ótica, oespaço econômico tem sido cada vez 

menos um espaço de lugares e cada vez mais um espaço de relações. 

 

4.1.1 Região 

 

Já a ideia de região é frequentemente associada a certa uniformidade ou 

homogeneidade, mas  não deve se confundir com o conceito de espaço. Segundo Lopes 

(2001), a região  tem  de  ser  definida  de  forma  mais  restrita,  não  resultando  as  restrições  

de  fatores  associados à dimensão, mas a razões de contiguidade: os elementos que a 

compõem têm de localizar-se necessariamente de forma contígua. Esta noção de contiguidade 

exerce domínio sobre a noção de região, levando à distinção entre espaço e região. Mas, para  

Lopes (2009), continuam a existir  em relação a uma  e  a  outra  os  problemas  de  escala,  

afetando  naturalmente  as  características  dos agregados a construir. Assim, seria necessário 
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o aprofundamento desta questão  com base na análise de critérios para a divisão do todo em 

partes. Regiões e nações desempenham papel extremamente importante nos quadros 

territoriais de análise.  

No entanto, as nações são herança de um processo histórico, enquanto as regiões não  

terão  sempre  uma  existência  evidente  e  objetiva,  já  que  se integram  para  formarem 

nações.  De  acordo  com  Lopes  (2009),  isso  ajuda  a  entender porque  os  economistas  se 

dividem  sobre  o  conceito  de  região:  há  aqueles  que  admitem  ser  o  conceito  de  região 

observável  por  ser  dotada  de  certa  homogeneidade  de comportamento  e  de  alguma 

autossuficiência;  há  os  que  entendem  que  o  espaço econômico  deve  ser  visto  como  um 

continuum, sendo, por consequência, desnecessária a determinação de regiões econômicas; 

por fim, existem os que admitem que o conceito deregião deve ser flexível, adaptando-se à 

natureza concreta dos problemas nela existentes. 

 

4.1.2 Território 

 

De acordo com Haesbaert (2004 apud SOUZA, 2008),  o  termo  território  está ligado 

essencialmente a concepções históricas e sociais, uma vez que, segundo o autor, sociedade e  

espaço  seriam  dimensões  gêmeas. Desta maneira, território não seria um conceito exclusivo 

da geografia,  sendo  também  analisado  por  outras  áreas  do  conhecimento, principalmente 

no campo das ciências sociais e das ciências humanas. Das principais discussões a respeito da 

origem do significado do termo território, conforme atesta Souza (2008), aquela que tem sido 

mais bem aceita propõe que, etimologicamente, a palavra derive do latim, e seria resultante 

dos termos terra e torium, originando a palavra territorium, cujo significado seria “terra que 

pertence a alguém”.   

Para Santos (2000a,), o território seria o chão da população, isto é, sua identidade, o 

fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da 

residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Para este 

autor, o termo território aparece como cenários onde os sentimentos de pertencimento e/ou 

identidade estão atrelados ao que as pessoas sentem em relação aos territórios em que vivem.   

Assim, o território seria o cenário de produção e reprodução do trabalho, das 

manipulações culturais, materiais e espirituais. Seguindo o mesmo raciocínio, Silva et al. 

(2003) afirmam que o  território  expressa,  em determinado momento,  um  complexo  e  

dinâmico conjunto  de relações  socioeconômicas,  culturais  e  políticas,  historicamente 

desenvolvidas e contextualmente espacializadas, incluindo a perspectiva ambiental. Em 
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função das diferentes formas de combinação temporal e espacial das relações acima citadas, 

os territórios apresentam grande  diversidade  com  fortes características identitárias e isto 

envolvendo diferentes escalas. Os territórios assim identificados tendem, potencialmente, a 

implementar laços  de  coesão  e solidariedade. Assim, o território é uma produção social 

historicamente determinada que resulta de um processo de apropriação de uma determinada 

porção do globo terrestre (SOUZA, 2008), e deve ser entendido através de um 

processohistórico e social resultante de relações estabelecidas entre o homem e a natureza. 

Dito isso, a categoria território é uma das mais importantes para a ciência geográfica, 

afirma Ratzel (1999a), um dos maiores expoentes do assunto. Ele (1999a) traz uma 

compreensão dessa temática passando pelo solo, Estado, povo,cultura, formando, a partir 

desses elementos, um organismo do Estado. Percebe-se o vínculo do Estado com o território 

no sentido de organização e “proteção” do mesmo, além da importância do solo para a 

formação territorial de um determinado Estado. Para o mesmo autor (1990a, p.76), “o 

território representa as condições de trabalho, renda e existência de uma sociedade, cuja perda 

seria a maior prova de decadência de uma sociedade”.   

Ao se falar em território, estabelece aqui inúmeras variáveis que determinam e 

impactam na sociedade de consumo e na infraestrutura da cidade, visto que as políticas 

públicas e investimentos privados e individuais geram em torno do desenvolvimento e 

agregação de valor que os espaços geram para a sociedade. 

Assim, traçam-se estas palavras iniciais a fim de caracterizar parte do lócus da 

pesquisa – Bairros Brasil e Centro – e também Shopping Center, cuja variável espaço e 

território se tornam alvo da discussão a seguir. Conforme dito antes, o comércio surgiu em 

Vitória da Conquista ao longo da BR-116 que corta a cidade no sentido norte-sul, também 

conhecida por av. Presidente Dutra e, atualmente, denominada Avenida da integração, a fim 

de combater o preconceito e a segregação espacial que sempre existiu entre os “lados lestes e 

oeste”, impactando tanto do ponto de vista social, econômico, cultural quando do ponto de 

vista territorial, quando gerou muitas discrepâncias nos preços dos imóveis. Assim, esta 

história será contada no decorrer deste capítulo, quando cronologicamente os fatos forem 

demarcados na sequência lógica dos assuntos. 

Para Saquet (2007 p. 15): “O processo de territorialização é um movimento 

historicamente determinado; é um dos produtos socioespaciais do movimento e das 

contradições sociais, sob as forças econômicas, políticas e culturais, que determinam as 

diferentes territorialidades”. Com isso, compreende-se a feira livre como o início do 

desenvolvimento de tais atividades comerciais, através da força política (pelos benefícios 
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propostos para que as atividades comerciais se desenvolvessem em tal localidade), da força 

econômica (por se tratarem de atividades econômicas - que se sobrepõem na formação da 

territorialidade e também através do poder econômico que alguns comerciantes detém, 

possibilitando uma influência dos mesmos sob as forças políticas que atuam nesse território) e 

da própria questão cultural (a qual se enquadra a apropriação desse espaço por parte dos 

feirantes e consumidores). 

 

4.2 FEIRAS LIVRES: ONDE TUDO COMEÇOU 

 

O  mercado (feira livre, comércio) era geralmente localizado em um local central ou 

perto do lugares de poder, como alguns equipamentos urbanos, a exemplo de fórum, 

prefeitura e igrejas (em sua maioria católicas). Assim, com o passar do tempo, o mercado 

passa a ser complementado com outros ambientes e espaços, como um lugar de encontro e 

interação, próximo a praças e lugares públicos. 

Observa-se que as feiras livres apresentam uma dinâmica em que não se vende 

necessariamente produtos alimentícios, mas também produtos duráveis, como roupas e artigos 

para a casa. Assim, com o passar do tempo, a feira dá origem a diversos outros 

estabelecimentos de consumo gerais, desde alimentícios até lojas de vestuário e outros 

produtos no seu entorno. Sendo assim, percebe-se que essa dinâmica foi se expandindo ao 

longo do tempo, proporcionando assim uma diversificação de atividades nas proximidades da 

localidade.  

 

Figura 27 – Feira Livre ou Centro de Abastecimento de Vitória da Conquista: Pavilhão dos Biscoitos – CEASA 

no Centro da Cidade 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Historicamente falando, as atividades comerciais dos bairros Brasil e Centro da cidade  

– assim como nas demais localidades – se desenvolveram inicialmente com a feira livre 
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(Centro da cidade na década de 60 e bairro Brasil na década de 80), mais precisamente em 

1987, popularmente conhecida como “Feirinha do Bairro Brasil”, porém, se expandindo até se 

tornar referência no comércio local.   

Para Lima (2013 p. 17):  

[...] a feira livre nos remete ao resgate histórico da memória de alguns lugares como 

é o caso do município de Vitória da Conquista – BA, este encontro popular passou 

por várias mudanças na cidade, sempre vinculado à circulação de pessoas e 

mercadorias e sua permanência e transformação teve participação ativa dos sujeitos 

sociais envolvidos como o governo municipal, agricultores/feirantes, moradores e 

associações.  

 
Dessa forma, percebe-se como a feira livre não somente em Vitória da Conquista, mas 

em todas as cidades do Brasil, quiçá dos demais países, possui uma importância significativa 

na história e no desenvolvimento das cidades, proporcionando um comércio local através de 

atividades simples, porém, que podem criar uma identidade territorial. 

Dito isso, os portos, os mercados, as feiras livres e as praças são locais de encontro 

regulares  entre compradores e vendedores, sendo este um subproduto da congregação dos 

consumidores. Quanto à análise da origem dos mercadores, Pirenne (1926) aponta que a 

migração do campo para a cidade se deu por escolhas da liberdade urbana, herdada pelos 

migrantes contra a servidão feudal do campo, surgindo alí uma nova classe comercial 

profissional denominada de burguesia comercial. Ainda segundo Pirenne (1926), os 

comerciantes são os aborígines da classe social burguesa, cujo nome advém da palavra 

burgos, designando o lugar onde viviam nas cidades. Estas tendem a ser são pessoas de 

origens diversificada e duvidosas, em sua maioria estrangeiros, sendo que estes tropeiros  

tendiam  a ter uma vida errante e casual, sem raízes, mas com  conhecimento de outros 

territórios (língua, cultura,Aduaneira) e habilidades para o comércio. 

Em entrevista ao Professor, historiador, escritor Durval de Lemos Menezes em 06 de 

junho de 2016, quando questionado a respeito da origem do desenvolvimento do comércio em 

Conquista ele então responde: 

Muitos ricos atuais da cidade vieram de estados como Alagoas, Sergipe, Paraíba e 

nesta época, se instalou o movimento denominado de “Tropeirismo” 

(metaforicamente, como uma espécie de pássaros que semeiam por onde passam), 

ou seja, os tropeiros - muitos cultos, detentores e multiplicadores do conhecimento - 

que por aqui passavam montados em burros, mulas e carroças traziam as 

mercadorias a fim de negociar em cidades como Santo Antonio de Jesus e Nazaré 

(porta de entrada para a capital salvador), norte de Minas Gerais, extremo sul da 

Bahia e às vezes a Caatinga. Fazendo uma correlação nos dias de hoje, poderia se 

afirmar que os tropeiros seriam as transportadoras que levam mercadorias e faziam 

circular o dinheiro e também os “mascates” (pratos, panelas, tecido, roupas, 

utensílios) e retornavam com alimentos típicos como requeijão, queijo e manteiga (e 

derivados do leite), além de farinha e outros alimentos, sendo que muitos tropeiros 

acabavam se fixando aqui em V. da Conquista através dos casamentos com 
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mulheres Conquistenses. Então os primeiros sinais do comércio foram via tropeiros 

(movimento imigratórios) que criaram as primeiras condições para circular o 

dinheiro e as mercadorias, já que as pessoas não poderiam ir buscar os produtos nas 

cidades para comprar e consumir onde produziam tais mascates, surgindo assim o 

comércio. Transportavam muito mais que produtos, faziam circular a informação, o 

conhecimento e cultura, sendo esta célula básica que transformou V. da Conquista 

em uma das maiores cidades de comércio do Brasil. 

 

 

Na mesma entrevista com o autor acima (06 de junho de 2016) ele complementa: 

 

Entre as décadas de 40 e 50, já com os meios de transportes mais evoluídos (ônibus 

e caminhões ao invés de mulas e carroças) já mudaram a nomenclatura de tropeiros 

para “caixeiros viajantes”, que representavam suas marcas e tiravam os pedidos, aí 

depois os caminhões traziam, intensificando muito o comércio na região, surgindo o 

movimento comercial, se tornando a população uma “sociedade de consumo” em 

que se trocavam os produtos da agricultura de subsistência por estes produtos de 

fora, intensificando o comércio e passando a potencializar a feira livre. 

 

 Menezes (2016,) em entrevista ao pesquisador e como base em seu livro a “A 

República dos Miguelenses” afirma: 

 

Na década de 50 e 60 vieram muitas pessoas da região de São Miguel das Matas (e 

demais cidades do Recôncavo baiano como Amargosa, Santo Antônio de Jesus etc.) 

historicamente, trabalhadores do comércio. Os Miguelenses fundaram o primeiro 

armazém de Vitória da Conquista, denominado Armazém Estrela (praça Barão do 

Rio Branco a caminho da Igreja N. S. Vitórias) e tempos depois, veio a casa Aracy, 

conforme figura abaixo. Gostam muito de ponto de esquina (pagam até 30% a mais 

do valor). Tem um ditado popular que os Miguelenses não se estabelecem na lua 

porque é redonda). Começaram com vendinhas de pães, mercearias, armazéns e hoje 

são grandes empresários do ramo de saúde, educação e comércio. Todos vieram da 

zona rural e são descendentes de Judeus, segundo Pedro Calmon, culturalmente se 

apegam em quatro pilares: Família, Religião, trabalho e capital – 24 horas antenados 

no trabalho – DNA dos judeus.  

 

 

Figura 28 – Casa Aracy: Um dos pontos comerciais localizado na Alameda Lima Guerra. 

 
Fonte: Acervo da Família e Pesquisa de Campo, 2016. 
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Figura 29 –Alameda Lima Guerra – Centro Comercial de V da Conquista. 

 
Fonte: Acervo da Família e Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

Figura 30 – Loja da Claro. Neste mesmo local de esquina foi fundado o Armazém Estrela na Alameda Ramyro 

Santos,  

Figura 31– Alameda Ramyro Santos, continuidade da alameda Lima Guerra e um dos pontos centrais e 

tradicionais do comércio do Centro de Vitória da Conquista. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
 

A feira livre do Bairro Brasil funciona concomitantemente aos domingos pela manhã 

com a famosa “feira do rolo”
47

. Tradicionalmente, as feiras do centro da cidade sempre 

funcionavam (e funcionam) as sextas feiras e sábados. Assim, ao chegar o sábado à tardinha, 

muitos feirantes percebia que não venderam todo o seu estoque de mercadorias (na ampla 

maioria perecíveis). Assim, enxergaram a oportunidade de vender o saldo aos domingos em 

feiras como do Bairro Brasil e Patagônia, dentre outras. Aliada a isso, foi percebida a 

oportunidade de atender as demandas dos consumidores daquele território. 

 

 

                                                 
47

 Ambiente que ocupa um espaço nas adjacências da avenida Brumado (antes funcionava na avenida Ilhéus)  

sempre aos domingos, onde as pessoas compram, vendem e trocam  mercadorias, em sua maioria usadas. O 

termo “rolo” é popularmente conhecido como troca, permuta ou do escambo. Já se tornou tão tradicional que o 

espaço já possui um Blog, sendo também comercializados os produtos via comercio eletrônico. 
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Figura 32 – Feira Livre do Bairro Brasil (Mercado de Carnes) Lado Oeste da Cidade 

Figura 33 – Feira Livre do Bairro Brasil (Mercado de Carnes) Lado Oeste da Cidade 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Observando-se a diversidade comercial o entorno das feiras livres é possível refletir a 

quantidade e variedade de estabelecimentos. Observa-se que se tem uma ligeira tendência a 

tipos de comércios mais básicos como alimentícias, de saúde e comércio de roupas, móveis e 

eletrodomésticos. Também é possível verificar que nesse ponto é onde se tem uma 

predominância maior de estabelecimentos em relação a habitações, representando uma 

espécie de núcleo do subcentro comercial. Esse destaque para atividades comerciais de forma 

geral pode ser explicado como uma espécie de herança da feira livre. 

Em entrevista a Menezes (2016) lhe é questionado: Como surgiram os primeiros 

empreendimentos formais de Vitória da Conquista?   

 

Na década de 40 aparece João Couto, que de uma barraca de feira se transformou em 

um barracão – mais tarde se chamando de armazéns em que se vendia de tudo. 

alimentos, armas, produtos de todas as religiões, bebidas, roupas, calçados, 

utensílios (algo tipo uma loja de departamento onde se encontrava de tudo), situado 

na Laura de Freitas. 

A feira livre funcionou primeiramente na praça Barão do Rio Branco, logo em 

seguida foi transportada para o atual terminal de ônibus da av. da Lauro de Freitas, 

logo em seguida na década de 70 na praça Nove de Novembro, chamada de praça do 

Mercadão, e, por último (até os dias atuais na rua conhecida como “Baixa da Égua” 

onde funciona o atual Centro de Abastecimento do Ceasa. Assim, a Feira livre de V. 

Da Conquista se tornou a quarta maior feira livre do Nordeste Brasileiro (todas elas 

juntas: feiras livre do bairro Patagônia,feira do bairro Brasil e do Alto Maron. A 

maior e mais importante feira do Brasil é a chamada de Feira de Caruaru também no 

Nordeste). Dito isso, o crescimento dos comerciantes de V. Conquista se deu em 

virtude de ter um comércio compatível com o de João Couto, o que estimulou os 

feirantes a crescerem e ampliarem suas lojas e armazéns de maneira a fazer 

concorrência com o empreendimento de João Couto. Registra-se também que o 

primeiro banco do interior da Bahia foi o banco Econômico na cidade de V. da 

Conquista, por se fazer necessário face ao crescimento e fortalecimento do comércio 

local. 
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O mercado há algum tempos atrás – mais precisamente até o final da década de setenta 

e antes do advento da internet para fins domésticos – era reconhecido e entendido como “um 

lugar ou local” onde as pessoas compravam, trocavam (termo muito conhecido como 

escambo) e vendiam mercadorias ou mesmo o excesso da sua produção, visto que tanto o 

mercado como a cidade, historicamente foram definidas pela principal atividade executada in 

loco. Este conceito ainda popularmente é compreendido e assimilado em parte das cidades 

pequenas do nordeste brasileiro e também nos povoados, distritos, províncias, com 

inclinações ruralistas e voltadas para a pecuária e agricultura de subsistência.  

O pesquisador desta tese presenciou este fato quando criança, principalmente porque 

seus pais eram pequenos agricultores e trocavam o excedente da produção (ou seja, aquela 

quantidade que não era consumida pela nossa família) como exemplo galinhas, milho, feijão e 

mandioca por demais “mantimentos” que necessitávamos no mercado da  cidade, tipicamente 

conhecido por mercado e também feira livres
48

, onde as mercearias e armazéns (hoje 

denominados de supermercados e distribuidoras de alimentos) comercializam os grãos. Como 

destacam os livros de economia, as mercadorias tinham valor de moeda de troca, literalmente. 

Naquela ocasião (início da década de 70), muitas famílias se deslocavam com veículos de 

tração animal (carros de boi e carroças puxadas por equinos) para os povados, vilas e cidades, 

a fim de torcarem seus excedentes, comprarem e venderem produtos e alimentos para seus 

consumo. Era comum se percorrer cinquenta quilômetros a cavalo durante os dias de feira 

(geralmente aos sábados). O dia de “mercado” e também “missa” eram os mais esperados da 

semana, onde todas as perspectivas eram esperadas, apesar do stress e cansaço da viagem. 

Logo em seguida e após um período longo de seca na região da caatinga (sudoeste e 

oeste da Bahia), os pais do pesquisador juntamente com muitos outros retirantes ruralistas 

mudaram de atividade, indo para o setor terciário como comerciante do ramo de vestuário e 

tecido, na cidade de Vitória da Conquista e Presidente Jânio Quadros, no sudoeste da Bahia. 

Nesta mesma ocasião, o escritor deste trabalho não somente vendia os produtos como também 

os levava em “carrinhos de mão”, visto que os veículos automotores ainda eram muito 

elitizados e inacessíveis às classes menos favorecidas. Dito isso, o mercado era entendido 

como um “lugar” de compra, venda e trocas. Após a revolução dos meios de comunicação
49

 

(rádio e tv inicialmente, internet e celular a posteriori e etc.), não existe mais um único 

                                                 
48

 Gremaud (2002) coloca que o mercado era conhecido como um lugar ou local de troca, tendo um número 

infinito de vendedores para também muitos compradores, existindo o corpo-a-corpo entre os ofertantes e 

demantes. Acrescenta ainda que é um lugar mais próximo da concorrência perfeita, uma das estruturas de 

mercado (as demais são oligopólio, monopólio e concorrência monopolística).  
49

 Este assunto será melhor abordado no capítulo que versa sobre Globalização e Modernização. Já no que 

concerne as cidades, será explicitado no capítulo de Geografia Urbana. 
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delimitado espaço geográfico para se fazer negócios, uma vez que se pode comprar, vender, 

trocar ou entregar mercadorias por simples contatos, dentro das próprias residências, trabalho, 

rua e até mesmo nas montanhas.  

Dito isso, o mercado pode ser ou não permanente em suas formas, espaços, e modelos, 

também em tamanho e territorialidade, seja no centro ou na periferia, pode ser em um único 

lugar ou em várias ruas e praças, mas em geral é conhecido e reconhecido por todos os 

cidadãos. Como visto, há nomes diferentes para o mercado, embora no Brasil, historicamente, 

o nome predominante tenha sido mercado, o termo se diverge nas distintas nas regiões, devido 

ao regionalismo
50

 de cada espaço e a cultura dos diversos locais, mas também é conhecido 

como centro comercial, mercado de rua, centros de abastecimento ou feiras livres e, 

simplesmente, feira. Na Espanha, por exemplo, comenta Moreno (2011) os  mercados são 

denominados de “mercado de rua” ou popularmente “mercados”, enquanto os mercados fixo 

são chamados de quadrados, pelo fato de estar com frequência em praças centrais e locais. Em 

outros países, incluindo países árabes e todo o mercado do norte de África, aponta o mesmo 

autor (2011) é conhecido como o Souk (souq), enquanto nos países muçulmanos os mercados 

são conhecidos pelo o nome de bazar, sendo coberto permanentemente (tradução livre). 

Trazendo a discussão para os tempos odiernos e para os “velhos” e novos formatos do 

varejo, tanto a cidade como o comércio foram geradores de atração e diversidade de 

indivíduos, bens, recursos e informações. Afirma Moreno (2011) que as características dos 

principais atrativos do mercado geralmente tem igualado com os outras formas comerciais 

mais modernas que adquiriram centralidade, resguardando as conjunturas espaciais, culturais 

e econômicas de cada época.  Assim, o consumidor poderá encontrar o mercado em vários 

formatos, tais como em um único estabelecimento de grandes dimensões em uma vasta gama 

de produtos e serviços de especialidade iguais ou diferentes, tais como lojas de 

departamentos, supermercados, e hipermercados, ou mesmo encontrar diferentes 

estabelecimentos em novos formatos, tais como galerias comerciais ou shoppings de bairro, e 

também nos grandes mercados que se mantiveram e foram reproduzidos por base nos modelos 

de antigamente, chamado no Brasil de “mercadão”.  

Em Vitória da Conquista existem vários  mercadões, porém são quatro os que mais se 

destacam: 1) O do Bairro Brasil (parte coberta e parte céu aberta) que funciona todos os dias 

                                                 
50

 Em São Paulo, por exemplo, devido ao grande número de imigrantes, basicamente de origem Japonesa, 

Chinesa e Portuguesa, os mercados na região metropolitana são chamados de grandes mercados, existindo ali, 

uma etnia, intercâmbio cultural  e diversidade de valores, produtos, hábitos, culturas e costumes, como em outras 

regiões do Brasil que receberam imigrantes italianos, argentinos espanhóis e alemães a exemplo de Santa 

Catarina e Paraná. 
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da semana somente o galpão coberto com as barraquinhas em alvenaria que ofertam grãos, 

frutas, carnes de todas as espécies, verduras e legumes, além de utensílios domésticos, 

lanchonetes, restaurantes e também calçados, vestuário dentre outros e funciona como feira 

livre aos domingos, sendo este dia o maior volume de comércio, ocupando as ruas e avenidas 

com os tradicionais feirantes de barraca; o CEASA do Centro da cidade com os mesmos dias 

e horários de funcionamento, tendo como dia de maior movimentação o sábado, sendo esta a 

maior e mais importante feira de V. Conquista e 3) o “mercadão” também do centro, 

funcionando todos os dias indistintamente somente com as barracas de alvenaria e, diferente 

dos demais, muitas lojas de produtos eletrônicos, já que fica próximo à conhecida “feira do 

Paraguai” que oferece produtos advindos da zona franca de Ciudad Del Lest, no Paraguai.E, 

por fim, o Centro de Abastecimento que é na verdade o grande atacado de frutas e verduras 

que abastece todas as feiras livres, supermercados e mercadões de Vitória da Conquista e 

regiões circuvizinhas, vindo frutas, por exemplo das cidades de Livramento de Nossa Senhora 

e Juazeiro, batatas de Ibicoara e demais safras colhidas e trazidas para cá, espalhadas pela 

Bahia e estados vizinhos conform ilustram as figuras 34 e 35. 

Figura 34 – Centro de Abastecimento (atacado) 

Figura 35 – Centro de Abastecimento (atacado) pra as feiras livres na Av. Juracy Magalhães 

 
(Mesma rua do Shopping Conquista Sul). Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Apesar de cada vez mais intenso o volume de produtos primários adquiridos em super 

e hipermercados, em Vitória da Conquista, na Bahia e muitas outras cidades (especialmente as 

pequenas e médias) é muito comum os consumidores adquirirem produtos “frescos” em feiras 

livres. Clifford Guy (1994 apud MORENO, 2001) define mercado como: 

 

[...] um desenvolvimento planejado em cada detalhe composto pelo menos três lojas, 

que está sob uma posse plena e gerenciado e comercializado como uma unidade. No 

entanto, em espanhol, catalão e francês é muitas vezes chamado centro comercial 

para os grandes assentamentos resultantes da década de 1930 nos Estados Unidos e 

França (tradução livre). 
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Assim, após as discussões acima e respaldado no conceito de Kotler e Armstrong 

(2007) em um dos livros mais vendidos na área de Marketing “Princípios de Marketing” 

quando afirma que Marketing é simplesmente “Mercado em movimento” (p.14)acredita-se 

que o mercado não seja somente e inexoravelmente um local físico onde são comercializados 

produtos, visto que a própria internet possui um mercado virtual em que não se torna 

necessário as pessoas estarem presentes fisicamente em um espaço para comprar, trocar e 

vender produtos ou serviços, assim como as operações envolvendo telefonia, fax, pregões, 

leilões e demais meios de comunicação, sendo este último, na percepção do autor, o termo 

que revolucionou as relações de consumo no “mercado”. 

Entretanto, é inegável que a maior parte das negociações de compra, venda e troca 

(este último em menor escala) assim como o consumo, aconteçam nos mercados “ditos 

tradicionais” nas galerias, ou nos shoppings centers, em que as lojas físicas ainda são 

responsáveis pela maior parte do consumo. Inegavelmente, também são as lojas virtuais, que 

dia-a-dia tem adentrado mais na fatia dos negócios entre os brasileiros e demais consumidores 

do mundo inteiro. 

Dito isso, os estabelecimentos comerciais e os  negócios mudaram significativamente 

ao longo da história e os velhos formatos se modificaram, inovaram, modernizaram e também 

surgiram novos espaços dentro da sociedade de consumo, tanto no comércio dito tradicional – 

mediante a reforma e recuperação dos bazares, lojas tradicionais  – como nos novos formatos 

do varejo – galerias e shoppings centeres – foco deste estudo. 

Conforme dito logo acima, o espaço comercial mais importante das cidades foi o 

mercado, tradicionalmente ocupava (e ainda ocupa) os espaços centrais da cidade, 

caracterizados em formas de barracas, quer para fabricação de manufaturas até então 

artesanais, quer para comércio de produtos alimentíficios – frutas, verduras, grãos, galinhas – 

(RACING et al., 2006).  

Entretando, com o passar dos anos, houve uma nova “roupagem” e novas fórmulas 

comerciais destes espaços, modernizando os cenários e democratizando o consumo. Assim, as 

instalações se modificaram, inicialmente para galpões construídos com alvenaria, zinco, 

madeira e ferro, tanto em suas estruturas físicas quanto nas prateleiras e gôndolas, surgindo os 

vidros e espelhos e também lajes de ispor, para uma melhor aparência e apresentação, o que 

representou um importante avanço técnico da indústria que permitiu a construção de edifícios 

mais leves, a menores custos e de grandes dimensões.  Não obstante, surgiram os shoppings 
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centers, hipermercados
51

, atacadões e galerias
52

, mudando toda a concepção dos negócios 

assim como a arquitetura e paisagem dos prédios e lojas.  

 

4.3 O MERCADO TRADICIONAL: CARACTERIZAÇÃO E PERFIL DO BAIRRO 

BRASIL NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

O Bairro Brasil embora não esteja entre os maiores de Vitória da Conquista do ponto 

de vista territorial, é um dos mais populosos,com cerca de 20.922 habitantes (Censo do IBGE 

em 2010). Apresenta uma forte dinâmica territorial e é tido por muitos como um dos mais 

antigos e tradicionais bairros de Vitória da Conquista. Suas vias dão acesso a várias 

localidades, fazendo com que as pessoas o cruzem ao se deslocarem para os demais bairros da 

cidade, devido aos seus fluxos intensos, o que o torna um bairro estratégico com vantagens 

competitivas para o comércio (SILVA, 2015). 

Assim, sob o viés localidade e territorialidade e de acordo com a (Lei Nº 798/95), o 

Bairro Brasil: 

Inicia-se no ponto do cruzamento da Av. Barreiras com a Av. Brumado, seguindo 

pelo eixo desta até interceptar a Av. Presidente Dutra (BR 116/Rio Bahia), seguindo 

pelo eixo desta o cruzamento com a Av. Paraná, seguindo pelo eixo desta até 

encontrar o cruzamento com a Av. Frei Benjamim, subindo pelo eixo desta até o 

ponto colinear com o muro do aeroporto, seguindo por este até um ponto colinear 

com o eixo da rua Alberto Farias, seguindo pelo eixo desta até interceptar com a 

Av.Barreiras, subindo pelo eixo desta até o cruzamento com a Av. Brumado, 

retornando ao ponto inicial. 
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 A área de hipermercado é em sua maioria de propriedade francesa e americana, a exemplo do Wall Mart, 

Carrefour, Extra, açai (Espanhola) e Atacadão, sendo que estas duas últimas possuem lojas em Vitória da 

Coquista, sendo concorrentes diretas. Suas principais características é que eles oferecem produtos tanto no 

atacado (grandes quantidades) como no varejo (ao estilo de supermercados e delicatessem) a preços muito 

competitivos, visto que não oferecem embaladores nem embalagens, barateando o custo, além de se localizarem 

na periferia próximos a aneis viários e rodovias (estradas federasi), onde trafegam grande fluxo de veículos de 

outras cidades e o metro quadrado é barato, comparado aos bairros centrais. 
52

 Entendida como um ou mais ruas cobertas de vidro, para proteger os pedestres contra chuva e sol, com 

assentamentos a cada lado. 
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Mapa 28 – Mapa de localização do bairro Brasil em Vitória da Conquista - BA 

 
Fonte: Base cartográfica do IBGE; Elaborado por SILVA, V. A. 2015. P.37. 

 

Outro aspecto importante da localização desse bairro está nas suas avenidas, que 

cruzam define seus limites com os demais bairros, como no caso da Av. Presidente Dutra 

(Rodovia federal também conhecida como BR 116, Rio Bahia e recentemente nomeada de 

Rodovia Santos Dumont) uma das principais vias do país que interliga o Sudoeste ao 

Nordeste Brasileiro e cruzam os estados da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 

A outra, a Av. Brumado liga o lado Oeste de Vitória da Conquista ao centro da cidade, sendo 

que é a principal rota para o centro utilizada por quem vem de cidades como Anagé, Aracaju, 

Brumado, Barreiras e Brasília, dentre outras. E por último, a Av. Frei Benjamim, que liga o 

bairro Brasil ao bairro Patagônia e este com a rodoviária e também BR-116 sentido sul do 

País (São Paulo, Rio de Janeiro), em um eixo com uma forte dinâmica comercial em sua 

extensão. A BR 116 também corta o Bairro Brasil ao norte, no sentido Salvador (capital do 

Estado da Bahia) Feira de Santana – maior cidade do interior da Bahia e também para acesso 

às estradas que ligam aos demais estados do Nordeste, como Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 

Paraíba, Ceará, Maranhão, dentre outras), conforme se observa no Mapa 29 abaixo. 

 

 

 

 

 

 



211 

 

Mapa 29 – Principais Rodovias que cortam o Bairro Brasil. 

 

Fonte: Veiga (2010) 

 

Segundo a prefeitura de Vitória da Conquista (2015), O bairro Brasil é o segundo 

maior subcentro comercial ficando atrás apenas do Centro da cidade, onde se localiza outro 

espaço do comércio tradicional, também alvo deste estudo.Assim, o  Plano Diretor Urbano-

PDU de Vitória da Conquista (2010, p. 91) preconiza: 

 

A partir da Feira do Bairro Brasil e em seu entorno formou-se uma concentração de 

atividades que vem extrapolando o atendimento simples de bairro. Este centro 

opcional não conta com a diversificação do Centro principal, porém demonstra uma 

especialização maior em termos de usos do que aquela que ocorre nos demais 

bairros da cidade.  
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Mapa 30 – Subcentro comercial do bairro Brasil em Vitória da Conquista 

 
               Fonte: Base cartográfica da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista; Elaborado por Silva (2015). 
 

Face ao exposto, ela traz aspectos particulares desse tipo de comércio, como as 

relações desenvolvidas entre feirantes e consumidores, os encontros de moradores de 

diferentes localidades não apenas para consumir produtos, mas também para interagir entre 

eles, gerando relações sociais que deram origem a uma dinâmica territorial singular naquele 

local. 

Não somente identificado na presente pesquisa, mas através das lembranças e 

conversas informais do pesquisador pelo bairro Brasil (o mesmo foi professor do CIENB, 

maior escola de segundo grau do lado oeste por mais de dez anos), percebe-se um certo  

bairrismo daqueles moradores, cujo bairro possui cultura própria e valores enraizados de uma 

comunidade que tem características próprias. Ouve-se falar bastante que “quem mora aqui não 

quer se mudar”, apesar de existir certo “aparteit social” (pessoas que residem no lado leste e 

aquelas do lado oeste, separados pela Avenida da Integração – Rio Bahia ou BR 116). 

Entretanto, muitas pessoas enriqueceram e mesmo com diferenças não somente no mercado 

imobiliário como social, continuam morando por lá. O dinheiro na medida do possível fica no 

próprio bairro e não se esvai para outros bairros ou cidades. Pode perceber um comércio 

autossuficiente funcionando como espécie comunidade fechada que privilegia o consumo 

através do comercio.  
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Existem no bairro alguns espaços como: Mercado coberto
53

, o mercado de carnes, as 

empresas que comercializam produtos e serviços em espaços e alvenaria e, também a feira 

livre que funciona em barracas de madeira e lona desmontáveis, sempre aos domingos. Todos 

estes estabelecimentos possuem alvará da prefeitura e, de uma forma geral, os 

empreendimentos ou lojas que funcionam entre espaços físicos de alvenaria são legalizados e 

formais, enquanto que os “barraqueiros” fazem parte do comércio informal, afirma Silva 

(2015). 

 

Figura 36 – Imagens do Mercado Municipal e Mercado de Carnes do B. Brasil 

Figura 37 – Imagens do Mercado de Carnes do B. Brasil 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Próximo à feira livre, mais exatamente na avenida Brumado, foi construído o espaço 

Glauber Rocha  (no antigo Departamento Nacional de Estradas e Rodagens – DNER. Ali 

acontecem festas como Natal da Cidade, São João da Cidade e demais eventos e 

manifestações artísticas, culturais e esportivas, fortalecendo ainda mais o comércio desta 

localidade. 
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 Segundo Fernandes (2012), a Feira Coberta do Bairro Brasil foi inaugurada em agosto de 1987. O novo 

equipamento substituiu a antiga “Feirinha” (como era conhecida a Feira do Bairro Brasil). Tudo começou a partir 

da desapropriação de uma área de 11.554m² para construir 6.395m², na triangulação de três avenidas: Ilhéus, 

Brumado e Itabuna. Sua estrutura física suporta três galpões, totalizando uma área coberta de 3.442m². No 

pavimento superior existe um espaço destinado para restaurantes, bares e lanchonetes formado por 21 boxes. Já 

no térreo (primeiro pavimento) funcionam boxes que comercializam frutas, verduras, hortifrutigranjeiros, grãos, 

utensílios domésticos e também lojas de calçados e vestuário, conforme se pode verificar no mapa xxxx logo 

acima. 
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          Figura 38 – Supermercado Superlar na Praça Gerson Sales – Bairro Alto Maron em V. Conquista 

Figura 39 – Avenida Brumado – Espaço Glauber Rocha onde acontecem eventos culturais. 

 
Fonte: Acervo da Família,1977 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

As principais ruas do subcentro comercial do bairro Brasil são as avenidas Brumado, 

Frei Benjamin, Itabuna, Presidente Dutra e Ihéus: 

a)Avenida Frei Benjamim – Merece destaque nessa territorialização por sua 

funcionalidade comercial durante sua extensão, que a tornou um grande vetor de 

desenvolvimento do comércio do bairro Brasil. Após breve período começou a ter impactos 

referentes a chegada de grandes estabelecimentos, como o antigo supermercado Superlar na 

década de 1970, pequenos bares e outros estabelecimentos comerciais. Entre os anos de 1970 

à 1990, o bairro fora se caracterizando por ser um dos mais populares e importantes para a 

cidade. De meados dos anos 1990 até os dias de hoje, vem tendo um forte processo de 

mudança. Essa modificação caracteriza a via por ter mais atividades terciárias do que 

residenciais, o que vêm causando conflitos com os moradores e comerciantes que utilizam o 

espaço (MARQUES, 2014, p. 45).  

 

Figura 40 – Avenida Frei Benjamin – As casas deram origem ao comércio 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Apresentando uma diversidade comercial significativa, essa avenida liga o bairro 

Patagônia ao bairro Brasil, porém, mais que isso, ela liga o comércio de ambos os bairros. No 

caso da Patagônia, boa parte do comércio do bairro se desenvolveu ao seu entorno, já se 

tratando do bairro Brasil, o destaque dessa avenida está na sua proximidade com a Feirinha e 

com importantes elementos que compõem o bairro, como colégios, bancos, padarias, 

supermercados, restaurantes, igrejas, barzinhos, clínicas, consultórios, espaços de 

entretenimento, além de ser rota para outras localidades da cidade, como o aeroporto, 

rodoviária e outros bairros. Uma consideração importante para essa avenida é o fato de ela ser 

a principal avenida interna do bairro Brasil. Sendo assim, várias linhas de ônibus passam por 

ela, gerando um fluxo significativo que cooperou diretamente para o um forte 

desenvolvimento comercial em tal territorialidade (SILVA, 2015).  

Avenida Brumado – É a principal rota que liga Vit. Da Conquista para ao oeste da 

Bahia (acesso para a rodovia BA-62 – motivo este que se concentram muitos hotéis, 

restaurantes e postos de gasolina) e também interliga a cidade de Oeste a Leste, permitindo 

uma grande mobilidade. A sua importância aparece desde o início da territorialização dos 

comerciantes à partir da feira livre. Um destaque para tal avenida está também no seu 

comércio, desenvolvido em toda a sua extensão, concentrado basicamente na área da 

construção civil, com destaque para as inúmeras madeireiras, lojas de material de construção, 

colégios, igrejas (aqui se encontra o Seminário Nossa Senhora de Fátima, conforme figura x 

logo abaixo), lanchonetes, restaurantes, prestação de serviços, lojas de informática, peças 

automotivas, dentre outras.  

 

Figura 41 – Seminário Localizado na Av. Brumado Bairro Brasil no Lado Oeste da Cidade em V. Conquista 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 
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Essa avenida acabou cooperando de forma significativa para o desenvolvimento 

comercial do bairro e na sua identidade territorial com o comércio, pois o surgimento desse 

território dos comerciantes se deu inicialmente ao seu entorno, sendo desenvolvido também 

pelos fluxos gerados por essa avenida. 

 

Figura 42 – Avenida Brumado – Contém inúmeras lojas de veículos e peças para automóveis 

Figura 43 – Teatro Glauber Rocha 

  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Veloso (2012, p. 44) preconiza: 

 

A Avenida Brumado é uma via que aparece em destaque no Bairro Brasil, com um 

subcentro comercial e de serviços de importância significativa, o comércio passou a 

se intensificar neste local criando condições para a expansão territorial e as suas 

transformações.  

 

Avenida Presidente Dutra – Sua importância vai além do bairro Brasil, se tornando 

referência para toda a cidade de Vitória da Conquista. Por ser uma das principais rotas que 

ligam o Sudeste ao Nordeste do país, conforme dito logo acima. Possui um fluxo muito 

intenso de veículos de diversas categorias, o que representa um grande consumo nas áreas 

urbanas, que tendem a desenvolver um forte comércio nas proximidades da BR. No caso de 

Vitória da Conquista, o  destaque comercial nesse sentido vai para os serviços relacionados 

aos setor automobilístico, como oficinas mecânicas, autopeças, postos de gasolina, que 

cobrem todas as extremidades dessa estrada no perímetro urbano da cidade.  
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Figura 44 – Lojas de autopeças 

Figura 45 – Lojas de autopeças instaladas ao longo da avenida da Integração (Presidente Dutra – BR-116) 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Porém, ela significa mais que isso: a referência na divisão entre o lado Leste e Oeste 

dessa cidade, servindo por muito tempo como uma espécie de “aparteit”social, econômico e 

imobiliário, visto ser o lado oeste (onde se localiza o bairro Brasil) discriminado por muito 

tempo (tempos após, esta rodovia – no trecho que corta o perímetro urbano – passou a 

denominar-se de avenida da Integração, sendo construído um canal subterrâneo para escoar as 

águas da chuva com pavimentação, jardinagem e paisagismo no local (SILVA, 2015, p. 45-

47).  

Face ao exposto, Ferraz (2001, p. 32) assinala: Outra característica importante, nesse 

contexto do crescimento urbano é o fato de a cidade se expandir nas proximidades das 

rodovias que fazem entroncamento no seu território. Nos seus arredores, são implantados 

loteamentos e bairros, como o bairro Brasil, criado a partir da abertura da BR-116.   

Embora essa proximidade com o Centro comercial de Vitória da Conquista não ligue 

ambos os territórios diretamente, compreende-se o comércio do bairro Brasil como uma 

extensão do comércio desenvolvido no centro da cidade. Segundo o PDU de Vitória da 

Conquista (2010, p. 91 apud SILVA, 2015): “Identifica-se a formação de um subcentro no 

Bairro Brasil, uma descentralização do Centro da Cidade, como uma nucleação opcional a 

este”. A intensidade das atividades comerciais ali desenvolvidas e a presença de grandes 

empresas comerciais que geralmente só se instalam em locais com uma estrutura definida, 

impulsionaram o desenvolvimento e o promoveram a status do segundo maior subcentro 

comercial da cidade. Dessa forma, é possível consumir no bairro Brasil os mesmos serviços 

encontrados no Centro da cidade (com exceção de algumas atividades do setor público, como 

fórum, prefeitura, hospitais especializados, algumas universidades e produtos de difícil 
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acesso), mas no consumo básico diário, a maior parte dos produtos e serviços são 

encontrados.  

Figura 46 – Avenida da Integração (Presidente Dutra – BR-116) com grande fluxo de caminhões e carros. 

Figura 47 – Avenida da Integração (Presidente Dutra – BR-116) com grande fluxo de caminhões e carros. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

É válido salientar que as atividades comerciais do bairro Brasil se desenvolveram de 

diversas formas, variando desde as atividades iniciais com a feira livre, barraqueiros 

informais, passando pela reestruturação dos moradores que transformaram suas residências 

em estabelecimentos comerciais (fazendo os famosos “puxadinhos” ao transformarem salas e 

quartos em pontos comerciais, residindo ali mesmo onde tem o ponto comercial), até grandes 

empresas que se estabeleceram em tal território. 

Nesse sentido, pode-se perceber que o comércio ali desenvolvido é mesclado entre 

grandes empresas e pequenos comerciantes, todos mesclados e interagindo no mesmo 

ambiente o que de certa forma, acaba atraindo o consumidor para qualquer serviço. 

Analisando essa situação, pode deduzir que as grandes empresas que instalaram filiais nessa 

localidade não são exclusivas dentro desse território; também supõe-se que as grandes 

empresas que detém um maior poder econômico, localizem suas filiais nas principais 

avenidas, mas não é necessariamente assim. As avenidas de destaque possuem tanto grandes 

quanto pequenos estabelecimentos. Embora, nesse sentido, fique pouco evidente essa questão 

de que os comerciantes com maior poder aquisitivo não se impõem totalmente diante dos 

pequenos comerciantes, eles podem, em alguns casos, possuir uma grande quantidade de 

filiais nesse mesmo bairro. 

Dito isso, pode perceber que os próprios consumidores cooperam para o 

fortalecimento dos comerciantes locais, ditos “nativos”, gerando uma demanda de consumo 

que funciona como um suporte para os comerciantes locais (funciona como os membros de 
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uma igreja ou mesmo de uma fraternidade, tipo as maçonarias, em que criam um ciclo do 

consumo de forma a prestigiar e a privilegiar os membros daquela instituição, fortalecendo os 

vínculos e as relações comerciais e sociais ali praticadas), ficando evidente sua função nesse 

processo, com a necessidade de consumir o que os comerciantes lhes oferecem e, ao mesmo 

tempo, fazendo o poder dos empresários continuar se estabelecendo em tal territorialidade 

devido a uma necessidade de consumo local.Abaixo, os depoimentos de um empresários do 

ramo de Imobiliária do Bairro Brasil: 

 

O Bairro Brasil acompanhou a expansão de Vitória da Conquista, principalmente 

nos últimos 10 anos em que a nossa cidade cresceu muito e tem se destacado no 

cenário nacional, por conta de seu desenvolvimento, pois se tornou um polo 

educacional, de saúde. [...] Temos uma topografia excelente e, se formos observar, 

mesmo por se tratar de um bairro antigo e popular, a expansão do Bairro Brasil foi 

mais acentuada que a de vários bairros da cidade.   […]temos um comércio que não 

deixa a desejar em nada. O bairro é bem servido de supermercados, farmácias, lojas, 

e tem uma feira famosa e organizada. Temos que destacar também a importância da 

Avenida da Integração para o desenvolvimento do comércio. Hoje em dia, as 

pessoas que residem, trabalham ou têm o estabelecimento comercial no Bairro 

Brasil, não têm necessidade de ir para outros bairros da cidade. Acredito que eles 

entendem, assim como nós também entendemos, que o Bairro Brasil já está tendo 

uma conotação de uma nova cidade, e o comércio tem contribuído muito para isso. 

A comodidade de morar no Bairro Brasil tem atraído estudantes de outras cidades, o 

que também contribui para o aquecimento do setor de imóveis.  

 

Abaixo, o depoimento de um estudante e um morador antigo do bairro Brasil: 

 

A qualidade de vida aqui é muito boa. Aqui, eu encontro tudo que eu preciso: o 

comércio é muito bom, têm bancos, farmácias, supermercados, e ainda o preço dos 

apartamentos para alugar é mais acessível que em outros bairros da cidade…boa 

vizinhança conta muito também. O bairro já tem característica de uma cidade, e 

dificilmente precisa ir para o lado Leste. (Estudante do curso de Engenharia Elétrica 

em Conquista vindo da cidade de Brumado, SILVA, 2012). 

 

As atividades comerciais, como mencionado, foram favorecidas por conta da 

presença da feira livre nos finais de semana, assim como da feira de carnes e do 

mercadão,  ambos localizados entre as Av. Ilhéus e Av. Itabuna. (…) As atividades 

dessas feiras atraíram e continuam atraindo os moradores do bairro, como também 

das áreas adjacentes como Ibirapuera, Urbis I e II, Jurema e Bateias, bairros esses 

que não tem feiras. (Depoimento de um morador antigo do Bairro, MARQUES, 

2014 p. 45). 
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Figura 48 – Avenida Ilhéus -Bairro Brasil em V. Conquista 

Figura 49 – Comercio do Bairro Brasil em V. Conquista 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, set. 2015. 

 

Um aspecto importante do poder econômico desenvolvido pelos comerciantes do 

bairro Brasil está na sua capacidade de influenciar, direta ou indiretamente todo o lado oeste 

da cidade de Vitória da Conquista. Atribui-se ao comércio local uma capacidade de 

movimentar bastante o bairro Brasil, gerando um fluxo intenso com outros bairros do lado 

oeste da cidade, inclusive, migrando definitivamente para o bairro Brasil. Nesse caso, 

percebe-se um destaque ao bairro Brasil como “um lugar cômodo” para se habitar e se 

consumir, sem precisar se deslocar a uma longa distância para essa finalidade. 

No Leste do território analisado, percebe-se uma predominância de atividades 

relacionadas ao setor automobilístico de forma geral, independente do serviço oferecido. É 

possível encontrar postos de combustível, oficinas mecânicas, autoelétricas, autopeças, dentre 

outros. É válido frisar que essas atividades não se encontram apenas na BR-116, podendo ser 

encontradas também em ruas próximas a essa avenida, como no caso da avenida Paraíba e 

avenida Alagoas, paralela à av. Brumado. Nesse caso, atribui-se a esse tipo de 

desenvolvimento comercial desse setor, ao fato da BR-116 promover um fluxo intenso de 

veículo em tal localidade, sendo natural que motoristas, seguindo viagem, muitas vezes 

precisem de serviços automobilísticos para manutenção dos veículos. Um destaque para essa 

situação é a de que esse comércio atende não apenas às demandas do bairro Brasil e demais 

cidades que por aqui trafegam, mas sim de toda a cidade, se constituindo um “point” para tais 

produtos e serviços.  
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Figura 50 – Concessionária de Veículos Codisman atual Top Vel (GM) na Av. Presidente Dutra (BR-116) 

Figura 51 – Lojas de auto peças na Av. Presidente Dutra (BR-116)- Av. Integração 

 
Fonte: Acervo da Família, 1976. 

 

É possível visualizar nesse território a presença de grandes redes de lojas, 

inclusive,com mais de uma filial no mesmo bairro. Nesse caso, pode-se destacar uma empresa 

calçadista – Silva Calçados – que possuí três lojas no Bairro Brasil, sendo que duas estão, 

inclusive, presentes na mesma rua. Esta mesma empresa possui filiais no centro da cidade, no 

Shopping Conquista Sul e também em várias outras cidades da região Sudoeste da Bahia. 

Nesse quesito, pode-se verificar a forma como esse comércio vem crescendo ao longo do 

tempo. O que iniciou com um simples comércio de bairro, consumou-se em um subcentro de 

destaque em toda cidade.   

Outro ponto interessante de se pensar no comércio do bairro Brasil está na presença de 

certos serviços que tendem a promover uma dinâmica mais intensa no bairro. O destaque 

nesse caso vai para as agências financeiras e bancos. É visível a quantidade de bancos, tanto 

públicos quanto privados. Pode-se atribuir também a esse fenômeno o potencial do comércio 

ali praticado. Em locais com uma forte demanda comercial, é comum a presença de grandes 

estabelecimentos financeiros que oferecem suporte tanto a comerciantes quanto a clientes em 

suas negociações. Vale também o destaque para algumas lojas que oferecem serviços 

financeiros, como cartões de crédito, empréstimos, dentre outros. Assim, tem-se uma 

territorialidade em que embora se tenha uma apropriação econômica devido às atividades ali 

desenvolvidas, há também uma apropriação espacial por parte de quem frequenta tal 

territorialidade. População flutuante de outras cidades podem encontrar no seu subcentro 

comercial um espaço que daria conta de sanar suas demandas de consumo, sem a necessidade 

de se deslocar até o Centro da cidade. Isso fez com que pessoas de outros municípios 

passassem a frequentar o comércio do bairro Brasil, possibilitando o aumento de sua extensão, 
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ou seja, seu desenvolvimento e crescendo também as relações ali desenvolvidas. Uma 

curiosidade do bairro Brasil é que quase todas as ruas do bairro são com nome de estados, 

capitais e cidades interioranas, a exemplo de: Av. Ilhéus, Itabuna, Alagoas, Paraíba, Teresina, 

Macapá, Pará, Brumado, Piauí, Ceará, Belo Campo, dentre outras. 

 

4.4 O MERCADO TRADICIONAL: CARACTERIZAÇÃO E PERFIL COMÉRCIO 

TRADICIONAL – CENTRO DA CIDADE (LADO LESTE) NA CIDADE DE VITÓRIA 

DA CONQUISTA 

 

Historicamente falando, as cidades não tinham uma estrutura social autônoma, mas era 

baseada em clãs, pequenas aldeias e vilas, ou seja, era uma extensão do campo. Assim, o 

comércio era compreendido como uma estrutura de negócios. O comércio era entendido 

dentro da idéia tradicional de exploração da cidade sobre o campo. Assim, o surgimento das 

atividades comerciais se deu através da cidade que, por sua vez, teve a proteção das atividades 

urbanas, cujo incentivo para o próprio desenvolvimento urbano se deu através da geração de 

renda. Assim, o comércio foi um instrumento de desenvolvimento da vida urbana dependentes 

da escala da atividade do comércio local, regional ou internacional (PIRENNE, 1926).   

O centro das cidades, de um modo geral, é onde se concentraram as atividades de 

administração e gestão e outras atividades comerciais que adquiriram uma crescente 

importância, tanto nos setores público e privado. As cidades grandes tendem a identificar 

morfologicamente pelos grandes edifícios do centro da cidade, atividades comerciais e 

também os preços elevados o solo. Dito isso, o mercado tradicional foi uma importante 

reunião local e interação social porque oferecia segurança. Mais tarde Ele criou os mercados 

fechados, galerias comerciais e, mais recentemente, modernos centros comerciais e shoppings 

centers. 

 

4.4.1 Teoria dos Lugares Centrais de Walter Christaller 

 

Após a publicação de Weber, outros autores, como Walter  Christaller  e  August  

Lösch, escreveram trabalhos que enfocavam a questão locacional  com  base  na  distribuição  

da população  e  dos  serviços.  O geógrafo alemão Walt er Christaller (1893-1969), com o 

trabalho “Lugares Centrais no Sul da Alemanha”, publicado em 1933, objetivou explicar a 

funcionalidade hierárquica existente entre centros urbanos de diferentes tamanhos através do 

comércio e da prestação de serviços entre eles e a área rural respectiva. Como hipótese 

central, o autor assume uma hierarquia dos lugares de acordo com uma rede de 
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interdependência, na qual a centralização é uma tendência natural. De acordo  com Spinola 

(2003), Christaller  defendeu  que,  assim  como havia  leis  determinantes  das  atividades 

econômicas,  haveria  leis  especiais  da  geografia que  determinariam  a  organização  das 

cidades.Os lugares, ou núcleos urbanos, conforme Clemente e Higachi (2000), são vistos 

como fornecedores de bens  e serviços, tanto para si mesmos, como para lugares de menor 

centralidade. A oferta de bens e serviços centrais, que não são  encontrados  em  toda  parte,  

empresta  centralidade  a  alguns  lugares.   

A organização do espaço realiza-se de acordo com o princípio da centralidade, do qual 

resulta uma hierarquia dos lugares. Então, Christaller parte do conceito de lugar central, 

função exercida pela cidade no abastecimento de bens e serviços à sua população e àquela da 

área rural próxima. A função principal da cidade seria tornar-se o centro de uma região. Cada 

centro estaria distribuído no território, cobrindo-o por completo, formando uma hierarquia de 

centros urbanos de acordo com o seu tamanho. Considerando a acessibilidade dos 

consumidores aos diferentes mercados e o alcance máximo de um bem ou serviço, bem como 

a concorrência entre os fornecedores, os centros estariam organizados no território de tal 

forma que as suas áreas de influência formariam hexágonos regulares ao atenderem os 

consumidores (SOUZA, 2009). Para chegar a essa conclusão, Christaller determinou o 

formato das áreas de mercado que atendem a todos os consumidores, ao mesmo tempo em 

que a distância em relação às firmas é minimizada.  

 Christaller chega então a determinar uma estrutura elementar em triângulos 

equiláteros, que possuem vértices ocupados pelos lugares centrais, reagrupados 

posteriormente em hexágonos regulares. Já que a distância entre cada um dos vértices e o 

centro dos triângulos é a mesma do raio dos círculos, ou seja, de 4 km, o comprimento de 

cada lado do triângulo, isto é, a distância que separa dois lugares centrais elementares, será  

igual  a  7  km, aproximadamente. Demonstra-se, desta forma, que os centros  dos  hexágonos 

correspondem  a lugares de hierarquia mais elevada, e a distância entre eles é de, 

aproximadamente, 12 km. Por este raciocínio, chega-se a um sistema hierarquizado de lugares 

centrais, com distâncias entre si de 21, 36, 62 km, etc., conforme figuras  53 e 54. 

Por não se tratar de uma abordagem de grande relevância para os propósitos desta tese, 

a teoria dos lugares centrais, apresentada aqui  apenas  de  maneira  introdutória. 
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Figura 52 – Hierarquia urbana segundo Christaller 

 

Fonte: Ramos e Mendes (2001) 

 

Figura 53 – Lugares centrais e respectivas áreas de influência segundo Christaller 

 
Fonte: Ramos e Mendes (2001) 

 

Jorge Gaspar (1972) estudou a teoria dos lugares centrais. Ele digeriu sua pesquisa 

com uma perspectiva mais qualitativa dos estudos sobre o comportamento dos consumidores 

Além disso é interessado em mudanças urbanas e a relação com o negócio (1987).  O grupo 

de Lisboa também se destaca pelo progresso teórico na explicação das relações entre o 
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comércio e a cidade, como por exemplo, incluem estudos sobre o marketing em estudos 

urbanos (SALGUEIRO; CACHINHO, 1996, 1999). 

Face esta breve discussão a respeito da Teoria dos Espaços Centrais, é na região 

central da cidade que se identifica o seu comércio tradicional que é diretamente afetado com a 

chegada de grandes empresas comerciais e do próprio desenvolvimento do comércio de 

bairro. A sua principal concentração está nas seguintes ruas e praças: Praça Barão do Rio 

Branco, Praça da Bandeira, Rua Francisco Santos, Alameda Lima Guerra, Praça nove de 

Novembro, Rua Régis Pacheco, Av. Lauro de Freitas (onde está o terminal de ônibus) e 

imediações, Praça Tancredo Neves e imediações, conforme ilustram as figuras 55 e 56 logo 

abaixo. 

 

Figura 54 – Alameda Lima Guerra no Centro V. Conquista. 

                 Figura 55 – Alameda Lima Guerra Centro Comercial de V. Conquista. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, set. 2015. 

 

Figura 56 – Av. Lauro de Freitas (Terminal de Ônibus) no Centro da Cidade. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

Nesta região estão localizados diferentes pontos comerciais como, por exemplo: 

galerias; bancos (todos os bancos de V. Conquista tem ao menos uma agência no centro, mais 

precisamente na Praça Barão do Rio Branco), são eles: Banco Brasileiro de Descontos – 

Bradesco – duas agências; Banco do Nordeste; Banco do Brasil; Caixa Econômica Federal; 
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Banco HSBC e Itaú (o único que se situa na Rua Francisco Santos, porém também no centro 

da cidade). 

 

Figura 57 – Agência do banco HSBC no Centro Comercial de V. Conquista Praça Barão do Rio Branco 

    Figura 58 – Agência do banco Caixa Econômica Federal no Centro Comercial Praça Barão do Rio Branco 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

Também estão localizadas as lojas de produtos regionais; prestadoras de serviços em 

diferentes áreas; lojas de artigos de decoração e variedades; moda e confecção; lojas de 

bijuterias; estacionamentos privados; lojas de eletrodomésticos e eletrônicos; farmácias; 

clínicas médicas e odontológicas; lojas de cosméticos e perfumarias; corretoras de imóveis; 

óticas. Lojas de calçados; lojas de telefonia (Oi, Tim, Claro e Vivo) lojas de comercialização 

de automóveis e motocicletas, assim como as papelarias. 

 

  

  Figura 59 – Imagem da Av. Regis Pacheco – Centro da cidade, que interliga o centro comercial com o 

comércio do bairro Brasil em Vitória da Conquista. 
Figura 60 – Primeiro “Shopping” de V. da Conquista construído na década de 80 e localizado no centro 

comercial (Praça Tancredo Neves) em Vitória da Conquista-Ba. Na verdade, não passa de uma Galeria. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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 É no centro de Vitória da Conquista que está localizado o comércio propriamente dito, 

o mais pujante, diversificado e tradicional da cidade, contendo inúmeros  pontos comerciais 

voltado para vestuário, calçados, lanchonetes lojas de eletrodomésticos e eletrônicos, 

empresas prestadoras de serviços, bancos mistos e privados, equipamentos públicos como 

fórum, prefeitura, Câmara de Vereadores, Receita Federal, Receita Estadual dentre tantos 

outros. Em linguagem popular, é o “coração e os pulmões” da cidade. Na praça Barão do Rio 

Branco, onde estão localizados os bancos e grandes lojas de eletrodomésticos, surgiu a feira 

livre no início do século XX (imediações da rua Grande que dá acesso à praça Tancredo 

Neves e igreja matriz N. S. Das Vitórias. Não somente pela literatura pertinente, como em 

inúmeras pesquisas, o consumo está diretamente vinculado aos equipamentos públicos e 

também privados, funcionando como suporte e também demanda cruzada no consumo de 

produtos e serviços de diversas naturezas. 

 

Figura 61 – Equipamento Público: Fachada da Prefeitura Municipal de V. Conquista localizado no Centro da 

Cidade ao lado da Praça Tancredo Neves, Igreja Matriz da Catedral e Agência dos Correios. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 
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Figura 62 – Agência do banco Itaú no Centro Comercial de V. Conquista – Rua Francisco Santos, Centro (rua 

das óticas). 

Figura 63 – Agência do banco do Brasil no Centro Comercial de V. Conquista – Praça Barão do Rio Branco. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

Os pontos críticos dessa área e que dificultam um maior fluxo de pedestres e veículos 

são ruas estreitas e com difícil acesso, poucas vagas para estacionamento para automóveis e 

motocicletas que são pagos (de segunda a sexta-feira no horário de 8:00 às 18:00 e aos 

sábados de 8:00 às 12:00, anteriormente administrados pela própria prefeitura através da Zona 

Azul e agora em 2015, terceirizado via processo de licitação para uma empresa particular com 

nome de  E-Park), além de muitos estacionamentos privativos e também pouco preparo dos 

comerciários para atender aos clientes.  Estes pontos são agravados quanto comparados com o 

fácil acesso ao shopping e a disponibilidade de um amplo estacionamento.  

Diante do exposto, considera-se fundamental também refletir qual tem sido o 

desempenho das empresas, considerando o seu porte, neste contexto. Tal preocupação 

justifica-se por considerar-se que as micro e pequenas empresas têm importante papel na 

geração de emprego e renda de uma população, devendo situar-se em marco de estratégias de 

desenvolvimento local e incluído no desenvolvimento territorial. Neste sentido, é fundamental 

que a cooperação público-privada assegure condições de viabilizar estratégias de 

desenvolvimento empresarial para esta região. Fato este que não se modifica se comparado 

com outras regiões.     

Todo este contexto faz com que a cidade seja permanentemente avaliada por diferentes 

grupos de investidores. O resultado destes estudos é possível de serem observados na prática 

com a implementação de grandes empresas na cidade dentre estas: Shopping Center 

Conquista Sul, Carrefour, Mac Donald`s, Lojas Americanas, Marisa, Di Santini, Casas Bahia, 

Ricardo Eletro, Ponto Frio, Eletrosom, Riachuelo, dentre tantas outras. A chegada destas 

empresas – boa parte delas instaladas no shopping Conquista Sul e outras no centro comercial 

de V. Conquista – supomos – proporcionar aspectos positivos como, por exemplo, o 
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desenvolvimento do setor imobiliário, geração de emprego e renda, arrecadação tributária e 

negativos, dos quais podemos citar o queda de movimentação no comércio tradicional da 

cidade. 

 

Figura 64 – Centro Comercial de V. Conquista – Rua Francisco Santos e cruzamento com a Av. Lauro de 

Freitas. 

Figura 65 – Praça Nove de Novembro (Praça dos Acarajés) no Centro de V. Conquista. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

Diferentes são as forças do ambiente externo ou fatores exógenos que influenciaram 

neste processo de desenvolvimento e mudança do comércio local. Sabe-se que estas forças 

ambientais externas não podem ser controladas, mas é imprescindível o seu monitoramento, 

pois, desta forma, é possível identificar de forma coerente as oportunidades e evitar ameaças 

ao seu processo de desenvolvimento.    

No específico à economia o município apresentou um PIB, em 2004, de R$ 

1.036.177,00, com renda per capita de R$ 3.670,00 esses valores eram, respectivamente a 

preços correntes, em 2000 de R$ 705.410,00 e R$ 2.662,89 (SEI, 2007). Tendo o setor de 

serviço respondendo por 70,1% do PIB municipal e um IDH de 0,708 PNUD (2000).  Vitória 

da Conquista se destaca na região e atrai muitos visitantes devido ao seu grande e 

diversificado comércio que gera emprego e renda para a população.  

No entanto, esse comércio, principalmente o do centro tradicional da cidade, vem 

passando por uma profunda transformação. Tal transformação teve seu início como a 

inauguração do Shopping Conquista Sul, no ano de 2006, situado em uma área afastada do 

centro da cidade.  Ali, foram instaladas unidades de lojas que fazem parte de redes, boa parte 

franquias, por isso são bem estruturadas, capitalizadas e, muitas vezes têm seus próprios 

cartões de créditos. Além das lojas no shopping outras, também, de grande porte vêm se 

instalando no centro da cidade, impactando sobremaneira o comportamento do consumidor 

(locais e regionais, potenciais e flutuantes) modificando hábitos, costumes e a própria cultura, 
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além de impactar no volume de vendas das lojas ditas “do mercado tradicional” de Vitória da 

Conquista. 

Este fato trouxe sérias consequências para os comerciantes locais, como o 

deslocamento, em parte, do fluxo de circulação das pessoas do centro da cidade para o 

shopping. Isso resulta em queda nas vendas e consequentemente nos lucros dos comerciantes 

ditos “do mercado tradicional” quer seja do centro da cidade, quer seja dos bairros periféricos, 

a exemplo do Bairro Brasil, e outros bairros de residentes das classes A, B e C, como o bairro 

Candeias. 

 
        Figura 66 – Vista Panorâmica Noturna do Bairro Candeias em V. Conquista. 

Figura 67 – Vista Panorâmica da Av. Luiz Eduardo Magalhães no Bairro Candeias em V. Conquista. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

De certa forma, o prejuízo da queda nas vendas do comércio no centro da cidade para 

a economia do município foi muito impactante, pois os proprietários das lojas no centro 

tradicional residem na cidade e, em sua grande maioria, investe os lucros auferidos na própria 

cidade, enquanto que os proprietários das grandes lojas e grandes grupos - principalmente do 

Shopping Conquista Sul – que têm se instalado em Vitória da Conquista, não residem na 

cidade, o que supõe uma evasão de divisas para suas cidades natais. Essa questão é 

fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade uma vez que o desenvolvimento 

local implica na capacidade de internalizar as rendas geradas. Em uma linguagem econômica, 

equivale à capacidade para reter e reinvestir na localidade uma proporção significativa do 

excedente gerado pelas vendas.  

A retenção e o reinvestimento podem não acontecer caso os proprietários das lojas não 

sejam empresários locais e sim investidores extra-regional, nacionais ou internacionais, com 

pouca inclinação a reinvestir localmente e “com elevada tendência para retirar o capital, 

quando deixam de existir condições de exceção na região” (BOISIER, 1989, p. 615). 
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Os empresários locais têm uma tendência a reinvestir seus lucros na própria região, 

uma vez que é muito difícil relocá-los, por isso são praticamente obrigados a reinvestir os 

lucros em suas próprias atividades e no próprio local. De início, o investimento mais coerente 

para os lucros acumulados são as exportações, porém as oportunidades de exportação, 

rendáveis, costumam ser limitadas, impelindo as empresas locais, com alta capacidade de 

acumulação, a passarem a procurar novas oportunidades de investimento para seu capital. 

Uma nova oportunidade é a diversificação produtiva e o desenvolvimento de novos produtos, 

afirmam Santos, Diniz e Barbosa (2004). 

Já os empresários “forasteiros” não se vêm presos à região e o reinvestimento dos 

lucros dependerá de alguns fatores como redução do risco Brasil, diminuição do déficit 

público, crescimento da demanda, necessidade de inovação entre outros, uma vez que eles 

têm um leque maior de opções de investimento.  

 

4.5 PESQUISA SOBRE O COMÉRCIO TRADICIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA: 

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – ANÁLISE SWOT OU PFOA  

 

No trabalho de conclusão do doutorado, em sua tesina, Leite (2009) encontrou 

pesquisa de campo, alguns atributos estimulantes e inibidores do crescimento e 

sustentabilidade dos negócios do comércio tradicional de Vitória da Conquista, assim como 

diagnosticou alguns fatores exógenos e endógenos que interferiram no desempenho dos 

empreendimentos de Vitória da Conquista naquele ano. Assim, o referido autor (2009) aponta 

que no ambiente externo, os fatos conjunturais não devem ser subestimados, tão pouco 

valorizados demais. Já no ambiente interno, o diagnóstico deve ser minucioso, a fim de 

detectar quais mudanças serão necessárias ao pleno cumprimento da missão (CHIAVENATO, 

2000). 

A análise dos fatores internos e externos é uma ferramenta útil para entender a 

situação global do mercado e do comportamento das organizações e consumidores. Esta 

abordagem tenta equilibrar os pontos fortes e fracos internos (ambiente interno) com as 

oportunidades e riscos que o ambiente externo apresenta.  

Dito isso, se utiliza uma análise SWOT
54

 (do português FOFA – fortalezas, 

oportunidades, fraquezas e ameaças ou PFOA – Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 

ameaças) é uma ferramenta de gestão muito utilizada tanto por instituições públicas quanto 

                                                 
54

 O termo SWOT origina-se do inglês e representa as iniciais das palavras: Streghts (forças); Weaknesses 

(fraquezas); Oportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). 
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empresas privadas como parte do planejamento estratégico dos negócios. Esta análise é 

dividida em duas etapas: Macro e Micro ambiente. 

Quanto à formulação de estratégia, Santos (1999) aponta que formular estratégias 

envolve determinar cursos de ação apropriados para alcançar os objetivos. Isso inclui 

atividades como análise, planejamento e seleção de estratégias que aumentem as chances de 

que os objetivos de uma organização possam ser alcançados. Neste sentido, o Processo de 

formulação da estratégia envolve alguns processos (CHER, 1993; SANTOS, 1999): 

1) Identificação da estratégia – avaliação da estratégia em curso na organização; 

2) Análise ambiental – avaliação dos meios competitivos e da organização em geral, 

identificação de ameaças e oportunidades; 

3) Análise de recursos – avaliação de habilidades e recursos; 

4) Análise de lacunas – identificação da extensão das mudanças necessárias, da situação em 

curso para os resultados previsíveis, a partir da análise de ameaças e oportunidades; 

5) Estratégias alternativas – determinação das opções estratégicas sobre as quais uma nova 

estratégia pode ser construída; 

6) Avaliação de estratégia – avaliação das opções estratégicas em termos de valores e 

objetivos dos acionistas, diretores e outras partes relevantes e interessadas; 

7) Escolha estratégica – seleção de uma ou mais entre as opções estratégicas. 

 

Para planejar a estratégia, é necessário diagnosticar (fazer uma sondagem) e avaliar as 

potencialidades, fragilidades, oportunidades e ameaças dentro do ambiente estratégico e 

operacional da organização, a fim de que, conhecendo suas habilidades e recursos, a empresa 

ou mesmo instituição (neste estudo de caso, o CDL) possa identificar a competência 

diferencial das organizações (DORNELAS, 2000). Neste contexto, para se analisar a 

ferramenta matriz SWOT ou PFOA, torna-se importante conhecer e entender o mapeamento 

do ambiente em macroambiente ou ambiente inter-ortanizacional (ameaças e oportunidades) e 

micro ambiente ou intra-organizacional (potencialidades e fraquezas ou pontos fortes e pontos 

fracos). 

 

4.5.1 Macro Ambiente 

 

A análise ambiental corresponde aos estudos dos diversos fatores e forças do 

ambiente, as relações entre eles ao longo do tempo e seus efeitos ou potenciais efeitos sobre a 

empresa, sendo baseadas nas percepções das áreas em que as decisões estratégicas da empresa 

deverão ser tomadas (GRACIOSO, 1996). Para Leite (2000) é preciso conhecer bem os 

ambientes internos e externos que constituem o cenário empresarial de cada negócio para 
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poder avaliar com discernimento, as competências organizacionais de um lado e a atratividade 

das oportunidades do outro. 

 As organizações existem no contexto que se chama de ambiente, no qual influenciam 

e são influenciadas todo o tempo, daí a necessidade constante de conhecer o máximo possível 

os fatores ambientais que interagem com as empresas estudadas, sendo neste caso, o comércio 

tradicional de Vitória da Conquista. Neste sentido,  

 

[...] as contínuas e aceleradas mudanças nos ambientes social, tecnológico, cultural, 

demográfico, político, legal, concorrencial, governamental e psicológico que 

caracterizam o macroambiente da empresa [...] fazem com que a tarefa da 

administração se torne extremamente complexa e arriscada (ANSOFF, 1993, p. 25). 

 

 Para Caravantes (1999, p. 389-390), qualquer estratégia deve sempre levar em conta a 

ação e o controle do governo [...] as políticas governamentais criam oportunidades e ameaças 

que as organizações devem sempre procurar acompanhar. Complementa dizendo que: 

 

[...] a organização sofre influência de uma série de fatores que compõem seu 

ambiente externo. Em dado momento, um ou mais desses fatores tornam-se críticos, 

exigindo uma resposta contingencial da organização. Sua sobrevivência e 

desenvolvimento estão diretamente relacionados a sua capacidade de lidar com eles. 

 

4.5.2 Micro Ambiente 

Segundo Certo (1993, p. 391):  

No diagnóstico organizacional (ou análise interna da organização), os 

administradores olham para dentro da própria organização à procura de pontos fortes 

e fracos. Para o diagnóstico organizacional, é preciso fazer levantamentos de dados 

sobre diversos aspectos da organização e de suas operações. 

 

 Os quadros 9 e 10 sumarizam uma análise do macro e microambiente de um dos do 

lócus do trabalho em questão, neste caso o mercado ou comércio tradicional (também dito a 

c[eu aberto), possibilitando construir matrizes que projetam os objetivos a serem alcançados 

no decorrer do presente estudo.  

 

Quadro 9 – Pontos Fracos e Ameaças do Comércio Tradicional de Vitória da Conquista. 

FONTOS FRACOS (Microambiente) 

Há gargalos estruturais no centro comercial do município, como a existência de vagas de estacionamento em 

quantidade mínima para atender a demanda por este serviço e todas elas pagas pela Zona Azul 

As ruas e calçadas são estreitas, dificultando a locomoção de motoristas e pedestres no centro comercial, sendo 

este fenômeno mais intenso nos períodos próximos a grandes festividades (São João, Natal, dias “D” etc.). que 

são pagos e também pouco preparo dos comerciários para atender os clientes 

Baixa renda per capita – pobreza crônica 

Os estacionamentos privativos são distantes e caros, enquanto que no Shopping é acessível e gratuito 

Precariedade dos serviços de infraestrutura urbana, como saneamento e camada asfáltica 

Falta de foco em qualidade e em competitividade 
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Ausência de atuação das empresas em sistema de rede ou cooperativas 

Pouca interação entre as Instituições de Educação Superior e os lojistas do centro da cidade 

Grande atuação de comerciantes informais 

Segurança pública: a ausência de projetos que demonstrem eficiência faz com que os consumidores evitem a 

região central em função de assaltos e outros inconvenientes que possa colocar em risco a sua segurança; 

Desordem trânsito: a ausência de um projeto piloto público de controle e gestão do trânsito influencia 

diretamente na escolha dos consumidores pela região; 

Comerciantes informais: afetam diretamente os lojistas da região central em função da “pratica” desleal no que 

diz respeito à comercialização de produtos uma vez que estes não cumprem suas obrigações fiscais. A feirinha 

do Paraguai localizada no mercadão é um exemplo disso. 

Especulação imobiliária: com a chegada de lojas de “médio” e “grande” porte os proprietários dos imóveis 

aproveitam a oportunidade para aumentar os preços de locação e ou venda de imóveis comerciais 

AMEAÇAS (Macro-ambiente) 

A informalidade dificulta tanto a arrecadação tributária quanto a contratação de mais mão de obra, além de 

obstacularizar uma maior estruturação e, portanto, profissionalização e especialização do comércio local. 

Feiras “estrangeiras”:  a realização permanente de feiras oriundas de outros estados faz com que a população 

deixe de comprar no comércio local em função dos “preços baixos” oferecidos neste tipo de atividade; 

Interesses políticos: os interesses de grupos políticos afetam os investimentos que poderiam fortalecer o 

comércio na região central da cidade; 

Falta de sintonia entre os “poderes”: a ausência de sintonia entre os representantes dos comerciantes e 

prefeitura municipal fazem com que o comércio da região seja divulgado e estimulado de forma simplista e 

muito abaixo do seu potencial; 

Crise no comércio: o volume de vendas a prazo e chegada das empresas “estrangeiras’ de certa forma indicam 

uma possível perda de volume de vendas; 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

 

Quadro 10 – Identificação dos Pontos Fortes e Oportunidades 

PONTOS FORTES (Microambiente) 

O comércio de Vitória da Conquista é diversificado e o mais representativo da região sudoeste da Bahia, 

polarizando compras de dezenas de municípios circunvizinhos, tanto no atacado quanto no varejo. 

A renda no município tem aumentado nos últimos anos devido à dinamização da economia municipal, 

sobretudo dos serviços – com destaque para o ensino superior e a saúde –, e isso tende a fortalecer ainda mais 

o comércio local. 

Posição estratégica da localização da cidade: Abrangência da Região Sudoeste da Bahia e Norte e Nordeste de 

Minas 

Presença de grande número de redes de lojas conhecidas nacionalmente (Marisa, Insinuante, Ricardo Eletro) 

Presença de grande número de agências Bancárias 

Densidade de Recursos humanos qualificados por meio da presença de quatro Instituições de Educação 

Superior 

Interesse dos proprietários: os lojistas procuram alternativas para que o comércio da região central seja melhor 

planejado e possam concorrer com a chegada dos “estrangeiros”; 

Valorização da cultura regional como forma de difundir a cultura nacional 

Shopping Conquista Sul – impulsionou o mercado e estimulou o aumento da qualidade e competitividade 

OPORTUNIDADES (Macro-ambiente) 

Volume de consumidores de todo Sudoeste: como a região central recebe praticamente todos os consumidores 

que vêm da região Sudoeste faz com os mesmos sejam um grande potencial para a ampliação de vendas dos 

lojistas da região central; 

Aumento dos consumidores de baixa renda: com o aumento de poder de compra dos consumidores de baixa 

renda o comércio da região central poderá ser beneficiado uma vez que este perfil acaba optando em consumir 

principalmente na sua área de deslocamento para evitarem mais gastos com transporte; 

Aumento do capital circulante: com a chegada de novas empresas na cidade aumenta o capital circulante; 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

 

Face ao exposto e, com um enfoque na concorrência e dificuldade de gerir e tocar as 

empresas do ramo de varejo, quando Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies 



235 

 

em 1859 em que afirmou que a seleção natural permite que sobrevivam e se reproduzam 

somente as espécies mais aptas a competir pela sobrevivência, não imaginou que há 

aproximadamente 160 anos após suas escrituras, surgiria um mercado global e que, de certa 

forma, uma revolução tecnológica teria um comportamento semelhante ao da seleção natural, 

permitindo somente a sobrevivência de pessoas, empresas e economias locais, regionais e 

nacionais consideradas competitivas e marginalizando as demais, como espécies econômicas 

não aptas. A única diferença entre o Darwinismo econômico-tecnológico e o natural, afirma 

Rivero (2002, p. 85):  

[...] é que a seleção natural levou milhões de anos para descartar as espécies não 

aptas, enquanto a atual seleção do mercado e da tecnologia pode desempregar 

milhares de pessoas em poucos meses, tirar empresas do mercado em alguns anos e 

transformar muitos Estados-nação em economias inviáveis em apenas uma década. 

 

Dito isso, se tomarmos como referência o segmento do comércio, a que esta tese se 

propõe estudar, percebe-se que tanto as grandes corporações, assim como as micro e pequenas 

empresas estão cada vez mais sentido o efeito da “globalização perversa” (SANTOS, 1999, 

p.32), mais atenuada ainda nos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, que 

atravessa uma grave recessão econômica, seguida de uma crise política e de governabilidade, 

o que resultou no impeachment da presidente Dilma Rousself e assenssão do vice-presidente, 

Michel Temmer como ocupante do cargo máximo de da republica interinamente. 

Assim, se considerarmos que o Brasil é um dos países com maior carga tributária do 

mundo – que por si só já é um agravante na gestão de empresas –, seguida de uma recessão 

econômica com fechamento de indústrias, empresas e também de postos de trabalho, agrava-

se ainda mais o cenário para o empresário abrir, tocar e gerenciar seus negócios. Ademais, 

competir com países como a China (baixos custos de mão de obra, matéria prima, insumos, 

tributos e conômica de escala) é uma luta entre “Davi e Golias”, devito aos custos 

operacionais imbutidos. De igual maneira, seria as MPE’S concorrerem com os grandes 

grupos e lojas, que dentre outros atributos da concorrência desleal, teríamos: Preços mais 

competitivos por terem maior poder de barganha e comprar direto da indústria; Vendas em 

massa para consumidores; reduzido custo com propganda e publicidade; Menor custo de 

transporte; economia de escala, dentre outros. Costuma-se dizer popularmente e no senso 

comum que se “uma simples gripe atingir a China, a economia dos países periféricos adquire 

uma pneumunia”. Muitos países em desenvolvimento, que dispõem de mão de obra 

excessivamente barata, como é o caso da China e alguns “Tigres Asiáticos” acabam sendo 

favorecidos pelo processo de globalização. Já os países da América, em particular a latina e 

sul dos EUA têm pago um preço muito caro, com a redução de postos de trabalho. 
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Exemplificando o exposto acima, um sapato ou tênis fabricado em longínquo país 

asiático, como exemplo da China, fecha empresas na cidade de maior volume de indústrias e 

comércio do polo calçadista do Brasil, por nome Franca em São Paulo - Brasil, fábricas como 

a Azaléia no Sudoeste da Bahia (com mais de vinte unidades fabris em plena produção em 

cidades circunvizinhas a Vitória da Conquista com exemplo de Itapetinga, Itororó, Itarantim, 

Itambé, dentre outros) ou qualquer outro município do mundo, fechando também milhares de 

postos de trabalho diretos e indiretos. 

A expansão do capitalismo provocou a globalização do consumo e produção; A 

terceirização surge como opção de barateamento de custos de produção, que aliada à 

informática e automação eliminou empregos tradicionais e criou outras oportunidades de 

trabalho; Os esquemas de produção globalizados se utilizam de várias unidades fabris 

diversificadas e dispersas por todo o globo, as quais são alocadas dinamicamente e 

rapidamente conforme uma análise de custo-benefício que considera, entre outros, uma ampla 

gama de fatores locais (matéria prima local – como o caso da Azaléia que adquiria couro na 

região de maior rebanho bovino da Bahia – Itapetinga; Mão de obra barata; carência de 

impostos por dez anos; infraestrutura disponibilizada pelas esferas do poder público, como 

terraplanagem, doação do terreno, água, energia, esgoto e rede telefônica, dentre outros). 

Complementando o que foi dito acima, podemos perceber claramente, o volume de 

empresas de médio e pequeno porte que fecharam as portas após o processo globalizante, 

precisando concorrer com “as gigantes”, ou seja, empresas de grande porte que possuem 

poder de barganha e adquirem produtos e serviços por preços bem mais enxutos e vantajosos, 

fazendo assim a concorrência desleal. E o que dizer das propagandas e publicidade? O custo 

de veicular um comercial na TV para uma única empresa é o mesmo para um grupo com cem, 

por exemplo, o que após ratear os custos, ficam 1/100 para este grupo, além de possuir de 

forma centralizadora, setores de marketing, pessoal, contabilidade para todo o grupo e 

também de já deter também know how e, em alguns casos, franchising, facilitando o modelo 

de gestão através de experiências já vividas, agora “empacotadas” em forma de programas de 

computadores e modelos de gestão de estoque, fianças, dentre outros. 

 

4.6 CARACTERIZAÇÃO DA CÂMARA DE DIRITENTES LOGISTAS DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA 

 

Como foi objetivado para o presente estudo, trabalhar as variáveis espaciais dos novos 

formatos do varejo (Shopping Conquista Sul) versus o centro do comércio tradicional de 

Vitória da Conquista, portanto, lócus desta pesquisa, importante se faz caracterizar comércio 
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varejista de Vitória da Conquista do centro da cidade (praça nove de novembro; Rua 

Francisco Santos e praça sete de setembro, dentre outras adjacentes) e também o comercio do 

bairro Brasil (av. Itabuna, av. Ilhéus e av. Frei Benjamim, Av. Brumado, Av. Presidente 

Dutra, Av. Alagoas dentre outras). Assim sendo, muito relevante se faz pegar como amostra 

das empresas varejistas, as lojas associadas ao – Câmara de Dirigentes Lojistas CDL e, 

portanto, mister se faz, caracterizar também a  Câmara de Dirigentes Lojistas, por se tratar de 

uma organização presente na pesquisa e ter como associadas, mais de 90% da empresas 

conquistenses. 

Tendo como missão: incentivar o desenvolvimento do comércio conquistense, auxiliar 

os seus associados em questões referentes à relação jurídico/comercial, defender os interesses 

da classe lojista, bem como formar parcerias para o fortalecimento da entidade, com 

responsabilidade social, o Clube de Diretores Logistas de Vitória da Conquista
55

 surgiu no 

início dos anos 60, com a atuação de alguns empresários locais.  

Eles foram influenciados pelo Movimento Lojista Brasileiro que copiara, na década de 

50, o modelo americano de se organizar em grupos para defender seus interesses. Depois de 

conhecerem o CDL do Rio de Janeiro, em 1963, os líderes empresariais conquistenses se 

reuniram com comerciantes e autoridades dos principais segmentos para a implantação do 

Clube De Diretores Lojistas – CDL de Vitória da Conquista, entidade que mais tarde se filiara 

à Federação Nacional dos Clubes de Diretores Lojistas. Já naquela época, o CDL tinha a 

preocupação em preparar seus filiados para os desafios da competitividade e do futuro. Por 

isso, além da unidade fraternal que reinava no grupo, havia a solidariedade comercial, daí a 

criação do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC – cujos objetivos eram proteger os 

associados, diminuir a inadimplência e dar mais segurança aos associados da CDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 Em 1994, durante uma convenção do Movimento Lojista em Goiânia, os Clubes de Diretores Lojistas de todo 

o Brasil passaram a se chamar Câmara de Dirigentes Lojistas, uma referência à atuação ostensiva do movimento 

em defesa dos interesses da classe dos lojistas e trabalhar pelo fortalecimento e crescimento socioeconômico 

local e brasileiro. 
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         Figura 68 – Sede da Diretoria da Câmara de Dirigentes – CDL e Sala do Serviço de Proteção ao Crédito – 

SPC. 

 
Fonte: CDL de Vitória da Conquista, 2015. 

 

4.6.1 Histórico da CDL 

 

O então Clube de Diretores Lojistas de Vitória da Conquista (atual Câmara de 

Dirigentes Lojistas – CDL) surgiu no início dos anos 60, com a atuação dos empresários 

Osmar Silveira, Otávio Mendonça Luna, Chateaubriand Pereira dos Santos, entre outros. Eles 

foram influenciados pelo Movimento Lojista Brasileiro que copiara, na década de 50, o 

modelo americano de se organizar em grupos para defender seus interesses. Em 28 de abril de 

2016 a CDL completou 53 anos de existência. No inicio, o contato entre os diretores e lojistas 

de Vitoria da Conquista era feito através de jantares em clubes da cidade, assim como mala 

direta, portanto muito precário, mas, apropriado para a época, visto somente existirem estes 

recursos. 

A cada ano, a CDL vem investindo em estratégias ousadas de marketing para a 

realização e promoção de suas campanhas, cujo objetivo é aquecer o comércio de Vitória da 

Conquista. Juntamente com essas iniciativas da CDL, o comércio vem superando as 

expectativas em volume de vendas e, consequentemente, gerando postos de trabalho. As 

campanhas dos dias denominados “D”, como dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados e 

http://www.cdlvca.com/v1/wp-content/uploads/2011/11/cdl3.jpg
http://www.cdlvca.com/v1/wp-content/uploads/2011/11/faixada_cdl-.jpg
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dia das crianças são algumas ações (a exemplo de campanhas de propaganda, promoção e 

publicidade) gratuitas com a finalidade de gerar aumento nas vendas e promover o comércio 

para o associado.  

 

Figura 69 – Diretoria da CDL para a Gestão 2015-2016 

 
Fonte: CDL, 2015. 

 

Em junho e dezembro, a CDL busca apoio – através da participação dos associados e 

outros parceiros, como o SEBRAE, TV Sudoeste, dentre outros – para as super campanhas do 

São João e Natal. Alem destas, tem as datas comemorativas chamadas de “dias D”, como o 

dia dos namorados, dia das crianças, de das mães, dia dos pais alem do Reveillon, Exposição 

Agropecuária de Vitoria da Conquista (e região) e o Festival de Inverno Bahia – FIB, todas 

estas de suma importância para o aquecimento do consumo e, consequentemente, das vendas 

no comercio. A CDL entende que, com a parceria cada vez mais forte com os seus associados, 

pode-se durante esses períodos festivos proporcionar um comércio cada vez mais forte e 

diversificado. Os maiores beneficiados com esse trabalho são os associados, que ao participar, 

valoriza os seus clientes e o seu comércio. Muito relevante citar que em 2016 o numero de 

associados já passa de quatrocentos espalhados por todos os bairros tidos como comerciais de 

V. Conquista: Centro e adjacências, bairro Brasil e adjacências, bairro Alto Maron, bairro 

Candeias (que tem crescido de maneira significativa) bairro Guarani, bairro Patagônia alem de 

outros de menor tamanho, como o conjunto habitacional do zabelê, dentre outros. 
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A relação dos grupos associados: Bancos, Cooperativas de Créditos e Financeiras; 

Bicicletas e Material Ciclístico; Calçados e Assessórios; Confecções; Cooperativas Diversas e 

Associações; Restaurantes e Lanchonetes; Lojas de material de construção; lojas automotivas; 

serviços de uma maneira em geral. Vários outros Grupos se encontra no Anexo A. 

 

4.7 SHOPPING CENTER: UMA ANÁLISE DO CONSUMO E COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR  

 

O consumo é uma dimensão importante da vida do ser humano, visto que desde o 

nascimento já consumimos ar, água, serviços de hospital e profissionais da área de saúde, 

medicamentos, roupas, móveis e utensílios, leite (natural e artificial) dentre outros. Ao final 

da vida, com a morte, o consumo também se faz presente através do velório, dentre outros.  O 

estudo do comportamento consumidor envolve atividades desde a percepção de necessidade 

até o descarte, porém costuma ser concentrado no ato de comprar.  O shopping é, sem dúvida, 

um laboratório de estudo tão rico de possibilidades, quanto importante pelo destaque que tem 

na vida do consumidor. Tendo muito ou pouco dinheiro, consome-se permanentemente 

(MINIARD, 2005). O indivíduo e o consumidor se confundem quando este almoça, veste, lê, 

assiste, bebe, descarta, translada-se, estuda etc. 

 Sejam quais forem os complementos a estes verbos, quando do seu uso, eis um 

consumidor (MINIARD, 2005, 1997). Assim, mesmo entre as classes mais baixas, como “C, 

D e E”, o consumo (em alguns itens, em valores financeiros baixos e também em baixos 

volumes) parece em tese ser ainda maior que nas classes A e B, visto que estas classes estão 

vivendo um momento especial com a abertura do crédito para trabalhadores formais e 

informais (em prazos a perder de vista), tanto por financeiras como pelas próprias lojas e 

também a demanda de muitos itens até então tida como reprimida e inexistente nos lares. A 

exemplo disso, eletrodomésticos, em especial da linha branca, visto que existe a “imitação” 

do consumo por baixo das classes imediatamente inferiores com as maiores. Tal pressuposto 

será debatido no capítulo que trata a análise da pesquisa e dos resultados. 

Warde e Martens (2000) chamam a atenção para a explosão do interesse em estudar 

shopping centeres, sob diferentes enfoques, principalmente a partir da década de noventa, 

quando então estes formatos se multiplicaram por todo o mundo, começando pelas metrópoles 

dos países desenvolvidos, para então gradativamente irem alcançando  o interior, através das 

cidades médias até chegarem aos países em vias de desenvolvimento, obdecendo esta mesma 

ordem. Até então, são poucos os livros e pesquisas encontrados que procuram conhecer os 
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momentos de consumo em shopping centeres e associá-los a aspectos sociais e culturais e, 

sobremaneira, econômicos. Menos incomum ainda é comparar este “novo” formato aos 

modelos tradicionais,  o cerne do presente estudo e um dos objetivos que se propõe este 

trabalho. 

Segundo Sandall e Oliveira-Castro Neto (2007, p. 6) “os shoppings centers vêm sendo 

descritos como, cada vez mais, o habitat principal dos consumidores”. Daí que suas atividades 

devem ser estudadas neste trabalho. Ainda assim, comentam Bloch, Ridgway e Dawson (1994 

apud SANDALL; OLIVEIRA-CASTRO NETO, 2007) que existem poucos estudos valendo-

se das atividades dos consumidores dentro dos malls. Além dos fatores que atraem o 

consumidor ao shopping como a segurança e estabilidade nas expectativas para compras, a 

função de centro comercial tem sido transcendida e, além da função inicial de entidade 

econômica, tem provido serviços e entretenimento. 

Os consumidores são cada vez mais influenciados a comprar, quer pelos apelos de 

merchandising e das propagandas, quer pelo fácil acesso ao crédito (ora financiado pela 

própria empresa, ora por cartões de crédito, ora por bancos), quer pela melhoria do poder 

aquisitivo das famílias, quer pelas crescentes necessidades ou indução delas. O ambiente dos 

shopping centers, segundo uma visão crítica ao consumismo (TECGLEN, 1979; PADILHA, 

2006 apud ARAÚJO; RAMOS, 2007), pode ser visto como uma armadilha para capturar 

compradores em potencial. Outra visão desse ambiente é defendida por Underhill (2004), que 

define os shoppings centers como ambientes capazes de preencher as necessidades e anseios 

dos consumidores. Os shoppings, conforme destaca Underhill (1999), devem ser entendidos 

também como lugares de convivência social. As pessoas não vão ao shopping center apenas 

para comprar algo, mas  também para passear, se divertir, pagar contas, utilizar serviços, se 

alimentar, consumir lazer e fazer novas amizades, dentre outros.  O crescimento do comércio 

em shopping centers, notadamente em cidades em desenvolvimento, como algumas capitais e 

cidades interioranas do nordeste brasileiro, impacta no comportamento do consumidor e na 

necessidade de conhecer mais sobre os fatores que afetam o comportamento da compra deste 

instigante formato varejista. 

A análise histórica do consumo leva a crer que o dever cívico não é o principal 

propulsor das compras feitas sem planejamento. Consumidores buscam produtos que ajudem 

a construir suas personalidades e encontram nos shoppings o ambiente favorável para realizar 

compras hedônicas (BLOCH et al., 1994; DITTMAR et al., 1996; WOOD, 2005) apud Araújo 

e Ramos (2007, p.2 ).  
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4.7.1 Histórico, definições e Convenções de Shopping 

 

O surgimento do formato parecido com um shopping center nos dias de hoje, se deu 

mediante o primeiro centro comercial, que foi construído nos Estados Unidos, em 1922, na 

cidade de Kansas City com o nome clube Plazza. Em 1954 em Detroit abriu o centro 

comercial Northland shopping de Victor Gruen, conhecido como a segunda geração dos 

centros comerciais. Era um centro não coberto, organizado em um grande deck único com 

muitas lojas e um grande armazém em uma extremidade. Já na França, o primeiro centro 

comercial apareceu em 1958, na cidade de Rueil-Malmaison, compreendendo um shopping e 

um supermercado (FOURNIÉ, 2009 apud MORENO, 2011). Paradoxalmente a esta 

informação, para Sandall e Oliveira-Castro Neto (2007) os shopping centers surgiram nos 

Estados Unidos na década de 50 e não em 1922, embora a Europa seja a precursora do varejo 

organizado em galerias comerciais desde o final do século XIX.  O modelo de shopping 

centers americano rapidamente transformou-se em indústria global nas décadas de 60 e 70.  

No concernente ao conceito, para a Associação Brasileira de Shopping Centers – 

ABRASCE (2015, p. 7), o shopping Center pode ser entendido como: 

 

Empreendimentos com Área Bruta Locável (ABL), normalmente, superior a 5 mil 

m², formados por diversas unidades comerciais, com administração única e 

centralizada, que pratica aluguel fixo e percentual. Na maioria das vezes, dispõe de 

lojas âncoras e vagas de estacionamento compatível com a legislação da região onde 

está instalado. 

 

Já o Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDS define shopping center 

como “um empreendimento que agrupa diversos estabelecimentos comerciais, centralizados 

arquitetônica e administrativamente” (BNDES, 1996, p. 23). Neste entendimento, o shopping 

center é visto como um centro comercial, geralmente composto por uma ou mais lojas-âncora 

e várias unidades menores, no mesmo prédio ou um grupo arquitectonicamente unificado dos 

edifícios e geralmente em um único espaço territorial. Enquanto (DU, 1996 apud MORENO, 

(2011, p. 99) identificou que uma das características destes centros comerciais é que “além de 

fornecer um grande leque de ofertas comerciais oferecem também serviços”, a exemplo de 

redes lotéricas, bancos, postos de Empresa de abastecimento de água, de energia elétrica e de 

lazer e entretenimento em geral. Outra característica é que os consumidores gastam muito 

tempo e fazem mais despesas visto ser muito mais que uma loja de departamentos, 

encontrando “quase de tudo” por lá. Por este motivo, que boa parte dos espaços de um 

shopping center, sejam eles no térreo ou nos demais pavimentos, são iluminados por luz 
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artificial, a fim de que o consumidor não perceba o “tempo passar”, visto que a discrepância 

entre a luz natural (sol) e luz artificial (lâmpadas) acusam o passar do tempo. Assim, os 

shoppings centers  estrategicamente induzem os consumidores a ficarem o maior tempo 

possível dentro das instalações do shopping e, em tese, aumentar o consumo.  

A busca por espaço atemporal e próprio permeia a natureza do indivíduo pós-

moderno. Ratificando a percepção de Moreno (2011), no shopping center, algo semelhante 

acontece. “Aqui tem de tudo” que as pessoas precisam. “Elas passam o dia aqui e não veem a 

hora passar,” apontou um cidadão conquistense em uma conversa informal com o 

pesquisador, ao tramitar pelos corredores do Shopping Conquista Sul em fase de observação 

inicial da pesquisa. No interior do shopping center, onde não há início nem fim, os 

consumidores – mais particularmente os adolescentes – constroem uma nova identidade, 

ensejando novas experiências pessoais e lançando mão de relações suprafamiliares. Estas 

novas relações encerram-se no momento em que o grupo se desfaz para, então, voltar a 

ocorrer na semana seguinte, quando há outros dilemas a serem tratados. 

Tudo que se vê no shopping Center, segundo Sandall e Oliveira-Castro Neto (2007) é 

algo que não se encontra do lado de fora deste grande mundo construído. Mas, a construção 

vai além da edificação material, concreta, pois assume uma matiz social e humana. O mundo 

(re)construído dentro de um  shopping center representa uma realidade socialmente 

compartilhada, onde a interação dos agentes faz surgir um instrumento urbano único, salvador 

e irreal.  

Segundo os escritos de Sahlins (1979), os shopping centers são apontados como um 

local de diversão e lazer, escolhido por seu ambiente climatizado e agradável, reunindo 

inúmeras características e facetas do mundo do consumo. Nas imediações do Shopping 

aumenta o volume de carros e o trânsito de pedestres que, popularmente falando, lembra um 

grande amontoado de pequenos seres que procuram abrigo e diversão em um dia de poucas 

perspectivas para o lazer de consumo na rua.  

Segundo a ABRASCE (2015) os tipos de Shoppings centers existentes são: 

• Regional - Este tipo de shopping fornece mercadorias em geral (sendo uma boa porcentagem 

em vestuário) e serviços variados. Suas atrações principais são âncoras tradicionais, lojas de 

departamento de desconto ou hipermercado. Um shopping regional típico é geralmente 

fechadoc com as lojas voltadas para um mall interno 

• Comunitário - Geralmente oferece um sortimento amplo de vestuário e outras mercadorias. 

Entre as âncoras mais comuns estão os supermercados e lojas de departamentos de descontos. 

Entre os lojistas do shopping comunitário, algumas vezes encontram-se varejistas de “off-
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price”vendendo itens como roupas, objetos e móveis para casa, brinquedos, artigos 

eletrônicos ou para esporte; 

• Outlet Center - consiste em sua maior parte de lojas de fabricantes vendendo suas próprias 

marcas com desconto, além de varejistas de “off-price”; 

• Festival Center - Está quase sempre localizado em áreas turísticas e é basicamente voltado 

para atividades de lazer, com restaurantes, fast-food, cinemas e outras diversões. 

• Shopping de Vizinhança - é projetado para fornecer conveniência na compra das 

necessidades do dia-a-dia dos consumidores. Tem como âncora um supermercado. A âncora 

tem o apoio de lojas oferecendo outros artigos de conveniência 

• Shopping Especializado - Voltado para um mix específico de lojas de um determinado 

grupo de atividades, tais como moda, decoração, náutica, esportes ou automóveis. 
 

Para Moreno (2011) Os shoppings centers são os principais estabelecimentos de 

modernização comercial, denominado de novos formatos comerciais do varejo. Já para a 

Associação Espanhola de Centros comerciais, um conjunto de lojas independentes, planejado 

e desenvolvido por uma ou mais entidades, com critérios de unidade, cujo  tamanho, mistura 

comercial, serviços comuns e atividades complementares são relacionados com o seu 

ambiente, e que oferece permanentemente uma imagem e gestão unitaria.  

O mesmo autor (2011) comenta que entre os centros comerciais que são formados e 

podem ser distinguidos por um conjunto de edifícios comerciais e serviços e aqueles que se 

concentram em um edifício único, oferecendo as mesmas características de conforto das 

grandes lojas. Assim, ambos os modelos têm características em comum, visto que tendem a 

ser localizados em lugares de grande acessibilidade e circulação em ruas largas, duplicadas e 

asfaltadas e também possuem lojas âncoras, como o nome sugere, são lojas atrativas para os 

consumidores, ou comumente e tradicionalmente chamadas  de locomotivas). 

O Shopping, conhecido por ser uma “loja de departamentos”, cujos benefícios são 

imensamente superiores ao simples ato de comprar, traz atrativos bastante significativos para 

os vários tipos de consumidores, que vêm a procura de consumir lazer, entretenimento, 

climatização, segurança, comodidade e outros atributos de relevância social, comercial e 

econômica. Adicionalmente a isto, coloca-se que o setor de shopping centers é muito 

competitivo, sendo composto por empresas multimarcas tanto regionais como estaduais e fora 

do estado, e internacionais, através das franchising (franquias). O preço, a qualidade e a 

distribuição são os fatores críticos de sucesso neste ramo, se conseguir somar essas três 

variáveis, o objetivo almejado será alcançado.  
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De acordo os estudos de Moreno (2011), as lojas de departamento, praças de 

alimentação, hipermercados ou supermercados, bancos, postos de serviços, dentre outros, 

tendem a estar presentes em mais de um shopping. Localizam-se estrategicamente e 

geralmente nas extremidades do shopping, afim de dar maior visibilidade nas demais lojas ao 

seu entorno. Outra característica é que o centro está organizado em torno de uma rede de 

estabelecimentos de corredores, cujo formato é, muitas vezes, em um padrão de “ziguezague”, 

para estender a área de exposição comercial e, em geral, formando um círculo que é Passe 

pelo centro. Arquitetonicamente, eles tendem a copiar a aparência do espaço urbano real.  

Outra caractéristica é que precisa ter um parque de estacionamento para veículos 

automotores bastante amplo, a fim de acomodar os consumidores, sem dificuldades e “stress” 

para perder tempo estacionando. Além do mais, os shoppings centers possuem uma oferta de 

serviços importante, em relação o conjunto de estabelecimentos, em especial a praça de 

alimentação. Neste aspecto, a tendência observada é o aumento da circulação de 

consumidores, lhe permitindo visitar todos os estabelecimentos. Finalmente, todos oferecem 

os espaços seguros, controlado e o clima de segurança (MANSVELT, 1993, 2005; 

HARDWICK, 2004 apud MORENO, 2011). 

Mais do que um negócio imobiliário e um formato de varejo, o Shopping Center 

desempenha no Brasil um papel fundamental para o crescimento das comunidades, visto que 

alia praticidade à segurança, pois se trata de um lugar fechado, com vigilância em tempo 

integral e com diversos segmentos de produtos e serviços em suas instalações; contribui para 

o progresso e a valorização do entorno territorial, quer seja através da infraestrutura de 

pavimentação asfáltica e de saneamento público, quer seja pela valorização dos imóveis 

próximos a ele; movimenta a economia; satisfaz e atende necessidades da sociedade; gera 

entretenimento, lazer e ambiente de compras; traz arrecadação de tributos para o ao poder 

público e, acima de tudo é um gerador de empregos (ABRASCE, 2015).  

Os shoppings centers fazem uma transação imobiliária de grande volume. As cidades e 

as prefeituras municipais ondem estão instalados tendem a ser vistas com bons olhos pelos 

investidores para a a fim de promover a renovação urbana. Além destes motivos expostos 

logo acima, os shoppings centers tendem a funcionar como atrações turísticas surgindo de 

caravanas e demandas de viagens com o intúito de visitar estes centros, sendo o propósito da 

viagem para fins de consumir ou simplesmente passear. Assim, o quadro 11 resume as 

principais premissas de um shopping: 
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Quadro 11 – Premissas Básicas de um Shopping 

Terreno Dimensões (condição de gerar expansão do prédio), aspectos legais do imóvel 

(regularidades junto à prefeitura), acessibilidade de tráfego para clientes (linhas de 

transporte coletivo e particular, bem como, acesso de carros pesados – caminhões), 

condições documentais para gerar financiamento do projeto, entre outros; 

Empreendedores Disposição para o investimento e, condições de cumprir cronogramas de obras 

(compromissos com os locatários), pré-disposição em dar “contrapartidas” sociais – 

se exigidas pela municipalidade; 

Projeto Elaborado de modo a ter condições de expansão para geração de crescimento “real” 

de resultados em receitas, ser um prédio eficiente sob aspectos  de operação (menor 

custo condominial – iluminação natural, poço artesiano, cogeração de energia, etc...). 

Uma  matriz  de distribuição dos espaços locáveis ideal de 50% p/ âncoras e 50% p/ 

satélites. O prédio deve ter  imponência , porém, privilegiar acabamentos de alta 

resistência e baixo custo de manutenção. Prever áreas humanizadas com jardins etc.. 

As modulações de lojas devem ser discutidas preliminarmente com a área comercial a 

fim de atender melhor as necessidades dos lojistas (minimizando demolições futuras). 

O parque de estacionamento deve ser amplo e compatível com as demandas futuras 

do estabelecimento. É importante também, que as vagas estejam dimensionadas em 

consonância com a legislação municipal (nº de vagas x m² de área locável). 

 

Características 

de 

comercialização  

Por exemplo, em cidades de interior (v. Da conquista, itabuna , feira de santana): a 

abordagem comercial deve ser muito didática aos lojistas locais para que não 

oponham resistência  ao empreendimento. A realização de “road  shows” 

apresentando o shopping, a interação com a cdl, sebrae, e demais formadores de 

opinião, convidando sempre os locais a participarem do empreendimento. Será 

necessário “aculturar” os lojistas de “rua” ao conceito de investimentos e operação 

em shoppings. Importante também, desenvolver fornecedores locais capacitados em 

atender as exigências de obras em shoppings (inclusive arquitetos e demais 

executores). Fundamental, estreitar relacionamento com agentes financeiros (bnb, 

banco do brasil) a fim de encaminhar potenciais investidores lojistas ; 

Franquias Reside nestas operações a diferenciação de um shopping, são praticamente 

“commodities” que estão em todos os empreendimentos como shoppings, portanto, 

um trabalho de aproximação dos interessados com as marcas é atribuição da área 

comercial do shopping. 

 

Cronogramas Além das campanhas publicitárias de lançamento e demais intervenções, é 

fundamental que se estabeleça com os locatários um cronograma regressivo (os 

lojistas satélites devem ter condições de trabalhar em suas lojas com antecedência de 

até 120 dias) da inauguração do shopping. Com relação às âncoras deve se travar um 

entendimento para cada caso; 

Além das campanhas publicitárias de lançamento e demais intervenções, é 

fundamental que se estabeleça com os locatários um cronograma regressivo (os 

lojistas satélites devem ter condições de trabalhar em suas lojas com antecedência de 

até 120 dias) da inauguração do shopping. Com relação às âncoras deve se travar um 

entendimento para cada caso; 

Além das campanhas publicitárias de lançamento e demais intervenções, é 

fundamental que se estabeleça com os locatários um cronograma regressivo (os 

lojistas satélites devem ter condições de trabalhar em suas lojas com antecedência de 

até 120 dias) da inauguração do shopping. Com relação às âncoras deve se travar um 

entendimento para cada caso; 

Além das campanhas publicitárias de lançamento e demais intervenções, é 

fundamental que se estabeleça com os locatários um cronograma regressivo (os 

lojistas satélites devem ter condições de trabalhar em suas lojas com antecedência de 

até 120 dias) da inauguração do shopping. Com relação às âncoras deve se travar um 

entendimento para cada caso; 

Além das campanhas publicitárias de lançamento e demais intervenções, é 

fundamental que se estabeleça com os locatários um cronograma regressivo (os 

lojistas satélites devem ter condições de trabalhar em suas lojas com antecedência de 

até 120 dias) da inauguração do shopping. Com relação às âncoras deve se travar um 

entendimento para cada caso; 
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Além das campanhas publicitárias de lançamento e demais intervenções, é 

fundamental que se estabeleça com os locatários um cronograma regressivo (os 

lojistas satélites devem ter condições de trabalhar em suas lojas com antecedência de 

até 120 dias) da inauguração do shopping. Com relação às âncoras deve se travar um 

entendimento para cada caso; 

Além das campanhas publicitárias de lançamento e demais intervenções, é 

fundamental que se estabeleça com os locatários um cronograma regressivo (os 

lojistas satélites devem ter condições de trabalhar em suas lojas com antecedência de 

até 120 dias) da inauguração do shopping. Com relação às âncoras deve se travar um 

entendimento para cada caso; 

Estrutura 

empresarial 

Um shopping center deve ter a personalidade jurídica do locador que responderá por 

todos os contratos e fará jus ao recebimento dos alugueis em cnpj específico para este 

fim. Outra empresa constituída será a do condomínio (os condôminos proprietários é 

que respondem pelo condomínio) podendo sub - estabelecer um síndico (empresa 

administradora ou superintendente).  

Fonte: ABRASCE, 2015. 

 

Em Vitória da Conquista, por exemplo, são inúmeros os relatos de visitantes 

residentes nas cidades circunvizinhas (Itapetinga, Jequié, Poções, Itambém, Planalto, Anagé, 

Aracatu, dentre outras), todas elas distando menos de 100 km, que mesmo sem terem qualquer 

problema de saúde, alegam para os familiares que se deslocaram para fazer exames e 

consultas médicas em V. Conquista (que é um centro de Medicina avançada em todo o 

estado), somente para visitarem o shopping center. O próprio pesquisador já ouviu estes 

relatos de motoristas de ônibus e dos consumidores destas cidades. De igual maneira, na 

década de noventa, surgiu em Conquista a rede de supermercados do Walmart (Hiper Bom 

Preço), servindo naquela ocasião de ambiente de namoro, paquera e o famoso “mostrar e ser 

visto” por parte da população que se arrumavam e se  produziam nas tardes de domingo para 

ir passear no Hiper Bom Preço, visto que em Conquista ainda não existiam espaços 

semelhantes a este novos formatos do comércio. 

 Ainda neste mesmo sentido, surgiu na década de oitenta, uma galeria no centro da 

cidade, situado na praça Tancredo Neves, denominada de “Shopping” Conquista Center, que 

nada mais era que uma galeria contendo lojas de confecções no térreo, com um quisque para 

lanche e diversas salas comerciais distribuídas entre os sete andares. Entretanto, conforme 

descrito logo acima a respeito das configurações dos novos formatos do varejo, muito longe 

estava perto das denominações, por não se enquadrar em vários indicadores do que viria a ser 

um shopping center. Nesta mesma ótica, surgiram outras galerias, que se auto-intitularam de 

shopping, a exemplo do Shopping Itambiá e o Shopping Itatiaia, ambos no centro da cidade 

que, tanto em aparência como em estrutura, estavam muitos “kilômetros” de distância das 

denominações de um shopping center. Assim como o caso citado acima da rede Wal Mart, se 
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tornaram por algum tempo, esapço de visitação e consumo por parte daqueles que gostaraim 

de estar consumindo símbolos semelhantes aos shoppings, espelhados em capitais. 

 

4.8 A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS – ABRASCE 

 

No Brasil, a Associação Brasileira de Shopping Centers – ABRASCE é a principal 

entidade representativa do segmento de Shoppings Centers no país. Atuando desde 1976, tem 

a missão de “fomentar, fortalecer e colaborar com o desenvolvimento e crescimento do setor 

no Brasil, além de zelar pelos interesses de seus associados” (ABRASCE, 2015, p. 2). A 

Associação possui em seu quadro de associados mais de quatrocentos colaboradores divididos 

entre shopping centers, empreendedores, fornecedores de produtos, varejistas e prestadores de 

serviços (ABRASCE, 2015).   

 

Tabela 7 – Classificação por Tipo de Empreendimento 

Tipo    Porte ABL- Área Bruta Locável 

Tradicional  

Mega Acima de 60.000 m²  

Regional De 30.000 a 59.999 m²  

Médios De 20.000 a 29.999 m²  

Pequenos Até 19.999 m²  

Especializado 
Podem ser do tipo Outlet, Life Stile ou Temáticos  

Grandes Acima de 20.000 m²  

Médios De 10.000 a 19.999 m²  

Pequenos Até 9.999 m²  

Fonte: (ABRASCE, 2015). 

 

No entendimento de Moreno (2011) os grandes centros comerciais, são aqueles de 

superfície é maior do que 20.000 m
2
, ter um mínimo de 40 estabelecimentos ou assentamentos 

de comércio e serviços e um demanda de entre 100.000 e 300.000 habitantes. Já para os 

pequenos centros comerciais, os indicadores são menores: aqueles que a superfície é maior 

que 5.000 m
2
, ter um mínimo de 20 estabelecimentos de comércio e serviços e um demanda 

varia entre alguns milhares e 150.000 habitantes.  

 

4.8.1 Dados do Setor 

Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers – ABRASCE (2015), o 

mercado de shopping centers brasileiro, apresentou alta de 10% nas vendas em 2014, em 
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comparação ao mesmo período em 2013. Com 25 novos empreendimentos em operação em 

2015 e média de 431 milhões de visitas mensais, atingiu total de R$ 142,27 bilhões. As 

projeções do setor para 2015 é de 8,5% de crescimento (ABRASCE,2015, p.2). Assim, 

percebe com estes números, uma nova tendência do consumo dos novos formatos do varejo 

do Brasil, substituindo gradativamente, os modelos tradicionais do mercado. Glauco Humai, 

presidente da ABRASCE na atual gestão (2015), acrescenta ainda que: 

Tivemos um 2014 com menos dias úteis, incertezas na política e muitos desafios na 

economia. Apesar disso, o aumento das vendas no setor em 2014 se manteve acima 

do desempenho do varejo em geral e do PIB brasileiro. Outros setores da economia, 

como linha branca, supermercados e automóveis também apresentaram desempenho 

abaixo do registrado pela indústria de shopping centers. Ainda, nos últimos anos, o 

número de malls apontou crescimento 61,45%, saltando de 322 empreendimentos 

para 520. Esses e outros fatores demonstram a resiliência e força da indústria de 

malls no Brasil (2015, p. 1). 

 

Outros números em relação aos shoppings centeres: A categoria de satélites cresceu 

8,22%. Além dos citados, os segmentos de telefonia (21,55%); perfumaria (18,19%) 

e joias (13,69%) também tiveram desempenho favorável ao longo de 2014, todos 

acima de 13%. O Natal foi a data comemorativa que, como de praxe, mais 

contribuiu para o crescimento do setor. No mês e no período das festas natalinas, os 

campeões de vendas foram: telefonia (26,83%); artigos diversos (15,71%); lazer e 

entretenimento (17,06%); conveniência e serviços (16,45%). Em média, as vendas 

no mês de dezembro de 2014 cresceram 8,5% em relação ao mesmo período de 

2013, performance significativamente maior que a do comércio em geral, que 

apresentou crescimento de 1,2% se comparado a 2014 (ABRASCE, 2015, p. 2). 

 

Quanto ao cenário, ainda segundo Humai, presidente da ABRASCE (2015, p. 2): 

 

A indústria de shopping centers “recebeu 25 novos centros de compras em 2014. O 

número de lojas cresceu 10,4%, totalizando 9.242 estabelecimentos comerciais em 

malls. Esses dados, somados às expansões pelas quais muitos shoppings estão 

passando, confirmam a continuidade do cenário favorável para o setor, com a 

redução das taxas de vacância, novos projetos em andamento e uma oferta 

diferenciada e mais completa de serviços e produtos e frequentadores (2015, p. 3)”.  

 

A região Sudeste, dita como a mais desenvolvida e recordista de indicadores 

econômicos com maior renda per capta, maior Produto Interno Bruto – PIB, maior Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, dentre outros, composta pelos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santos, foi a que ganhou a maior quantidade de novos 

empreendimentos em 2014 – ao todo foram doze – seguida pelas regiões Nordeste (região 

onde está inserida o Estado da Bahia e a cidade de Vitória da Conquista), Norte, Sul e Centro 

Oeste. Dos 24 shoppings inaugurados, apenas seis ocorreram nas capitais, os demais dezoito 

se deram pelo interior dos estados. Pela primeira vez na história da indústria, o percentual de 

shoppings inaugurados fora das capitais é maior que o de shoppings nas capitais, 

demonstrando com isso a expansão e modernização das cidades urbanas de médio porte. 
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Apesar de perfis variados, 41% dos malls estão concentrados em municípios que possuem até 

500 mil habitantes (onde se enquadra o caso de Vitória da Conquista), o que confirma a 

tendência de interiorização do setor (ABRASCE, 2015).  

 

Figura 70 – Imagens de Shoppings Centers do Brasil 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Para 2015, a associação acredita na manutenção do ritmo de expansões e inaugurações 

no setor, que prevê a chegada de mais de 26 shoppings até o fim do ano (incluindo aqui o 

Shopping Boulevard em Vitória da Conquista); 16 deles em cidades do interior, o que 

representa 61,5% do total. A estimativa de investimento total nesses projetos, incluindo novos 

shoppings e expansões é de cerca R$ 16 bilhões, sendo que 48% estarão concentrados na 

região Sudeste. O Nordeste ocupa o segundo lugar, com 24% desses investimentos, seguido 

pelas regiões Norte (16%), Sul (7%) e Centro-Oeste (5%) (ABRASCE, 2015, p. 4).  

 

Até o final de 2015, doze cidades receberão seu primeiro shopping, de forma que, 

antes que o ano se finde, 58% dos empreendimentos estarão concentrados fora das 

capitais. Dos atuais 520 shoppings, 18% contam com projetos de expansão. “O setor 

de shopping centers continua em crescimento e os lançamentos previstos para este 

ano demonstram a confiança do empreendedor. Acreditamos que os anos de 2015 e 

2016 serão mais desafiadores para a indústria, com juros mais altos, [crise política e 

de governabilidade instalada no Brasil por conta da corrupção, desvio de recursos 

da Petrobrás, falta de confiança dos investidores nacionais e internacionais (risco 

Brasil crescente) grifo nosso] e problemas estruturais em relação à falta de energia e 
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água. No entanto, poderemos demonstrar toda a força do setor”, conclui Humai, o 

presidente da Associação (ABRASCE, 2015, p. 4). 

 

 Na tabela 8 logo abaixo, são encontrados os dados mais gerais e atualizados referentes 

ao Brasil e divulgados pela ABRASCE em julho de 2015. Ademais, podem ser visualizados 

as tabelas, quadros e gráficos que contém dados e informações com os número do setor em 

2015 e também anos anteriores. 

Shopping’s Center’s: TABELAS E GRÁFICOS CONTENDO OS NÚMEROS DO SETOR 

Tabela 8 – Dados Referentes ao Brasil: Julho 2015 

Número Total de Shoppings 529 

A Inaugurar em 2015 (¹) 15 

Número Previsto para Dezembro de 2015 544 

Área Bruta Locável (Em milhões de m²) 14.053 

Área Construída (Em milhões de m²) 33.82 

Vagas para Carro 835.549 

Total de Lojas 96.668 

Lojas Âncora 2.900 

Megalojas 1.933 

Lojas Satélites 71.534 

Lazer 967 

Alimentação 12.567 

Lojas de Serviços 6.767 

Salas de Cinema 2.525 

Empregos Gerados 993.619 

(1)Número Previsto De Inaugurações 

Fonte: (ABRASCE, 2015, p. 4). 

 

 

Tabela 9 – Dados Referentes ao Brasil: Dezembro/2014 

Faturamento 2014 (Em R$ bilhões) 142.28 

Vendas em Relação ao Varejo Nacional em 2014 (²) 19% 

Tráfego de Pessoas (milhões por mês) 430,501 

 (2) Exclui vendas de combustíveis e GLP: Critério: Consideram-se aqui shoppings com lojas locadas, lojas 

âncoras e vagas de estacionamento, com área igual ou superior a 5.000m². A informação sobre faturamento é 

estimada e pode ser alterada. 

Fonte: (ABRASCE, 2015). 
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Tabela 10 – Participação dos Shoppings Centers Por Região: 2014 

REGIÃO Nº DE SHOPPINGS % DO TOTAL ABL 

Norte 25 4.7% 693,302 

Nordeste (Bahia-BA/ Vit. 

da Conquista) 
76 14.4% 2,274,676 

Centro-Oeste 48 9.1% 1,136,915 

Sudeste 291 55.0% 8,042,332 

Sul 89 16.8% 1,905,963 

Total 529 100% 14,053,188 

Fonte: (ABRASCE, 2015). 

 

Tabela 11 – Participação dos Shoppings Centers por Estado: 2014 

ESTADOS 
N° DE SHOPPINGS EM 

OPERAÇÃO (2014) 

N° DE SHOPPINGS 

ESTIMADO PARA O FINAL 

DE 2015 

ÁREA BRUTA 

LOCÁVEL - ABL TOTAL 

EM OPERAÇÃO 

São Paulo 174 175 5,059,979 

Rio de Janeiro 64 66 1,653,560 

Minas Gerais 44 46 1,039,892 

Rio Grande do 

Sul  
37 38 708,864 

Paraná-PR 31 31 695,825 

Santa Catarina 21 21 501,274 

Distrito Federal 

(capital do 

Brasil)  

17 17 400,495 

Bahia 19 22 521,181 

Ceará 16 16 455,002 

Goiás 21 21 469,013 

Pernambuco 14 16 495,999 

Amazonas 10 10 303,701 

Rio Grande do 

Norte 
7 7 160,695 

Mato Grosso 5 6 119,254 

Paraíba 5 5 157,210 

Mato Grosso 

do Sul 
5 5 148,153 

Pará 7 9 203,672 
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ESTADOS 
N° DE SHOPPINGS EM 

OPERAÇÃO (2014) 

N° DE SHOPPINGS 

ESTIMADO PARA O FINAL 

DE 2015 

ÁREA BRUTA 

LOCÁVEL - ABL TOTAL 

EM OPERAÇÃO 

Espírito Santo 9 9 288,901 

Alagoas 4 4 150,021 

Piauí 2 3 39,023 

Sergipe 3 3 117,645 

Tocantins 2 2 39,842 

Maranhão 6 6 177,900 

Roraima 1 1 44,000 

Acre 1 1 28,346 

Amapá 2 2 38,941 

Roraima 2 2 34,800 

TOTAL 529 545 14.053,188 

Fonte: (ABRASCE, 2015). 

 

Tabela 12 – Participação dos Shoppings Centers Por Capital: 2014 

CIDADES/CAPITAIS N° DE SHOPPINGS 

N° DE SHOPPINGS 

ESTIMADO PARA O FINAL 

DE 2015 

ABL TOTAL EM 

OPERAÇÃO 

SÃO PAULO - SP 53 54 2,005,198 

RIO DE JANEIRO-RJ 38 40 1,193,076 

BELO HORIZONTE-

MG 
20 20 465,110 

PORTO ALEGRE-RS 16 16 373,463 

CURITIBA-PR 14 14 302,967 

FLORIANÓPOLIS-SC 3 3 78,153 

BRASÍLIA-DF 17 17 400,495 

SALVADOR-BA 13 14 424,194 

FORTALEZA-CE 12 12 373,001 

GOIÂNIA-GO 11 11 274,573 

RECIFE-PE 7 7 290,223 

MANAUS-AM 10 10 303,701 

NATAL-RN 6 6 139,331 

CUIABÁ-MT 4 4 101,254 

JOÃO PESSOA-PB 4 4 135,450 
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CIDADES/CAPITAIS N° DE SHOPPINGS 

N° DE SHOPPINGS 

ESTIMADO PARA O FINAL 

DE 2015 

ABL TOTAL EM 

OPERAÇÃO 

CAMPO GRANDE-

TO 
4 4 128,153 

BELÉM-PA 4 5 153,869 

VITÓRIA-ES 2 2 47,304 

MACEIÓ-AL 3 3 119,203 

TERESINA-PI 1 2 29,801 

ARACAJU-SE 2 2 90,645 

PALMAS-MS 2 2 39,842 

SÃO LUÍS-MA 5 5 151,962 

PORTO VELHO-RO 1 1 44,000 

RIO BRANCO-AC 1 1 28,346 

MACAPÁ-AP 2 2 38,941 

BOA VISTA-RR 2 2 34,800 

Total 257 263 7,767,054 

Fonte: ABRASCE (2015). 

 

 

 

Tabela 13 – Evolução dos Shopping Centers no Brasil: 2006-2014 

ANO 
Nº DE 

SHOPPINGS 

ABL 

(MILHÕE

SDE M2) 

LOJAS 

FATURAMENT

O (EM 

BILHÕES DE 

REAIS/ANO) 

EMPREGOS 

TRÁFEGO 

PESSOAS 

(MILHÕES 

VISITAS / 

MÊS) 

2006 351 7,492 56.487 50 524.090 203 

2007 363 8,253 62.086 58 629.700 305 

2008 376 8,645 65.500 64,6 700.650 325 

2009 392 9,081 70.500 74 707.166 328 

2010 408 9,512 73.775 91 720.641 329 

2011 430 10,344 80.192 108,2 775.383 376 

2012 457 11,403 83.631 119,4 804.683 398 

2013 495 12,940 86.271 129,2 843.254 415 

2014 520 13,846 95,242 142,3 978.963 431 

(1) Novo critério: A série inclui apenas shoppings já inaugurados; 
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(2) Os dados referentes a Número de Lojas, Salas de Cinema e Empregos foram calculados com base em uma 

amostra de shoppings e não terão atualização mensal; 

(3) Alguns dados referentes a 2009 foram revistos com base nos resultados do Censo do Setor, da Price 

Waterhouse Coopers. 

Fonte: ABRASCE (2015). 

Gráfico 1 – Evolução da ABL em Shopping Centers no Brasil (Em Milhões de M²)

 

Fonte: (ABRASCE, 2015). 

 

 

Gráfico 2 – Evolução da ABL em Shopping Centers no Brasil (Em Milhões M²)Evolução Do Nº De Empregos 

Em Shopping Centers No Brasil 

(em milhares) 

 

Fonte: (ABRASCE, 2015). 
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Gráfico 3 – Evolução da ABL em Shopping Centers no Brasil (Em Milhões M²)- Evolução do Faturamento em 

Shopping Centers no Brasil 

(Em Bilhões De R$) 

 

                                                                Fonte: ABRASCE (2015). 

 

Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers – Abrasce (2015), com mais 24 

novos empreendimentos em operação e média de 431 milhões de visitas mensais, o mercado 

de shopping centers brasileiro registrou, em 2014, alta de 10,1% nas vendas em relação ao 

ano anterior, atingindo total de R$ 142,27 bilhões. Para a mesma associação (2015), a 

expectativa do setor para 2015 é de 8,5% de crescimento.   

Glauco Humai, presidente da ABRASCE (2015, p. 6) afirma que: 

 

Os shoppings brasileiros atravessaram mais um ano de crescimento acima do comércio varejista e da inflação. 

Um dos segmentos que mais sustentaram seu desempenho foi o de alimentação, o que pode ser atribuído ao 

aumento do poder aquisitivo da população e a conveniência oferecida pelos centros de compra. 

 

Ainda segundo a ABRASCE (2015, p. 7) complementa dizendo que: 

A categoria de satélites cresceu 8,22%. Além dos citados, os segmentos de telefonia 

(21,55%); perfumaria (18,19%) e joias (13,69%) também tiveram desempenho 

favorável ao longo de 2014, todos acima de 13%.  

O Natal foi a data comemorativa que, como de praxe, mais contribuiu para o 

crescimento do setor. No mês e no período das festas, os campeões de vendas foram: 

telefonia (26,83%); artigos diversos (15,71%); lazer e entretenimento (17,06%); 

conveniência e serviços (16,45%). Em média, as vendas no mês de dezembro 

cresceram 8,5% em relação ao mesmo período de 2013, performance maior que a do 

comércio em geral, que apresentou crescimento de 1,2% se comparado ao ano 

passado.  

Para 2015, acredita-se na manutenção do ritmo de expansões e inaugurações no 

setor, que prevê a chegada de mais de 26 shoppings até o fim do ano, 16 deles em 

cidades que não são capitais. A estimativa de investimento total nesses projetos, 

incluindo novos shoppings e expansões é de cerca R$ 16 bilhões, sendo que 48% 
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estarão concentrados na região Sudeste. O Nordeste ocupa o segundo lugar, com 

24% desses investimentos, seguido pelas regiões Norte (16%), Sul (7%) e Centro-

Oeste (5%).  

Em 2014, doze cidades receberão seu primeiro shopping, de forma que, até o fim de 

2015, 58% dos empreendimentos estarão concentrados fora das capitais. Dos atuais 

520 shoppings, 18% contam com projetos de expansão.  

[...] O setor de shopping centers continua em crescimento e os lançamentos previstos 

para este ano demonstram a confiança do empreendedor. Acredita-se que 2015 será 

um ano desafiador para a indústria, com juros mais altos e problemas estruturais em 

relação à falta de energia e água.  

 

No Plano de Mix, publicado pela Abrasce, há as definições dos ramos de varejo em 

Shopping Center, de acordo com os critérios adotados pela Associação. Ela constitui uma 

atualização de classificações anteriores, que a ABRASCE vem editando desde 1986.  

A classificação atualizada foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da associação em 

Dezembro de 2000, e sua aplicação é recomendada aos shopping centers em geral, como 

instrumento de aferição estatística e apoio gerencial.  

Fazer o download do Plano de Mix Abrasce.  

A Abrasce identifica os Shopping Centers de acordo com padrões internacionais, o 

que valoriza os empreendimentos filiados e, então, o selo pode ser estampado na comunicação 

do empreendimento como um atestado de preceitos internacionalmente consagrados pela 

indústria de shoppings 

 

4.9 CARACTERIZAÇÃO DO SHOPPING CONQUISTA SUL: VITÓRIA DA 

CONQUISTA 

 

O Shopping Conquista Sul é um dos maiores centros de lazer, compras e 

entretenimento do Sudoeste da Bahia. Localizado na Avenida Juraci Magalhães, 3340 – Boa 

Vista (também descrito em alguns órgãos como bairro Felícia), em Vitória da Conquista foi 

inaugurado em 07 de junho de 2006. O empreendimento conta com fluxo mensal de 

aproximadamente trezentas mil pessoas, mediante um total de 190 espaços comerciais e lojas 

âncoras, tais como: Lojas Americanas, Loja Riachuelo, C&A, Renner, Lê Biscuit e 

Hipermercado GBarbosa; sete Mega Stores e três salas de cinema stadium da rede Moviecom, 

conforme figura 71. 
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Figura 71 – Fachada do Shopping Conquista Sul e Estacionamento Externo (Já extinto) em Vitória da 

Conquista.  Frente para a rua principal, a av. Juracy Magalhães (pista dupla). 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

Obs.: Nesta ocasião, não existia o estacionamento coberto (que seria construído na primeira ampliação do 

Shopping tempos depois nesta imagem do fundo). 

 

Conta ainda com um estacionamento com 1.050 vagas o que possibilita - em média - 

uma rotatividade de 4.000 carros por dia, devido às constantes entradas e saídas de veículos. 

O estacionamento é gratuito aos clientes do empreendimento, o que oferece comodidade para 

o consumidor. Além disso, contém uma praça de alimentação com capacidade para setecentas 

pessoas (sentadas); A praça de eventos. Possui 52.840 m² de área bruta construída - ABC, e 

25.060 m² de área bruta locável – ABL em um terreno de 34.200m², o que equivale a uma 

área de mais de três hectares na Bahia. O Horário de Funcionamento está assim definido: 

Segunda a Sexta: Das 10 às 22hs; Sábado: Das 10 às22hs e Domingo: Das 14 às 20hs.  

(http://www.shoppingconquistasul.com.br/.Acesso em 2015). 

 

Figura 72 – Estacionamento Coberto do Shopping Conquista Sul em Vitória da Conquista

 
Fonte: O próprio Autor (dez. 2015). 
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Figura 73 – Antigo Estacionamento Externo do Shopping Conquista Sul em Vitória da Conquista  

 
Fonte: www.conquistasul.com.br. Acesso em: 10 set. 2016. 

 

O Shopping Conquista Sul possui ainda em sua estrutura os seguintes serviços: Setor 

de achados e perdidos, fraldário, cadeira de rodas, bancos, caixas eletrônicos, agência de 

câmbio, agência de correios, estacionamento, lotérica, serviço de atendimento ao consumidor 

– sac, serviços de taxi, internet wi fi, dentre outros.  É um empreendimento da Ciclo 

Empreendimentos Turísticos e Imobiliários Ltda. com administração da  Planejamento e 

Administração em Varejo (Sr. César Zolim, que é um dos entrevistados nesta tese), conforme 

estrutura organizacional esboçada na figura 74. 

 

Figura 74 – Estrutura Organizacional do Shopping Conquista Sul 

 

Fonte: Shopping Conquista Sul. 

 

O Shopping Conquista Sul é considerado pela ABRASCE como um shopping 

moderno, sofisticado e atraente, com mix de lojas que reúne algumas franquias nacionais, 

internacionais e também varejistas locais ofertando moda, serviços e lazer. Em 2015 está em 

fase de construção, um Centro Empresarial integrado ao Shopping Conquista Sul, 

http://www.conquistasul.com.br/
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denominado Multiplace Conquista Sul, uma torre com 192 salas e 06 lojas, com 267 vagas de 

estacionamento, com um VGV (valor geral de vendas) de cerca de 30 milhões de reais, com 

entrega prevista para 30 de Dezembro de 2016. Assim, haverá uma nova expansão do 

empreendimento, cuja fachada está esboçada na figura 75. (Disponível em: 

<http://www.shoppingconquistasul.com.br/>. Acesso em: 04 set. 2015).  

 

Figura 75 – Nova Fachada do Shopping Conquista Sul para 2016 

 

Fonte: www.conquistasul.com.br. Acesso em: 10 set. 2016. 

 

Figura 76 – Características arquitetônicas do Shopping Conquista Sul 

•   Inauguração: 07 de junho de 2006: Shopping Horizontal; 

•   Público alvo: Classe A/B/C/D; 

•   Quantidade de Lojas: 190 espaços comerciais; 

•   Fluxo mensal de Público: 500.00 (quinhentos mil) pessoas/mês; 

•   ABC: Área Bruta Construída: 52.840 m²; 

•   ABL: Área Bruta Locável: 25.060 m²; 

•   Área do Terreno: 34.200 m² 

•   Empreendedora: Ciclo Empreendimentos; 

•   Administradora: Zolim Planejamento e Administração em Varejo; 

•   Âncoras: Loja Americanas, Loja Riachuelo, Lê Biscuit, Hipermercado , Gbarbosa, C&A e Renner; 

 

 
 

•   Sete (sete) Mega Stores; 

•   Três salas de Cinemas Stadium operados por Moviecom; 

•   Serviços: Correios, Cashs Bancários, Farmácia, Fraldários, Agência Bradesco, Agência de  Turismo, Lotérica, 

Agência de Câmbio, Salão Infantil e Clínica de Depilação; 

http://www.conquistasul.com.br/
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•   Praça de Alimentação com 700 lugares; 

•   Praça de Eventos; 

•   Estacionamento com 900 vagas (sendo 600 cobertas e 300 descobertas); 

•   Elevadores; 

•   Escadas Rolantes; 

•   Zenitais com Iluminação natural. 

Fonte: http://www.shoppingconquistasul.com.br/.lojas, 2015. 

 

Figura 77 – Corredores do Shopping Conquista Sul 

Figura 78 – Banheiro Masculino do Shopping Conquista Sul em Vitória da Conquista  

 
Fonte: O próprio Autor (dez. 2015). 

 

 

Figura 79 – Postos de Serviços (Correspondente Bancário – Casa Lotérica) do Shopping Conquista Sul 

Figura 80 – Agência do Banco Brasileiro de Descontos – BRADESCO do Shopping Conquista Sul em Vitória 

da Conquista  

 
Fonte: O próprio Autor (dez. 2015). 

 

Quadro 12 – Distribuição das 190 lojas/espaços por categorias: 

 Artigos Esportivos 

 Bancos e Caixas eletrônicos 

 Bolsas e Acessórios 

 Brinquedos 

 Calçados 

 Cama – Mesa e banho 

 Casa de Câmbio 

 Cinema 

 Eletro-eletrônicos e Artigo do Lar 

 Entretenimento e Lazer 

 Estética / Bem Estar 

 Farmácia 

 Fitness 

 Hiper Mercado 

 Informática 

 Joias e Bijuterias 

http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/artigos-esportivos/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/bancos-caixas-eletronicos/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/bolas-acessorios/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/brinquedos-lojas/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/calcados/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/cama-mesa-e-banho/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/casa-de-cambio/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/cinema-lojas/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/eletro-eletronicos-e-artigo-do-lar/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/entretenimento-e-lazer/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/estetica-bem-estar/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/farmacia/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/fitness/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/hiper-mercado/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/informatica/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/joias-e-bijouterias/
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 Livraria 

 Lojas Âncoras 

 Loja de Departamento 

 Maquiagem 

 Moda Feminina 

 Moda Infanto-Juvenil 

 Moda Íntima 

 Moda Masculina 

 Moda Unissex 

 Óticas 

 Perfumaria e Cosméticos 

 Praça de Alimentação 

 Presentes 

 Produtos Naturais 

 Serviços 

 Surf Wear 

 Telefonia 

Obs.: Ordem Alfabética 

Fonte: http://www.shoppingconquistasul.com.br/.lojas, 2015. 

 

Figura 81 – Agência dos Correios do Shopping Center Conquista Sul em Vitória da Conquista 

 
Fonte: O próprio Autor (dez. 2015). 

 

Como são inúmeras as categorias e bem maior ainda as lojas que fazer parte de cada 

uma, não serão citadas aqui por serem irrelevantes para a proposição deste trabalho. Mas, 

diga-se de passagem que a maioria delas é franquia e comum a muitos outros shoppings 

centers espalhadas pelo país. Assim, algumas lojas que compõem a Categoria: Alimentação 

são: Burger King, Temaki House Premium, Mc Donald’s, Giraffas, Freddissimo, Bob’s e 

tantos outros.  

Figura 82 – Praça de Alimentação do Shopping Conquista Sul em Vitória da Conquista 

 
Fonte: O próprio Autor (dez. 2015). 

 

http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/livraria/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/ancoras/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/loja-de-departamento/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/maquiagem-lojas/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/moda-feminina/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/moda-infanto-juvenil/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/moda-intima/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/moda-masculina/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/moda-unissex/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/oticas/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/perfumaria-e-cosmeticos/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/alimentacao/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/presentes/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/produtos-naturais-lojas/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/servicos/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/surf-wear/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/categoria/lojas/telefonia/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/2013/lojas/burger-king/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/2013/lojas/temaki-house-premium/
http://www.shoppingconquistasul.com.br/2012/lojas/mc-donalds/
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Figura 83 – Planta Baixa do Primeiro Piso do Shopping Conquista Sul 

 

Fonte: www.conquistasul.com.br. Acesso em: 15 out. 2015. 

 

É importante ressaltar que os custos devem ser contemplados na formação de preços. 

Nesse sentido, o lojista de shopping precisa agregar valor a seus produtos e serviços e focar 

em um cliente cuja sensibilidade à variação de preço seja menor. O cliente de shopping center 

costuma se dispor a pagar mais, desde que receba maior comodidade, segurança e que  a 

experiência de compra seja diferenciada (MARINHO, 2015). 

Um meio termo entre as lojas de rua e os shoppings são as galerias, que possuem a 

liberdade das lojas de rua com as facilidades de um centro comercial. Já neste “formato”, a 

principal vantagem é que muitas têm um público-alvo estabelecido, o que aumenta a 

possibilidade de vendas. Além disso, por ter menos lojas do que os shoppings, os 

empreendedores conseguem tomar decisões de maneira mais rápida e menos burocrática. Nas 

galerias, os empresários têm mais liberdade para fazer uma divulgação focada e contam com 

mais segurança. Quanto às desvantagens, os preços costumam ser mais altos do que os pontos 

comerciais de rua. Quanto ao estacionamento, é um elemento dificultador (MARINHO, 

2015). 

 

Figura 84 – Área de Lazer e Entretenimento (Brinquedoteca) para Crianças do Shopping Conquista Sul 
Figura 85 – Escada Rolante do Shopping Conquista Sul em Vitória da Conquista 

 
Fonte: www.conquistasul.com.br. Acesso em: 10 set. 2016. 

 

http://www.shoppingconquistasul.com.br/wp-content/uploads/2012/01/serviços02.png
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Segundo o especialista em marketing de varejo e shopping center, Luiz Alberto 

Marinho (2015), o glamour de participar do mix de lojas de um shopping Center  traz também 

alguns efeitos indesejáveis. Além dos custos mais altos, a rotina de trabalho de sete dias por 

semana exige investimento pessoal e planejamento estratégico para formar a equipe de 

trabalho, um dos pilares do empreendimento. Entretanto, com uma boa franquia, as chances 

de sucesso são maiores mas, são exigidos  elementos de diferenciação devido á alta 

competitividade do setor. Dito isso, Luiz Alberto Marinho (2015, p. 1) afirma: 

 

O mercado varejista de forma geral está ficando mais hostil para quem é 

independente e é pequeno, precisando se unir a associações e etc. Por isso que a 

questão da franquia se torna mais importante para esse perfil. A tendência é que o 

mix de lojas de shopping seja cada vez mais formado por redes de franquias. O 

lojista independente terá cada vez mais dificuldade para ter um bom desempenho e 

isso é especialmente verdadeiro no ambiente de shopping. Mesmo com a vantagem 

sobre o independente, o franqueado tem desafios de diferenciação, por exemplo. 

Não faltam hoje dinheiro e disposição do consumidor em comprar. Mais do que 

nunca ele também tem diferentes canais de venda: sites, compras no exterior. O 

desafio é ser competitivo, diferente. Outro desafio é a questão da mão de obra. Hoje 

é muito difícil de contratar e manter uma equipe afinada. Em sua maioria são jovens, 

imediatistas, com rotatividade alta, além de custos muito grandes.Mesmo porque, ali 

nunca será o único lojista a vender brinquedo, perfume ou outro produto. O que 

pode ser vantagem por um lado, poderá ser desvantagem por outro viés. Quando há 

diferentes lojistas instalados no shopping, se o consumidor não for atendido da 

maneira adequada, ele atravessa o corredor e vai para o concorrente. E isso demanda 

um nível de qualificação maior do lojista. 

 

Quando questionado a respeito do comércio on-line como concorrente, ele 

acrescenta: 

No Brasil em 2014, o e-commerce corresponde a 3% das vendas do varejo, enquanto 

que o shopping tem 19%. Ainda é pequena a concorrência do on-line, mas tende a 

crescer. Lá fora, os shoppings já estão culminando estratégias on e off-line. Fazem 

com que o consumidor possa buscar suas encomendas dentro da loja no shopping, e 

coisas assim. A tendência é que os canais sejam integrados. Para o consumidor, on-

line e off-line são dois lados da mesma moeda. Ele entra na internet, pesquisa e vai 

até a loja. Ou vai até a loja, não acha o que quer, volta e faz busca na internet. Ele 

transita entre os meios (MARINHO, 2015, p. 2). 

 

4.10 VANTAGENS E DESVANTAGENS PARA O EMPRESÁRIO ENTRE O SHOPPING 

E IMÓVEIS NA RUA  

 

Uma das primeiras decisões que um candidato a empresário toma no ramo de varejo é 

se  abrirá sua loja em um shopping Center, galeria ou em um imóvel situado na rua, ou seja, 

no comércio tradicional, seja ele em algum bairro central ou periférico, de esquina ou não. É 

preciso avaliar as vantagens e desvantagens de cada uma das opções a fim de confrontá-las e 

ponderá-las tendo como balizador o perfil do consumidor (classe social, renda, nível social, 
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residência, dentre outras variáveis) que se pretende atender e o montante disponível para 

investir no empreendimento. Assim, como parte desta tese, cabe ao pesquisador apontar os 

fatores endógenos e exógenos favoráveis e desfavoráveis à localização dos empreendimentos 

(no shopping Conquista Sul ou Comércio Tradicional), a fim de contextualizar no montante 

do trabalho, as variáveis que impactam no comportamento do consumidor e no consumo de 

Vitória da Conquista-Bahia. 

Kotler (1995) afirma que o mais importante é saber qual o público alvo que se 

pretende atender. Não há uma escolha certa e outra errada e sim uma definição de estratégia 

junto ao composto de marketing ou mix de marketing ou 4p’s(preço, praça, produto, 

promoção), a fim de minimizar as desvantagens (ameaças), conhecer e resolver os pontos 

fracos e tirar proveito das oportunidades, mantendo os pontos fortes (Matriz SWOT). 

Entretanto, a variável localização geográfica é muito relevante, como por exemplo, no 

concernente ao trânsito e fluxo de pessoas e veículos à frente da loja/empreendimento.  

Quadro 13 – Vantagens e Desvantagens quanto à localização da empresa: Shopping x centro comercial 

tradicional 

Variável SHOPPING LOJA NA RUA 

 

 

 

Investimento 

O investimento é maior devido ao custo de 

ocupação (soma do aluguel, do condomínio e do 

fundo de promoção). Precisa manter uma 

despesa entre 10% e 15% do seu faturamento e 

custos com luva (taxa cobrada quando um 

inquilino passa o ponto para outro ou mesmo por 

parte do proprietário, quando o imóvel tem 

muita demanda). Custos mais altos. 

Também existem os custos com 

aluguel e luva No centro de Vitória 

da Conquista, existe um monopólio 

por parte de algumas famílias 

proprietárias de pontos comerciais, 

passando a cobrar luvas e também 

escolher o inquilino pelo tipo de 

negócio que ele deseja abrir. 

 

 

 

 

 

 

Campanhas 

promocionais 

Realizam ao longo do ano e mantêm-se 

na memória dos consumidores, sobretudo em 

datas comemorativas. Ao realizar essas ações, as 

lojas de seu mix são beneficiadas pelo volume 

de público atraído ao empreendimento. 

Tal  estratégia é financiada pelo Fundo de 

Publicidade e Propaganda – FPP. 

Custo que não existe na loja de rua, 

embora também não exista, na 

maioria dos casos, uma estratégia de 

divulgação. Precisa investir parte de 

seu faturamento em ações que tornem 

a empresa mais conhecida. Assim, 

uma desvantagem seria o alto 

investimento individual em 

publicidade, visto que a divulgação é 

essencial para aumentar o número de 

pessoas que conhecem a loja. Mesmo 

após ter alcançado um público fiel 

é preciso continuar investindo em 

propaganda e publicidade. Mas há 

uma certa flexibilidade. 

 

 

 

 

 

 

Horário de 

funcionamento  

Quanto ao ritmo de trabalho, o shopping opera 

das 10 às 22 horas, sete dias por semana. 

Embora funcione em menor carga horária no 

domingo, são operações diárias. O shopping 

também abre na maior parte dos feriados. O 

varejo já é exigente, no shopping ele é ainda 

mais, porque não tem o conforto de fechar no 

sábado a tarde, ou fechar no feriado ou domingo. 

 

Geralmente funciona no horário de 

8:00 às 19:00. Sábado até as 13:00 e 

domingo e feriados o comércio é 

fechado, com exceção de 

supermercados e empreendimentos de 

bairro, como o Bairro Brasil, onde 

funciona a sua tradicional feira e feira 

do rolo aos domingos, estendendo o 

funcionamento também até as 13:00. 

Nas datas festivas (Natal, São João, 

dias “D” (dia dos pais,das mães, 
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namorados e das crianças, por 

exemplo), o CDL amplia o 

funcionamento para o turno noturno e 

finais de semana. 

 

 

 

 

Horário de carga e 

descarga 

Somente permitido antes do funcionamento e 

abertura dos shoppings, como em alguns 

shoppings a abertura se dá às 9:00, este serviços 

somente poderá ser executado antes. O mesmo 

entendimento para aqueles que abrem às 10:00 

(necessário aqui se ponderar o horário de verão 

no Brasil, que acomete as regiões norte, sul e 

sudeste. 

A depender da localização (bairros 

fora do centro), poderá ser feita a 

qualquer momento do dia ou da noite, 

principalmente se for em veículos 

pequenos. Sendo no centro e em 

veículos maiores, poderá acontecer 

somente à noite, para não atrapalhar o 

trânsito, embora exista em alguns 

locais, vaga exclusiva para 

estacionamento de carga e descarga. 

 

 

 

 

 

 

Infraestrutura física 

Quase nunca se pode mexer na infraestrutura, a 

não ser que o empresário alugue outro ponto. 

Quanto aos equipamentos e placas de 

divulgação, muito pouco poderá ser feito devido 

à padronização exigida pela administração dos 

shoppings. O empreendedor também vai precisar 

arcar com as obras. Em shoppings, elas são 

mais onerosas, pois há necessidade de vários 

projetos – arquitetônico, hidráulico, de ar 

condicionado, elétrico, de incêndio, etc. 

A infraestrutura é apropriada e 

permite expansão (vertical e 

horizontal), assim como placas e 

luminárias, tendo como vantagem as 

possibilidades de expansão e 

equipamentos de divulgação da 

marca. 

Aqui também muitos custos para 

reformas e construção para adaptar o 

ponto comercial às necessidades e 

gostos do empresário. Se considera 

também aqui taxas com habite-se e 

projeto. 

 

 

 

 

Custos de abertura 

da empresa 

São maiores aqui. Além das taxas normais de 

abertura do negócio (e formalização, existem as 

taxas específicas para o início do negócio, como 

a cessão de direitos e a taxa de adesão. A cessão 

de direitos garante ao lojista um contrato de 

cerca de cinco anos, com possibilidade de 

renovação.É como se o ponto fosse “comprado”. 

Já a taxa de adesão é a um valor igual a cerca de 

3 a 4 vezes o valor do aluguel. O direito a 

renovação não é dado ao lojista. O comerciante 

arcará com valores de aluguel, condomínio, 

IPTU e afins antes de abrir as portas. 

São menores nas lojas de rua. Além 

das taxas normais de abertura do 

negócio (Receita Federal, Secretaria 

da Fazenda, contador ou advogado, 

Prefeitura e etc...) existe a burocracia. 

Mas, pela nova lei das Micro e 

pequenas Empresas – MPE`S, além 

de mais simples e menos burocrático, 

as taxas são mais acessíveis assim 

como os impostos cobrados (vide 

tabela das MPE`S). 

 

 

 

 

 

 

 

Estacionamento 

Uma das maiores vantagens dos shoppings 

centers, pela facilidade e acessibilidade para 

estacionar veículos, existindo inclusive vagas 

exclusivas para motocicletas. Em alguns 

shoppings, é cobrado estacionamento, mas na 

maioria deles é gratuito (depende de gestões 

junto às prefeituras de cada estado). 

Juntamente com a visibilidade, são duas grandes 

vantagens competitivas devido às campanhas 

promocionais, sobretudo em datas 

comemorativas. 

VER SE ENCAIXA NAS CINCO FORÇAS DE 

M. PORTER. 

Há dificuldades nos grandes centros. 

Muitos consumidores desistem ou 

adiam uma compra por não 

conseguirem espaço próximo à loja, 

chegando a ser estressante 

(principalmente quando a compra é 

muito grande), precisando a loja criar 

condições para facilitar o 

estacionamento, seja em um 

particular próximo ou na própria loja. 

Esta dificuldade para quem é usuário 

de transporte público é minimizada 

quando a loja fica no terminal, como 

é o caso da Lauro de Freitas em V. da 

Conquista.  

 

 

 

 

 

Segurança 

Uma das maiores vantagens dos shopping 

centers ao lado da climatização e bem estar. 

Muito comum ser ver seguranças pelos 

corredores e muitas câmeras de vigilância. 

Quase nunca se ver pedintes ou mendigos 

transitando pelos corredores. 

Embora algumas lojas utilizem 

circuitos de câmeras e filmagem e 

embora exista segurança particular 

em outras, ainda é uma desvantagem, 

tanto para o empresário como para o 

consumidor, visto ficar muito 
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vulnerável de roubos  e furtos (muito 

comum no Brasil). Não é viável 

estender o horário de atendimento em 

certas regiões, como ocorre nos 

shoppings, em épocas de datas 

comemorativas, devido aos altos 

custos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento e 

equipe de vendas 

Embora seja alvo de treinamentos e metas 

empresariais (principalmente nas franquias), 

apresenta um elementos negativo: não são 

personalizados e, portanto não há muito 

envolvimento com o consumidor. Mas, há casos 

em que os proprietários vão para o contato corpo 

a corpo com o consumidor, para reduzir os 

custos com mão de obra e personalizar o 

atendimento. 

Geralmente, os salários dos vendedores são 

proporcionais às vendas, ou seja, a maioria dos 

vendedores recebem comissão em percentual 

pela venda efetuada. Isso funciona como metas 

para os colaboradores, seja no shopping, galeria 

ou ruas no comércio tradicional. 

Lojistas de rua afirmam que é o seu 

grande diferencial. Ele se contrapõe 

ao autosserviço de muitas lojas de 

shopping, o que gera uma fidelização 

maior. Esse tipo de empreendimento 

precisa agregar o relacionamento com 

o cliente para manter-se 

financeiramente saudável. Em muitas 

lojas de origem familiar, o 

atendimento é feito pelo próprio 

proprietário, melhorando ainda mais 

o atendimento, embora muito 

precário no interior, devido às faltas 

de treinamento, nível dos vendedores 

e baixa remuneração. Com horário 

único a equipe de vendas é menor, o 

que em geral resulta em melhores 

salários e menores custos com folha 

de pagamento. Do lado do cliente, 

criar um vínculo com o vendedor é 

muitas vezes interessante, pois 

possibilita um atendimento 

personalizado e singular, a ponto de 

tê-lo como parceiro e consultor 

 

Alcance geográfico 

Geralmente ocupa uma posição estratégica nas 

cidades, distando menos de 3 km das áreas 

centrais. Grande também é o fluxo de pessoas, 

aglutinando no mesmo espaço. 

É menor, mas há uma possibilidade 

de alta frequência de retorno por parte 

dos clientes. 

Compra planejada Se a compra for por impulso, as lojas de 

shopping são as mais adequadas. 

 

Na compra planejada, as lojas de rua 

são as melhores opções. 

 

Fonte: SEBRAE-MG, 2012; SEBRAE-BA, 2015. Cher (2001). Dornelas (2005). Adaptado pelo Leite, 2016. 

Marinho (2015) Disponível em: <www.gazetadopovo.com.br/ > Acesso em 02 dez. 2015. Adaptado por Leite 

2016. 

 

4.11 COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

 A utilização da Internet e de outros instrumentos da Tecnologia de Informação é 

considerada quase unanimemente como a pedra angular do que já foi denominada de Terceira 

Revolução Industrial ou Era do Conhecimento. A disseminação de um sistema de 

comunicações descentralizado e anárquico (no sentido de que ele não é sujeito a uma 

autoridade central) permitiu que muitos processos econômicos, sociais e culturais 

contemporâneos ganhassem viabilidade e experimentassem crescimento explosivo.  

Em termos gerais, não se pode falar do processo de globalização sem que se lembre, 

imediatamente, que é a Internet que permite a comunicação mundial instantânea que, por sua 

http://www.gazetadopovo.com.br/
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vez, propicia as condições para que se realizem transações comerciais (o chamado e-

commerce), transações financeiras (o e-banking), aquelas relacionadas com o mercado 

acionário (e-trade) e, por que não, as condições para que o cidadão isoladamente ou  como 

parte de uma organização se relacione com  o Estado e seus governantes. A esse último tipo 

de transações se deu o nome de e-government, o governo eletrônico. 

 

4.11.1 Perspectivas Históricas, Questões Conceituais e Benefícios   

 

O uso da internet para fins comerciais começou no início dos anos noventa, 

completando em 2015, cerca de 25 anos de atividades deste formato de comércio, mais 

especificamente para atividades voltadas ao varejo. Também, é de domínio público que os 

varejistas são os maiores responsáveis pela distribuição e comercialização dos produtos e 

serviços para os consumidores finais de um país e, isso decorre principalmente por sua alta 

capilaridade. 

A Internet é uma rede mundial de redes que se originou como uma rede do 

departamento de defesa dos Estados Unidos, para que pudesse resistir a um ataque 

estrangeiro, surgindo assim institucionalmente e para fins bélicos, interligando cientistas e 

pesquisadores. Todos os computadores tem igual capacidade de se comunicar com outros 

computadores na Internet. As organizações podem usar a tecnologia da Web para criar redes 

privadas internas chamadas intranets. As firewalls são utilizadas para impedir que pessoas 

estranhas não autorizadas acessem as redes (LAUDON; LAUDON, 2004). 

A Internet
56

 e a Web têm ajudado as organizações e as pessoas a solucionar 

problemas, reduzindo os custos das comunicações, tornando mais fácil para as empresas 

coordenar as atividades organizacionais e se comunicar com os empregados, também 

denominado por alguns autores de “clientes internos”. Os pesquisadores e trabalhadores do 

conhecimento estão considerando a Internet um meio rápido e de baixo custo para reunir e 

divulgar conhecimento, visto que ela facilita o comércio eletrônico, criando novas 

oportunidades para suporte ao marketing, às vendas e aos consumidores. 

Face ao exposto, Laudon e Laudon (2004) e O’Brien (2004) elencam alguns 

benefícios da Internet:  

 

 

                                                 
56

 Atualmente muitas pessoas têm acesso à Internet – são mais de quarenta  milhões de usuários no Brasil,  e a   

    tendência é que essa quantidade Virtual aumente cada vez mais (fonte). 
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 Infraestrutura do comércio eletrônico é fácil (tecnologias universais) e barata; 

 Menor necessidade de intermediários, visto que pode pode atingir consumidores diretamente; 

 Produtos baseados em informações distribuídas fisicamente (software, música, documento e vídeo); 

 Menores custos transacionais (transporte, pesquisa e negociação) 

 Menores custos de infraestruturas físicas e coordenação de atividades (Ex: venda de livros físicos em 

livrarias); 

 Venda de livros físicos e também digitais diretamente ao público sem intermediários ( como exemplo a 

amazon.com); 

 Nova economia da informação (custos de pesquisa,simetria de informação e mais alcance em quantidade de 

pessoas; 

 Des-intermediação e re-intermediação; 

 Revolução nos processos tradicionais de comprar, pagar e receber
57

 (a internet Banckline faz os pagamentos 

diretos, assim como a cotação dos melhores preços e maiores vantagens, as escolhas e as compras, o consumidor 

pode realizar todo o processo da compra sem sair de casa, apenas teclando de um computador, net book, note 

book, celular ou tablets), o que se denomina “eletronização” do negócio; 

 Economia de tempo e eficácia no processo de compras. 

 

Uma empresa e-business depende da Internet, intranet e extranet para implantar e 

gerenciar suas operações eletrônicas. Assim, O’Brien (2004, p. 22), conceitua e-business 

como: 

 

[...] o uso de tecnologia da rede mundial de computadores (internet) para interconectar e possibilitar processos de 

negócios. 

Já e-commerce se refere a comunicação e colaboração dentro de uma empresa, com os clientes, fornecedores e 

skakeholders do negócio.  

 

Algumas outras definições de E-Comerce 

 

Japão, MRE: “uso de recursos de TI como veículos para conduzir atividades 

econômicas convencionais”. Engloba marketing, promoção de vendas, propaganda 

(e-marketing), compras e vendas (e-commerce) na Internet. 

 

EUA: “condução de negócios na Internet, não apenas compras e vendas, mas 

também, atendimento a consumidores e colaboração com parceiros de negócio”. 

Destaca surgimento de atividades econômicas totalmente novas (Yahoo!, 

daytrading, “infomediários”). 

 

Termos exclusivos, a maioria deles com o “e” no começo: e-commerce, e-business, e-

mail, e, e... Este “e” vem de eletrônico (electronic em inglês). Essas palavras são chamadas de 

buzzwords e são rótulos. Estas palavras tiveram sua origem nos Estados Unidos e com o 

tempo passaram a ser palavras comuns em todo mercado mundial da Internet.  É o mesmo 

processo que ocorreu com palavras e expressões como CD (Compact Disc), video-cassete, 

                                                 
57

 As empresas tradicionais de entrega já sentem os efeitos das vendas on-line em suas atividades. Os Correios 

informam que o número de pacotes transportados em 2014 é 360% maior que em 2000. O tráfego criado para 

empresas de moto-boys também cresceu em mais de 500%, segundo o Sindicato de Transportes de Cargas. Os 

investimentos também vão para as transportadoras e distribuidoras. É o caso do site Netenvios.com 
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software. ”A globalização é um bom motivo para não traduzir estas expressões”, afirma 

Laudon e Laudon (1999).  

Conforme conceituado por O’Brien (2004)  , e-commerce é entendido como a compra 

e venda, propaganda, marketing e assistência a produtos, serviços e informações realizadas na 

rede de computadores. Incluem-se websites da Internet para vendas online, acesso pelos 

grandes clientes a banco de dados de estoque, preços pela extranet e o uso da intranet dos 

vendedores pra cadastro de consumidores, relacionamento, estoque de produtos.  

Destacam os autores O’Brien (2004) e Laudon e Laudon (2004) que, no entanto e 

conforme pode ser observado nos conceitos acima,  existem algumas diferenças na 

terminologia, semântica e aplicabilidade entre o E-commerce e E-business, passando 

desapercebida por boa parte das pessoas. Apontam que E-commerce significa comércio 

eletrônico, ou seja, o conjunto de atividades comerciais que acontecem online. E-business não 

envolve transação comercial, é um negócio eletrônico, uma negociação feita pela Internet, 

mas que não envolve necessariamente uma transação comercial. E-commerce de uma empresa 

é aquele profissional responsável pelas relações comerciais da empresa na Internet.  O gerente 

de E-business , por sua vez, é responsável pelas negociações da empresa na Internet. Um tem 

em seu trabalho a atividade de vendas e o outro não.  Para trabalhar numa destas duas 

ocupações, principalmente em e-commerce é essencial ter uma facilidade de comunicação 

para manter uma relação direta com o cliente, conhecer de CRM, conhecer Internet e entender 

de Marketing, afirmam os mesmos autores (2004) e (1999). 

Para O’Brien (2004), um uso estratégico das tecnologias de Internet é a formação de e-

business para desenvolver seu valor empresarial focado no consumidor. Empresas de e-

business usam websites de e-commerce (inter, intra e extra) para acompanhar e monitorar as 

preferências dos consumidores. Fornecem produtos, serviços e informação a qualquer hora, 

dia (inclusive domingos e feriados) e local para atender às necessidades dos consumidores 

(customização), complementa o mesmo autor (2004). Assim, se percebe que há um serviço 24 

horas disponível para o consumo, enquanto que o comércio tradicional, geralmente funciona 

das 8:00 às 18:00 (em muitos casos com intervalo para almoço)  de segunda a sexta feira e 

sábado até às 13:00, enquanto os shoppings centers, abrem suas portas geralmente às 9:00 (e, 

em alguns casos às 10:00) e fecham às 22:00, incluindo sábados, domingos e feriados, o que 

se torna uma vantagem competitiva com relação ao comércio tradicional, mas fica em 

desvantagem com o comércio eletrônico no concernente à variável “portas abertas”. 

O funcionamento na transação de e-commerce, se passa após a realização de um 

pedido de compra de produtos ou serviços, que é feito por um freguês (consumidor) em seu 
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computador ligado ao computador (site Web) do vendedor diretamente ou pela Internet”. Os 

Produtos intangíveis (no touch) permitem condução da etapa de entrega também on-line 

(transações totalmente on-line) – software, música (MP3), seguros, dentre outros. Outros 

produtos – a exemplo dos tangíveis ( roupas, sapatos - high touch), fregueses (desconfiados) 

ou empresas (ex: agência de automóveis) geram transações parcialmente on-line. 

As empresas estão otimizando o valor comercial da Internet. Capacidades estratégicas 

que as habilitam a disseminar informações em escala mundial, comunicar-se interativamente 

com consumidores individuais customizados (que se torna um diferencial competitivo para os 

consumidores das classes A e B que almejam exclusividade), informações personalizadas 

(singulares) e fomentar a colaboração de pessoas e integração de negócios dentro e fora da 

organização. Essas capacidades as habilitam a gerar economia de escala com redução de 

custos (como por exemplo, aluguel, impostos sobre pontos comercias, luvas, vendedores, 

água, energia, dentre outros) e aumento das receitas através do e-commerce e melhor 

atendimento aos consumidores através do marketing interativo e gerenciamento do 

relacionamento com o cliente – CRM (SOUZA; SACCOL, 2003). 

O modelo de fabricação para geração de estoques está caindo em desuso face à opção 

de fabricar por encomendas. Cabe ainda avaliar a produção personalizada, customizada, 

singularidade da preferência dos consumidores. O exemplo disso é a compra de carros 

(montados online), fazendo ajustes em tempo real para melhorar a produção. BOT (build-to-

order – fabricação por encomenda – antes era build-to-stock) e just-in-time, a explosão na 

fabricação por contratos e e-commerce. MES (manufacturing execution system). Assim, a 

internet funciona como a globalização: Um mundo sem fronteiras econômicas – qualquer 

produto pode ser feito em qualquer parte do mundo e comercializado em qualquer lugar, 

destaca Laudon e Laudon (2004). 

Hoje as companhias podem receber pedidos, coordenar a produção e a logística da 

cadeia e comunicar-se com consumidores como nunca antes. A Tecnologia da Informação - 

TI disponibiliza a visualização em tempo real das atividades desenvolvidas na cadeia de 

suprimentos da empresa, mediante a intranet ou extranet.(O’BRIEN, 2004, p.207).  

Assim, O’Brien (2004, p. 265-267), Laudon e Laudon (1999) dentre tantos outros 

autores da área de sistema de informações, comenta que algumas plataformas de negócios 

surgiram em decorrência do tipo e perfil dos consumidores na rede mundial de computadores, 

a exemplo das nomenclaturas B2C – Business to Costumer ou seja, empresa-a-consumidor; 

B2B – Business to Business ou  empresa a empresa e o C2C Costumer  to Costumer  

consumidor a consumidor, conforme demonstrado no parágrafo logo abaixo: 
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B2C – plataforma de tecnologia e negócios de comércio do tipo empresa-a-

consumidor: as empresas vendem produtos e serviços em websites que oferecem páginas na 

WEB atraentes, catálogos multimídia, processamento interativo de pedidos, sistema seguro de 

pagamento e suporte online ao cliente, fidelizando-o e gerando satisfação, relações 

comunitárias, segurança e confiabilidade. Exemplos dos mais importantes websites varejistas: 

amazon.com; lojas americanas; livraria saraiva. 

  B2B empresa a empresa – envolvem catálogo eletrônico, troca e mercados de leilões 

que utilizam websites da Internet e portais para reunir compradores e vendedores. Existem as 

empresas denominadas infomediárias que podem representar consórcios ou holding multi ou 

heteronegocial de importantes corporações o e-commerce B2B também realiza troca de docs. 

Segundo a literatura pertinente, as vendas B2B é para grandes empresas, ou “peixe grande”: 

GM, Ford, Daimler-Benz. Em joint-venture para vender autopeças on-line. E mais: Sears e 

Carrefour  

C2C consumidor a consumidor. Mercado livre, trocas, compras e vendas. Aqui se tem 

características do tipo: controle de acesso e segurança, personalização e criação de perfis, 

gerenciamento de buscas, sistema de pagamentos.  

Não no mesmo contexto de plataforma de negócios citada acima e propriamente dita, 

como o que preconiza as relações comerciais entre empresas e consumidores, mas, adjacente e 

tangente a estes, pode-se citar outro tipo de relações na rede mundial de computadores, o e-

government, que se trata do uso da tecnologia de informação para fins de provisão de 

informação, comunicação e de serviços públicos básicos a população. Nesta perspectiva, a 

Organização das Nações Unidas – ONU define e-government como “o uso da tecnologia de 

informação e de comunicação (TIC) e sua aplicação pelo governo para a provisão da 

informação e de serviços públicos básicos ao povo [...]” (NAÇÕES UNIDAS, 2005, p. 13).  

Esta visão de cidadão-cliente orientou as políticas iniciais de e-government no Brasil e 

também no mundo. Sob a égide neoliberal, buscava-se, essencialmente, um canal mais barato 

para se efetuar transações e fatores como cidadania e inclusão, social e digital, não eram tidos 

como prioridade. Assim, esta tecnologia faz uma referência direta a um capítulo anterior a 

este, quando a tese discorre sobre o papel do estado na economia, enquanto ofertante, 

demandante e também provedor das políticas públicas, tendo como “consumidor” final, o 

cidadão. 

Dito isso, Graemil (2003), utilização das ferramentas de TI na prestação de serviços e 

nos relacionamentos comerciais e administrativos  do setor público representam uma das mais 

importantes promessas estratégicas na área de modernização da administração pública . Em 
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vez de propiciar avanços incrementais e erráticos, a maciça utilização do ferramental 

tecnológico já disponível obter, realmente, uma melhoria significativa na eficácia 

governamental em suas relações com os cidadãos e suas organizações. 

 Alguns fatores foram preponderantes para a chegada do e-government, entre os quais: 

barateamento dos computadores pessoais, com o fim da reserva de mercado;expansão e 

barateamento dos serviços de comunicação de dados e telefonia , com a privatização do 

sistema de telecomunicações ;maior acesso a estes serviços pela população em geral 

(popularização da Internet); até então, praticamente apenas empresas tinham acesso a estes 

serviços, sendo os sites governamentais voltados para este público
58

. A população, mais bem 

informada, passa a exigir mais transparência, eficiência e qualidade do serviço público. O 

aumento do número de usuários viabiliza o desenvolvimento de sistemas para atender este 

público. Assim, complementando o que foi dito na seção referente às licitações, mais 

especificamente no pregão eletrônico e compras net, a tecnologia da informação veio 

revolucionar as compras do estado, os serviços prestados por ele e, sobremaneira, 

disponibilizar para os cidadãos a gestão pública em todas as suas nuances e, atingindo todos 

os cinco princípios da administração pública: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade a 

publicidade e a eficácia, colocando o cidadão à par das decisões do estado, o que facilita o 

monitoramento da res pública. 

 

4.11.2 Internet, Intranet, Extranet 

 

As organizações estão se tornando empresas interconectadas que utilizam a internet, 

intranet, extranet e outras redes de telecomunicações para desenvolver atividades junto aos 

colaboradores, consumidores, fornecedores, stakeholderes e outros parceiros. Tecnologia em 

telecomunicações está evoluindo para redes digitais abertas e interconectadas para voz, dados, 

vídeo e multimídia. Uma tendência maior é o uso generalizado da Internet para suas 

tecnologias para formar redes empresariais e mundiais interconectadas como intranet e 

extranet para dar suporte ao e-commerce e e-business. 

                                                 
58

 O site da Receita Federal é um exemplo. O endereço 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/10anos/linhatempo/default.htm) traz a linha do tempo do site do órgão. O 

trecho do site, referindo-se a outubro de 1995: “Embora o conteúdo inicial não tenha sido tão abrangente e mais 

direcionado a empresas, a reação dos usuários à novidade foi positiva e imediata [...]”, reflete a demanda 

crescente que surgia. 
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Assim, a Internet, intranet, extranet e outras tecnologias podem ser utilizadas por seu 

potencial para proporcionar vantagens competitivas por meio do e-business e e-commerce, 

acarretando em melhorias de efetividade e crescimento de mercado. 

Uma empresa virtual além de ser mais competitiva (sem custos que uma empresa 

tangível tem) se tornou uma importante estratégia competitiva nos mercados globalizados. A 

Tecnologia da Informação – TI para desempenhar um papel importante fornece recursos de 

computação e telecomunicações para apoio às comunicações e fluxo de informações 

necessárias. Os gerentes de uma empresa virtual dependem da TI para administrar uma rede 

de pessoas, conhecimento e recursos para aproveitar rapidamente as oportunidades de 

mercado (O’BRIEN, 2004). 

Os sistemas interfuncionais vão além dos limites das funções e áreas organizacionais 

tradicionais, a exemplo do marketing, recursos humanos, produção e finanças. As empresas 

estão se voltando ás tecnologias da Internet em busca de integrar o fluxo de informações em 

torno dos processos de negócios internos, consumidores, fornecedores e consumidores 

especiais externos. As empresas usam as plataformas da tecnologia para seus sistemas 

interfuncionais e inter (intra) organizacionais. 

 

4.11.3 Lojas Virtuais 

 

É verdade que esse processo de transformação de internautas em consumidores on-line 

ocorre a um ritmo distinto em cada país depende de variáveis diversas como nível educacional 

da população, renda, grau de segurança disponibilizado, desenvolvimento das empresas, entre 

outras, sendo isso uma tendência inexoravelmente global.  Mas o fato concreto indicado pelos 

dados históricos e pelas pesquisas é que o percentual dos compradores em relação aos 

usuários aumenta ao longo do tempo em praticamente todos os países.  Basta olharmos para 

os Estados Unidos, nosso indefectível paradigma da Internet, onde mais da metade dos 

Internautas compra on-line (http://www.e-commerce.org.br). Assim, algumas tendências 

podem ser percebias: Cada vez mais internautas estão comprando on-line; Os consumidores 

estão aumentando a frequência de compras e, os consumidores estão aumentando a média de 

gastos.  

Muito embora toda loja virtual seja um website, nem todo site é uma loja virtual, ou 

seja, nem todo site vende produtos ou serviços on-line.  Existem inúmeras outras funções 

desempenhadas pelos sites além da venda direta, tais como divulgação institucional, compras, 

relações com fornecedores, treinamento de funcionários, e diversas outras. Esses sites não 

http://www.e-commerce.org.br/
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podem ser chamados de lojas virtuais, tendo em vista que lojas virtuais são sites de e-

commerce, onde o cliente visualiza e escolhe seu produto, coloca no carrinho de compras e 

passa no caixa para realizar o pagamento, em um processo totalmente realizado on-line.    

As lojas virtuais desempenham um papel estratégico para qualquer negócio na 

Internet. É nas lojas virtuais que o visitante será apresentado aos produtos e, quiçá, vai se 

sentir motivado para realizar a compra. Partindo-se da premissa que os produtos oferecidos, 

são de interesse do visitante, e estão sendo oferecidos a um preço justo, a decisão de compra 

vai depender basicamente da qualidade da loja virtual em transmitir informações precisas, sua 

confiabilidade, segurança e facilidade de navegação Assim, como resultado, chegamos a um 

cenário muito promissor no qual visualizamos para o Brasil uma grande quantidade de 

pessoas conectadas a Internet, das quais uma expressiva parcela realizando compras on-line 

(http://www.e-commerce.org.br).    

 

 

Figura 86 – Modelos de Negócios na Internet. 

Figura 87 – Cadeia e fluxo do SCM 

 

Fonte: Obrien (2004) 

 

Quanto à definição da Marca, metaforicamente falando, muito importante se torna 

escolher o seu próprio nome, afinal, o seu nome vai te acompanhar o resto da vida é através 

dele e de seu sobrenome que  as pessoas vão lhe identificar. Com as empresas acontecem a 

mesma coisa, quer seja com as virtuais ou a física, a escolha de uma marca para ela ou 

produto é uma decisão extremamente importante a ser tomada,  pois o nome escolhido será a 

presença de sua empresa na mente do consumidor e pode facilitar, se for uma boa marca, ou 

dificultar, se não for, todo seu esforço mercadológico. Marcas na Internet são conhecidas 

como domínios,  e tem uma característica que as torna mais importantes ainda que as marcas 

na economia tradicional: ela é a chave que abre a porta de sua empresa para o 

http://www.e-commerce.org.br/
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consumidor.  Isso porque,  para chegar até o seu site, o   cliente vai ter que teclar cada uma 

das letras de seu domínio (http://www.e-commerce.org.br).  

 

Figura 88 – Arquitetura do Funcionamento do CRM 

 
Fonte: Obrien (2004). 

Relevante destacar para o entendimento deste tópico para o desenvolvimento da tese e 

seu vínculo com o comércio eletrônico é descrever – resumidamente – sobre os sistemas de 

informação integrados, que são: o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos – SCM; O 

Processamento de Transações Online – OLT e o Planejamento de Recursos Empresariais – 

ERP, conforme destacam O’Brien (2004), Souza e Saccol (2003). No quadro 14. 

Quadro 14 – Sistemas de Informação Integrados 

NOME\SIGLA Entendimento do termo 

 

GERENCIAMENTO 

DA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS - 

SCM p. 213 

As redes de suprimentos são lentas devido às etapas desnecessárias de estoques 

excessivos. Se perde muito tempo no inacreditável labirinto entre atacadistas, 

distribuidores, intermediários e o varejista (além dos prepostos). A oportunidade de 

e-commerce reside na fusão dos sistemas internos de cada companhia a integrar 

melhor os processos inter-empresriais da cadeia de suprimentos com fornecedores, 

parceiros e consumidores para melhorar a efetividade na fabricação e distribuição. O 

que o consumidor quer, quando, como e no menor preço possível. 

 

 

 

 

PROCESSAMENTO 

DE TRANSAÇÕES 

ON LINE  - OLTP. 

p. 217 

São sistemas de informação interfuncionais que processam dados resultantes da 

realização de transações de negócios. As transações são eventos que acontecem nas 

negociações como venda, compra, depósito, retirada, pagamento. Sempre que e 

empresa vende algo a crédito para um cliente, dados sobre cliente, produto, Vendedor 

etc... devem ser captado e processado, pois acarretará transações adicionais na 

verificação de crédito, faturamento, estoque e saldos de contas a pagar e receber. 

Caso isso não ocorra, certamente haveria colapso. Os sistemas de transação online 

(OLTP) desempenham um papel importante no comércio eletrônico. Estes sistemas 

processam informações para agregar valor à cadeia, se tornando maior vantagem 

competitiva. Ciclo de diversas atividades básicas: entrada de dados: processamento 

de dados; manutenção do banco de dados; geração de documentos e relatórios e 

processamento de consultas 

 

 

PLANEJAMENTO 

DE RECURSOS 

EMPRESARIAIS – 

ERP  

é a espinha dorsal do e-business (ela está para a empresa assim como o Windows está 

para o escritório e pessoas). O ERP é um sistema interfuncional que atua como 

estrutura para integrar e automatizar muitos dos processos de negócios que devem ser 

realizados pelas funções de logística, produção, MKT, RH, PROD... o ERP é uma 

família de módulos de software que APÓIA AS ATIVIDADES DA EMPRESA 

envolvidas nos processos vitais internos. Para uma empresa industrial, o software 

ERP irá acompanhar a situação das vendas, estoques, expedição e faturamento, como 

também as necessidades previstas de matérias primas e rh. 

Fonte: O’Brien (2004, p. 208-217) e Souza e Saccol (2003). 

 

http://www.e-commerce.org.br/
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 Á guisa da conclusão de mais um capítulo, objetivou aqui, estudar a espacialidade do 

lócus da pesquisa em seus vários aspectos: geográficos, demográficos, sociais, culturais, 

políticos e econômicos, a fim de entender o consumo dentro das realidades de cada território. 

Por se tratar de um capítulo estratégico, cujo título do trabalho trilha pelo seu nome e 

conteúdo, dedicou-se muito tempo e bibliografia na construção do mesmo, visto ser este 

terreno muito fértil para o estudo empírico à luz das diversas teorias que trabalham a 

geografia urbana. 

Assim, apresenta-se em seguida, o Capítulo 5, que abordará a relação entre os 

indicadores sócioeconômicos e o consumo, trantando de assuntos como economia, distriuição 

de renda, inflação, emprego e demais indicadores. 
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CAPÍTULO 5 – A RELAÇÃO ENTRE INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS E 

CONSUMO 

 

Não se aprende nada senão pela experiência. A soberania de um 

homem está no culto da ciência. 

 

Francis Bacon 

 

O quinto capítulo desta tese abordará a relação entre os indicadores sócioeconômicos 

e o consumo, trantando de assuntos como economia, distriuição de renda, inflação, emprego e 

demais indicadores através dos seguintes tópicos:  a distribuição da renda e as classes sociais 

no Brasil; Empregos salários e o consmo das familias. Já a quarta seção discutirá temas 

emergentes da ecnomia, como a recessão, inflação, indicadores do produto interno bruto, 

todos eles com o estudo focando os impactos no consumo, cerne deste estudo.  A quinta seção 

aborda assuntos inerentes a emprego, renda e consumo. Por fim, são apresentados alguns 

indicadores sociais e econômicos do Brasil com uma comparação entre os anos de 2004 e 

2014, a exemplo de demografia, educação, trabalho, renda e domicílios. 

Dito isso, objetiva-se com este capítulo desmitificar conteúdos sobre o consumo, 

assim como conhecer as variáveis que impactam sobre ele. 

Montoro Filho et al. (1998, p. 449)  afirma que  “O Brasil mantém após os anos 60, 

período em que começaram as estatísticas sistematizadas, um elevado grau de desigualdade na 

distribuição da renda da população, o que vem se agravando ao longo das décadas”, confomre 

tabela xxxx logo abaixo, sendo provavelmente explicados aos determinantes estruturais deste 

fenômeno assim como a inexistência histórica de políticas distribuitvas contínuas e 

consistentes do estado brasileiro, principalmente na década de 50 quando começa o processo 

de industrialiação (50 anos em 5).   

 

5.1 DISTRIBUIÇÃO DA RENDA NO BRASIL 

 

Adicionalmente a isso, no início deste milênio, com a eleição do candidato Luiz 

Inácio Lula da Silva, mediante uma política de combate à pobreza, com alguns programas 

como Bolsa Família (R$ 180,00 por cada filho – cerca de 45 euros) e outros programas 

assistencialistas: como minha casa minha vida, programas de financiamento para a construção 
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de imóveis e também compra de eletrodomésticos, vale gás, dentre outros
59

. Como o Brasil é 

um país ainda em desenvolvimento e com bastanes desigualdades, o Bolsa Família melhorou 

muito o poder de compra das famílias de baixa renda, que acabou desvirtuando as finalidades 

que, a priori, seriam para compra de alimentos para combater a fome (O programa inical 

chamava-se de Fome Zero). Com o passar do tempo, se perdeu o controle das contas, sendo 

que muitas famílias passaram a comprar bens móveis e eletrodomésticos, além de roupas e 

calçados com prestações de médico prazo (doze meses). 

Assim, o passado colonial e escravocrata é o ponto de partida da concentração e 

distribuição da riqueza e da renda no Brasil. A literatura aponta que logo após a abolição dos 

escravos em maio de 1888 pela princesa Isabel, muitos dos escravos ainda continuaram 

trabalhando em trabalhos escravos e sem remuneração, principalmente nos estados mais 

distantes do Norte e Nordeste do Brasil em que a informação demorava entre seis meses a um 

ano para chegar. Além disso, os brancos não aceitavam os negros convivendo nas cidades 

juntamente com eles, expulsando-os para bem longe, fundando assim, o quilombos que eram 

pequenos lugarejos e vilas como refúgio dos negros (isso também para fugir da perseguição 

dos brancos). No Brasil, o quilombo mais importante histórico e culturalmente falando (até 

mesmo pela resistência), foi o Quilombo dos Palmares. 

Dito isso, acrescenta-se o fato de que a posse da terra desde o início da colonização 

caracterizou-se pelo elevado grau de concentração, pela vilência na expropriação de terras 

ocupadas e pelas dificuldades enfrentadas pelos novos ocupantes para legalizarem suas 

propriedades (assunto discutido no início do trabalho, pela historiografia de Conquista. 

Assim, esta base – mas, não a única, mas inicial do poder econômico, refletiu-se numa 

estrutura de poder político concentrado, autoriário e paternalista que se manteve de forma 

persistente no Brasil até a segunda guerra mundial (MONTORO FILHO et al., 1998). 

Adicionalmente a isso, o Brasil apresenta especificidades regioais quanto a esta 

questão. Por exemplo, o processo de industrialização inicia-se ao final do século XIX na 

região susdeste em que representava o pólo dinâmico da economia, centro da economia 

exportadora (cultura do café), passando os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

                                                 
59

 Estes programas são para pessoa física. No concernente a financiamentos e empréstimos, tanto para 

equipamentos, capital como capital de giro e estoque, existem outros planos financiados por instituição de 

crédito e bancos mistos: Credi-Amigo (Programa do Banco do Nordeste); BB Giro (Banco do Brasil); 

financiamentos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDS; financiamento para a habitação e 

construção de prédios e empreendimentos pela Caixa Econômica Federal, dentre outros.Também, existiram 

investimentos públicos para desenvolvimento regional, criando inúmeros institutos e órgãos de fomento com 

subsídios e incentivos para combate à seca e apoio aos produtores, como o Instituto Brasileiro do Café-IBC; 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE; SUDAM, Departamento Nacional de Obras 

contra a seca – DNOCS, dentre outros. 
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Gerais a serem as maiores beneficiadas do crescimento econômico, denominado de período de 

“Milagre Brasileiro – cinquenta anos em cinco”, cujo modelo de desenvolvimento e base de 

sustentabilidade escolhido pelos militares na ocasião foi de ade importação de capital e 

tecnologias, fundando aqui as grandes multinacionais, confome debatido em outro capítulo. 

A concentração da riqueza expressa-se também no Brasil e em alguns países da 

América do Sul pela forte concentração do capital humano. A massificação das escolas nos 

anos quarenta atingiu as camadas médias e altasa dos centros urbanos mais importântes, em 

especial as cidades do sul e centro sul, conforme indica (MONTORO FILHO et al., 1998, p. 

449). Dito isso, as políticas sociais implementadas pelo governo brasileiro (saúde, transportes, 

habitação, infraestrutura, educação, teconlogia, dentre outros) além de insuficiente e bastante 

atrasada, agrava-se ainda por ser impregnada de interesses das classes dominantes, 

impactando sobremaneira na criação de empreendimentos, reduzindo a gerção de emprego, 

renda e arrecadação tributária, postos de trabalho e a distribuição da renda, cerne de 

discurssao destes últimos parágrafos. 

Quando a renda pessoal ou familiar é insuficiente para permitir a aquisição dos bens e 

riquezas necessárias a uma existência digna, depara-se com uma situação de pobreza ou 

indigência e, quando ela se generaliza atingindo parcelas ponderáveis da população, surge o 

pauperismo ou a miséria coletiva, avultando a dívida social. Assim, em março de 1995 na 

cúpula mundial de Copenhague, as nações do mundo se comprometeram pela adoção de 

medidas drásticas a fim de eliminar a pobreza e arradicar a miséria social, principalmente nas 

economias emergentes do terceiro mundo. 

Segundo nota do IBGE (2010) A divulgação desses números é necessária para o 

cálculo do rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e foram obtidos 

a partir dos rendimentos brutos do trabalho e dos demais rendimentos. Ficaram acima da 

média brasileira os seguintes estados: Minas Gerais (R$ 1.128); Rio de Janeiro (R$ 1.285); 

São Paulo (R$ 1.482) (Portanto, três dos quatro estados que compõe a região mais 

desenvolvida do país, o Sudeste); Paraná (R$ 1.241); Santa Catarina (R$ 1.368); Rio Grande 

do Sul (R$ 1.435) (Estados do Sul do País) e o Distrito Federal, que engloba a capital do 

Brasil (Brasília) e algumas outras cidades satélites. (R$ 2.252). O estado da Bahia (onde se 

encontra a cidade de Vitória da Conquista), o rendimento domiciliar mensal per capita em 

2015 foi de R$ 736,00, ou seja, cerca de metade das rendas dos estados citados acima. 

Abaixo, a tabela 14 contendo o Rendimento Domiciliar Mensal Per Capita em 2015 por 

Estado e de quatro regiões do país: 
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Tabela 14 – Rendimento Domiciliar Mensal Per Capita em 2015 por Estado e Região 

REGIÃO RENDA EM REAIS 

REGIÃO NORTE  -  Total: 4.855,00 Média da região: 809,00 

Rondônia 822,00 

Acre 752,00 

Amazonas 752,00 

Roraima 1.008,00 

Pará 672,00 

Amapá 849,00 

REGIÃO NORDESTE -  Total: 7.268,00 Média da região: 726,00 

Tocantins  818,00 

Maranhão 509,00 -  MENOR RENDA 

Piauí 729,00 

Ceará 680,00 

Rio Grande do Norte 818,00 

Paraíba 776,00 

Pernambuco 822,00 

Alagoas 598,00 

Sergipe 782,00 

Bahia 736,00 - Estado da Bahia (V. Conquista) 

REGIÃO SUDESTE-  Total: 4.969,00 Média da região: 1.242,00 

Minas Gerais 1.128,00 

Espírito Santo 1.074,00 

Rio de Janeiro 1.285,00 

São Paulo 1.482,00 

REGIÃO SUL-  Total: 9.473,00 Média da região: 1.353,00 

Paraná 1.241,00 

Santa Catarina 1.368,00 

Rio Grande do Sul 1.435,00 

Mato Grosso do Sul 1.045,00 

Mato Grosso 1.055,00 

Goiás 1.077,00 

Capital do Brasil  - Total: 2.252,00 Média da região: 2.252,00 - MAIOR RENDA 

Distrito Federal 2.252,00 

Fonte: IBGE, Senso de 2010. Acesso em: 10 jun. 2016. 

 

A ideia de crescimento econômico é recente. Antes do surgimento do Capitalismo, já 

se baseavam em atividades agrícolas, quase sempre comprometidas por guerras, geadas, 

epidemias e etc. As sociedades encontravam-se em estágios comparativamente estagnados. 

Assim, o capitalismo trazendo mudanças contínuas na tecnologia e acumulação de capital, 

alterou a estrutura das sociedades, fazendo com que as indústrias crescecem 40 vezes, assim 

como a população mundial dobrou, fazendo com que a renda per capita crescesse bastante 

(cerca de 20 vezes – realidade paradoxalmente diferente da Teoria Malthusiana). 

Assim, Montoro Filho et al. (1998) aponta em seu livro nas páginas 22 e 23 que a os 

fatores responsáveis pelo crescimento de uma sociedade são:  

 

a) Acumulação de Capital (através do aumento de máquinas, indústrias) e também pela 

realiação de obras e investimentos em infra-estrutura, estradas, matrizes energéticas além da 

capacitação dos profissionais; b) Crescimento da população, mediante o aumento da mão de 

obra e consumo e c) Progresso tecnológico.   
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Já no concernente ao rendimento domiciliar mensal per capita no Brasil em 2015 foi 

de R$ 1.113,00 segundo aponta pesquisa do instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (2016), feita com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua – PNAD. 

Os Mapas 31, 32 e 33 abaixo, elucidam a distribuição espacial da renda dos chefes de 

família entre as décadas de 1990, 2000 e 2010, situando no polígono cartográfico a 

distribuição da renda de acordo os territórios de V. da Conquista. Os dados encontram 

sistematizados nestes anos porque o senso do IBGE somente  

 

Mapa 31 – Vitória da Conquista: Renda do chefe de família no ano e 1990 

 
Fonte: IBGE, 2000; VEIGA, 2010. 

 

 

Mapa 32 – Vitória da Conquista: Renda do chefe de família no ano de 2000 

 
Fonte: IBGE, 2000; VEIGA, 2010. 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
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Mapa 33 – Renda Média Mensal na cidade de Vitória da Conquista (sede) Por Classe Salarial e Bairro - 2010 

 

Fonte: Rocha e Ferraz (2015, p. 114). (Elaborado Com base em dados do IBGE/Senso Demográfico de 2010). 

 

Analisando o mapa de renda do chefe da família logo acima, observa-se que existe 

distribuição espacial da renda no ano de 1991, com exceção das rendas um pouco mais baixas 

(1 a 3 salários mínimos) no bairro Bateias por ser uma área em expansão, com espaços vazios 

(lagoa e aeroporto), e ocupações irregulares. Existem também pequenas áreas nessa faixa de 

baixa renda, nos bairros Ibirapuera, Patagônia, Candeias e Alto Maron.  As maiores rendas 

estão situadas em bairros centrais, mais antigos tais como o Centro, Jurema, Recreio, Alto 

Maron, Guarani e Brasil, com exceção dos bairros Distrito Industrial e Lagoa das Flores por 

situarem em áreas de influência industrial e agrícola, respectivamente. Os bairros periféricos 

Zabelê, Jatobá, Airton Senna e Nossa Senhora Aparecida, embora atualmente (2010) sejam 

considerados como bairros de baixa renda, no ano de 1991 eram constituídos de novas áreas 

de expansão urbana e os chefes das famílias possuíam uma renda na faixa de 3-6 salários 

mínimos. Provavelmente isso se deve a influência da agricultura que tinha uma demanda 

significativa por mão de obra, sobretudo na atividade cafeeira. No ano de 1991 a renda dos 

chefes de família no município era bem distribuída espacialmente, inclusive na zona rural, e 

isso se refletiu nos resultados dos bairros periféricos de Vitória da Conquista. 
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O rendimento do chefe da família teve como base os dados básicos do Censo de 2010 

do IBGE. Considerou-se como rendimento nominal mensal da pessoa de 10 anos ou mais de 

idade, responsável pelo domicílio particular permanente, não sendo considerado o rendimento 

nominal mensal de trabalho proveniente de outras fontes. 

A análise da distribuição das classes sociais e econômicas nas diferentes regiões 

dentro de um território urbano possibilita a identificação dos locais ou áreas - supostamente – 

entre famílias como maior e menor poder aquisitivo.  Assim, acredita-se que quanto maior o 

preço do metro por bairro, melhor será a infraestrutura e também, mais condições financeiras 

terão os habitantes daquele espaço e, com ele, maior será também o consumo. Ainda no que 

diz respeito espacialidade, acredita-se que os moradores residentes nos bairros em que exista 

um comércio autossuficiente, ali mesmo ele irá consumir e, também nos bairros centro da 

cidade e Shopping. O exemplo disso, acredita-se que os residentes no Bairro Brasil irão 

consumir por lá mesmo.  

Os moradores do bairro Candeias, centro, Alto Maron e Patagônia consumirão em seus 

bairros de residência, visto agregar valor em não ter que se deslocar para mais longe se ali 

mesmo sua demanda é atendida, além do fato de criarem identidade cultural com o ambiente, 

sendo ele fidelizado com o passar dos tempos, o que tornará um consumidor de retorno. Boa 

parte dos seguimentos se inclui nesta citação: supermercados, lojas de calçados e vestuários, 

padarias, postos de gasolina, farmácias, bancos, casas lotéricas, academias, barizinhos e 

restaurantes, feiras livres, dentre outros além de serviços de várias naturezas, como: taxi, 

manutenção, salão de beleza e outros. Excepcionalmente, excluem do comentário acima, 

aqueles casos em que não exista a oferta de produtos e serviços naquele território (ou mesmo 

ser exclusividade); os espaços denominados de “fashion points” ou seja, onde acumulam-se as 

várias lojas de um só seguimento (Conforme dito em outro lugar desta tese, como por 

exemplo o seguimento de óculos esporte e de grau na rua Francisco Santos; urnas de mortos 

no bairro são Vicente; lojas de material esportivo na rua sete de setembro e avenida Itabuna; 

lojas de autopeças, oficinas mecânicas e concessionárias de veículos na av. Presidente Dutra; 

loja de veículos seminovos na praça Vitor Brito, dentre outros. 

 

5.2 AS CLASSES SOCIAIS NO BRASIL  

 

 Hoje, mediante os critérios estabelecidos pelo Instituto Brasilseiro de Geografia e 

Estatística – IBGE quanto à extratificação das classes sociais no Brasil, os grupos mais 

utilizados são por letras: A, B, C, D e E com algumas subdivisões (A1, A2, B1, B2, C1, C2 D 
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e E) e também por classes: Alta, Média e Baixa com algumas subdivisões (alta, média alta, 

média baixa e outras, além de uma última classe denominada de “miseráveis” por alguns 

autores) modificou-se os indicadores de classes sociais assim como o consumo, que está mais 

intenso e acessível às classes de melhor poder aquisitivo, sobremaneiras A e B. Embora que, 

com a estabilidade da moeda e inflação, observou-se nos últimos quinze anos, uma explosão 

de consumo das Classes C e D (também classe média e baixa), que passaram a consumir não 

somente mais alimentos, mais produtos e serviços, como também uma “tentativa” de imitar as 

classes hierarquicamente superiores (COBRA, 2003) de forma gradativa. O Consumo de 

alguma forma envolve a indefinição dos limites entre classes sociais e se intensificou durante 

o século XX com o surgimento de novas classes sociais. 

Adicionalmente a isso, além do fator “poder aquisitivo”, mudança de hábitos e 

costumes da sociedade do Brasil e do mundo inteiro, o acesso ao crédito e financiamentos 

(quer pelas próprias lojas, cartões de crédito ou mesmo pelos bancos) ampliou 

consideravalmente o consumo, conforme visto em outros capítulos desta tese. O pesquisador 

da presente tese, quando criança, presenciou várias oportunidades em Vitória da Conquista 

quanto ao consumo: Uma delas, muito viva na memória é que pouquíssimas pessoas tinham 

cheques (nem sonhava em existir cartões eletrônicos, tampouco caixas eletrônicos). Somente 

possuiam talões de cheque as classes mais altas. Não existia financiamento pra bens de 

consumo duráveis. Somente possuiam veículos novos os “fazendeiros e empresários ricos”. 

Tudo era vendido à vista e, ítens de vestuário, eletrodomésticos, supermercado e calçados na 

nota promissória e carnê. A classe média, por exemplo, somente possuia carros e motocicletas 

usadas. Este cenário foi muito típico até a década de 70. Após isso, o crediário começou a se 

intensificar na busca de mais consumidores. O Serviço de Proteção ao Crédito – SPC assim 

como o SERASA minimizava o risco da inadimplência. Atualmente, pode perceber que 

consumidores de todas as classes possuem cartões de crédito e o crédito propriamente dito, até 

aqueles do mercado informal, visto que tempos atrás, somente podiam abrir crediário quem 

podia comprovar rendas, através de carteira de trabalho ou contra-cheques. 

Para Bourdieu (1979), as necessidades são construídas e diferenciado dentro da 

condição de cada classe social. Por outro lado, estes não são hierárquicos, mas dentro da 

realidade e ótica de todas as classes sociais formaram pela combinação dos fatores renda, 

cultura sócio-econômico. Assim, uma classe social é entendida como um grupo de pessoas 

que têm status social similar segundo critérios diversos, especialmente o econômico (bens e 

renda) assim como o cargo que ocupa em uma empresa, de que família pertence e nasceu, o 

chamado popularmente por ter ou não “berço“ ou, como há quatro décadas atrás (no início do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ber%C3%A7o
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século tais critérios aindam eram mais acirrados, principalemente quantidade de terras e 

sobrenome familiar), correlacionava sobrenome familiar a raça de cavalos, como sendo pura 

origem – PO, mestiços ou sem raça. Nesta mesma época, dificilmente as classes se 

misturavam, visto que um requisito para se casar era a compatibilidade de classes e de 

sobrenome familiar. Diferencia-se do conceito casta social na medida em que ao membro de 

uma dada casta normalmente é impossível mudar de status e mudar de classe social de que é 

originário. Asism, as classes sociais se caracterizam à partir de um conjunto de agentes sociais 

nas mesmas condições no processo de produção e que têm afinidades políticas e ideológicas.  

Karl Marx, em seu livro “O Capital”, podemos encontrar várias notas sobre as 

diferenças históricas entre as classes sociais, na época descrito sobre os estremos burguesia e 

o proletariado. Reforçando o parábrafo acima, Marx afirma que em praticamente toda 

sociedade, seja ela pré-capitalista ou capitalista desenvolvida, a desigualdade social está 

relacionada ao poder aquisitivo, acesso à renda, posição social padrão de vida, dentre outros. 

Para Marx, existe a classe dominante, que intervém na sociedade, na igreja [nas decisões dos 

políticos grifo nosso] e gestão do Estado, e as classes dominadas por aquela, reproduzida 

inexoravelmente por uma estrutura social implantada pela classe dominante. Na Idade Média, 

ainda segundo a perspectiva marxista, a classe dominante era formada pelos senhores feudais, 

que era composta por simples guerreiros nobres, sem terras, e que podiam passar para uma 

classe dominante caso recebessem terras adquiridas como prêmio de suas conquistas. Nesta 

época, a sociedade compunha-se de três Estamentos sociais:o Clero, a Nobreza e o Povo.   

Segundo Bourdieu (1979) em Tratado das Ordens e das Dignidades, nessa sequência 

que: “uns dedicam-se especialmente a serviço de Deus, outros a defender o Estado pelas 

armas, outros a alimentá-lo e mantê-lo pelo exercício da paz”. Para o mesmo autor (1979), a 

história da humanidade é a sucessão das lutas de classes, de forma que sempre que uma classe 

dominada passa a assumir o papel de classe dominante, surge em seu lugar uma nova classe 

dominada, e aquela impõe a sua estrutura social mais adequada para a perpetuação da 

exploração. E assim por diante os ciclos se repetem e a história se reescreve. A divisão da 

sociedade em classes é consequência dos diferentes papéis que os grupos sociais têm no 

processo de produção, seguindo a teoria de Karl Marx. É do papel ocupado por cada classe 

que depende o nível de fortuna e de rendimento, o gênero de vida e numerosas características 

culturais das diferentes classes.  

A partir da Idade Contemporânea, com o desenvolvimento do sistema capitalista 

industrial (e mesmo do pós-industrial), normalmente existe a noção de que as classes sociais, 

em diversos países, podem ser dividas em três níveis diferentes, dentro dos quais há 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Casta_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feudalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerreiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobreza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humanidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luta_de_classes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_Contempor%C3%A2nea
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subníveis. O surgimento de novas classse sociais dos empregados está associado diretamente 

com o aumento do consumo de produtos no mercado e uma nova maior e mais ampla divisão 

na distribuição da riqueza nacional. Essa classe social, que é chamada de classe média (ou 

mesmo C e D), surgiu segundo Galbraith (1958) de trabalhadores industriais com melhores 

salários do que muitos dos trabalhos não-industriais, principalmente aqueles do campo, como 

cedo demonstrou Max Weber (1905).  O aumento dos salários com a diminuição dos preços 

dos produtos e o diversificação da oferta teve um efeito positivo sobre esse processo, tornando 

mais acessível o consumo, coisa que até então tinha era um privilégio das classes mais altas. 

 Atualmente, a estratificação das classes sociais segue a convenção baixa, média e 

alta, sendo que a classe baixa é o extrato da população com pouca capacidade financeira, 

tipicamente com sérias limitações de consumo e padrão de vida; a última exatamente o 

contrário, com renda e/ou patrimônio elevados. A classe média é, portanto, o extrato 

considerado mais comum e mais numeroso, que, embora não sofra de dificuldades, não vive 

propriamente com grande margem financeira, apresentando consumo moderado. Relevante 

lembrar as diferenças existentes entre padrão e vida e qualidade de vida, principalmente na 

sociedade moderna, cujos elementos stress demarca os dois constructos. Dito isso, muito 

salutar falar a respeito da renda assim como das classes sociais, visto que não somente 

impactam na ocupação do território, como também na escolha dos ambientes de consumo, 

impactando diretamente nos atributos de consumo como preço, lugar, marcas, quantidade, 

qualidade, dentre outros.  

 

Tabela 15 – Classes Sociais Segundo o Critério de Classificação do IBGE. 

CLASSES CLASSIFICAÇÃO IBGE CLASSIFICAÇÃO DIEESE 

(co-relata) 

A Renda mensal superior a 15 salários mínimos  - S.M Alta: 30 ou mais S.M 

B Renda mensal entre 5 a 15 salários mínimos- S.M Média alta: De 20 a 29 S.M 

C Renda mensal entre 3 a 5 salários mínimos- S.M Média: De 7 a 19 S.M 

D Renda mensal entre 1 a salários mínimos- S.M Média baixa: De 3 a 6 S.M 

E Renda mensal  até 1 salário mínimo - S.M. Baixa: De 1 a 2 S.M 

Miseráveis Não considera Até 1 S.M 

Fonte: IBGE, 2016. Disponível em <http://www.datosmarketing.com.br/listas-detalhes-classes-sociais.asp>. 

Acesso em 01.jan.2016. 

 

DIEESE – Não é uma fonte oficial, visto que ela representa o interesse dos 

trabalhadores. A sigla significa Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos 

Socioeconômicos. Existem também alguns institutos independentes que classificam a 

estratificação das classes sociais. A Consultoria Target, por exemplo, inicia da classe A1 

inclui as famílias com renda mensal maior que R$ 14.400 (€ 4.429) e vai até a última Classe 

http://www.datosmarketing.com.br/listas-detalhes-classes-sociais.asp
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H, sendo aquelas família que possuem uma bolsa Família (programa do governo para eliminar 

a fome) com o valor médio de R$ 97,00 (€ 30). Outros, classificam em A1, A2, B1, B2, C1, 

C2 D e E. 

Obs.: Adotando-se o valor da cotação do euro em 05 de fevereiro de 2016, equivalente a R$ 

4,35 e dólar R$ 3,90 reais, o salário mínimo no continente europeu nos dias de hoje equivale a 

202,30 euros e nos Estados Unidos e demais países cuja moeda é o dólar, equivale a 225,60 

dólares. 

Metodologicamente, os Critérios de Classificação Econômica no Brasil são 

instrumentos utilizados para diferenciar a população e classificá-la em classes que consideram 

basicamente a variável renda, grau de escolaridade do chefe da família e quantidade itens 

domiciliares. Assim, a renda e os itens (automóvel, TV, máquinas de lavar, empregada 

doméstica etc.) são classificados por pontos e a partir de então se elabora uma tabela. Para o 

desenvolvimento do novo modelo de questionário foram usadas 35 variáveis indicadoras de 

renda permanente (como educação, condições de moradia, acesso a serviços públicos, posse 

de bens duráveis a composição familiar, o porte dos municípios e a região onde estão 

localizados como parâmetros fundamentais para a segmentação e comparação entre os 

padrões de consumo dos brasileiros, que permitiram a segmentação dos domicílios brasileiros 

em estratos e o posterior estudo da relação entre nível socioeconômico e potencial de 

consumo dos domicílios em relação a 20 categorias de produtos e serviços (dentre elas, 

alimentação no domicílio e fora de casa, artigos de limpeza, vestuário e saúde e 

medicamentos). 

 O Critério Brasil é uma evolução do indicador criado pela Associação Brasileira de 

Anunciantes, no final da década de 1960, para definir uma segmentação mais apropriada da 

população em classes econômicas para fins relacionados ao consumo – como a avaliação do 

poder de compra de grupos homogêneos de pessoas para a determinação de públicos-alvo 

mais fieis para os diferentes mercados de produtos de massa (Fonte:). 

 A outra forma de classificação é baseada em dados mais subjetivos pode ser: 

 

Quadro 15 – Perfil dos Ocupantes das classes Alta, Média e Baixa no Brasil e Estados Unidos. 

CLASSES CARACTERÍSTICAS/PERFIL 

ALTA Aqueles que dirigem diretamente a maquinaria capitalista do Brasil: 

G1.Este grupo está integrado de pessoas de altos cargos, empresários, banqueiros, acionistas, 

fazendeiros, donos de grandes empresas; 

G2.Aqueles que gravitam em torno desse núcleo principal: diretores, assessores além ainda de 

gerentes e donos de assessoria de empresas de maior porte; 

G3.Altos funcionários do Estado Brasileiro: Juízes, desembargadores, membros do Ministério 

Público, presidentes de empresas estatais,  polícia federal, funcionários do primeiro escalão 

atuando em um dos três poderes, além de políticos, promotores, professores universitários de 
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universidades federais, militares de alto escalão entre outros 

G4.Aqueles que sobrevivem dos gastos dos quatro grupos: Compõe de profissionais liberais, em 

que normalmente são médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, proprietários de: restaurantes, 

clubes, academias, colégios particulares, entre outros que possuem boa formação ou não. 

Já a estrutura social dos Estados Unidos pondera para a estratigicação das classes sociais, 

variáveis como renda anual do lar; o nível de educação e a ocupação daqueles que estão em 

idade economicamente ativa. Embora seja possível identificar dezenas de classes sociais nos 

Estados Unidos apenas fazendo o uso de tais critérios, a maior parte dos americanos utiliza um 

sistema de cinco ou seis classes para descrever sua sociedade. Tipicamente, são essas as classes 

que são comumente identificadas na atual sociedade americana:  

A Classe Alta (Upper Class); Aqueles com enorme influência, riqueza e prestígio. Membros 

desse grupo têm uma tremenda influência sobre as principais instituições do país. Essa classe 

compõe cerca de 1% da população total do país e retêm em torno de um terço de todas as riquezas. 

Têm renda igual ou superior a US$ 200.000 anuais (cerca de R$50.000 por mês); 

A Classe Média-Alta (Upper-Middle Class); A Classe média-alta consiste dos chamados 

“profissionais do colarinho-branco” com alta qualificação (certificados, diplomas, cursos, 

doutorados, pós-doutorados, etc.) e uma renda alta. Os trabalhadores dessa classe normalmente 

gozam de grande liberdade e autonomia no ambiente de trabalho, fato que resulta em uma alta 

taxa de satisfação em relação aos seus empregos. Considerando sua renda média, aqueles que 

compõe essa classe são cerca de 15% da população americana (de acordo com os estudos de 

Thompson, Hickey e Gilber). Sua renda varia de US$ 62.500 a US$150.000 anuais (R$9.300 a 

R$22.000 por mês);  

MÉDIA Aqueles trabalhadores que prestam serviços diretamente aos grupos mais ricos:  

Brasil 

G1.Trabalhadores que atuam próximos as pessoas da classe alta:Cozinheiros chefes de cozinha, os 

pilotos e motoristas, também os vendedores e funcionários de lojas do tipo boutique, professores, 

seguranças dentre outros; 

G2.Os profissionais com ensino superior empregados em funções medianas em empresas: Todos 

os ocupantes de cargo de chefia, analistas, engenheiros iniciantes que acabaram de formar, 

plantonistas, professores sem título de doutorado e etc.; 

G3.Os profissionais com ensino superior, funcionários públicos concursados em empregos bem 

situados, como: médicos, advogados entre outras inúmeras funções. 

G4.Os funcionários de escritório mais qualificados, de empresas ou do governo: Além de diretores 

e supervisores de escolas públicas, bancários de postos intermediários, delegados de polícia 

iniciante, enfermeiras já com formação, etc.; 

G5. trabalhadores manuais de maior qualificação e os operários especializados de indústrias 

públicas e privadas: Mecânicos, eletricistas e encanadores, metalúrgicos, fresadores entre outros 

profissionais. 

Estados Unidos 

Classe Média (Middle Class); São profissionais de qualificação intermediária, podendo ou não 

possuir educação superior. A transferência de empregos para países em desenvolvimento aparece 

como sendo o principal problema desse estrato social, afetando a sensação de segurança no 

emprego.
]
 Famílias típicas dessa classe possuem, em média, renda dupla combinada (dois 

indivíduos trabalham) e portanto têm uma renda equivalente àqueles profissionais da classe 

média-alta (como os advogados). No geral, possuem uma renda que pode variar de US$ 32.000 até 

US$62.500 anuais (R$4.800 a R$9.300 por mês); 

Classe Média Baixa (Lower-Middle Class); De acordo com alguns estudiosos como Michael 

Zweig, essa classe pode chegar a representar a maioria da população americana. Ela inclui os 

chamados “profissionais de colarinho-azul” assim como alguns “colarinhos-brancos” que ganham 

salários relativamente baixos e não possuem diplomas de ensino superior. Perfazem cerca de 45% 

da população americana que não freqüentou o ensino superior. Possuem renda que pode variar de 

US$15.000 até US$32.000 anuais (R$2.250 a R$4.800 por mês);  

BAIXA Basicamente, são os que prestam serviços a baixos preços às classes médias: 

Brasil 

G1.Composto por empregadas domésticas, cozinheiros e garçons, também de funcionários de lojas 

tipo varejistas, pedreiro e outros; 

G2. Trabalhadores industriais menos (ou não) qualificados: Operados industriais, do tipo 

serventes. 

G4. Trabalhadores industriais menos (ou não) qualificados de escritórios: Aquelas pessoas que 

trabalham dentro de empresas, mas com baixos cargos: faxineiras, motoboys, e outros que se 

https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_americano
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unem a esta classificação. 

G4 funcionários não qualificados do Estado: Empregados públicos que executam funções como 

garis, merendeiras, jardineiros de praças públicas, etc.; 

G5.Trabalhadores rurais de pequenas propriedades familiares: Funcionários de fazendas ou 

plantações de pequeno porte. 

Estados Unidos 

Classe Baixa (Lower Class); Essa classe inclui os pobres e os membros sem instrução e 

marginalizados da sociedade americana. Embora grande parte desses indivíduos possua emprego, 

é comum que fiquem no limiar da pobreza. Muitos só possuem o diploma de conclusão do 

colegial. Possuem renda inferior a US$15.000 anuais (R$2.250 por mês). 

Fonte: Camões (2010); Novais (1998); Ehrenreich (1989); Eichar (1989) e Consult (2003) 

 

Face ao exposto, percebe-se que a distribuição de classes no Brasil é distorcida pela 

desigualdade social que assola o país. Os 10 % mais ricos da população nacional chegavam, 

em 1980, a possuir a metade (50,0%) de toda a renda disponível no país. Se somarmos a esse 

contingente à classe média alta, (os outros 10 % da população brasileira), notaremos que essa 

parcela de apenas 20% controlaria aproximadamente 70% de toda a renda nacional. É com 

base nessa constatação importante que autor (ano) afirma que no Brasil a sociedade é 

fraturada em três mundos. O “Primeiro Mundo“ (classe alta); o “Segundo Mundo“ (classes 

médias), e o “Terceiro Mundo“ das classes mais baixas em condições de pobreza e miséria, 

longe de serem incluídas no mercado de consumo de massas. 

A poupança é a não consumida. Representa o resultado de uma abstinência ou de um 

consumo diferido. A soma as poupanças individuais públicas e empresariais é traduzida em 

lastros para investimentos. Quer a poupança resulte de um ato de renúncia à satisfação de 

necessidades e desejos presentes, por um consumo mais racional, pela prática de atos de 

parcimônia ou quando as necessidades deixam de ser satisfeitas em sua totalidade e de 

imediato, ela sempre representará ato de previsão econômica e que permitirá a formação e 

acumulação de capitais utilizáveis para o futuro. Assim, ao adiarmos o consumo, por vontade, 

falta de necessidade parcial ou total, ou mesmo ato de planejamento pessoal, empresarial ou 

familiar, estaremos reservando recursos para um consumo futuro. O investimento corresponde 

à aquisição de bens de capital, máquinas, equipamentos, edifícios e estoques, com o objetivo 

de gerar maior produção futura, constituindo-se um elo entre o curo e o longo prazos, 

ampliando a capacidade produtiva futura da economia, sendo um conceito diferente de 

aplicação financeira. 

Quanto ao desenvolvimento econômico, ele não se confunde com o crescimento 

econômico, visto que supõe-se o desenvolvimento como crescimento mais mudanças 

estruturais na economia. Assim, o crescimento a longo prazo da economia depende do 

aumento de estoques de fatores de produção – crescimento populacional e acumulação de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desigualdade_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segundo_Mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terceiro_Mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A9ria
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capital – e do aumento de produtividade dos fatores como melhora tecnológica, projetos 

educacionais que aumentem a qualificação dos trabalhadores, melhoria nas condições de 

saúde e educacionais do país. Na teoria cepalina (estruturalista) de Raul Prebish, ele separa os 

países em centro (especializados na exportação de produtos manufaturados e importadores de 

matéria prima daqueles de periferia, sendo estes, exatamente o contrário dos primeiros). 

 

5.3 EMPREGOS, SALÁRIOS E CONSUMO DAS FAMÍLIAS 

 

O dispêndio total de recursos na aquisição destes bens correspondem ao consumo 

agregado, sendo este dividido em consumo pessoal (individual e familiar) e público (bens e 

serviços consumidos coletivamente). Consumo e poupança devem ser estudados e analisados 

conjuntamente, visto que a poupança é determinante do investimento, portanto do crescimento 

econômico. Quanto à renda das famílias, importante ressaltar que existem três destino: ser 

consumida; ser poupada ou usada em tributos. A poupança agregada é definida como a renda 

não consumida, aparecendo de forma residual. Conforme dito em outra parte deste trabalho, a 

poupança é percebida como uma opção do indivíduo por maior consumo futuro. 

É unânime na literatura que o nível de consumo depende da renda (assim como a 

poupança também), sendo esta uma relação diretamente proporcional: Quanto maior a renda, 

maior será o consumo. Keynes (1996) denomina esta relação de Lei Psicológica Fundamental, 

ou seja, os indivíduos aumentam o consumo conforme a renda se eleva, mas não na mesma 

magnitude, pois ocorre também um aumento da poupança. Assim, o mesmo autor (1996) 

denomina de parcela do aumento da renda à propensão marginal a consumir e a parcela 

destinada à poupança de propensão marginal a poupar, dependendo diretamente de fatores 

objetivos (custo da subsistência, distribuição da renda, grau de desenvolvimento do sistema 

financeiro, inflação, dentre outros) e subjetivos (avareza, egoísmo, receio, incerteza etc.). É 

comum o governo tentar conter o nível de consumo (que causa pressões inflacionárias pela 

inflação da demanda) com tarifações mais elevadas sobre a renda das famílias ou outras 

políticas contracionistas, com vistas a reduzir o nível de renda e, consequentemente o 

consumo. Igualmente, caso o governo opte por aumentar o consumo, poderá utilizar de prática 

comuns como a redução de tributos (inclusive subsídios, como por exemplo, recentemente se 

viu em larga escala a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no Brasil para 

automóveis, eletrodomésticos, móveis, dentre outros) ou propor políticas expansionistas, 

aumentando assim o nível de demanda agregada, de produção e de emprego. 
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Adicionalmente a isso, as classes mais baixas somente consomem aquilo que ganham 

(renda), diferentemente das classes mais elevadas, que conseguem poupar parte do que 

ganham. Assim, Keynes (1996) afirma que o que ocorre é que sociedades e indivíduos com 

maiores níveis de renda tendem a possuir um nível absoluto de consumo maior, mas com 

menor participação do consumo no total da renda, aumentando a taxa de consumo com o 

aumento da renda. 

 Em outras palavras, um indivíduo que aufere 500,00 euros mensais tende a consumir 

toda esta renda para sobreviver, passando o restante do tempo com o orçamento bastante 

comprometido e apertado. Já um indivíduo com renda mensal de 10.000 euros por exemplo 

dificilmente consumiria toda sua renda no curto prazo (passariam a poupar em algum ativo 

financeiro com vistas a investir em bens imóveis ou móveis no futuro). Assim, a relação entre 

consumo total e renda é chamada de propensão média a consumir, que tende a ser decrescente 

com o aumento da renda, conforme formulação Keynesiana (KEYNES, 1996). 

Ao exemplo que acaba de ser dado acima, faz-se um questionamento na presente tese 

em que as classes médias consomem mais que as classes mais elevadas, devido ao 

pressuposto Keynesiano e também pelo fato de que as classes altas já possuem os bens 

necessários à sobrevivência, passando a partir daí para substituir por bens mais modernos e 

inovadores (veículos, móveis, eletrodomésticos). Ao passo que as classes, D e E, por 

exemplo, ainda estão vivendo a fase de imitação das classes hierarquicamente superiores, 

causando aqui a explosão de consumo como previam as instituições bancárias em oferecer 

crédito aos trabalhadores destas classes (e também aqueles que são do mercado informal), 

assim como os empreendedores Samuel Klein (Casas Bahia); Antenor L. Batista (Lojas 

Insinuante) e demais empresas de eletrodomésticos. Dito isso e, em conformidade com a 

formulação Keynesiana (1996), a função do consumo deve possuir as seguintes propriedades: 

a) o consumo é diretamente proporcional à renda, mas não na mesma magnitude; a propensão 

média a consumir (participação do consumo na renda) diminui conforme a renda aumenta; o 

consumo é uma função estável da renda, sendo as demais variáveis pouco significativas; 

Gremald et al. (2007) comenta que alguns autores tentaram justificar a concentração 

de renda em uma sociedade, a exemplo do período do milagre brasileiro (50 anos em 5), 

afirmando que a renda tende a elevar a taxa de poupança da economia, assim como os níveis 

de investimentos, sendo estes fundamentais para promover o crescimento a longo prazo do 

país. Assim, não somente a renda afeta nas decisões de consumo e poupança, como também 

os níveis de riqueza e a taxa de juros, pois ela reflete também uma escolha intertemporal. A 

exemplo disso e conforme comentado alguns parágrafos atrás, se considerarmos duas famílias 



294 

 

A e B com mesma renda mensal e mesmo número de filhos, se a família A já possuir bens 

como casa, automóvel, eletrodomésticos e a outra não, a primeira possui uma riqueza 

acumulada que lhe dará garantias em relação ao futuro, podendo consumir mais e preocupar-

se menos com poupança e com o futuro, enquanto que a segunda não poderá fazer o mesmo, 

pois terá que poupar a fim de poder usar essa renda não consumida no futuro.  

Assim, também tende a consumir mais quem possuir mais riqueza (ativos financeiros - 

como ações, títulos,investimentos em letras –; ativos reais – imóveis, terras, máquinas – e 

capital humano – expectativa de renda futura decorrente de seu trabalho, conhecimento e 

emprego, que decorre do grau de qualificação), paradoxalmente com as classes muito baixas, 

que consumirão tudo para sobreviver, sem condições de poupar. Assim, em épocas de crise 

(1929, 1980 e 2015), as ações no mercado diminuem o seu valor, causando retração do 

consumo e da atividade econômica. Efeito contrário se dá com a valorização da moeda.  

Face ao exposto, com a tradução da variável riqueza, a decisão de consumo deixa de 

ser baseada apenas na renda corrente ( modelo do ciclo de vida de Ando-Modigiani) e passa a 

ser influenciada pela riqueza acumulada (renda acumulada) ao longo da vida do 

indivíduo(modelo da renda permanente de Milton Fiedman). Exemplificando os modelos 

acima, tem-se que no  modelo do ciclo de vida de Ando-Modigiani os indivíduos - via de 

regra – poupam quando jovens para despoupar na velhice, mesmo porque poderão ter uma 

queda de renda na terceira idade por se aposentarem (a depender do sistema previdenciário e 

das especificidades de trabalho, emprego e renda de cada um). Assim, poderão deixar de ser 

geradores de renda, mas somente deixarão de consumir ao morrer. As formas de organização 

dos sistemas previdenciários, assim como os fatores demográficos devem afetar as taxas de 

consumo dos países. Este mesmo modelo afirma que o indivíduo terá diferentes 

comportamentos para u mesmo nível de renda, estando os jovens (trabalhadores) mais 

propensos a poupar que os idosos (aposentados), Neste modelo, não consideram heranças e 

consomem toda a renda gerada ao longo da vida. 

Já no modelo da renda permanente de Milton Friedman, a renda pode ser decomposta 

em renda permanente (a média ao longo de sua vida – associada ao fluxo de renda normal, 

dada a sua qualificação) e renda transitória (desvios aleatórios em relação à renda permanente 

e está associada a fatores não esperados ou previstos, como um bônus, uma perda de uma 

colheita, podendo ser positiva ou negativa). Assim, a ideia de Friedman é que o indivíduo 

consuma com base na renda permanente e não na corrente. 

Apenas para um melhor entendimento e ilustração, o salário mínimo que se refere à 

tabela 16 diz respeito ao menor salário a ser pago no Brasil para um empregado(a) de uma 
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carga horária de 44 horas semanais dentro da formalidade. Assim, considerando que o salário 

mínimo
60

 no Brasil em 2014 foi de R$ 724,00; em 2015 foi de R$ 788,00 e  para todo o ano 

de 2016 foi estipulado em 880,00  e adotando-se o valor da cotação do euro em 05 de 

fevereiro de 2016, equivalente a R$ 4,35 e dólar R$ 3,90
61

  reais, o salário mínimo no 

continente europeu nos dias de hoje equivale a 202,30 euros e nos Estados Unidos e demais 

países cuja moeda é o dólar, equivale a 225,60 dólares. 

Ainda no que diz respeito ao salário mínimo, apresentamos na tabela 16 abaixo, a 

evolução anual via série histórica do salário mínimo no período compreendido entre 2000 e 

2016, juntamente com vigência, valores diários e por hora, normas e data de publicação. Esta 

tabela é importante para visualizarmos o poder aquisitivo da população, uma vez que sem 

renda, não há consumo. 

 

Tabela 16 – Evolução do Salário Mínimo (piso salarial): 2000-2016 

VIGÊNCIA VALOR 

MENSAL 

VALOR 

DIÁRIO 

VALOR 

HORA 

NORMA 

LEGAL/ 

Decreto/LEI 

D.O.U.
62

 

01.01.2016 R$ 880,00 R$ 29,33 R$ 3,66 8.618/2015 29.12.2015 

01.01.2015 R$ 788,00 R$ 26,27 R$ 3,58 8.381/2014 29.12.2014 

01.01.2014 R$ 724,00 R$ 24,13 R$ 3,29 8.167/2013 23.12.2013 

01.01.2013 R$ 678,00 R$ 22,60 R$ 3,08 7.872/2012 26.12.2012 

01.01.2012 R$ 622,00 R$ 20,73 R$ 2,83 7.655/2011 26.12.2011 

01.03.2011 R$ 545,00 R$ 18,17 R$ 2,48 Lei 12.382/2011 28.02.2011 

01.01.2011 R$ 540,00 R$ 18,00 R$ 2,45 MP 516/2010 31.12.2010 

01.01.2010 R$ 510,00 R$ 17,00 R$ 2,32 Lei 12.255/2010 16.06.2010 

01.02.2009 R$ 465,00 R$ 15,50 R$ 2,11 Lei 11.944/2009 29.05.2009 

01.03.2008 R$ 415,00 R$ 13,83 R$ 1,89 Lei 11.709/2008 20.06.2008 

                                                 
60

 Historicamente o valor do salário mínimo é fixado em dezembro do ano anterior, passando a ter vigência à 

partir de janeiro do ano seguinte. O salário mínimo é referência para muitas coisas no país, a exemplo de reajuste 

de aluguéis (mas, o índice mais utilizado é o INPC). Por ser um dos componentes dos custos fixos de uma 

empresa, é referência para aumento dos preços ao consumidor, o que em tese, contribui para o aumento dos 

preços no início do ano. Também, no início de cada ano, o consumidor se depara com mais contas para pagar, a 

exemplo do Imposto Predial e Terriborial Urbano - IPTU; Imposto sobre propriedade de veículos Automotores -  

IPVA e uma outra despesa, são as escolas e faculdades, cujas matrículas e compra de material escolar acontecem 

no início do ano, o que provoca, de alguma forma, inadimplência em outras contas. 
61

 (disponível em<http://www.uol.com.br>. Acesso em 05.fev.2016) 
62

 Publicação no Diário Oficial da União - DOU 
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VIGÊNCIA VALOR 

MENSAL 

VALOR 

DIÁRIO 

VALOR 

HORA 

NORMA 

LEGAL/ 

Decreto/LEI 

D.O.U.
62

 

01.04.2007 R$ 380,00 R$ 12,67 R$ 1,73 Lei 11.498/2007 29.06.2007 

01.04.2006 R$ 350,00 R$ 11,67 R$ 1,59 MP 288/2006 31.03.2006 

01.05.2005 R$ 300,00 R$ 10,00 R$ 1,36 Lei 11.164/2005 22.04.2005 

01.05.2004 R$ 260,00 R$ 8,67 R$ 1,18 MP 182/2004 30.04.2004 

01.04.2003 R$ 240,00 R$ 8,00 R$ 1,09 MP 116/2003 03.04.2003 

01.04.2002 R$ 200,00 R$ 6,67 R$ 0,91 MP 35/2002 28.03.2002 

01.04.2001 R$ 180,00 R$ 6,00 R$ 0,82 MP 2.142/2001 30.03.2001 

03.04.2000 R$ 151,00 R$ 5,03 R$ 0,69 Lei 9.971/2000 24.03.2000 

Fonte: IBGE, 2016. 

 

A inflação medida pelo indexador, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) é usada no cálculo do reajuste do salário mínimo. Assim, o indicador apresentou 

variação de 1,51% em janeiro, acima do resultado de 0,90% de dezembro. Em 12 meses, o 

índice ficou em 11,31 e, em janeiro de 2015, a taxa havia ficado em 1,48% (IBGE, 2015).  

Já o Índice de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA), considerado um dos 

indicadores para mediar à inflação oficial do país foi o maior desde os últimos treze anos, 

chegando a atingir uma taxa de 1,27% em janeiro, depois de avançar 0,96% em dezembro do 

ano passado. Essa é a maior taxa mensal para janeiro desde 2003, quando atingiu 2,25% 

(Fonte: disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/>. Acesso em 

05.fev.2016).  

Em 12 meses, o indicador acumula alta de 10,71%, permanecendo acima do teto de 

6,5% do sistema de metas do Banco Central e bem distante do objetivo central de 4,5%. De 

acordo com o IBGE, esse é o resultado mais elevado desde novembro de 2003, quando o 

aumento acumulado foi de 11,02% (IBGE, 2015). 

No primeiro mês do ano, o que mais pesou no bolso do brasileiro foram os gastos com 

alimentação e bebidas, que ficaram 2,28% mais caros, e transportes, que subiram 1,77%. 

Segundo o IBGE (2015), esse aumento nos preços dos alimentos foi o maior desde dezembro 

de 2002, quando chegou a 3,91%. Os produtos consumidos dentro de casa subiram 2,89%, 

mais do que a alimentação fora de casa, que avançaram 1,12%.  No grupo transportes, o que 

mais contribuiu para a alta foi o reajuste de 3,84% do transporte público e do avanço de 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/inflacao-oficial-fica-em-1067-em-2015.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/inflacao-oficial-fica-em-1067-em-2015.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/
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2,11% no preço dos combustíveis, porém a queda de 6,31% no preço das passagens aéreas 

freou o aumento dos preços dos transportes, que poderia ter sido ainda maior. Os gastos 

relativos à habitação também pesaram mais. De 0,49%, a variação passou para 0,81%, puxado 

pelo reajuste da energia elétrica, que subiu 1,61% (IBGE, 2015). 

Os tempos mudaram e com eles, alguns paradigmas também mudaram na vida e na 

concepção das famílias, quer nos aspectos sociais, culturais ou econômicos. As famílias 

mononucleares (ou tradicionais), através do casamento heterossexual por exemplo foi o que 

inexoravelmente prevaleceu até meados do séculos XIX e com ela a complementação da 

família através dos filhos. Até o início do século, por exemplo, eram comuns as famílias com 

dez a doze filhos, quando então os casamentos eram feitos ainda na puberdade e, nas zonas 

rurais, era hábito o pai escolher os esposos para as filhas. O casamento se dava em sua 

esmagadora maioria no civil (cartório) e na igreja católica (já que a religião protestante, 

espírita e candomblé, dentre outras, somadas não chegavam nem a 5%).  O pensamento da 

época trilhava por questões do tipo: Somente o homem (patriarca) trabalha e a mulher cuida 

do lar e dos filhos. Muitos filhos do sexo masculino seriam para ajudar o pai na lavoura  

assim que adquirissem a adolescência enquanto as filhas do sexo feminino para ajudar a mãe 

nas atividades doméstica e depois cuidar dos pais na velhice, isso basicamente nas cidades 

interioranas até início da década de 70. 

 Muito pouco se ouvia falar em relações homossexuais, tampouco casamentos entre 

pessoas do mesmo sexo; também incomum eram as famílias polinucleares (casais que vivem 

juntos e separados – casais separados que se casam novamente com filhos de cada um dos 

pares); Famílias plurinucleares, famílias sem núcleo (amigos) e também famílias que não tem 

filhos e adoram animais. Enfim, vários foram os formatos que surgiram no final do século 

passado e início deste, assim como o movimento feminista e do liberalismo dos gays: 

Mudanças de concepções em relação à vida conjugal, profissional e social: Estava assim então 

instalada uma nova forma de viver e se relacionar. Nesta mesma linha de raciocínio, também 

se percebe um retorno dos filhos para a casa dos pais, após separação, desquite ou divórcio 

nos casamentos, ou mesmo aqueles em que não deram certo a experiência de morar sozinho, 

quer por questões pessoais ou financeiras – em sua grande maioria – o que veio a surgir à 

geração “canguru”, cujo sentido do termo é de que as mães cangurus levam seus filhotes em 

uma bolsa na barriga, simbolizando o retorno dos filhos ao lar materno. 

Nesta perspectiva, o patriarca, enquanto Chefe da família e único detentor da renda 

realizava a compra coletiva para toda a família. Então o consumo era geralmente familiar, ou 

seja, costumava se fazer a compra coletiva (feirão) com  um conjunto de variáveis no contexto 
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familiar, a exemplo de: Um eletrodoméstico para uso coletivo; um carro e a mesma comida 

para todos comerem coletivamente, sem se importar muito com as preferências ou gostos, o 

que influenciou o comportamento de todos os membros do núcleo para os anos posteriores ao 

“desmame”. Assim, o salário, a renda familiar o poder aquisitivo dão uma visão geral da 

capacidade de compra das famílias dentro das classes sociais, enquanto o sendo o 

fundamental para entender os padrões de consumo. 

 

5.4 RECESSÃO, PIB E INFLAÇÃO: IMPACTOS NO CONSUMO 

 

 A forma mais tradicional de verificar a relação entre crescimento e inflação é via 

Curva de Phillips, segundo a qual existe uma relação inversa entre a taxa de inflação e de 

desemprego. Assim, quanto maior for a inflação, nenor ser o desemprego e vicie versa. 

Assim, se o governo quiser reduzir a taxa de desemprego por meio de uma política 

expansionista, acabará gerando mais inflação. Tal consideração é relevante para o trabalho em 

si porque há uma relação direta entre consumo e emprego, sendo que com a elevação do 

desemprego também ocorrerá a redução do consumo das famílias. A taxa de desemprego 

ocorrerá quando a economia se encontrar no produto potencial, isto é, de pleno emprego. 

Assim, quando a economia estiver na taxa natural, acontecerá uma igualdade entre oferta e 

demanda agregada e, quando a taxa de desmpergo for inferior à taxa natural, estarão faltando 

fatores e haverá excesso de demanda, pressionando a elevação dos preços. 

 

               n 

   

                     d                m                TI = - b(m – d)     

          

Onde:   
TI = Taxa de Inflação 

b= elasticidade da inflação em  relação aos desvios da taxa de desemprego. 

m= Taxa de desemprego 

d=taxa natural de desemprego. 

 

Segundo o IBGE (2016) a recessão do Brasil em 2015 somente foi superior a 

somente de dois países: Ucrânia e Venezuela. A crise se agrava com a delação premiada do 

Senador do PT e ex-líder do governo federal, Delcídio Amaral, visto ter descortinado as 

estratégias políticas de corrupção, peculato, desvio e lavagem de dinheiro do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff em sua delação premiada. O depoimento embora 
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não tenha sido o causador da crise econômica nem política, que já se arrasta há quase um ano, 

a “turbinou” ainda mais e se espera por uma renúncia ou impeachment da presidenta para os 

próximos meses.  

A economia brasileira teve uma queda de 3,8% em 2015. É a maior recessão e o pior 

desempenho da economia brasileira em 25 anos, assim como o pior biênio deste mesmo 

período, afirma o IBGE (2016). A população sente no cotidiano os efeitos da queda do 

Produto Interno Bruto – PIB, através da inflação, desemprego e baixos salários. Pelas contas 

do PIB (que representa a soma e os valores de todos dos bens e serviços produzidos pela 

economia de um país em determinado ano) houve uma recessão econômica e uma queda da 

produção e venda de bens, tendo como base o aparelho ofertante, a indústria teve um 

decréscimo na produção de 6,2% no ano de 2015, sendo este o maior dos últimos dezenove 

anos, sendo apenas ligeiramente menor que na época do Presidente Fernando Collor de Melo, 

quando a recessão foi de -4,3% Disponível em <www.g1.com.br/bomdiabrasil> Acesso em 

04.mar.2016.  

Em termos econômicos, o desenvolvimento de um país é medido por indicadores 

como o PIB (Produto Interno Bruto), que representa a soma de todos os bens e serviços 

produzidos pelo país, estados e municípios. Assim sendo, para que haja crescimento da 

economia, a balança comercial tem, por exemplo, que apresentar superávit. Também o 

aumento dos investimentos indica o desenvolvimento econômico. Na lógica dos economistas 

clássicos a economia é “sustentada” quando está em “equilíbrio”, ou quando apresenta 

excedente durante um bom período de tempo.  

Nesse mesmo período, o setor de serviços – que engloba bancos, supermercados, 

cabeleireiros, escolas, escritórios de prestação de serviços como advogados, contabilistas 

dentre outros e que mais emprega no Brasil – nunca havia caído, chegando neste final de ano 

a uma redução de 2,7% e o comércio uma redução de 8,9%. As únicas contas que fecharam 

positivamente o ano de 2015 foram a agropecuária (+1,8%) e as exportações (+6,1%), mesmo 

assim por causa do aumento da colheita de milho e soja e também por conta da desvalorização 

do real frente ao dólar, o que barateia os produtos brasileiros no mercado internacional e os 

torna mais atrativos e competitivos frente aqueles produzidos em países que adotam a moeda 

euro ou dólar. Com o aumento da inflação e também o aumento dos juros e desemprego, 

muitas empresas fecharam as portas. (Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2016/03/economia-brasileira-sofre-em-2015-o-maior-tombo-dos-ultimos-25-

anos.html.Acesso em 03.mar.2016).        

http://www.g1.com.br/bomdiabrasil
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Pelo lado das despesas, diminuíram tanto os gastos do governo quanto o consumo das 

famílias, sendo este último considerado o grande motor da economia. Assim, do ponto de vista do 

consumo individual, houve uma redução significativa do consumo em todas as classes sociais, 

sobremaneira das mais baixas assim como ou no consumo coletivo, via compras governamentais, 

das esferas municipal, estadual ou federal. O consumo das famílias caiu 4% em 2015, ou seja, 

0,2 % a mais que o PIB. Assim, as famílias corresponderam em 2015 a mais de 63% da 

demanda por produtos e serviços da país. Quando a renda cai, o consumo desacelera e a 

economia por inteiro e em cadeia sofre as consequências. Existem três vilões para a crise: 

1)Inflação alta – aumento dos preços continuadamente e genericamente, fazendo que o poder 

de compra dos salários não acompanhe o aumento dos produtos e serviços; 2); Desemprego – 

com as altas taxas de desemprego, muitas famílias tem seu orçamento reduzido, por conta do 

chefe da família ou algum membro estar desempregado. Reduz-se o consumo 

consideravelmente e aumenta também os problemas sociais (violência urbana, roubos, 

sequestros etc.) além de elevarem os gastos do governo com políticas assistencialistas; 

3)Juros altos – comprometem os débitos e as contas parceladas, alem dos altos juros do cartão 

de credito e cheque especial. 

Assim, fazendo uma correlação com a região do Sudoeste da Bahia, onde se encontra a 

cidade de Vitória da Conquista, um dos maiores PIB’S do interior da Bahia, apresenta-se os 

mapas 34, 35, 36 e 37 correspondentes aos anos de 2013, 2012, 2011 e 2010. 

 

Mapa 34 – Produto Interno Bruto do Sudoeste Baiano – 2013 

 

Fonte: SEI, 2016. Elaborado por Leite e Oliveira (2016) 
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Mapa 35 – Produto Interno Bruto do Sudoeste Baiano - 2012 

 

Fonte: SEI, 2016. Elaborado por Leite e Oliveira (2016). 
 

Mapa 36 – Produto Interno Bruto do Sudoeste Baiano - 2012 

 

Fonte: SEI, 2016. Elaborado por Leite e Oliveira (2016). 
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Mapa 37 – Produto Interno Bruto do Sudoeste Baiano – 2010 

 

Fonte: SEI, 2016. Elaborado por Leite e Oliveira (2016). 

 

Em reportagem exibida por um dos jornais mais respeitados do canal aberto da 

Televisão Brasileira, a Globo (Disponível em: <www.g1.com.br/bomdiabrasil>. Acesso em: 

04 mar 2016) o repórter entrevista do Jornal A Tarde. 

Repórter: Quais os principais fenômenos responsáveis pela crise que afeta o Brasil?  

 

Economista A: A renda e, consequentemente o consumo das famílias foi bastante 

afetada alguns fatores, como inflação, desemprego e juros altos. Assim, houve uma 

acentuada queda na renda das famílias e a recuperação da economia ainda 

acontecerá tardiamente. Com a queda de 14% dos investimentos tanto nas empresas 

quanto no setor público, segundo o IBGE (2016), reduziu também o cosumo em 

massa.Assim, a inflação geral juros mais elevados no cartão de crédito e nas 

compras parceladas, o que desestimula o consumo. Como o investimento de hoje é a 

renda e o emprego de amanhã, o futuro não é promissor para ninguém no Brasil. 

 

Assim, os investimentos reduziram cerca de 14% e, os empresários do setor primário, 

secundário e terciário deixaram de comprar máquinas e equipamentos - um sinal de preocupação 

com o futuro da economia. O que todos esses números traduzem é a realidade de milhões de 

brasileiros espalhados por todos os espaços e cidades, que têm sofrido os efeitos da crise todos os 

dias. Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/economia-brasileira-

sofre-em-2015-o-maior-tombo-dos-ultimos-25-anos.html. Acesso em 03.mar.2016.Logo 

abaixo, apresenta-se o caso de uma empresária que, no ano de 2015 viu “seu sonho de uma década 

virar pesadelo”, o que culminou com o fechamento do empreendimento neste início do mês de 

fevereiro de 2016.  
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O caso: A empresária e entrevistada investiu R$ 500 mil reais pra montar o negócio no segmento 

de assessórios femininos no ano de 2006, sendo este valor, o somatório de todas as economias de 

anos de trabalho na loja de acessórios, em um dos shoppings mais movimentados da cidade do Rio 

de Janeiro no Brasil. 

  Abaixo, os trechos respondidos pela entrevista prestada à TV GLOBO\Jornal Nacional 

(maior emissora de TV aberta do Brasil). Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2016/03/economia-brasileira-sofre-em-2015-o-maior-tombo-dos-ultimos-25-

anos.html.Acesso em 03.mar.2016. 

Repórter: O que você tem a dizer para as suas funcionárias? 

 

Empresária: “Então meninas, é... Eu to aqui com o aviso prévio de vocês, infelizmente não vai dar pra gente continuar 

mantendo a loja aberta”. 

“[...]Elas já sabiam que seria assim. Mas ouvir e ter a certeza de que não tem mais volta é sempre muito difícil”. 

Empregada A da Loja: “Tenho filhos. E agora pra arrumar trabalho? Onde que vai ser”? 

 

Repórter: Como vai ser daqui por diante? Qual a idade dos seus filhos? Tem alguém pra 

te ajudar? 

Empregada A da Loja: “Eu tenho uma de nove, um de cinco anos e um bebezinho que fez 

um ano agora. Não tem ninguém da minha família que tenha condições de me ajudar”.  

 

Empregada A da Loja: “Eu já tinha cortado o cinema da filha, agora preciso economizar 

também as contas na mercearia. O feijão está bastante caro, já não compro mais a 

mesma quantidade como eu comprava antigamente”.  

 

Repórter: Hoje você está saindo com dinheiro ou está devendo? 

 

Empresária: “Eu estou saindo devendo R$ 200 mil,a além de ter perdido os R$ 500.000 

que investi. Até 2014 foi tudo bem, movimento e lucros acima do esperado. Mas no início 

de 2015 , o comércio já estava muito fraco:  Maio, o mês das mães, que é o meu segundo 

natal, o faturamento foi péssimo[...]”. Complementa: “Agora, a situação ficou 

insustentável. “Manter quatro funcionárias e vê-las passarem o dia todo trabalhando 

para vender R$ 39,00 R$ 79,00... É muito triste”. 

 

Conforme preconiza a Consolidação das Leias Trabalhistas no Brasil, A CLT, a empresa 

precisa emitir aviso prévio de trinta dias antes de demitir o empregado. Assim, os empregados da 

loja estarão desempregados em 30 dias. Entretanto, terão direito ao salário desemprego durante 

cinco meses, que corresponde a um piso salarial mínimo por mês.  

Face ao trecho descrito neste mesmo capítulo, a falta de emprego ou renda provoca uma 

redução no consumo, que por sua vez, atinge os demais empresários atacadistas e varejistas que 

sobrevivem desta renda, que, por efeito cascata, atinge a indústria e também o Estado na redução 

da arrecadação tributária, que reduz o volume de vendas dos empresários que também corta suas 
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despesas familiares e que também demite os empregados da sua empresa, fazendo este ciclo 

percorrer por vários ambientes, cidades e estados e, atingir vários agentes econômicos que estão 

intercalados neste ciclo. 

Para ilustrar o fato acima e dar a ideia de ciclo que envolve outros agentes na cadeia, cita-se 

agora um outro entrevistado, neste caso, o proprietário de uma mercearia (mencionada pela 

entrevistada  A, funcionária  demitida da loja que consome bens para higiene pessoal, alimentação, 

higiene doméstica, frutas, verduras e demais produtos típicos disponibilizados na mercearia do seu 

bairro. 

 

Entrevistado proprietário da mercearia: “Também estamos sentindo os impactos da crise 

aqui em meu negócio. Há 37 anos aqui, no mesmo lugar, já passamos por várias fases 

boas, não tão boas. Mas essa... está péssima. Até o ano passado, a mercearia tinha seis 

funcionários, sendo que cinco deles foram demitidos e somente restou um. A empresa 

possuía um caminhão e dois carros para entrega das mercadorias. Todos foram 

desativados e o reflexo desta crise já chegou aos nossos fornecedores[...]”. “Nós ainda 

vamos ter dias muito bons pra trabalhar, pra ganharmos algum dinheiro”, complementa 

entrevistado proprietário da mercearia. 

 

Repórter: Os outros também já estão sentindo o efeito desta crise? 

 

Entrevistado proprietário da mercearia: “Eu não compro mais de outros. Comprava 

cem, compro dez agora, Por aí vai...É um efeito cascata, todo mundo sofre a indústria do 

mesmojeito.” 

 

Dito isso, a economia é como se fosse um grande círculo formado por todos os agentes de 

uma cadeia ou mesmo de uma sociedade. Neste grande círculo, estão os consumidores; a 

empresária que possui um empreendimento no shopping; trabalhadora da loja e o outro empresário 

proprietário de uma mercearia mencionados nas entrevistas, além do Estado que arrecada os 

impostos; a indústria e também os distribuidores e atacadistas. Quando elos do círculo se quebram 

ou se perdem, quando pessoas, perdem o emprego, as empresas desaparecem, reduzem suas 

capacidades de oferta ou perdem força no mercado. Essa roda gigantesca que é a economia do país 

vai ficando fraca e gira cada vez mais devagar, sendo que o consumo reduz de forma significativa e 

todos os demais agentes da economia e consumidores saem perdendo no processo. É uma luta que 

não existem vencedores (LEITE, 2004). Assim, o ciclo em debate - apresentado logo acima - pode 

ser ilustrado da seguinte forma: 

 

 

 

 

Outros empresas venderão menos por conta 

do desemprego, juros altos, inflação e 
também demitirão. O ciclo se reiniciará em 

outros empreendimentos que, por sua vez, 

Empregado A: Foi demitido. Não irá 

consumir ou consumirá somente o 
necessário  

Empresa A: Fecha suas portas 

porque o consumo reduziu. 

Setor de Serviços: Perderá uma 

cliente  

Trabalhadores demitidos desta Empresa B, 

deixarão de consumir ou consumirão 

Empresa B: Com poucas vendas, demitiu 9 

dos 10 funcionários. Reduziu investimentos 
e deixou de operar com três veículos  
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Fonte: O próprio autor (2016). 

 

Em todas as fases e etapas da cadeia produtiva (indústria, distribuidor, atacadista e 

varejista) o Estado deixará de arrecadar tritubos de todas as naturezas (também impostos diretos e 

indiretos), o que reduzirá sua capacidade de repassar o fundo de participação dos municípios - 

FPM, reduzirá as ações na saúde, educação, segurança e infraestrutura, portanto consumirá menos 

bens coletivos e, além do mais, aumentará sua  dívida interna além de não pagar os débitos 

anteriores. 

No concernente aos prejuízos na arrecadação tributária, muito importante fazer uma 

reflexão a cerca do contrabando no Brasil, que possui quase dezessete mil quilômetros de 

fronteiras, sendo que 70% do contrabando
63

 entram por Mato Grosso do Sul e Paraná. De acordo 

com a Receita Federal, a maior parte das apreensões é de cigarros. Depois, carros, videogames, 

roupas e eletroeletrônicos. Produtos como óculos de sol, calçados, brinquedos, peças, armas e 

munição, medicamentos e bebidas somam 33,9%.  Toda vez que um produto clandestino entra no 

nosso território, sem pagar impostos, é o Brasil que perde. Somente em 2015, o contrabando 

aumentou 15% e gerou um prejuízo para a economia do país de R$ 115 bilhões. Assim, quem 

produz de acordo com a lei, pagando os impostos, reclama da concorrência desleal e cobra do 

governo.  

A economista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Margarida Gutierrez (2016) 

afirmou em entrevista dada ao Jornal Nacional (TV Globo):  

 

A gente tem um problema gravíssimo nas contas públicas brasileiras e nenhuma perspectiva de solução a curtíssimo 

prazo. Então isso é algo que está minando a confiança do empresariado, e dos consumidores. E aí é um círculo vicioso, 

                                                 
63

 Contrabando se refere à entrada de produtos ilegalmente para o país de destino, ou seja, aqueles itens em que 

são proibidos de consumir dentro do território. Ex: armas em que somente o exército pode utilizar; lança-

perfume, entorpecentes, dentre outros. Já o descaminho, se refere aos produtos que adentram no país sem ser 

tributado. Ciudad Del Este no Paraguai é a cidade que abastece o Brasil de mercadorias contrabandeados, que 

passam pelo estado do Paraná e adentram em São Paulo, para depois serem distribuídas pelos demais Estados. 

Outras fontes de mercadorias contrabandeados são Miami (Estados Unidos) e Manaus, cidade da Zona Franca. 
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porque, se o consumo cai, a produção cai e o desemprego aumenta de novo [em todos os setores da economia grifo 

nosso]. Nesse ambiente, os investimentos, que significam aumento da capacidade produtiva, também despencam. 

Círculo que - tomara - seja interrompido logo. Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2016/03/economia-brasileira-sofre-em-2015-o-maior-tombo-dos-ultimos-25-anos.html. Acesso 

em 03.mar.2016. 

  

Além do encolhimento do PIB, que provoca a recessão, brasileiros enfrentam inflação alta e 

persistente. Assim, em 2016 a inflação começou alta - reflexo do ano de 2015, quando a mesma foi de 10,7%. 

Mais da metade desta inflação veio do aumento do dólar e do forte reajuste de preços controlados pelo 

governo, principalmente energia. Assim, em fevereiro de 2016 a inflação acumulada dos últimos 

doze meses passou dos dois dígitos, ficando em 10,3%, bem acima do planejado pelo ministério 

da fazenda que foi de 6% ao ano. Nesta perspectiva, os setores da economia que reduziram 

significativamente o consumo e, portanto, as vendas no início de 2016 foram: Automóveis, 

eletrodomésticos e móveis. Assim, com a recessão, a inflação tinha que ser baixa porque tem menos 

pessoas consumindo, fenômeno este conhecido por inflação da demanda. Disponível em: 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/economia-brasileira-sofre-em-2015-o-

maior-tombo-dos-ultimos-25-anos.html.Acesso em 03.mar.2016. Nesta mesma reportagem 

exibida pelo jornal nacional (TV Globo), a economista Tatiana Pinheiro, do banco Santander 

afirma: “Este ano muito provavelmente que a gente vai ver por exemplo a conta de energia elétrica 

subindo muito pouco ou quase nada. A gente espera que a inflação desacelere, visto que temos 

todos os motivos pra inflação cair esse ano”. Assim, a previsão dos economistas é que ela reduza 

um pouco, abaixo dos 8%, mas muito acima da meta do governo que seria de 6% a.a.  

A combinação de inflação, recessão e desemprego subindo acentuadamente ou não, cria 

um cenário pessimista para a economia e para o consumo, visto que neste exato momento em que 

escrevemos este parágrafo na tese, estamos no começo do mês de março e muitas pessoas já 

consideram 2016 um ano perdido para a economia. Fica aquela sensação de que a crise é 

interminável. Mas se observarmos a história econômica do país, perceberemos que já passamos por 

várias recessões e em todas elas, em algum momento, o Brasil se recuperou. Dito isso, nos últimos 

115 anos, o Brasil passou por nove crises econômicas importantes. Guerras mundiais e crises 

financeiras provocaram quatro recessões de 1900 até 1943, de acordo o PIB per capita, que é a 

divisão do PIB pelo número de brasileiros. Depois tivemos ciclos recessivos no forte ajuste feito 

pelo regime militar, na crise da dívida externa, no confisco do plano Collor, na crise da Rússia e 

adoção do câmbio flutuante. E a de agora, que começou em 2014 e promete continuar em 2016, 

com expectativas de redução para meados a final de 2017. Disponível em: 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/economia-brasileira-sofre-em-2015-o-

maior-tombo-dos-ultimos-25-anos.html.Acesso em 03.mar.2016. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/economia-brasileira-sofre-em-2015-o-maior-tombo-dos-ultimos-25-anos.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/economia-brasileira-sofre-em-2015-o-maior-tombo-dos-ultimos-25-anos.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/economia-brasileira-sofre-em-2015-o-maior-tombo-dos-ultimos-25-anos.html.Acesso%20em%2003.mar.2016
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/economia-brasileira-sofre-em-2015-o-maior-tombo-dos-ultimos-25-anos.html.Acesso%20em%2003.mar.2016


307 

 

Nesta mesma reportagem exibida pelo jornal nacional (TV Globo), o economista Fernando 

Sampaio, da LCA Consultores, reforça que toda crise tem o seu fim e assim afirma:  

 

Como é que o Brasil saiu de recessões anteriores? Com forte ajuda das exportações. A 

recessão vai criando alguns elementos que facilitam a retomada, seja redução de custos 

que reforçam a competitividade, seja redução de inflação. Mas a gente sabe, pela história, 

que as recessões não duram indefinidamente. Mesmo as mais graves, como a da 

Argentina no começo desse milênio, têm uma hora que se esgota. Disponível em: 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/economia-brasileira-sofre-em-

2015-o-maior-tombo-dos-ultimos-25-anos.html.Acesso em 03.mar.2016. 

  

Após discussões entre oposição e governistas quanto à atual crise com que atravessa o país, 

o Ministério da Fazenda do Brasil, através do senador Humberto Costa (PT-PE) atribuiu o 

resultado do PIB à queda no preço de produtos que o Brasil exporta, à crise hídrica, ao reajuste de 

tarifas, como a de energia elétrica, e ao esforço para pôr as contas públicas em ordem. O líder do 

governo no Senado comentou sobre a recessão:  

 

Houve falhas na condução da política econômica. O governo procurou ao máximo ao 

longo dos anos de 2010 a 2014 conter os riscos da crise internacional. Parece que esses 

estímulos foram dados de uma forma eu diria excessiva. Isso terminou produzindo um 

desequilíbrio fiscal, orçamentário para o país e obviamente que contribui para a crise. 

 

Já a oposição, através do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), condenou o governo pela 

queda do PIB:  

 

Isso não é um resultado da crise internacional. Só Brasil que está caindo dessa maneira e 

isso é o resultado de erros e erros cometidos pelo governo ao longo desses anos e, 

principalmente, pelo partido do governo que não tem a menor ideia da gravidade do 

problema. Aliás, pouco se importa com a gravidade do problema. 

 

Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/economia-

brasileira-sofre-em-2015-o-maior-tombo-dos-ultimos-25-anos.html.Acesso em 

03.mar.2016. 

 

Evandro Guimarães, presidente do ETCO, comenta: 

 

Não estamos cuidando adequadamente de um fenômeno de impacto nos empregos, na 

atividade industrial do Brasil, porque todos os setores são afetados. Eu diria que falta 

fazer tudo, em todos os níveis de governo. 

 

Em reportagem exibida por um dos jornais mais respeitados do canal aberto da 

Televisão Brasileira, a Globo (Disponível em <www.g1.com.br/bomdiabrasil> Acesso em 

http://www.g1.com.br/bomdiabrasil
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04.mar.2016) o repórter entrevista alguns consumidores: O que fazer quando a renda cai e a 

vida continua? 

 

Respondente A - Somente estou comprando o essencial e o necessário e muitas vezes 

quando tem promoção com desconto nos preços e também aquelas tipo leve 5 e 

pague 4.Estou apenas olhando as prateleiras [somente observar ou fazer cotação de 

preços e não adquirir o bem se considera demanda provável, quando o consumidor 

possui renda mas apenas visita as lojas). 

 

Respondente B - Me enrolei todo. A crise está feia. Parei de usar o cartão de 

Crédito. Minha renda é de R$ 1.500,00 ao mês [menos de dois salários mínimos, o 

que equivale a 353 euros mensais se considerarmos a cotação de R$ 4,25 reais – 

grifo nosso]. o jeito é cortar o orçamento, além das contas e reduzir o consumo, 

mesmo porque as dívidas passadas se acumularam. Ainda bem que tem o 

complemento da renda da minha esposa que me ajuda. 

 

Respondente C - Cortei os cursos dos meus filhos e também tirei da escola 

particular. Também reduzi a alimentação e os lanches. 

 

Respondente D - Trabalho como corretor de imóveis e possuo família, sendo um 

filho e uma esposa, além de mim. O mercado de imóveis tanto para venda como 

aluguel está muito estagnado, não estamos fazendo negócios. Como sou 

comissionado, minha renda caiu bastante. Estou pagando as contas de água, 

energia, condomínio, impostos e etc. atrasadas, coisa que nunca aconteceu. 

Estamos passando por sacrifício e dificuldades no orçamento familiar. A escola da 

minha filha está sendo pago em atraso, mas com juros. Assim, conversei com o 

colégio e expliquei a situação. Eles precisam entender, mesmo porque eles também 

estão em crise [com a saída de alunos para as redes públicas de ensino – grifo 

nosso]. Irei quitar no futuro, assim que puder [como a lei permite que o aluno 

estude o ano inteiro, sem ser barrado na escola, boa parte dos pais estão quitando 

as mensalidades nos últimos meses do ano, antes da prova final – grifo nosso]. 

 

5.5 EMPREGO, RENDA E CONSUMO 

 

Emprego na indústria brasileira teve queda histórica em 2015. Segundo o IBGE 

(2016), o ano de 2015 fechou com o pior desempenho nos últimos quatorze anos, ou seja, 

desde 2002 quando o índice começou a ser calculado. A indústria demitiu trabalhadores em 

todos os setores. As quedas mais significativas foram na produção de máquinas, aparelhos 

eletrônicos e de comunicação (-13,9%); meios de transporte (-11,4%); produtos de metal (-

10,7%); máquinas e equipamentos (-8,3%). Houve queda também nos rendimentos e os 

salários tiveram redução de 7,9%.  

Assim, afirma o PNAD/IBGE (2016) que a taxa de desemprego do último trimestre 

de 2015 no Brasil (portanto, setembro, outubro e novembro de 2015) foi de 9%, enquanto que 

no mesmo período em 2014 foi de 6,5% o que representa um montante de nove milhões de 

desempregados, ou seja, 3,7% a mais que o mesmo período de 2014 (ou seja, 2.700.000 

desempregados a mais que em 2014). A perspectiva para o primeiro trimestre de 2016 é de 
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atingir os dois dígitos. Cresceu também a população desocupada, que chegou a quase oito 

milhões de pessoas, 23% a mais que no primeiro semestre de 2015. Disponível em:                                                       

< http://g1.globo.com/jornal-hoje/index.html.>Acesso em 19.fev.2016. 

Em 2009, no auge da crise econômica mundial, o emprego na indústria teve uma 

queda brusca de 5%. No ano seguinte o setor se recuperou um pouco (+3,4%), desde então, só 

baixas e 2015 fechou com a maior queda desde que o levantamento iniciou no ano de 2002. O 

Banco Central do Brasil – BACEN divulgou no dia 18 de fevereiro de 2016 que a economia 

Brasileira teve uma retração de 4,1% em suas atividades econômicas. Tal índice foi aferido 

pela IBCBR, uma agência mundial que avalia os riscos e desempenhos dos países. Assim, o 

Produto Interno Bruto – PIB terá uma queda de aproximadamente 4,5% assim que for 

divulgado no mês de março/2016, previu a agência.  

Assim, a Agência Stand and Pools que faz a avaliação dos riscos de investimentos 

em países desenvolvidos e subdesenvolvidos afirma que este escore é muito ruim para o país, 

que já teve sua nota rebaixada no ano retrasado e, novamente, terá uma avaliação mais baixa 

ainda em 2015, o que aumenta o risco Brasil e também o rebaixamento. A mesma agência 

afirma que o Brasil não sairá da crise que se instalou nos últimos dois anos e que o déficit 

público em 2015 e 2016 não tem como ser pago no ano subsequente. Assim, para retomar o 

crescimento e, consequentemente, investimentos, empregos e consumo, demorará alguns anos 

mais, visto que a curto prazo, não há indícios de recuperação. Disponível em:< 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/index.html.>Acesso em 19.fev.2016. 

O entendimento é o seguinte: Se uma indústria vende menos, “o empresário pisa no 

freio e reduz a produção”. Quando isso acontece, a fábrica precisa de menos trabalhadores 

devido ao fato de possuir pouca liquidez e,com menos dinheiro para pagar os salários dos 

empregados, o que gera as demissões. Em efeito cascata (ou dominó), segue a lógica para os 

demais agentes econômicos: Distribuidores, atacadistas e varejistas. “Nesse ambiente de 

baixo investimento, baixa perspectiva de consumo e produção em queda, as empresas acabam 

não contratando”, afirma (BOTELHO, Vinícius, pesquisador IBRE-FGV, 2016). Disponível 

em: <http://g1.globo.com/jornal-hoje/index.html.>Acesso em 19.fev.2016. 

Como se trata de um ciclo, o efeito boomerang também se dá ao final do ciclo, tendo 

como ponto de partido o consumidor. Se não há consumo ou o consumo diminuiu em 

decorrência do desemprego ou dos baixos salários, os agentes econômicos (indústria, 

distribuidores, atacadista e varejista) irão reduzir sua capacidade produtiva e, em outros casos, 

fechar filiais ou desligar máquinas e, consequentemente demitir trabalhadores por não estar 
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faturando (vendendo) e assim, a história se repete entre todos os envolvidos neste processo, 

conforme dito no parágrafo acima.  

A taxa de pessoas em busca de trabalho nas seis maiores regiões metropolitanas do 

Brasil subiu para 7,6%. Isso mostra que o desemprego aumentou de um mês para outro e foi a 

maior taxa para janeiro desde 2009 (IBGE, 2016). Cerca de um milhão e novecentas mil 

pessoas estão desempregadas nas seis regiões metropolitanas (Norte, Nordeste, Centro Oeste, 

Sudeste, Sul e Distrito Federal) analisadas pela pesquisa mensal de emprego do IBGE (2016). 

Tal dado é compatível com a população total dos estados de Roraima e de Tocantins somados. 

Os números divulgados mostram que além de ter menos gente com trabalho, o rendimento 

médio de quem está trabalhando reduziu bastante. Em janeiro de 2016 foi de R$ 2.242,00 o 

que representa uma queda na renda de 1,3% na comparação com dezembro de 2015. 

Comparando com janeiro de 2015 (um ano atrás, por exemplo), a redução é ainda maior, 

chegando a 7,4% (Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-

hoje/noticia/2016/02/desemprego-sobe-para-76-segundo-ibge.html>). Acesso em 26.fev.2016. 

Um outro  efeito da recessão brasileira é a dificuldade que o trabalhador 

desempregado tem para achar um novo emprego.  Oito meses é o tempo médio em que os 

brasileiros desempregados estão demorando para conseguir voltar ao mercado de trabalho. 

(Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, 2016). Esta afirmação foi do SPC Brasil após analisar 

os dados do IBGE. Cerca de 1,7 milhão de pessoas estavam à procura de um emprego no final 

de 2015. O tempo considerado aceitável para um desempregado encontrar um novo trabalho é 

de seis meses (Considerando que o seguro desemprego é pago por no máximo cinco meses, 

podendo ser 2,3 ou 4 meses, presume-se que à partir de então, o indivíduo ficará sem renda). 

Portanto, o período maior de oito meses sem emprego significa que as famílias vão ficar mais 

tempo com a renda menor, consumindo menos produtos e serviços e também em menor 

quantidade. 

Sonora Marcela Kawauti (2016), economista-chefe do SPC Brasil, analisa o círculo 

negativo q isso vai gerar com ainda mais aumento do desemprego: 

 

Os brasileiros eles tem uma dificuldade para se planejar financeiramente. Então a 

maioria das famílias não faz uma reserva econômica para um determinado 

imprevisto, como é o caso do desemprego. Então no momento em que um  dos 

trabalhadores ou membro da família fica desempregado o que se vê é que a família 

tem que ajustar o seu orçamento para baixo ou ficar inadimplente. E aí as coisas 

trabalham com efeito cadeia. Consumindo menos, a família vai dar faturamento 

menor para as empresas, que vão demitir mais e o desemprego aumenta. A gente 

tem um looping negativo que continua em vigor na economia. Disponível em:< 

http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2016/02/desempregados-demoram-8-

meses-em-media-para-conseguir-trabalho.html>. Acesso em 26.fev.2016. 

http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2016/02/desempregados-demoram-8-meses-em-media-para-conseguir-trabalho.html
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2016/02/desempregados-demoram-8-meses-em-media-para-conseguir-trabalho.html
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Este mesmo jornal informou no dia 04.jan.2016 (Disponível em:< 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/index.html.>Acesso em 04.jan.2016) que segundo o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE (2016) o número de 

trabalhadores demitidos no Brasil por causa da crise em 2015 foi superior a todos os 

empregos existentes nos shoppings centers do Brasil em 2015. Isso demonstra a redução no 

consumo e, consequentemente no produto interno bruto que é a soma de toda a produção e 

comercialização de bens e serviços em um país.   

Também relevante comentar é a alta taxa de inadimplência (o consumidor compra, 

mas não paga, o conhecido “calote” – quer por problemas econômicos e de finanças pessoais, 

quer por simplesmente não querer pagar) e também o montante de recursos que as esferas 

públicas (união, estado e municípios) deixam de arrecadar via tributos
64

 por conta do baixo 

consumo, reduzindo assim, os investimentos nas áreas básicas do Estado: Saúde, educação, 

segurança, lazer, transportes, saneamento básico dentre outros.  É unânime o pensamento dos 

economistas brasileiros que afirmam que o Brasil gasta muito e mal seus recursos e necessita 

de reformas administrativa, tributária e política urgentemente (conforme visto no capítulo de 

Re(Formas) Administrativas do Estado Brasileiro), e que o aumento de impostos, assim como 

a contribuição provisória sobre movimentações financeiras – CPMF não resolverão o 

problema. 

 

5.6 INDICADORES SOCIAIS DO BRASIL: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS ANOS DE 

2004 E 2014 

 

Os indicadores são obtidos à partir do fornecimento de dados e informações de órgãos 

oficiais como IBGE, SEI, dentre outros. O instrumento de orientação para a seleção dessas 

estatísticas é o Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas (PGIEG), tendo o IBGE 

como órgão coordenador, sempre introduzindo novas tecnologias traduzidas em informações 

em mapas, textos, tabelas e gráficos. Por sua abrangência e diversidade temática, passou a 

representar um dos mais relevantes repositórios de informações sobre a estrutura 

socioeconômica, histórica e cultural do Brasil. Além do IBGE, o Brasil conta com a SEI, 

entidades sindicais como o DIEESE, trabalhos científicos das Universidades, das instituições 

bancárias, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, da Federação das 

                                                 
64

 Impostos, taxas, empréstimos compulsórios e contribuição de melhoria, sendo os impostos a mais importante 

fonte de arrecadação - quer diretos ou indiretos 
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Indústrias de São Paulo – IFESP, da Fundação Getúlio Vargas – FGV, do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e centenas de outras instituições técnico-econômicas.  

O IBGE publicou em 04 de dezembro de 2015 uma pesquisa contendo a “síntese de 

indicadores sociais” do Brasil, com dados que mostram como a sociedade brasileira mudou em dez 

anos. Uma das mudanças mostra que menos da metade das famílias agora é formada pelo clássico 

padrão “marido e mulher com filhos”, com cerca de 43% em 2014. Em 2004, portanto há dez anos, 

51% das famílias tinham filhos (IBGE. 04.dez. 2015). 

Assim, outros modelos estão cada vez mais comuns. Hoje um em cada cinco casais 

(portanto 20%) optam por viver sem crianças no âmbito familiar. Mesmo quem escolhe ter filhos, 

tem menos filhos que teriam tempos atrás ou mesmo seus pais e avós tiveram. A taxa de 

fecundidade diminuiu muito em dez anos: Era de 2,14 filhos por mulher, agora é de 1,74, portanto 

uma redução de 18,6% (IBGE, dez, 2015).  

Outra mudança no retrato da família brasileira é o reconhecimento da importância da 

mulher, apontada como a pessoa de referência na casa em 15% dos lares. Há 11 anos, essa 

percepção era bem menor, ou seja, 3,6% em 2004 (IBGE, dez. 2015).  

Embora a participação da mulher no mercado de trabalho tenha aumentado 

consideravelmente, a dupla jornada não mudou nada. Há dez anos, nove em cada dez (portanto, 

90,7% em 2014) chegavam em casa e continuavam trabalhando em afazeres domésticos, como 

cuidar da casa, fazer comida, lavar e passar roupas, cuidar dos filhos, dentre outros e hoje é a 

mesma coisa. O grupo de mulheres, solteiras e sem filhos e que moram sozinhas também cresceu 

no Brasil, atingindo o percentual de 14,4% em 2014.  Uma respondente da pesquisa deu o seguinte 

relato: “Já vou comemorar em 2016, bodas de prata morando sozinha, a gente está mais de dois 

anos juntos, a gente se ama, mas cada um na sua casa e está dando super certo” (Disponível em: 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/12/ibge-publica-dados-da-pesquisa-de-

indicadores-sociais.html acesso em 05.dez.2015). 

Os temas selecionados – Aspectos demográficos, Grupos sociodemográficos, 

Educação, Trabalho, Distribuição de renda e Domicílios – estão articulados em torno do eixo 

das desigualdades sociais, que leva em consideração as dimensões espaço e tempo em seu 

tratamento. A principal fonte de informações da Síntese de Indicadores Sociais provém da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2014. Além disso, também utiliza 

informações do Censo Demográfico 2010, da Projeção da População do Brasil por Sexo e 

Idade 2014, da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE 2012 e da Pesquisa Nacional 

de Saúde 2013, realizados pelo IBGE, e estatísticas do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.  
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Assim e dito isso, a mostra da Síntese de Indicadores Sociais – SIS, demonstra uma 

análise das condições de vida da população brasileira durante o ano de 2015, que sistematiza 

um conjunto de informações sobre a realidade social do país, analisando os aspectos 

demográficos, grupos sociodemográficos (crianças e adolescentes, jovens, idosos e famílias), 

educação, trabalho, distribuição de renda e domicílios, conforme dito acima.  

Em relação ao rendimento, o estudo revela que houve diminuição da desigualdade de 

gênero na década. Em 2004, as mulheres ocupadas recebiam, em média, 70,0% do rendimento 

dos homens. Em 2014, essa relação passou para 74%. A maior diferença foi evidenciada entre 

mulheres em trabalhos informais, que recebiam em média 50% do rendimento daquelas em 

trabalhos formais. Entre os homens na mesma condição, a relação era de quase 60,0% (IBGE, 

dez. 2015).  

Apresenta-se logo abaixo, uma s de Indicadores Sociais – SIS referente aos aspectos 

demográficos; Grupos sociodemográficos; Educação; Trabalho e renda do Brasil, divulgado 

pelo IBGE em dez de 2015. 

 

5.6.1 Aspectos demográficos 

 

A taxa de fecundidade brasileira passou de 2,14 filhos por mulher em 2004 para 1,74 

em 2014, uma queda de 18,6%, conforme dito logo acima. A faixa etária de maior 

fecundidade em 2014 (taxa de fecundidade específica, ou seja, razão entre o número de filhos 

nascidos vivos no ano e o número de mulheres em cada grupo etário) era a das mulheres de 20 

a 24 anos (91,9 filhos por mil mulheres), correspondendo a 26,5% da fecundidade de 2014. 

Nesses dez anos, a fecundidade adolescente (de 15 a 19 anos) caiu de 78,8 para 60,5 filhos 

por mil mulheres, mas a participação deste grupo na fecundidade total permaneceu alta 

(17,4%).  

 

5.6.2 Grupos sociodemográficos 

 

Quando as três formas de saneamento (água, esgoto ou lixo) são inadequadas no 

domicílio de forma simultânea, há maior exposição da população ao risco de doenças. Em 

2014, esta situação foi observada para 9,6% das crianças e adolescentes com até 14 anos, 

sendo mais grave para as residentes no Norte (19,2%) e Nordeste (16,6%). A principal forma 

de inadequação foi por ausência de esgotamento sanitário via rede geral ou fossa séptica, que, 

em 2004, atingia 53,7% das crianças e adolescentes e diminuiu para 44,3% em 2014. 
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Quanto à educação, entre 2004 e 2014, aumentou de 59,3% para 67,0% a proporção de 

jovens de 15 a 17 anos que somente estudavam. Com isso, a proporção daqueles que 

estudavam e trabalhavam diminuiu de 22,6% para 17,3%. Já para o grupo de 15 a 29 anos, um 

em cada cinco jovens não frequentava escola nem trabalhava, sendo que essa proporção não 

variou de forma significativa em relação a 2004.   

Dentre os jovens de 15 a 29 anos que não trabalhavam e nem estudavam (20,0%), 

45,6% residiam no Norte ou Nordeste, 69,2% eram mulheres, sendo que 58,1% delas tinham 

filho, 62,9% eram negros ou pardos, 47,5% estavam na categoria de filho no domicílio e 

46,8% tinham ensino médio completo ou nível mais elevado. Além disso, 91,5% das 

mulheres nessa condição cuidavam de afazeres domésticos, dedicando, em média, 28,6 horas 

por semana. Entre os homens, a proporção era de 43,9%, dedicando, em média, 11,5 horas 

semanais. 

Entre 2004 e 2014, a proporção de idosos que eram aposentados e estavam ocupados 

na semana de referência caiu de 18,7% para 16,4%. A aposentadoria ou pensão foi a principal 

fonte do rendimento das pessoas de 60 anos ou mais de idade (66,4%), sendo que o trabalho 

também foi uma fonte importante (29,3%). 

O total de arranjos familiares e unipessoais passou de 56,4 milhões em 2004 para 70,2 

milhões em 2014. O arranjo familiar com parentesco mais comum foi o composto por casal 

com filhos, mas houve diminuição desse indicador: de 51,0% em 2004 para 42,9% em 2014, 

portanto uma redução de quase 10%. O arranjo formado por casal sem filhos se tornou o 

segundo em participação (de 14,7% para 19,9%), enquanto a proporção de arranjos formados 

por mulher sem cônjuge e com filhos perdeu representatividade (de 18,3% para 16,3%). No 

mesmo período, a participação percentual dos arranjos unipessoais aumentou de 10,0% para 

14,4%. 

Nos arranjos compostos por casal com filhos, diminuiu a proporção daqueles que 

tinham o homem como pessoa de referência, em relação ao total de arranjos com filhos, 

passando de 67,7% em 2004 para 54,9% em 2014, e aumentou para aqueles em que a mulher 

era indicada como a pessoa de referência, variando de 3,6% em 2004 para 15,1% em 2014. 

Este aumento relativo de arranjos em que a mulher era a pessoa de referência também foi 

notado nos arranjos formados por casal sem filhos residentes (3,4% em 2004 para 10,9% em 

2014). 

A proporção de pessoas de 25 a 34 anos que estavam na condição de filho no arranjo 

familiar (ou seja, moravam com ao menos um dos pais), chamada de geração canguru, passou 

de 21,2% em 2004 para 24,3% em 2014. O nível de ocupação da geração canguru foi de 
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76,2%, enquanto para as demais pessoas nessa faixa etária e que não viviam com os pais foi 

de 77,7%. As pessoas da geração canguru eram mais escolarizadas, pois 34,9% tinham ensino 

superior incompleto ou nível mais elevado; a média de anos de estudo foi de 10,7 anos; e 

13,6% ainda estudavam. Já para aqueles que não residiam com os pais, os indicadores 

mostraram valores mais baixos: 20,3% tinham ensino superior incompleto; a média de anos 

de estudos era de 9,7 anos; e 7,5% ainda estudavam. 

Já os casais com duplo rendimento e sem filhos, chamados casais DINC (a sigla, em 

inglês, significa double income no children), correspondiam a 4,3% dos casais em 2004, e, em 

2014, representavam 6,7%. Ao se comparar a participação dos casais DINC entre os casais 

sem filhos a proporção se eleva a 20,4% em 2014. 

 

5.6.3 Educação 

 

  As taxas de escolarização das crianças de 0 a 3 anos e de 4 e 5 anos de idade subiram 

de 13,4% e 61,5% em 2004 para 24,6% e 82,7% em 2014. Quanto a este indicador, não se 

sabe ao certo se é reflexo das políticas sociais incluisvas do Governo Luiz Inácio Lula da 

Silva, tido como democrático e voltado para as questões sociais. Observa-se, no entanto, um 

aumento médio de 15% das crianças frequentando a alfabetização e também o ensino 

primário. Houve melhorias na adequação da idade em todos os níveis educacionais analisados 

ao longo dos anos. A taxa de frequência escolar líquida (proporção de pessoas que frequentam 

o nível de ensino adequado à sua faixa etária) nos anos finais do ensino fundamental (do 6° ao 

9° ano), passou de 72,5% para 78,3% e, no ensino médio,aumentou de 49,40% para 58,6%. A 

taxa de conclusão do ensino médio (proporção de pessoas de 20 a 22 anos de idade que 

concluíram o ensino médio) passou de 45,5% em 2004 para 60,8% em 2014. A diferença 

dessa taxa entre homens e mulheres era de 12,0 pontos percentuais, sendo de 54,9% para 

homens e 66,9% para mulheres (IBGE, dez. 2015).  

A proporção dos estudantes de 18 a 24 anos de idade que frequentavam o ensino 

superior passou de 32,9% em 2004 para 58,5% em 2014, portanto mais de 25%. Do total de 

estudantes negros ou pardos dessa faixa etária, 45,5% cursavam o ensino superior em 2014, 

contra 16,7% em 2004. Para a população branca, essa proporção passou de 47,2% em 2004 

para 71,4% em 2014. Percebe-se que estes indicadores fizeram parte também das políticas 

educacionais do governo Lula, através das Cotas para negros, índios e pardos nos vestibulares 

e também no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEN, além de outras políticas como o 

PROUNI e o financiamento estudantil – PROUNI. Entretanto, o percentual de negros e 
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pardos no ensino superior em 2014 ainda era menor do que o percentual de brancos no ensino 

superior dez anos antes. 

Apesar dessa diferença em relação à cor ou raça, há tendência de democratização no 

acesso ao ensino superior. Em 2004, na rede pública, 1,2% dos estudantes de nível superior 

pertenciam ao quinto mais pobre de rendimento domiciliar per capita, passando a 7,6% em 

2014. Na rede privada, essa proporção passou de 0,6% para 3,4%. 

 

5.6.4 Trabalho 

Enquanto a população economicamente ativa – PEA (pessoas que estavam trabalhando 

ou procurando trabalho) de 16 a 24 anos caiu 11,7% em dez anos, houve expansão no grupo 

25 anos ou mais, mais acentuadamente no grupo de 50 anos ou mais (53,0%). A não 

participação dos jovens no mercado de trabalho pode ser vista como um investimento. A 

dinâmica da PEA de 16 a 24 anos nos últimos dez anos sugere que os jovens têm aumentado a 

participação no mercado de trabalho nos períodos de desaceleração econômica, numa 

tentativa de recompor o rendimento familiar. Mas isso não necessariamente significa 

ocupação, pois entre 2013 e 2014 houve um crescimento da PEA de 16 a 24 anos em 2,7%, 

mas a taxa de desocupação neste grupo saltou de 14,8% para 16,6%. De 2004 a 2014, o 

aumento da PEA na faixa de 50 anos ou mais de idade (53,0%) foi um pouco maior que a 

variação da população total nessa faixa etária, a PIA (52,2%), o que mostra maior participação 

no mercado de trabalho da população com idade mais avançada. Já o crescimento da 

população ocupada (54,3%) foi ainda maior que as variações da PEA e PIA. Foi nesse grupo 

etário que a taxa de desocupação teve a maior redução em dez anos (-25,6%) (IBGE, dez. 

2015).  

Embora a população não economicamente ativa seja majoritariamente feminina 

(69,4%), foi entre os homens que houve a maior variação (42,1%), quase o dobro da variação 

na PNEA feminina (22,7%). O crescimento da inserção feminina no mercado de trabalho 

também é evidenciado pela variação da população ocupada (21,9%), enquanto o aumento da 

população masculina foi de 16,3%. Em 2014, 90,7% das mulheres ocupadas realizavam 

afazeres domésticos e de cuidados, quadro semelhante ao de 2004 (91,3%), mostrando que a 

maior participação das mulheres no mercado de trabalho não implica numa substituição de 

trabalho.  

Em 2014, quatro milhões de mulheres de 16 anos ou mais de idade estavam 

desempregadas, uma redução de 10,9% em relação a 2004. Deste quantitativo, são as 

mulheres jovens que encontram maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho, sendo 
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que uma em cada cinco jovens está desocupada (20,8%), afirma o IBGE (2015). Apesar do 

maior desemprego feminino, houve melhora na qualidade do emprego. Na década, o número 

de ocupadas em trabalhos formais (empregados com carteira assinada, trabalhadores 

domésticos com carteira assinada, militares, funcionários públicos estatutários, trabalhadores 

por conta-própria e empregadores que contribuíam para a previdência social) cresceu 60,0%, 

enquanto na população masculina, essa variação foi de 43,6%. Em contrapartida, houve 

redução de 7,6% no contingente de ocupados em trabalhos informais. Esse crescimento da 

formalidade repercute no indicador de evolução do rendimento real, considerando que foram 

as mulheres que apresentaram os maiores ganhos na última década (34,2% contra 26,1%). 

No concernente à formalização do trabalho, entre 2004 e 2014, a proporção da 

população de 16 anos ou mais de idade ocupada em trabalhos formais aumentou de 45,7% 

para 57,7%. Apesar do avanço da taxa de formalização dos ocupados, as desigualdades 

regionais permanecem. A região Nordeste continua com a menor taxa (39,6%). A região Sul 

conta com 68,2% dos ocupados em trabalhos formais, uma variação de 29,4% em relação a 

2004. Em 2004, o percentual de brancos em trabalhos informais era 47,0%, enquanto entre os 

negros ou pardos o percentual era 62,7%. Em 2014, esses percentuais reduziram em 11,7 e 

14,3 pontos percentuais, respectivamente, mas revelam que parcela expressiva da população 

negra ou parda ainda está em trabalhos informais (48,4%).  

Já o rendimento médio real da população ocupada teve um aumento de 44,1% entre 

2004 e 2014, passando de R$ 1.197,00 para R$ 1.725,00. O aumento foi mais acentuado para 

a população em trabalhos informais (51,7%), principalmente no caso das mulheres. Em 2004, 

as mulheres ocupadas recebiam em média 70% do rendimento médio dos homens e, em 2014, 

essa relação passou para 74%. Em trabalhos formais, a desigualdade era menor (77%). A 

maior desigualdade de rendimentos foi evidenciada entre mulheres em trabalhos informais, 

que recebiam em média 50% do rendimento daquelas em trabalhos formais. Entre os homens 

na mesma condição, o percentual era quase 60,0%. 

 

5.6.5 Renda 

Este tópico interessa sobremaneira ao desenvolvimento deste trabalho, visto que o 

precedente do consumo é o poder aquisitivo, sendo que segundo preconia a teoria do 

consumidor a primeira e mais importante variável é a necessidade; Em segundo lugar, vem o 

poder aquisitivo; em terceiro lugar, o valor do bem e, por último, uma variável subjetiva que 

seria a escolha ou a preferência pessoal. Assim, o percentual do rendimento total apropriado 

pelos 10% com os maiores rendimentos equivalia a 4,3 vezes o percentual do rendimento total 
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apropriado pelos 40% com os menores rendimentos em 2004 e 3,1 vezes em 2014 – uma 

redução de 27,9%.  

Houve estagnação desta relação em períodos mais recentes, comportamento que 

reflete à estabilização dos ganhos relativos de rendimento nos 40% com os menores 

rendimentos nos últimos anos. Em 2004, esse grupo se apropriava de 10,6% do total dos 

rendimentos recebidos, percentual que alcança 13,1% em 2011 e 13,3% em 2014. A estrutura 

de rendimentos na PNAD, dividida em rendimentos do trabalho, de aposentadoria e pensão e 

outras fontes mudou pouco entre 2004 e 2014 para o total da população, tendo o primeiro 

como principal fonte (mais de 75% ou ¾ do rendimento domiciliar). No entanto, os 

rendimentos de outras fontes ganharam importância nas faixas de renda de até ¼ de salário 

mínimo e entre ¼ e ½ salário mínimo per capita. Na faixa de renda de até ¼ de salário 

mínimo, outras fontes passaram de 18,8% em 2004 para 38,0% em 2014. Para esses grupos na 

base da pirâmide, supõe-se que as outras fontes refiram-se às transferências governamentais, 

uma vez que os rendimentos provenientes de alugueis, bônus, aplicações financeiras, etc., que 

também as compõem, não são comuns aos estratos de mais baixa renda. 

As regiões Norte e Nordeste (sendo esta última onde se encontra o estado da Bahia e, 

por conseguinte, Vitória da Conquista) concentram as maiores proporções de pessoas que 

vivem com até ¼ de salário mínimo per capita. O indicador variou de 23,6% no Maranhão e 

21,5% em Alagoas a 2,2% em São Paulo e 1,4% em Santa Catarina em 2014. A proporção de 

pessoas nesta classe de rendimento era 17 vezes maior no Maranhão que em Santa Catarina 

(IBGE, 2015). 

Já no concernente à cor, a desigualdade de rendimentos segundo a cor ou raça da 

população historicamente atinge de forma mais desfavorável as pessoas de cor ou raça negra 

ou parda. Estes últimos representavam 76,0% das pessoas entre os 10% com os menores 

rendimentos e 17,4% no 1% com os maiores rendimentos, em 2014. Mesmo com o 

crescimento da proporção de pretos ou pardos no topo da distribuição (eram 12,5% em 2004), 

persiste uma grande diferença em relação àqueles que se declaram brancos, que eram quase 

80% no 1% mais rico da distribuição em 2014.  

 

5.6.6 Domicílios  

É entre os domicílios com menores rendimentos que há maior proporção daqueles 

excessivamente adensados, ou seja, com mais de três moradores por dormitório. No total de 

domicílios particulares permanentes, a proporção de domicílios excessivamente adensados 

caiu pela metade, recuando 3,2 pontos percentuais (p.p.) entre 2004 (6,4%) e 2014 (3,2%), 

sendo que, no 1º quinto de rendimento domiciliar per capita (20% mais pobres), a redução foi 

de 8,9 p.p, caindo de 18,6% em 2004 para 9,7% em 2014. Em 2014, 7,9% dos domicílios 
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particulares permanentes da região Norte estavam excessivamente adensados. A menor 

proporção foi registrada na região Sul (1,2%) (IBGE, 2015). 

Em 2014, 70,7% dos domicílios urbanos tinham acesso simultâneo aos três serviços 

de saneamento (esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo). As regiões 

Norte, Nordeste (Bahia-Vitória da Conquista) e Centro-Oeste partiram de uma proporção 

mais baixa de domicílios com acesso simultâneo aos três serviços (saneamento adequado) em 

2004, mas tiveram um crescimento maior no período. Entre 2004 e 2014, o Norte passou de 

10,2% para 22,9%, o Nordeste de 39,7% para 51,5%, o Centro-Oeste de 38,4% para 50,0%, 

o Sudeste de 87,3% para 90,5% e o Sul de 60,3% para 69,2%. 

Em 2004, 81,5% dos domicílios rurais possuíam iluminação elétrica. Em 2014, a 

proporção foi de 97,8%. A maior restrição ao acesso à energia elétrica entre os domicílios do 

meio rural encontra-se na região Norte (92,0%), contra 98,0% no Nordeste, 98,8% no Centro-

Oeste, 99,4% no Sudeste e 99,7% no Sul. Foi justamente na região Norte que houve o maior 

avanço desse indicador entre 2004 e 2014 (de 61,4% para 92,0%). 

Face ao exposto, o primeiro capítulo que hora se findou, procurou encontrar na 

história do Brasil, portanto no passado, alguns traços característicos a fim de tentar explicar o 

comportamento das pessoas nas áreas urbanas, fazendo um resgate desde o seu descobrimento 

(em 1500) até chegar aos dias atuais. Teve o objetivo de fazer uma retrospectiva do 

surgimento das cidades, da economia, dos povos e dos regimes de governo experimentados ao 

longo dos tempos. Também, partindo do geral para o específico, o capítulo trouxe uma 

retórica geográfica do município de V. da Conquista e região, a fim de avaliar e buscar 

relações entre a cultura citadina e suas relações socioeconômicas com o consumo em 

shoppings centers e também no mercado tradicional. Assim, e ao trazer a historiografia, 

pretendeu contextualizar o consumo nas cidades, entendendo sua cultura, hábitos e 

antecedentes históricos.  

Buscou-se também retratar a realidade brasileira através de alguns  Indicadores, 

fazendo uma comparação entre os anos de 2004 e 2014 para entender como as variáveis renda, 

escolaridade, domicílios dentre outras, impactam no comportamento do consumidor. Também, 

inquestionável foi descrever alguns dados da geografia física e humana e seus impactos na 

economia do município de Vitória da Conquista e, por meio dos aspectos demográficos e 

geográficos: população, localização, clima, relevo e temperatura. 

Tais indicadores econômicos e sociais conforme descritos acima são diretamente 

impactantes no emprego e, consequentemente no consumo, visto que com a retração da 

economia, muitas empresas fecham no Brasil, outras demitem e, em consequência disso se 
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reduz significativamente o consumo por falta de liquidez e renda, além de haver uma retração 

dos financiamentos por conta das agências de fomento, a exemplo do Banco do Nordeste, 

BNDS, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal (a realidade é que o País está muito 

endividado) e, também, há um recuo dos investidores nacionais e estrangeiros devido à falta 

de credibilidade e perspectivas de bons negócios. 

Será discutido a seguir, o terceiro capítulo intitulado Gestão Pública: (Re) Formas 

Administrativas do Estado Brasileiro e o Consumo – Reflexões Entre O Aparelho Estatal 

Ofertante, Regulador, Consumidor e as Relações entre: Consumo Público Versus Privado, 

Individual Versus Coletivo e Consumidor Versus Cidadão, com o objetivo de compreender os 

traços históricos da gestão estatal e o seu relacionamento com o consumidor, assim como as 

várias reformas realizadas a fim de inserir o Estado e as instituições na “nova ordem 

mundial”, tendo sempre como pano de fundo da discussão, o seu papel enquanto consumidor, 

ofertante de serviços e provedor de políticas públicas que visem à satisfação dos cidadãos, 

aqui entendidos também como consumidores dos serviços prestados pelo estado, a fim de 

buscar mecanismos de equacionar e convergir os interesses entre as partes 

envolvidas.Visando obter a satisfação dos cidadãos-cliente mediante a eficiência dos serviços 

prestados pelo Estado à sociedade, será abordado também no próximo capítulo, os modelos de 

gestão praticados no Brasil. 

Em relação ao perfil socioeconômico, a cidade de Vitória da Conquista não se 

distancia do padrão existente em outras cidades do país. Verifica-se, em sua parte mais central 

e sudeste, uma extensa área ocupada por residências horizontais e verticais, nas quais os 

indicadores socioeconômicos sugerem um padrão de vida associado às camadas média e alta 

da população. Os demais bairros, na medida em que se distanciam dessa grande área, vão 

progressivamente apresentando queda no padrão socioeconômico da população residente, 

atingido os piores índices nos bairros limítrofes do perímetro urbano, que acabam por formar 

extensas manchas de pobreza no território da cidade. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 – ESTÃO PÚBLICA: (RE) FORMAS ADMINISTRATIVAS DO 

ESTADO BRASILEIRO E O CONSUMO – REFLEXÕES ENTRE O APARELHO 

ESTATAL OFERTANTE, REGULADOR, CONSUMIDOR E AS RELAÇÕES 

ENTRE: CONSUMO PÚBLICO VERSUS PRIVADO, INDIVIDUAL VERSUS 
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COLETIVO E CONSUMIDOR VERSUS CIDADÃO  

 

Desde que um bom pensamento entra no nosso espírito, ele nos traz uma luz que nos 

faz ver uma quantidade de outras coisas, cuja existência nem sequer imaginávamos 

antes. 

 

                                                        (Assis Chateaubriand) 

 

 

Considerando as várias leituras empreendidas para delinear o escopo deste trabalho, 

em sua maioria paradoxal, embora complementares em dados instantes dedica-se inicialmente 

neste capítulo, em sua primeira seção, ao conceito, função e às concepções do Estado. 

Atenção especial também foi dada sobre a importância do Estado na sociedade, bem como as 

suas relações com o mercado, no concernente às questões econômicas, comerciais e políticas. 

Destacam-se também, os traços históricos da administração pública mundial e brasileira, com 

enfoque na transformação e reformas do aparelho estatal. Discute-se também, a reestruturação 

do setor público, apresentando propostas para modificar a sua dinâmica organizacional. 

De forma simples e objetiva, se discute o processo licitatório através das modalidades 

tomada de preços, concorrência, carta convite e pregão eletrônico, destacando o estado 

enquanto comprador e consumidor e as diferenças dele como processo de compra das 

empresas privadas e consumidores individuais. Ademais, esta seção tem como objetivo 

adicional mostrar o Estado enquanto regulador da economia e provedor do desenvolvimento 

econômico e das demandas da sociedade, assim como do estado de bem estar social, visto ser 

ele um agente transformador. Se discute também o Estado como ofertante e demandante dos 

bens e serviços da sociedade e suas relações com as instituições e cidadãos. Uma boa ênfase 

também é dada aos modelos de gestão do Estado e as principais mudanças políticas, sociais e 

econômicas dos últimos anos que têm contribuído para alcançar uma sociedade de 

consumidores e justiça social. 

Nesta proposta inicial, o capítulo está dividido em seis subseções ou tópicos: O 

Primeiro aborda o Conceito e Considerações Preliminares Sobre as Concepções do Estado, 

destacando conceitos importantes, resgate histórico da gestão pública entre os continentes e, 

principalmente no Brasil; O segundo aborda as Formas Básicas de Administrar o Estado: 

Administração Pública Patrimonialista; a Administração Pública Burocrática e, por fim, a 

Administração Pública Gerencial, fazendo o “apanhado” histórico dos modelos de gestão 

pública utilizados pelo Brasil no século XX. Já o terceiro discute O Estado Brasileiro e sua 

Participação Efetiva na Economia e Consumo e, como o nome sugere, estudar-se-á o Estado 

enquanto ente e agente econômico. O quarto tópico aborda  
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O Estado Enquanto Consumidor e Demandante dos Bens e Serviços no Mercado: 

Um Estudo Sobre Processo de Compras e Licitações Públicas No Brasil, abordando a tomada 

de preços, concorrência, carta convite e também o pregão eletrônico e presencial, além do 

portal comprasnet, onde o cidadão poderá acompanhar todos os passos de licitação e contrato 

do estado. O quinto capítulo discorre a respeito do liberalismo econômico no Brasil, que 

objetiva fazer uma correlação com o Estado Gerencialista e as várias reformas e contribuições 

do então presidente neoliberal, Fernando Henrique Cardoso através do Ministério da 

Administração e Reforma do Estado – MARE.O sexto e último capítulo versa sobre as várias 

formas de intervenção do Estado na economia, seja através dos órgãos de controle do 

consumidor a exemplo do PROCON, seja através das agências reguladoras, a e exemplo do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE que, em suma objetiva - em tese -

regular as relações do mercado (fortemente abaladas pós desestatizações e privatizações) com 

o intuito e proteger o cidadão, que de fato não ocorrer. 

Após uma breve explanação a respeito dos objetivos e também a formatação do 

capítulo, pode-se afirmar que a participação do estado enquanto produtor ou consumidor, têm 

uma implicação direta sobre a economia e, sobremaneira no consumo. É salutar para o 

entendimento desta tese pensar o estado também consumindor, arrecadador de tributos, 

ampliador da receita líquida das empresas, gerador de emprego e renda, dentre outros, que em 

tese se reverteria em investimentos sociais, assim como em bem estar e infraestruturais, nos 

remetendo no pensamento do walfere state. 

Os planos econômicos e reformas administrativas do estado brasileiro, ora facilitador 

e estimulador do consumo das famílias, ora, constituindo um entrave – conforme veremos nas 

subseções de (re)formas do Estado brasileiro e também nos modelos de gestão dos ex-

presidentes, a exemplo dos planos real e cruzado merece uma reflexão subliminar, afim de 

contextualizar o objeto de estudo. De toda e qualquer forma, direta ou indiretamente, no 

atacado ou no varejo, no graúdo ou no miúdo, a discussão do estado está intrinsicamente 

ligado ao consumo, empresas, cidadãos e consumidores quer de maneira local ou mesmo 

internacional, impactando na concepção e cultura da variável consumo, tema central deste 

trabalho. 

 

 

6.1 CONCEITO E CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE AS CONCEPÇÕES DO 

ESTADO 
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Percebe-se que o significado de Estado é bastante impreciso na ciência política, 

visto que é comum confundir-se Estado com governo, Estado-Nação ou país, regime político, 

ou mesmo com sistema econômico. Bobbio (1982) comenta que o Estado é uma parte da 

sociedade e uma estrutura política organizacional que se sobrepõe à sociedade ao mesmo 

tempo em que dela faz parte. Para ele, o pensamento político moderno de Hobbes a Hegel 

caracteriza-se pela constante tendência a considerar o Estado como sociedade política em 

relação ao estado de natureza como o momento supremo e definitivo da vida comum e 

coletiva do homem, ser racional como o resultado mais perfeito ou menos imperfeito daquele 

processo de racionalização dos instintos e dos interesses. 

Nesta tendência, Bobbio (1982, p. 19) afirma que o “Estado é concebido como 

produto da razão, ou como sociedade racional única, na qual o homem poderá ter uma vida 

conforme a razão, isto é, conforme a sua natureza”. Encontram-se e mesclam-se nesta 

perspectiva, tanto as teorias realistas, que descrevem o Estado tal como é, quanto as jus 

naturalistas que propõem modelos ideais de Estado, delineiam-no tal como deveria ser, a fim 

de realizar seu próprio fim. 

A racionalização do Estado ocorre mediante a utilização constante de um modelo 

dicotômico, podendo distinguir três variantes principais: o Estado em Hobbles e Rousseau, 

como negação radical e, portanto, como eliminação e inversão do estado de natureza; o 

Estado em Locke-Kant como conservação-regulamentação da sociedade natural e, portanto, 

não mais como alternativa, porém como realização verdadeira ou aperfeiçoamento em relação 

à fase que o procede; e, por fim, o Estado em Hegel, como conservação e superação da 

sociedade pré-estatal, no sentido de que ele é um momento novo e não apenas um 

aperfeiçoamento. Enquanto o Estado hobbesiano e rousseauniano exclui o estado de natureza, 

o Estado hegeleiano contém a sociedade civil, que é a historicização do estado de natureza ou 

sociedade natural dos jus naturalistas (BOBBIO, 1982). 

Engels (1884), adotando uma perspectiva histórica, definiu três principais formas 

através das quais o Estado surgiu: da dissolução das tribos e clãs, a exemplo de Atenas, 

surgindo dos antagonismos de classe; de Roma; e entre os germanos, a partir das conquistas 

de territórios estrangeiros. Neste sentido, Engels (1884, p. 326-327), conceitua Estado da 

seguinte forma: 

 

[...] o Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de 

fora para dentro; tampouco é a ‘realidade da ideia moral’ nem ‘a imagem e a 

realidade da razão’ como afirma Hegel. É, antes, um produto da sociedade quando 

esta chega a determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de que essa 

sociedade se enredou numa irremediável contradição com ela própria e está dividida 
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por antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que esses 

antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes não se devorem e 

não consumam a sociedade em uma luta estéril, faz-se necessário um poder colocado 

acima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites 

da ‘ordem’. Este poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela e dela se 

distanciando cada vez mais, é o Estado. 

 

Ferreira (1986) sugere que Estado é o conjunto dos poderes políticos de uma 

nação, governo; divisão territorial de certos países; nação ou sociedade politicamente 

organizada; organismo político administrativo que, como nação soberana ou divisão 

territorial, ocupa um território determinado. É dirigido por governo próprio e se constitui 

pessoa jurídica de direito público, internacionalmente reconhecido.  

 Ainda neste sentido, Souza (2001, p. 45) comenta: “Estado é um conjunto de 

instituições criadas, recriadas, reformadas e moldadas para administrar necessidades, conflitos 

e tensões dentro de um determinado território”, sendo estas variáveis essenciais na construção 

e no entendimento do conceito. Por ser um ente abstrato, se materializa por meio de 

instituições, que são a tríade dos poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, juntamente com 

as forças militares, governos subnacionais e a Administração Pública.   

Na concepção da mesma autora, todas essas instituições têm por finalidade 

equacionar os conflitos e tensões que são, por sua natureza, atribuições e responsabilidades 

das esferas públicas, da máquina que as mantém e dos seus diversos servidores. Bobbio 

(1985) complementa dizendo que, adicionalmente, pode-se pensar o Estado como a res 

publica, a coisa pública. Ou seja, como a propriedade coletiva de todos os cidadãos
65

, sendo, 

neste sentido, o espaço da propriedade pública e da cidadania
66

. 

Neste contexto, e considerando o redesenho do aparelho estatal, Fleury (1997a) 

aponta as funções principais do Estado: a) defesa do território e soberania nacionais; b) 

inserção vantajosa do país no cenário internacional; c) redução das disparidades regionais e 

das desigualdades entre os cidadãos; d) implementação de um modelo de desenvolvimento 

social e econômico. Tendo em vista tais funções, infere-se que a discussão não deve ser 

conduzida sob uma ótica reducionista, acirrando o debate técnico em torno de se ter mais ou 

menos Estado, ou de se ter um Estado regulador ou um Estado produtor e consumidor de 

                                                 
65

 O cidadão seria a figura jurídica de toda o indivíduo que vive na cidade e em sua definição moderna, todo 

indivíduo que nasce em um território (FLEURY, 1997a) .  
66

 Já a cidadania é definida como pratica dos direitos e deveres na vida diariamente, através do uso e consumo de 

bens e serviços públicos que devem ser garantidas pela administração pública que têm a obrigação de defender e 

promover (FLEURY, 1997a). 
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serviços e de bens públicos. É imprescindível ponderar quanto à capacidade do Estado em 

cumprir as suas funções. 

O mesmo autor da presente tese, Leite (2004), em sua dissertação de mestrado pela 

Universidade Federal da Bahia – UFBA aponta que no pós-guerra, percebeu-se que 

Administração Pública foi drasticamente afetada, a exemplo dos “desarranjos” institucionais 

que atingiriam as práticas de gestão. Neste novo cenário global, assiste-se cada vez mais a um 

processo de busca da qualidade, efetividade e por uma excelência contínua, tanto nas 

organizações brasileiras públicas como privadas de modo a atender às demandas e 

necessidades da sociedade, empresas, dos consumidores e cidadãos-cliente. De um lado, 

práticas gerenciais herdadas do passado parecem perder espaço em um mundo que exige 

padrões globais de adaptabilidade, eficiência e desempenho. Do outro, os modelos importados 

se esbarram em algumas das características impregnadas nos traços básicos da história e da 

cultura brasileira. 

Ademais, devido à globalização
67

, a busca pela eficiência e modernização tem 

mostrado que há necessidade de mudanças e rompimento de paradigmas e, com eles, 

pressupõe-se um diagnóstico de cenários e autoanálise. Se as organizações públicas 

ambicionam a mudança, é necessário que conheçam os traços de nossa história que irão impor 

restrições e aqueles que fortalecerão o processo de transformação. Assim sendo, serão 

apresentadas no decorrer desta seção, mais precisamente no próximo subtópico, as reformas 

realizadas na administração pública e os modelos ou formas de administrar o Estado a fim de 

atender com melhor efetividade entre o mercado, a sociedade e demais agentes econômicos. 

Presume-se, portanto, que se faz necessário recorrer às origens e retroceder na história para 

buscar nela elementos, conceitos e fatos capazes de elucidar problemas atuais, porque apesar 

do cenário globalizado e das rápidas mudanças, determinadas “características básicas”68 

tendem a se manter ao longo dos tempos em sistemas sociais do mundo inteiro (BRANDÃO, 

1991).  

Neste sentido, mudar o Estado não significa simplesmente virar a página da história 

sem atentar para todas as implicações políticas, econômicas, culturais e sociais que uma tarefa 

deste porte requer. É necessário reconhecer a complexidade que cerca a Administração 

Pública, visto que as transformações que acontecem na sociedade e no mercado estão 

                                                 
67

 O mais expoente geógrafo brasileiro, Milton Santos (1987) utiliza em seus trabalhos o termo “globalização 

perversa”. 
68

 Aquelas que perduram através dos tempos e que explicam a existência, hoje, de uma administração pública 

burocratizada, formal e centralizadora. 



326 

 

relacionadas às ações do Estado e vice-versa, seja ele como provedor de políticas sociais, 

interventor, regulador, produtor ou mesmo consumidor (LEITE, 2004). 

Por esta razão, desde os períodos de turbulência e caos, que mudanças, crises e 

reformas do Estado têm sido temas interligados e geradores de amplas e acirradas discussões. 

Em certa medida, as “crises” políticas, econômicas e sociais vêm servindo de justificativa 

para a implementação de reformas e estas últimas pré-requisitos para o surgimento de novas 

formas de gestão pública, ou seja, de proporcionar uma readequação dos elementos, formas, 

processos e estruturas definidas ou configuradas por motivações históricas: pragmáticas e 

ideológicas (BERNASIUK; DALCUL, 1999). 

Na concepção de Fleury (1997a), o Estado brasileiro apresentou três grandes 

reformas administrativas: a de 1936-38, que correspondeu ao projeto nacional-

desenvolvimentista, com a criação das burocracias de carreira daspianas, permitindo a 

centralização do poder político; a de 1967, que flexibilizou a administração pública e 

viabilizou a penetração empresarial do Estado na área econômica69, rompendo com os 

entraves burocráticos que cerceavam a expansão do capitalismo; e, por fim, a reforma 

administrativa gerencial. 

Na concepção de Souza (2001), houve no mundo ocidental três modelos relevantes 

de Administração Pública. O primeiro é o modelo norte-americano, mais voltado à 

competição, ao empreendedorismo individual e às associações locais. A administração 

pública sempre foi permeada por interesses particulares, sendo que os interesses públicos e 

privados sempre foram muito próximos e eminentes. O segundo modelo, que vai repercutir 

em todo o mundo, é o modelo europeu, o chamado Estado do Bem-Estar Social (Walfaire 

State). A administração e a burocracia pública são altamente maximizadas neste modelo. E o 

terceiro modelo foi aquele adotado na América Latina, quando, no início de sua implantação, 

o Governo chegou a ser praticamente o único condutor dos negócios públicos e privados, 

gerando o que se chama de Estado Desenvolvimentista. Do ponto de vista econômico, esse 

modelo se materializou e objetivou a substituição de importações e, do ponto de vista social, 

foi um modelo caracterizado por políticas extremamente ambíguas, instáveis, muitas delas 

populistas, corporativistas e clientelistas (SOUZA, 2001). 

 

                                                 
69

 Através do decreto-lei 200/67, que propunha reformular as bases da administração pública. 
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6.2 FORMAS BÁSICAS DE ADMINISTRAR O ESTADO 

 

Segundo Abrantes (apud BRESSER PEREIRA, 2000) e Pacheco (2002), partindo-

se de uma perspectiva histórica, verifica-se que a administração pública brasileira evoluiu por 

meio das reformas, através de três modelos básicos, ou formas de administrar o Estado: a 

Administração Pública Patrimonialista; a Administração Pública Burocrática e, por fim, a 

Administração Pública Gerencial. Estas três formas se sucedem e se complementam no 

tempo, sem que, qualquer uma delas seja inteiramente abandonada. Não se trata simplesmente 

de descartá-las, mas sim de considerar os aspectos em que estão superadas e as características 

que ainda se mantêm válidas e conjunturalmente funcionais, como formas de garantir 

efetividade à administração pública.  

 

6.2.1 Administração Patrimonialista  

 

Considerando que a colonização do Brasil foi feita pelos portugueses, e com ela a 

“importação” de determinados traços característicos e tradicionais daquela cultura, torna-se 

relevante comentar que o Estado em Portugal70 foi, durante muito tempo, o mais perfeito 

exemplo de sociedade tradicional, visto que, enquanto outros países da Europa estavam 

assentados no Feudalismo, Portugal já se diferenciava no regime patrimonialista e 

precocemente absolutista. Os demais países migraram dessa forma de domínio para o 

Feudalismo, ou conjugando os dois, e depois passaram para o capitalismo, enquanto Portugal 

ficou estagnado nesse Estado Patrimonialista. Daí originaram-se os traços históricos e cultuais 

que caracterizaram a administração pública brasileira (PINHO, 2001).  

Neste sentido, a história relata o nascimento de um aparelho administrativo do 

Estado com a Constituição de 1549, do 1º Governador Geral do Brasil, mediante uma 

filosofia centralizadora, regulamentadora e controladora, surgindo em seguida a Monarquia e 

com ela o primeiro estilo de gestão, o Patrimonialismo.  

Na Administração Patrimonialista pressupõe-se que o patrimônio e a gestão sejam do 

Estado, porém não é pública, na medida em que não visa ao interesse público. É a 

administração que confunde o patrimônio privado do príncipe e seus súditos, com o 

patrimônio público, o que significa uma situação em que não há distinção clara entre o que é 

                                                 
70

 A este respeito, Raymundo Faoro no livro “Os Donos do Poder” comenta que o Estado em Portugal atravessa 

o oceano e desembarca no Brasil. Quando o Brasil é formado, o que chega primeiro aqui é o Estado já pronto, 

depois, então, é que vai começar a ser criada uma sociedade. 
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público e o que é privado, o que é do reino e o que é do governante, o que é de todos e o que é 

do monarca.  

O aparelho do Estado, dentro do Patrimonialismo71,
 
é entendido como uma extensão 

do palácio soberano. Esta prática é típica dos Estados que antecederam o capitalismo 

industrial, mais particularmente das monarquias absolutas, e sobrevive nos regimes 

democráticos imperfeitos através do clientelismo (BRESSER PEREIRA, 2000; PINHO, 

2001; PACHECO, 2002). 

Pacheco (2002) afirma ainda que, no Patrimonialismo, os suseranos possuem 

“status” de nobreza real. Os cargos são considerados prebendas, ou seja, ocupação funcional 

rendosa e de pouco trabalho. A res publica não é diferenciada das res principis. Em 

consequência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. Neste 

sistema, a ideia de cidadania não é trabalhada nem evolui, uma vez que o Estado é 

concentrador. Qualquer coisa que venha é sempre através dele, como doação, e essa prática 

atravessa os séculos72
. Porém, no momento em que o Capitalismo e a democracia se tornam 

dominantes, o mercado e a sociedade civil passam a se distinguir do Estado. Neste novo 

momento histórico, a administração patrimonialista torna-se uma excrescência inaceitável, 

culminando com o surgimento de um novo modelo de gestão pública: a Burocracia. 

 

6.2.2 Administração Pública Burocrática 

 

Em se tratando do termo burocracia, faz-se necessário uma breve reflexão acerca da 

abordagem estruturalista, a fim de contextualizar o tema em questão.  Dividida em Teoria da 

Burocracia e Teoria Estruturalista, culmina com o sentimento de equidade nas relações de 

trabalho em reação às práticas injustas, parciais, pessoais, informais e tendenciosas que 

marcaram a gênese da Revolução Industrial.  

                                                 
71

 Simon Schwartzman apud Pinho (2001) comenta que no final da década de 80 ainda existe o 

neopatrimonialismo no Brasil, ou seja, que apesar de todo o avanço tecnológico e industrial, as bases políticas 

ainda são muito arcaicas. A concepção teórica, ideológica, epistemológica que forma o Estado é ainda muito 

pobre, é a de um Estado ainda centralizador, extremamente autoritário, mesmo nos momentos em que ele parece 

democrático. Ainda neste sentido, não é raro de encontrar mesmo que camuflados, estilos de gestão –

principalmente no interior de alguns estados nordestinos – voltados para o patrimonialismo, quando, o desvio e a 

corrupção são práticas tão comuns que acaba se incorporando involuntariamente ao estilo de gestão, e se 

tornando uma praxe (PINHO, 2001). 
72

 Um exemplo disso é a legislação trabalhista e a contribuição sindical do nosso país, que não resulta de lutas 

populares, da organização da sociedade, mas de uma concessão do Estado – durante o Governo de Getúlio 

Vargas, mediante a tutela do Estado populista, centralizador e poderoso. 
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Apelidada por “invenção social”, teve como finalidade organizar e dirigir 

formalmente e eficientemente as empresas – tanto públicas como privadas, nos sistemas 

capitalista ou socialista –, alastrando-se, tempestivamente, por todos os tipos de organizações 

humanas, em especial as repartições governamentais, religiosas – principalmente a católica – 

e militares. Coincidiu com o despontar do Capitalismo e do Estado liberal, ilustrado pelo 

aparecimento do Estado-nação e pela divulgação da ética protestante no trabalho.  

A Teoria da Burocracia teve como principal teórico Max Weber
73

, preconizado como 

“imortal” conhecedor do Estado Moderno, da história e das religiões. O termo “burocracia”, 

segundo Weber (1947) visa, em sua concepção, a uma organização eficiente por excelência, 

visto que detalha nas minúcias como as coisas deverão ser feitas a exemplo das rotinas de 

controle da produção e o chek-list. Para o referido autor (1947), a burocracia se resume à 

previsibilidade do funcionamento a situações desejadas, que conduzam à máxima eficiência, 

trazendo em seu bojo as seguintes características: caráter legal das normas e regulamentos; 

caráter formal das comunicações; caráter racional e divisão do trabalho; rotinas, normas e 

procedimentos estandardizados; competência técnica e meritocrática; especialização da 

administração que é separada da propriedade; e completa previsibilidade do funcionamento da 

organização.  

Reportando-se à esfera estatal, Bresser Pereira (1995) coloca que a reforma 

burocrática foi um grande avanço ao romper com o patrimonialismo e estabelecer as bases 

para o surgimento da administração profissional.  

Criou as instituições necessárias à racionalização burocrática, porém se caracterizou 

como reforma fora do tempo74, em um momento em que o desenvolvimento tecnológico 

tornava-se acelerado, os modelos de gestão e as abordagens contemporâneas da administração 

pública e privada tomavam maior escopo e o Estado assumia papéis crescentes na área 

econômica e social.  

                                                 
73

Autor da Ética Protestante do Trabalho, Weber afirmou que o trabalho dignifica a Deus, o que defendeu o 

dízimo, a acumulação de riqueza e a poupança, assim como a felicidade se encontra em servir a Deus e 

nasvocações religiosos, sendo que o consumo conspícuo foi libertado. 
74

 Aconteceu no Brasil, em 1930, enquanto já havia ocorrido na Europa desde a segunda metade do século XIX, 

nos quadros do liberalismo, mas não da democracia. No concernente à Administração Pública, a Burocracia 

surgiu como forma de defender a coisa pública e combater a corrupção e o nepotismo, práticas comumente 

exercidas no sistema patrimonialista. É aquela baseada em um serviço civil profissional e marca a transição para 

a dominação racional-legal weberiana e no universalismo de procedimentos administrativos expresso em normas 

rígidas, representando um momento fundamental do processo histórico de racionalização burocrática.  
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Weber afirma que a sociedade moderna é movida pelo império da racionalidade 

capitalista ou socialista, sendo necessário haver uma nova forma de dominação75 que não seja 

nem tradicional nem a carismática, mas a burocrática legal, onde tudo é regido e definido pela 

lei e pela razão.  

A este respeito, Osborne e Gaebler apud Machado (2001, p. 16) afirmam que o mal 

desse modelo é que os governos, ao se fecharem em si mesmos, tornaram-se ineficazes, 

corporativos e se afastaram das demandas dos cidadãos-cliente, ficando no mundo inteiro 

como uma entidade à revelia, gerando no cidadão a sensação do “eu aqui, o governo lá”. 

Este equívoco, entretanto, não se revelou determinante na época do surgimento da 

administração pública burocrática, porque os serviços do Estado eram restritos, face ao 

tamanho da população, articulação da sociedade organizada e das demandas da sociedade 

civil, visto que o Estado limitava-se a manter a ordem, administrar a justiça e a garantir os 

contratos e a propriedade.  

Ademais, delineava-se uma desconfiança prévia dos administradores públicos e dos 

cidadãos que a eles dirigem demandas, pregando que constantemente seriam necessários 

controles rígidos dos processos, a fim de conter os privilégios, a exemplo de tráfego de 

influências e demais assuntos que dizem respeito ao aparato estatal, como, por exemplo, no 

concurso público, nos processos de licitação compras e armazenamento, no atendimento a 

demandas e, principalmente, nas atividades inerentes ao erário público. Em consequência, o 

Estado volta-se para si mesmo, ou seja, para as atividades meio, perdendo a noção de sua 

missão básica, que é servir à sociedade, oferecendo produtos e serviços aos consumidores -

cidadãos- (BERNASIUK; DALCUL, 1999; PACHECO, 2002).  

Osborne e Gaebler apud Machado (2001) registrou, com destaque, que o governo da 

era industrial se caracterizava pela burocracia centralizada, administração hierárquica, excesso 

de normas e regulamentos e serviços padronizados. Tratava-se, então, de um Estado 

                                                 
75

 As formas de dominação correspondem às formas de autoridade – poder institucionalizado e oficializado – e 

esta, quando aceita se legitima. Neste sentido, Weber propôs três tipos de autoridades legítimas: tradicional, 

carismática e racional ou burocrática. A primeira é típica da sociedade patriarcal, quando os subordinados 

aceitam as ordens dos superiores como justificadas, porque essa sempre foi a maneira pela qual as coisas foram 

feitas, de forma conservadora, advinda de herança e irracional, sendo o domínio patriarcal do pai da família, do 

chefe do clã. Assume duas formas de aparato administrativo: a patrimonial e a feudal. Quanto à carismática, o 

líder exerce influência da sua personalidade. A palavra-chave deste construto é o carisma, termo usado no 

sentido de dom gratuito da Divindade, Estado e graça. É aplicável a líderes políticos, religiosos, adquirindo 

características revolucionárias, porém de natureza instável. Não pode ser delegado e nem é recebido em herança, 

como na tradicional. Já na autoridade legal, os subordinados ou colaboradores aceitam as ordens porque 

concordam com um conjunto de preceitos ou normas que consideram legítimos e dos quais deriva o comando. 

Baseia-se no fato de que as leis podem ser promulgadas e regulamentadas livremente por procedimentos formais 

e corretos. A obediência não se deriva de pessoas em si - qualidades pessoais, excepcionais ou tradição –, mas de 

um conjunto de regras e regulamentos legais previamente estabelecidas. 
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monopolista, centralizador e inchado. Os governos burocráticos, lentos, pesados e lineares por 

natureza, começavam a ficar, cada vez mais, inadequados e ineficientes para atender – 

eficazmente – às demandas da população que consume produtos e serviços do tipo: 

infraestutura física, segurança, educação, saúde , dentre outros. 

Para Albuquerque apud Bresser Pereira (1996, p. 7-8), o diagnóstico da rigidez e 

ineficiência da máquina administrativa do Estado brasileiro apresenta uma lista de problemas 

históricos, ocasionando uma disfuncional idade geral do Estado, são eles: 

 

a) a persistência do patrimonialismo [...]; b) alternância, na sua trajetória histórica, 

de ciclos abertos e fechados, os primeiros involuindo para o populismo e para a 

ruptura institucional que inaugura os segundos, autoritários e repressivos; c) a 

natureza clientelista das relações do Estado com a sociedade, caracterizando a 

concessão estatal, a grupos sociais cada vez mais amplos e variados, de favores, 

privilégios e benesses; d) a tendência para o gigantismo do Estado, que também é 

consequência da extensão territorial do Brasil [...]; e) a ausência de uma visão de 

sociedade, de um projeto de desenvolvimento explícito e a perda da função 

modernizadora do Estado como agente de transformação social ordenada e 

politicamente consentida; f) o esgotamento de seus mecanismos de financiamento e 

a ineficiência e o desperdício no uso dos recursos públicos [...]. 

 

A fim de entender o processo de transição entre a Burocracia e o Gerencialismo, 

Pinho (2001) afirma que, nos dias atuais, o que se discute é uma redefinição do Estado, no 

sentido de contestar esta disfuncionalidade, uma vez que as boas estruturas burocráticas têm 

que continuar acontecendo, a exemplo de alguns mecanismos de controle financeiro e da 

realização do concurso público. Só que agora, nesse contexto geral de crise, clama-se também 

por um Estado gerencial e mais pró-ativo, onde se busca a eficiência e passa a ser um norte, 

um objetivo, o que era antes uma característica apenas da empresa privada. No bojo desse 

novo Estado que está sendo criado, há uma redefinição desses parâmetros weberianos que 

teriam que ser conjugados a um parâmetro gerencialista de busca de eficiência e capacitação, 

tudo dentro de um contexto de redução do Estado: mais compacto, mais enxuto e mais 

eficiente.  

As mudanças têm dinâmicas incessantes, pautadas pela riqueza de informações, 

através da Internet e da explosão das atividades cognitivas. Transformar burocracias públicas 

em governos empreendedores, produtivos e eficientes tem uma relação estreita com um 

recente fenômeno mundial: o ceticismo do cidadão sobre a capacidade do Estado em 

administrar a sociedade e satisfazer suas demandas sociais. A literatura pertinente ao assunto 

que partilha do pensamento neoliberal, a exemplo de Osborne e Gaebler (1992) e Pacheco 

(2002), comenta que o paradigma gerencial contemporâneo se fundamenta em um novo perfil 

para as organizações públicas, baseada em instituições enxutas, flexíveis, diferenciadas, 
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horizontalizadas em suas estruturas, descentralizadas76, criativas, eficazes, interativas que 

trabalhem em parcerias, voltadas às necessidades do cidadão-cliente, em permanente evolução 

inovadoras e capazes de aprender e se adaptar rapidamente às novas formas de ação, quando 

as condições mudam.  

Por todas estas razões, clamou-se pelo surgimento de um outro tipo de 

administração pública, neste caso a gerencial, que se focaliza no interesse da coletividade e 

com as demandas do cidadão-cliente e não com o aparato estatal (BRESSER 

PEREIRA,1997b; PACHECO, 2002). Assim, a meta da “reinvenção” ou do gerencialismo é 

contrapor-se à ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional, mudando 

definitivamente a forma de como funciona o governo (OSBORNE; GAEBLER, 1992). 

  

6.2.3 Administração Gerencial  

 

Analisando primeiramente o panorama mundial, percebe-se, portanto, neste início de 

século XXI, um ambiente caracterizado por um ritmo contínuo e acelerado de transformações, 

em que a mudança é uma rotina inevitável na vida das pessoas e nas organizações – tanto 

públicas como privadas – as quais devam se adaptar e no tempo certo. Neste contexto, surge o 

paradigma “pós-burocrático” ou “gerencial”, com foco nas perspectivas do cidadão-cliente, 

voltado para os resultados ao invés de processos internos, aumento da eficácia e melhoria da 

qualidade dos serviços. Utiliza-se para isso o empreendedorismo77 e as táticas de 

planejamento estratégico – a exemplo da capacidade de interação com o macro-ambiente, pro 

atividade, antevisão, agilidade e flexibilidade para adaptar-se às mudanças externas.  

                                                 
76

 Para Osborne e Gaebler (1992), o “X” do problema da administração pública é: caso descentralizada em 

excesso, a corrupção campeia e, centralizada demais, a administração torna-se engessada. Para o autor, a saída 

deste impasse é reforçar a consistência dos valores, dos propósitos dos servidores. 
77

 Na concepção de Kirzner apud Dornelas (2002, p.19), “empreendedor é aquele que cria um equilíbrio, 

encontrando uma posição clara e positiva em um ambiente de caos e turbulência, identificando as oportunidades 

na ordem presente”. Para Schumpeter apud Chér (2002, p.15), “é aquele que destrói a ordem econômica 

existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação das novas formas de organização ou pela 

exploração de novos recursos e materiais”. Chér (2002) complementa dizendo que “Empreendedorismo envolve 

uma atitude pessoal ou coletiva de inquietação, ousadia e proatividade, que fornece aos sujeitos a possibilidade 

de autoria nas diferentes modalidades de carreiras profissionais”. Formar empreendedores é equipar aqueles que 

visam a transformar a sua realidade e encontrar o seu talento. Osborne (1992) destacou alguns princípios básicos 

a serem seguidos por um governo empreendedor: Aquele que transfere recursos de setores menos produtivos 

para setores mais produtivos. Este modelo é denominado empresarial/empreendedor e busca adequar o Estado à 

Era da Informação. Baseia-se em dez princípios, dentre os quais o do governo catalisador (redefinição do papel 

de provedor direto para promotor), o do governo competitivo (competição versus monopólio, e não público 

versus privado), o do governo da comunidade (transferência de responsabilidades da burocracia para o cidadão), 

o do governo orientado por missões e resultados (aí está a administração customer-oriented, que muda o 

enfoque das regras para os resultados) e o do governo voltado para clientes (servir ao cidadão com qualidade e 

ênfase no controle social). 
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Reinventar o Governo, Reforma do Setor Público, Reforma Administrativa ou 

Gerencial, Nova Gestão Pública, ou mesmo, reestruturação produtiva do Estado capitalista, os 

termos são vários, mas o fato é que, hoje, está em curso no mundo inteiro, um processo de 

profunda reestruturação do setor público. Segundo Osborne e Gaebler (1992), não se trata de 

um processo meramente ideológico, pois a maioria dos países está diante das mesmas 

pressões fundamentais78 na direção de mudanças. Por outro lado, as demandas sociais, 

mediante um mudo globalizado, estão mudando rapidamente e novas necessidades estão 

surgindo. Está havendo uma fragmentação da sociedade em centenas de grupos de interesses - 

ou grupos lobistas – e isto está gerando demandas bem diferentes das de dez ou quinze anos 

atrás.    

Bresser Pereira (1997b) coloca que a Reforma Gerencial teve início a partir dos anos 

80 e tem sido o modelo que vem dando forma às reformas da administração pública nos 

países da OCDE79, principalmente Reino Unido, Europa Oriental, países escandinavos, além 

de outros países anglo-saxões, como Austrália e Nova Zelândia. Considerada a segunda 

grande reforma administrativa nos quadros do sistema capitalista, se estendeu para os EUA e 

alguns países da América Latina, a exemplo da Argentina e Brasil80, nos anos 90.  

É importante salientar, contudo, que Santos e colaboradores (2004) contestam esta 

informação, afirmando que o Chile, na gestão do general Pinochet, experimentou esta 

proposta de conteúdo neoclássico no ano de 1973, através dos trabalhos de Friedman, sendo, 

segundo estes autores, o país pioneiro a implantar a Reforma Gerencial. A fim de elucidar este 

processo, serão destacadas as reformas empreendidas nos principais países, a exemplo de 

EUA, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra, Austrália e França visto que as nações ditas 

“subdesenvolvidas” se espelharam nos países pioneiros, ditos “vitrines” da reforma.  

A Nova Zelândia é o grande espelho das reformas gerencialistas; em segundo lugar, a 

Inglaterra; vindo a seguir a Austrália, Estados Unidos e o Canadá, afirma Souza (2001). Há, 

segundo a autora, uma crise do Estado e é necessário inspirar nestes países em que essas 

reformas estão acontecendo.  

                                                 
78

 Pressões do macroambiente, a exemplo de: globalização financeira, a integração de mercados, privatizações e 

terceirizações, os novos valores culturais, a insatisfação dos cidadãos, a crise fiscal, a revolução tecnológica da 

informática e das comunicações, a ascensão de uma sociedade civil organizada, o crescimento em escala dos 

problemas, tornando muito mais difícil a ação do governo. 
79

 Organização Econômica dos Países Desenvolvidos. 
80

 Implantada no Brasil em 1995 na primeira gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a partir da 

transformação da antiga Secretaria da Administração Federal da Presidência da República. Esteve à frente da 

reforma o então Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), Luiz Carlos Bresser Pereira. 
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Nos EUA, a ideia nasceu em 1994, no livro de Osborne e Gaebler
81

 (1994), 

Reinventando o Governo, no qual os autores, inspirados nos economistas clássicos, a exemplo 

de Jean Baptiste Say, Joseph Schumpeter e Richard Chantilon, exploram a ideia do governo 

empreendedor (GOMES, 2006). Na ocasião, foram diagnosticados os principais obstáculos à 

implementação deste modelo: excessivo monopólio estatal; alto grau de burocratização; falta 

de incentivos para o sucesso e a impunidade nos casos de fracasso; além da ausência de 

mecanismos que encorajem processos criativos inovadores (MONTEIRO, 1998). 

Segundo Machado (2001, p. 13-14) e Osborne e Gaebler (1994), o escopo dessa 

grande reforma da máquina administrativa governamental americana se concentrou em quatro 

princípios básicos: 1) Redução da burocratização e papelada desnecessária; 2) Focalização no 

consumidor com priorização das necessidades; 3) Empowerment: “empoderamento”, ou 

delegação de poder; 4) Otimização e racionalização da ação governamental. 

Estes mesmos autores postulam que a Nova Zelândia abrigou a reforma mais radical 

feita até hoje no mundo. Tão radical que até a própria polícia foi terceirizada. O jogo foi 

descentralizar o controle para aumentar a eficiência gerencial na ponta, visando atender às 

demandas dos cidadãos. Machado (2001), citando Osborne e Gaebler, diz que a questão 

principal não é saber se o serviço vai ser feito pelo mercado ou pelo governo. Para ele, o 

principal é gerar concorrência para reduzir custos e aumentar a qualidade. Estas mudanças se 

deram devido a uma atmosfera de insatisfação em direção a tudo que é público, ou seja, uma 

insatisfação generalizada no sentido dos serviços oferecidos pelo Administrações federal, 

estaduais, regionais e locais.  

Na Inglaterra, cuja administração pública é marcada pela nítida separação entre 

administração e política, sendo que a mais profunda reforma começou no final dos anos 70, 

com Margareth Thatcher, num contexto caracterizado pelo alto custo da máquina pública e 

pela baixa eficiência dos serviços prestados. O processo gerencial iniciou com a redução de 

quadros de servidores e a privatização, para em seguida buscar a melhoria da qualidade no 

serviço público
82

 e aumento da eficiência, ou seja, fazer mais com menos.  

 O ponto culminante deste processo se deu com a implementação do programa de 

melhoria dos padrões de prestação do serviço público, denominado Citizen's Charter, baseado 

no incentivo à competitividade e com remuneração atrelada ao desempenho. Prevê a 

realização de auditorias para avaliar a “performance” nos serviços prestados, divulgando os 

resultados obtidos. 

                                                 
81

 Osborne foi o principal assessor do Governo Clinton, quando liderou um dos mais importantes programas, o 

National Perfomance Review. 
82

 Organizações púbicas brasileiras (administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas ou 

sociedades de economia mista) dos níveis federal, estadual e municipal, dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 
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O Estado à francesa fortalece a lógica burocrática, privilegiando os controles, porém 

com indícios de flexibilidade. A sua reforma, segundo Monteiro (1998, p. 2) previu os 

seguintes objetivos: definir o novo papel do Estado, focalizando parcerias com o setor 

privado; descentralizar competências e integração com a União Européia; focalizar o cidadão; 

reforma do Estado Central, a quem deve caber as funções de regulação e delegação de 

responsabilidades; renovar: gestão de recursos humanos e orçamentária; transferir atividades 

para níveis locais, mediante desconcentração; descentralização e contratualização das 

atividades dos órgãos públicos para torná-los mais eficientes e eficazes, melhorando, assim, o 

atendimento ao usuário.  

Como visto, este novo modelo, doutrina ou ideologia administrativa, denominado 

gerencialismo, sugere que quanto menos o governo interferir, melhor, confirmando a 

tendência neoliberal do Estado mínimo. Para cumprir essa agenda, os países da América 

Latina precisam de uma pauta de políticas muito parecidas com os países do OCDE, voltadas 

para a diminuição das funções e gastos governamentais, conforme comentado anteriormente 

neste capítulo.  

Na Argentina, por exemplo, as ações se configuram da seguinte forma: privatização de 

empresas; descentralização de funções para jurisdições locais; desregulamentação da 

atividade econômica e social; quebra de monopólios na produção econômica estatal; redução 

do aparelho estatal e redução generalizada de quadros de funcionários públicos (OSLAK apud 

MONTEIRO, 1998, p. 4).  

Para viabilizar as reformas e dotar o Estado de eficiência e competição administrada, 

Osborne e Gaebler (1992) ratificam as tendências emergentes de gestão pública nos países 

desenvolvidos e aqueles da América Latina, desenvolvendo uma concepção inédita de que é 

preciso fazer uma “engenharia genética do DNA do Estado”. Esta metáfora representa o 

contexto dos traços históricos da Administração Pública como a herança de modelos 

tradicionais, conforme destacados na parte inicial deste capítulo. Ele vê as organizações 

públicas como um organismo vivo, a exemplo do pensamento da Teoria Sistêmica, complexo, 

com sistemas de adaptação que vive, cresce, muda com o tempo e que, até mesmo, pode 

morrer.  

Osborne e Gaebler (1992, p. 18-25), alguns aspectos essenciais devem ser observados 

para o sucesso dessa operação de engenharia genética: a soberania da legislação; um poder 

judiciário independente; a transparência de orçamentos, compras e contratações; uma boa 

auditoria; o combate à corrupção e mão de obra treinada e capacitada. Neste sentido, comenta 

que existem cinco estratégias para modificar o DNA dos governos burocráticos, que são: 
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Core Strategy - Estratégia da substância;  

Consequence Strategy – Estratégia das consequências de desempenho.  Osborne e Gaebler 

(1992, p. 19) sugerem que o setor público pode cobrar por um serviço ao cidadão-cliente, 

competindo com o setor privado, pois, dessa forma, pode-se melhorar o próprio serviço e 

atingir a autosustentação. O cerne da questão seria então: utilizar incentivos positivos e 

negativos para gerar resultados, estabelecendo de alguma forma, a competição (MACHADO, 

2001, p. 21).        

Costomer Strategy – Estratégia do cliente. Prioridade total para o consumidor ou cliente-

cidadão. Possibilitar que o controle seja realizado pelos clientes e os serviços das 

organizações governamentais sejam escolhidos e avaliados também por eles.  Este seria o 

próximo passo do Estado: agir em parceria com a cidadania organizada, conviver com esta 

força que está nascendo da sociedade. Agora, há uma nova forma de auscultar os 

consumidores, de ouvir, de deixar que os consumidores interfiram no trabalho do próprio 

Estado, com suas queixas, sugestões e controles.  

Control Strategy – Estratégia do controle.  

Culture Strategy – Estratégia da cultura. Redesenho de valores, normas, hábitos, atitudes e 

expectativas dos servidores. Propósitos, incentivos, sistemas de prestação de contas/controle, 

estruturas de poder, “empowerment” do cidadão-cliente.  

Em se tratando do Brasil, Fleury (1997b) comenta que a reforma gerencial é açodada 

pela necessidade da estabilização econômica e pelo resgate da dívida social. Assim, impõe-se 

a revisão do papel do Estado e sua rearticulação com a sociedade. Fazendo uma transição de 

um Estado produtor para um Estado gerencial e regulador, a administração pública gerencial 

teve seus princípios consistentes no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado83, de 

1995, que veio a ser chamada de “reforma administrativa”.  

Constituiu-se, portanto, em um quadro teórico e uma prática administrativa que 

visava modernizar o Estado e a tornar sua administração pública com maior efetividade, 

voltada para o cidadão-cliente. Com o lema de Estado democrático e eficiente, buscou 

financiar os serviços sociais, de pesquisa científica e ao mesmo tempo, agir como capacitador 

ou enabler da competitividade das empresas privadas. Objetivou, também, um Estado mais 

forte e voltado para atender às demandas sociais, tendo como estratégias a competição 

administrada para controlar as atividades descentralizadas do Estado. Coloca, ainda, que a 

                                                 
83

 Com a finalidade de orientar a ação reformadora do governo, tomado como base, as experiências recentes em 

países da OCDE – Organização Econômica dos Países Desenvolvidos. Principalmente o Reino Unido, onde se 

implantava a segunda grande reforma administrativa da história do capitalismo: depois da reforma burocrática do 

século passado, a reforma gerencial no final deste século. 
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competição administrada ou a criação de quase mercados servia para controlar as atividades 

descentralizadas do Estado. 

Souza (2001) comenta que as reformas do primeiro estágio, no concernente à 

desregulamentação e privatização, se polarizam entre a população, tendo um viés ideológico. 

Já as propostas de reformas do segundo estágio são muito mais complexas e, embora tenham 

um viés ideológico, são abalroadas por vários outros vieses: o trabalhista, o corporativista, o 

do compromisso com a prestação de serviços públicos. Observa-se, neste segundo estágio, 

que a noção de eficiência dos serviços seja alcançada pela otimização de recursos humanos e 

financeiros, via estímulo à competição administrada pelo governo, no sentido de chegar ao 

limite de promover a concorrência entre as unidades internas do Estado e os diversos 

prestadores de serviços, como ocorreu em outros países da OCDE84. O terceiro estágio é a 

democratização desses serviços, o que quer dizer o envolvimento da comunidade nas decisões 

relativas aos assuntos públicos, o que corresponde à descentralização ou transferência da 

responsabilidade de infraestrutura e de prestação de serviços sociais para os Estados e 

municípios.  

Bernasiuk e Dalcul (1999) ratificam este pensamento, afirmando que a proposta da 

reforma gerencial se baseia no ajuste fiscal, na filosofia de melhoria da produtividade do setor 

público, através eficiência dos serviços e transferência destes à comunidade. Apontam ainda 

que a identificação desta filosofia decorre do diagnóstico da rigidez e ineficiência da máquina 

administrativa bem como da crise fiscal do Estado, ocorrida nos anos 80, que criou amarras 

que o impossibilitava de implementar políticas orientadas para o desenvolvimento econômico 

e social.  

A transformação do Estado Brasileiro parece seguir a tendência mundial de 

concentração nas funções típicas, no “foco do negócio” e da evolução de um papel meramente 

executor para o de promotor das demandas sociais básicas. Entretanto, tais reformas têm o 

objetivo central de ampliar a garantia de prestação de serviços, colocando o cidadão-

beneficiário, em tese, como o foco da questão. 

Seguindo a tendência mundial, a reforma objetivou implantar o modelo da 

administração pública gerencial, baseado em quatro setores básicos (BRASIL, MARE, 1995; 

FERREIRA,1996; FLEURY, 1997b): 

1. Núcleo estratégico - Setor do Estado que edita leis, formula políticas e busca assegurar o 

seu cumprimento (Legislativo, Judiciário, cúpula do Executivo); 

2. Atividades exclusivas - Aquelas indelegáveis e para cujo exercício é necessário o uso do 

poder do Estado (segurança pública, controle, fiscalização, subsídios, seguridade social 

básica); 
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 Organização Econômica dos Países Desenvolvidos. 
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3. Serviços não exclusivos - Relativo à prestação de serviços de alta relevância e que não 

podem ser adequadamente recompensados pelo mercado (universidades, instituições 

filantrópicas, hospitais, centros de pesquisa, museus); 

4. Produção de bens e serviços para o mercado - Representado pelo setor de infraestrutura 

(empresas estatais).  

Para atingir os objetivos propostos pela Administração Gerencial, seria necessário 

um ambiente de desestatização e reorganização do setor público, no qual a terceirização de 

serviço emergiria como uma alternativa de gestão por contratação de serviços de empresas 

privadas, a priori para suprir as necessidades de apoio e, em um segundo momento, para 

conter gastos com folha de pessoal. O processo de terceirização de alguns serviços do setor 

foi um outro braço importante do modelo de reforma proposto pelo governo militar, atuando 

como um aprofundamento do processo de desestatização. Entre os setores que passaram por 

esse processo, destacam-se os serviços de limpeza, segurança, informática, telefonia e 

concursos públicos, dentre outros (SANTOS, 1995). 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, mandato de 1995-2003, em seu balanço 

de sete anos de governo, afirma: “O objetivo não é o Estado-mínimo nem máximo, mas o 

Estado necessário” (BRASIL, 1995, p. 32).  

Assim, acrescenta-se a este trabalho uma análise superficial da Teoria da Escolha 

Racional85, que tem um elo incontestável com a gestão e os servidores públicos. A teoria da 

Escolha Pública assume, portanto, o pressuposto de que o auto-interesse é a principal “senão a 

única” explicação para o comportamento humano. 

 

6.3 O ESTADO BRASILEIRO E SUA PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA ECONOMIA E 

CONSUMO 

 

O mundo está em profunda transformação e com ele está mudando também a 

concepção do papel do Estado. Reformas tentam redimensioná-lo, revesti-lo de novas 

competências e funções, não mais como promotor direto do crescimento econômico, mas 

como catalisador e facilitador do desenvolvimento econômico.  

                                                 
85

 Trata-se da escola de pensamento desenvolvida por economistas neoclássicos da chamada “Escola de 

Virgínia” - cujo maior expoente intelectual é James Buchanan. Também são incluídos como teóricos da Escolha 

Pública outros economistas e cientistas políticos que adotam o pressuposto do racionalismo econômico, isto é, 

de que indivíduos são “maximizadores econômicos”, motivados apenas por autointeresse não só nas suas 

interações econômicas, mas também nas suas interações sociais e políticas. Olson (Mancur 1996, p.11) considera 

que os três elementos constitutivos da teoria da Escolha Pública são: (1) o pressuposto de autointeresse, (2) a 

concepção de interações sociais como trocas no mercado (Exchange) e (3) o individualismo metodológico. A 

Teoria da Escolha Racional prega que os indivíduos agem como se autointeressados, ou seja, busca vantagens e 

benefícios pessoais, agindo egoisticamente em suas intenções e atitudes.   



339 

 

O aumento da importância do consumo nas sociedades, em geral, é fazer é 

reinterpretar as relações entre o cidadão e consumidor e ao mesmo tempo destes com as 

administrações públicas. A influência da sociedade sobre o consumo da administração pública 

transformou os critérios que regem a relação com os cidadãos, asism como a gestão dos 

serviços públicos por empresas privadas (terceirização ou outsoursing). Isto implica uma 

mudança significativa na relação cidadão e o funcionlismo. O debate sobre esta questão gira 

em torno dos direitos do consumidor são os direitos do cidadão. Milton Santos (1987) 

abordou os direitos dos cidadãos estabelecidos na nova constituição (carta magna) do Brasil 

de 1988
86

 e salientou o perigo de não se levar em consideração a dimensão dos cidadãos-

consumidores.  

Salutar entender a importância do significado e da participação do Estado em suas 

várias nuances, prioritariamente na economia, a exemplo da sua regulação e também do 

controle do consumo e dos preços ao consumidor no varejo. Assim,  importante se faz, 

apontar a participação do Estado no processo do controle inflacionário, através do índice  

Nacional de preços ao consumidor (INPC) ou índice harmonizado de preços ao consumidor, 

definido como uma medida Estatística sobre o monitoramento dos preços dos produtos da 

sexta básica e a evolução dos preços de bens e serviços consumidos pelas famílias. Assim, 

através das políticas adotadas pelo executivo majoritário (governo federal), mais precisamente 

pelo Ministério da Fazenda e do planejamento, no concernente ao câmbio (expeculação em 

torno da valorização e desvalorização do real em relação às demais moedas, em particular 

dólar e euro) impactando diretamente na balança comercial (exportação e importação). 

No Brasil, o estado fornece diretamente produtos e serviços ao consumidor através das 

suas estatais, a exemplo da PETROBRÁS
87

 e EBCT – Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, dentre outros. Assim, as Estatais são entendidas como “Empresas” públicas que 

produzem, vendem e ofertam seus produtos e serviços aos consumidores, que pagam pela 

aquisição. Funcionam como empresas privadas, mas de domínio e direito público. Além 

destas, as demais formas de atuação do Estado são por intermédio das Autarquias - pessoa 

jurídica de direito público; das fundações públicas, sociedades de economia mista e das 

empresas controladas direta ou indiretamente, de forma centralizada ou descentralizada pela 
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 Tema que será discutido mais adiante. 
87

 Estatal petrolífera envolvida em inúmeros casos de corrupção no Brasil na gestão da Presidenta Dilma 

Rousseff, envolvendo empreiteiras, políticos, gestores, banqueiros, lobistas e empresários através da operação 

“Lava Jato”. Este fato foi descoberto em 2015 pela Polícia Federal, entretanto, conforme delação premiada de 

políticos e gestores, as compras superfaturadas, propinas e desvio de recursos acontece desde o ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso, se estendendo pelo ex-presidente do PT Luiz Inácio Lula da Silva até chegar ao 

executivo atual. 
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Administração Pública (Governo Federal, Estadual e Municipal), sendo regidas com base na 

doutrina do direito administrativo e, especificamente pela Lei nº 8.666/1993. 

 No concernente às autarquias e demais Instituições Públicas, como as Universidades 

púlbicas estaduais e federais, as escolas do Ensino Fundamental e Médio, os seviços de 

segurança prestados pelas polícias federal, civil e militar, se caracterizam como serviços 

básicos e essenciais à nação, prestados aos cidadãos, ou como chamam os neo-liberais, os 

cidadãos-clientes. Mister se faz também, citar a importância no  gerenciamento da escassez de 

bens e serviços, com o objetivo de alcançar a justiça social, além de atuar também na defesa 

civil, gerenciando as catástrofes e , conforme dito antes, nas condições gerais corrigir os 

efeitos negativos do mercado, segundo os critérios de igualdade, justiça social ou a equidade.  

Além do mais, um debate se faz necessário quanto ao custo do aparelho de estado para 

o seu funcionamento administrativo como um todo, se tornando consumidor direto via 

processo licitatório
88

 de materiais permanentes, consumo de bens duráveis e não duráveis, 

obras, livros e serviços, gerador de empregos aos servidores públicos o que se torna em 

muitas cidades, o maior empregador e maior gerador de renda, o que tem sido vital para o 

desenvolvimento econômico de todas as cidades, quer elas de grande, médido ou pequeno 

porte.  

Em Marx, veremos que a força de trabalho é transformada em mercadoria na 

sociedade capitalista em troca de salários. Assim, Castells, (1972 apud MORENO, 2011) 

apontam que existem duas categorias que correspondem às estruturas de intercâmbio entre a 

produção e o consumo dentro do sistema urbano, organizado de acordo com o modo 

capitalista, a reprodução simples ou ampliada: O primeiro responde para o necessidades mais 

básicas do povo de habitação e mínimo equipamento material. O segundo, mais complexo 

representa os cuidados de saúde para o desenvolvimento das capacidades sociais e políticos. 

Nesta, encontrar-se-á o equipamento sanitário, escolas, universidades, e praças, além do 

comércio e distribuição de mercadorias, o transportes públicos ou lazer. 

Segundo a literatura pertinente, na maioria das cidades pequenas, a economia gira em 

torno das prefeituras, assim como os salários dos demais servidores públicos da ativa e 

inativos (aposentados, pensionistas), se dizendo muito comumente que “as cidades 

movimentam sua economia durante a primeira semana de cada mês”, visto que são 

exatamente os dias em que se aumenta a liquidez pelo pagamento dos servidores, 

permanencendo certo marasmo e estagnação econômica nos demais dias do mês.  

                                                 
88

 Será discutido em um tópico pertinente mais adiante. 
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Outros espaços económicos regionais são o NAFTA (North American Free Acordo – 

1994 comercial) da América do Norte, a (Nações do sudeste asiáticas – ASEAN1967) no 

sudeste da Ásia, América do Mercosul (mercado comum do Sul – 1991) do Sul ou da 

comunidade de Estados independentes (1991) composta por antigos Estados Repúblicas da 

União Soviética, entre outros. Eles mostram uma lógica de redes de relacionamentos. O 

exemplo mais claro é o dos países conhecido como BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) que 

está a transformar as lógicas negócios em todo o mundo. Individualmente, esses Estados são 

realidades políticas diferentes, mas estamos todos de acordo em algumas características, são 

todos os países em desenvolvimento, tem um grande território, 25% do território do mundo, e 

uma grande população, 40% da população do mundo. Sua importância económica é ao 

mesmo tempo por seu tamanho como pela perspectiva.  

Assim, nesta mesma linha de raciocínio e neste mesmo contexto, em parte devido à 

globalização, políticas públicas destinadas a reduzir a atividade estatal no campo econômico 

tem sido adotadas regularmente, tanto em países industrializados como em desenvolvimento.  

As reformas estruturais estão na agenda política e econômica de quatro dentre os países mais 

populosos e territorialmente mais extensos do mundo: Brasil, China, Rússia e Canadá. O que 

equivale a dizer que estarão sendo afetados os destinos e a qualidade de vida de mais de 30% 

da população mundial, espalhadas por 30% da superfície terrestre aproximadamente.
89

 Ou 

seja, as reformas atingiram mais de 1,5 bilhões de cidadãos vivendo em diferentes 

continentes, impactando economias que juntas perfazem um PIB de mais de US$8 trilhões. Se 

incluirmos um outro gigante como a Índia, chega-se a algo em torno de metade da população 

mundial o número de pessoas cujas vidas serão atingidas de uma forma ou de outra, pelo 

sucesso ou insucesso das mudanças estruturais. A grandeza desses números, bem como o 

impacto sobre as instituições, cidadãos, empresários, trabalhadores, políticos e governos 

desses países, bem como os conflitos, ideológicos ou não, resultantes deste processo, 

espelham a importância política e econômica das mudanças institucionais, que se revelam 

como questões cruciais neste fim de século. 

Mudou a economia brasileira – mesmo com atrasos significativos com relação aos 

continentes Europeu, Oceania também Norte-americano – e essa é uma constatação feita a 

partir da literatura, indicadores econômicos e também de alguns depoimentos verificados nos 

trabalhos científicos. O mercado de novos produtos não permanece constante no tempo e é 

influenciado por variáveis exógenas e endógenas (MAHAJAN, 1990 apud SANDAL; 
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 ONU, Banco Mundial e IBGE. 
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CASTRO-NETO, 2007). Assim, nos remete a uma célebre frase de Albert Einstein (1879-

1955): “A mente que se abre a uma nova ideia, jamais retornará ao seu tamanho original”, 

assim como as percepções de homeostase, explicitadas na Teoria dos Sistemas no capítulo de 

contribuições das Teorias Administrativas para o entendimento do Consumo.  

As mudanças ocorridas na economia brasileira, a partir da Nova República (1984) 

com o Plano Cruzado do Presidente José Sarney
90

 do Plano Real na década de noventa com o 

então presidente, Fernando Henrique Cardoso
91

 parecem ter influenciado os padrões em todas 

as classes sociais e possibilitado a incorporação de novos tipos de produtos e serviços. Nas 

classes mais baixas, a novidade não são – necessariamente – novos produtos que chegam ao 

mercado, e sim alimentos que passaram a consumir e que não faziam parte da rotina da 

família, ou seja, o que  é possível consumir agora e que não era possível consumir antes, 

devido à estabilidade da economia e sobretudo, controle da inflação na casa de um dígito. 

 

Quadro 16 – Contribuições dos Presidentes da República para as privatizações e programa da desestatização. 

PRESIDENTE\

PERÍODO 

CONTRIBUIÇÕES 

Getúlio Vargas 

(1930-1945 e 

1950-1954) 

No Brasil, a fase intervencionista ficou conhecida como a Era Vargas. O tempo em que 

este modelo de política econômica adotado no período Getulista por várias décadas 

seguintes, moldou o estilo do desenvolvimento econômico brasileiro, e que permaneceu 

praticamente inalterado, até o final do governo do presidente José Sarney em 1989. 

João Batista 

Figueiredo 

O termo “desestatização” foi usado pela primeira vez no Brasil (BNDES, 1996). esboçou 

um modesto programa destinado a devolver à iniciativa privada algumas empresas 

dependentes da órbita estatal. Ocorridas num contexto político distinto, as reformas 

econômicas pós-1988 – inclusive aquelas incluídas no Programa Nacional de 

Desestatização – que tem como um dos seus objetivos a venda das companhias estatais nos 

setores de telecomunicações, petróleo, energia elétrica entre outros – parece ter fortes 

raízes pragmáticas, não estando vinculada ao tipo de regime político predominante. 

 

 

 

 

 

Fernando Collor 

de Melo 

01\01\1990 

A abertura da economia, a modernização do Estado e as privatizações, no entanto, foram 

introduzidas na agenda política brasileira de forma incisiva, contínua e com um grau de 

legitimidade pela sociedade, inédito até aquele momento, a partir das eleições de 1989. 

Tendo sido um dos temas centrais da campanha. O ex-presidente Collor, no entanto, não 

era um militante do liberalismo. Ao contrário, sua prática política identificava-se muito 

mais com o clientelismo e o autoritarismo, do que com o moderno liberalismo. Isto, no 

entanto, não o impediu de praticar, durante os seus dois anos de governo, o neoliberalismo 

econômico. Aliás, sua biografia política está definitivamente marcada por duas 

características: a introdução de políticas econômicas neoliberais e o Impeachment.  

A eleição presidencial de 1989 no Brasil, polarizada entre os candidatos Fernando Collor 

de Melo e Luiz Inácio “Lula” da Silva, foi uma prévia do que seria a luta pela 

implementação das mudanças institucionais no país. Vencida a eleição por Collor, o Brasil 

entrou na fase das reformas econômicas de inspiração neoliberal. Não que o chefe de 
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 Nas eleições indiretas de 1984, após vinte anos de ditadura e comando das forças armadas, foram eleitos pelos 

deputados federais e senadores, o ex-governador de Minas Gerais, Tancredo Neves e seu vice José Sarney, com 

uma vitória significativa sobre o seu oponente Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo. Antes da sua posse, o 

titular Tancredo Neves veio a falecer de infecção hospitalar, assumindo o seu vice. Quatro anos depois, na 

ementa Dante de Oliveira, o Brasil realizava as “Diretas Já”, sendo eleito Fernando Collor de Mello (que sofreu 

impeachment no segundo ano de gestão, assumindo o seu vice, Itamar Franco). 
91

 que antes de ser presidente se tornou senador da república e logo depois Ministro da Fazenda no Governo 

Itamar Franco, portanto o autor do plano real 
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Estado fosse um deles e muito menos que a ideologia liberal tivesse repentinamente 

tomado os corações e mentes dos brasileiros. Mas, efetivamente, por desejo de mudança 

em vários aspectos da vida nacional, principalmente no campo econômico. Nesta linha de 

argumento, observou o Senador Esperidião Amim (PPB / SC): “O que se viu no Brasil não 

foi uma vitória do liberalismo, mas uma total falta de esperança para com o modelo 

estadista até então dominante”. A mudança de política econômica, o Brasil teve que 

atravessar um longo processo de mudanças constitucionais para efetivar uma reforma do 

Estado que desmontasse o “Estado-empresário”, detentor de vários e importantes 

monopólios econômicos, como petróleo, telecomunicações e energia. Ou como prega 

Roberto Campos, “é necessário desmontar os três dinossauros estatais: a petrossauro, a 

eletrossauro e a telessauro”. 

 

 

Itamar Franco 

O governo tampão do vice-presidente de Fernando Collor foi marcado por sua reticência 

frente a essas e outras questões nacionais. Não sendo um reformista e muito menos um 

privatizante, deixou que as reformas estruturais vegetassem durante sua administração. 

Seus aliados políticos até tentaram, mas não conseguiram, bloquear a privatização da 

Companhia Siderúrgica Nacional – CSN que como outras vieram a acontecer durante a sua 

administração, por mera consequência e nunca por convicção. 

 

 

 

 

 

 

Fernando 

Henrique 

Cardoso 

01\01\1985 

Enquanto senador, mais tarde passaria a Ministro da Fazenda no Governo Itamar Franco e, 

posteriormente Presidente da República Federativa do Brasil por oito anos. Lei de 

Concessões N° 8.987 de 1995. Criar condições favoráveis para o processo de concessão 

dos serviços públicos e proteger o consumidor desses serviços. campanha presidencial foi 

fortemente calcada na necessidade de realizar profundas mudanças institucionais no Brasil. 

O “Projetão” – como ficou conhecido o programa do governo Collor - que havia 

inaugurado no Brasil – pós-queda-do-muro-de-Berlim, a mais radical experiência 

neoliberal na sua economia –, foi esquecido em sua versão original. Mas, alguns de seus 

princípios básicos sobreviveram no governo Fernando Henrique, até porque alguns dos 

seus formuladores, embora também não se inscrevessem ideologicamente entre os liberais, 

ocuparam postos importantes na área econômica, dos governos Collor e Fernando 

Henrique, como foi o caso do Deputado Antônio Kandir e outros altos burocratas. 
Prometeu continuar a luta contra a inflação com o Plano Real - que tinha sido seu objetivo 

político principal - o que é mais importante, prometeu reformar o Estado brasileiro de 

maneira a devolver, ao governo, a capacidade de efetivamente governar o país. O Poder 

Legislativo foi então solicitado a reescrever a Constituição e as demais Leis do país no que 

se referem a um grande número de tópicos tais como: administração pública, impostos, 

investimentos estrangeiros, energia, telecomunicações, mineração, previdência social, 

relações trabalhistas e serviços públicos. 

Fonte: Diversos Autores. 

 

Nos trabalhos de Casotti (2001, p. 7) referente ao comportamento do consumidor de 

alimentos de produtos inovadores, os respondentes se posicionaram da seguinte forma:  

 

“A novidade é que a gente tá usando carne porque antes não dava pra 

comprar.Agora estamos usando mais... (Lara, 33, B1)”; 

“Refrigerante, queijo, doce, enlatados e alimentos em conserva Danone para as 

crianças...essas coisas lá em casa não entravam porque era muito caro...a gente 

passou a comer melhor e mais...A novidade é que teve no domingo foi churrasco lá 

em casa... só churrasco mesmo que me lembro  (Elizabeth, 42, C)”; 

“Queijo, iogurte, era mais difícil comer, de uns tempos pra cá, a gente sempre ta 

comendo. (Regina, 34, C)”. 

 

Já nas classes mais altas, a entrada de alimentos importados parece ter representado 

uma mudança real e possibilitado a introdução de produtos que eram de difícil acesso ou que 
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só podiam ser experimentados por aqueles que tinham a oportunidade de viajar para o 

exterior, ou seja, são novos produtos para o mercado brasileiro:  

 

Nos últimos anos incorporamos algumas coisas importadas tipo massas, azeite 

italiano. (Silvia, 34, A2). 

 

Em seu conceito de modernidade reflexiva, Beck (1992) que chama a atenção para as 

críticas ao processo modernizante da sociedade que, de um lado, produz bens, entretenimento 

e conforto e, por outro lado, produz perigos e “coisas do mal”. Milton Santos (1987) também 

faz críticas severas, denominando de modernização perversa. O depoimento de Rosa, (36, A2) 

sobre os transgênicos é um exemplo de reflexão crítica, que mostra a dualidade existente em 

relação a inovações como os transgênicos, ou seja, as dúvidas em relação aos seus benefícios 

versus os riscos associados.  

 

Essa história de transgênicos... de misturar, de querer fazer um produto melhor, 

maior...isso preocupa porque você está mudando a natureza...a gente não sabe até 

que ponto isso pode agredir nosso organismo... se tem química, se tem essas coisas... 

(Rosa, 36, A2). 

 

Até a década de noventa, na gestão do Presidente neo-liberal do PSDB Fernando 

Henrique Cardoso,  parecia muito claro os limites entre o consumo público e privado.  

 

6.4 O ESTADO ENQUANTO CONSUMIDOR E DEMANDANTE DOS BENS E 

SERVIÇOS NO MERCADO: UM ESTUDO SOBRE A LICITAÇÃO PÚBLICA E AS 

FORMAS DE COMPRAS 

 

É bastante salutar compreender o estado enquanto agente da economia, quer seja na 

forma de consumidor, quer seja na forma de fornecedor ou mesmo enquanto instituição 

reguladora das transações e demais relações da economia, quer no âmbito nacional, quer 

internacional, quando então aflora e se questiona o papel das instituições públicas na atual 

conjuntura socioeconômica brasileira.  

Os avanços na gestão pública dizem respeito ao enquadramento jurídico da Lei 

8.666/93 aos princípios que regem os atos da Administração Pública no Direito 

Administrativo. Assim, ao abordar erário público e compras públicas, necessário se faz 

conhecer os princípios da administração pública, que tem a sigla de LIMPE (Legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) a saber: (LEITE, 2004; SOUZA, 2001; 

FLEURY, 1997a; BRESSER PEREIRA, 2000; PACHECO, 2002; PINHO, 2001). 
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 Princípio da Legalidade - que subordina a atividade administrativa à lei, ou seja, o estado 

somente pode atuar nos termos estabelecidos pela Lei;  

 Princípio da Impessoalidade (isonomia) - cabe ao Estado tratar com igualdade aqueles que 

representa. Atos e procedimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que o 

pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa. 

 Princípio da Moralidade Administrativa - que rege que a Administração Pública e seus 

agentes têm de atuar na conformidade de princípios e padrões éticos para a gestão dos bens e 

interesses públicos sob pena de invalidade jurídica;  

 Princípio da Publicidade - o objetivo é tornar a Administração Pública transparente, 

possibilitando o controle e publicidade de seus atos de forma direta e eficaz.   

 Princípio da Eficiência (finalidade) A máquina Administrativa do Estado deve tratar com 

competência e responsabilidade as funções a que lhe conferem. A eficiência assim como a 

eficácia devem ser tratadas no cotidiano, agindo na rés pública com os melhores métodos a 

fim de trazer resultados para a sociedade com o melhor custo-benefício, principalmente no 

trato com o erário público. Os atos administrativos devem ter como único objetivo o bem 

comum da coletividade. 

Assim, as compras dos órgãos de administração direta, das autarquias, das fundações 

públicas, das sociedades de economia mista e das empresas controladas direta ou 

indiretamente pela Administração Pública (Governo Federal, Estadual e Municipal) são 

regidas com base na doutrina do direito administrativo e, especificamente, pela Lei nº 

8.666/93 e pela Lei nº 9.648/98 que altera dispositivos da anterior. 

No setor público, o controle sobre o processo de compras é determinado, em âmbito 

nacional, pela Lei 8.666/93 que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal 

e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. As características 

jurídicas próprias desse sistema de compras faz com que no setor público exista pouca 

margem para efetiva negociação. O presente tópico pretende mostrar que a Lei oferece uma 

alternativa inovadora, o Sistema de Registro de Preços, para tornar o sistema mais flexível e 

bem mais vantajoso para o setor público. 

Embora por muito tempo “estacionado” por força de legislações desatualizadas e 

inflexíveis, o processo de compras no setor deu uma guinada profunda em seus 

procedimentos. Em um primeiro momento, valendo-se da criatividade de se utilizar uma 

alternativa sugerida pela própria Lei (o Sistema de Registro de Preços). Em um segundo 

momento, criando uma nova modalidade de licitação (o Pregão) que tem na celeridade e 
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simplificação dos procedimentos o maior de seus objetivos.  E, num terceiro momento, 

usando a internet (Comprasnet) para a realização de suas compras eletrônicas e registro de 

todos os seus processos de aquisição, promovendo uma maior divulgação e tornando as 

compras do setor público mais ágeis, transparentes, econômicas e com uma amplitude de 

participação de fornecedores suficiente para dar maior competitividade , lisura e 

economicidade ao processo. 

Dito isso, Leite (2004) sugere que e em um contexto de escassez de recursos 

financeiros e graves problemas sociais, importância relevante adquire a administração do bem 

público. A licitação, instrumento responsável pela contratação de obras, serviços e compras de 

grande vulto, não escapa a esta reflexão. 

A regulação ou seja, a capacidade de o Estado regular e normatizar a vida econômica 

existe desde quando o próprio Estado existe. Devido às importantes mudanças estruturais 

decorrentes do processo de privatização de serviços públicos, o assunto “regulação” aparece 

na agenda pública com mais vigor. O principal motivo é criar condições propícias para a 

manutenção da concorrência, protegendo em última instância o consumidor e a empresa 

capitalista. Podem se regular preços, qualidade, contratos, coalisões e barreiras de entrada e 

saída enfatizando o caráter altamente técnico da questão. 

O trabalho de Stingler caracteriza-se por uma clara posição política. Inspirado no 

trabalho de Hayek e outros liberais, o autor considera a regulação como mais uma forma de 

intervenção do Estado não apenas na economia, mas na vida dos cidadãos. No entanto, por 

meio de investigações históricas, principalmente nas pesquisas norte-americanas, ele mostra 

que a regulação serve mais para os interesses das empresas e menos ao consumidor. Segundo 

o mesmo Stingler, os funcionários das agências reguladoras, assim como os políticos e os 

consumidores, são racionalmente guiados pelo auto-interesse (Teoria da Escolha Racional, já 

mencionado antes). A primeira crítica dele apresenta pontos em comum com outros autores 

que não compartilham a ideologia liberal do Stigler. Por exemplo, para um autor de formação 

marxista, a política é um reflexo da ordem econômica. Consequentemente, seria um absurdo a 

hipótese de controle do poder econômico pelo Estado (WILSON, 1980 apud PECI; 

CAVALCANTI, 2007).  

A controvérsia entre neoliberais e desenvolvimentistas, conservadores e marxistas etc. 

sobre a forma e os meios de intervenção do Estado na vida econômica e política parece que 

nunca vai chegar ao fim. O laisses-faire é uma situação ideal que nunca pode ser observada na 

prática. Um dos trabalhos mais profundos nessa direção é o do Polanyi (1980), que a partir de 

uma perspectiva histórica, nos mostra que a intervenção do Estado é um movimento 
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automático de autoproteção da sociedade dos efeitos nocivos do mercado, observável todas as 

vezes que o subsistema econômico tenta se sobrepor ao social. Consequentemente, a 

discussão perderia sentido de existir, uma vez que o movimento auto-protetivo regulatório 

sempre vai existir no sistema capitalista. Na literatura recente sobre regulação, destaca-se o 

lugar dominante da teoria de captura, a qual destaca a propensão das agências reguladoras 

serem “capturadas” por grupos de interesse.  

No que diz respeito ao Brasil, retomada do discurso em torno da regulação encontra 

suas raízes num dos principais vértices do processo de reforma do Estado: a desestatização. A 

criação das agências reguladoras brasileiras foi impulsionada pelas diretrizes do Banco 

Mundial e o processo inspirou-se nas experiências internacionais.  

Utilizando o argumento do Polanyi (1980), é possível observar que a regulação 

apresenta-se como forma de proteção da sociedade contra o movimento de cunho liberal dos 

anos 80-90 e as agências reguladoras apresentam-se potencialmente como estruturas de 

legitimação da ação estatal. Pois, na medida em que o Estado abre mão da provisão dos 

serviços públicos, ele assume o seu papel de fiscalizador e regulador desses últimos. Isso não 

apenas devido ao princípio constitucional que firma o papel do Estado como provedor de 

serviços públicos para a população, mas também como resultado da pressão - embora 

potencial – da sociedade civil.  

Ao lado da própria Constituição Federal, A Lei de Concessões, as Leis específicas de 

criação das agências reguladoras em nível federal e estadual, o Código de Defesa do 

Consumidor, assim como o próprio contrato de concessão firmado com o poder concedente 

são algumas das normas que especificam direitos e deveres dos usuários dos serviços públicos 

e suas formas de participação. 

Desta forma, a Carta Magna (Constituição Federal) especifica a importância dos 

direitos dos usuários, assim como entende que a provisão dos serviços públicos continua a ser 

uma obrigação do Estado, apenas muda a forma de provisão: ao invés da produção direta, 

pode ser fazer uso da figura de concessão.  

Na opinião de (BAYMA, 2000, p. 3 apud PECI; CAVALCANTI, 2007), o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990) também é um marco 

importante na defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos, quando especifica que: 

Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sobre qualquer forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais, contínuos”. A seguir destaca-

se “nos casos de descumprimento total ou parcial, das obrigações referidas neste 

artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e reparar os danos 

causados.   
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Paralelamente, a Lei estabelece que para a execução da política nacional das relações 

de consumo, o Poder Público contará com vários instrumentos, entre os quais Art. 5. “V – 

concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do 

Consumidor”, abrindo assim espaço para a criação dos Conselhos de Consumidores. 

Assuntos relativos ao usuário dos serviços públicos são especificados também nas leis 

criadoras das agências reguladoras no âmbito federal e estadual. 

 

6.4.1 Processo de Compras e Licitações Públicas no Brasil 

A licitação pública é entendida como um instrumento criado para possibilitar o acesso 

a todos os interessados em contratar com o setor público e promover a competição entre 

fornecedores de forma a gerir a melhor utilização dos recursos públicos.  Dito isso, entre os 

conceitos apresentados pelos diversos autores da administração pública, dentre aqueles da 

Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, a conceituação mais apropriada na visão 

do pesquisador é a de Meireles (1983, p. 5):  

Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração pública 

seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa propiciar 

iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder Público, dentro dos 

padrões previamente estabelecidos pela Administração, e atua como fator de 

eficiência e moralidade nos negócios administrativos. [...] Realiza-se através de uma 

sucessão ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, sem 

a observância dos quais é nulo o procedimento licitatório e o contrato subsequente.  

 

Assim, aponta Herrmann (1999) que no início de 1996, como desdobramento das 

discussões sobre a reforma administrativa e no intuito de aumentar a eficiência do processo de 

privatização iniciado anos antes, já se deflagrava a intenção do Governo em alterar 

substancialmente a Lei 8.666/93, que rege as licitações e os contratos do setor público. Os 

objetivos enunciados na época pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado - 

MARE, justificando a necessidade de mudança da legislação, compreendiam a flexibilização 

dos mecanismos de contratação de obras e serviços, a desburocratização da seleção de 

fornecedores e a simplificação dos procedimentos licitatórios.  

As modalidades de licitação são definidas de acordo com o volume financeiro da 

futura aquisição, tendo em vista o preço estimado da contratação. De acordo com o art. 22, da 

Lei n 8.666/93, são modalidades de licitação: a concorrência, a tomada de preços, o convite, 

o concurso e o leilão. Neste sentido e segundo Dallari (1980, p. 27-28):  

A concorrência é a modalidade de procedimento licitatório efetuada mediante 

convocação genérica a um número indeterminado de pessoas, cuja idoneidade se 

verificará no curso do procedimento, e que, em virtude da máxima amplitude do 

chamamento, exige grande publicidade. É o chamamento mais geral possível; 



349 

 

Tomada de preços é a modalidade de procedimento licitatório efetuada mediante 

convocação genérica a um grupo determinado de pessoas, cuja idoneidade já foi 

devidamente comprovada, e que, em função da relativa amplitude do chamamento, 

exige publicidade suficiente para atingir o grupo de pessoas ao qual se destina. É o 

chamamento endereçado a eventuais contratantes previamente cadastrados; 

Convite é a modalidade de procedimento licitatório efetuado mediante convocação 

específica a pessoas determinadas, cuja idoneidade é presumida, e que, em função da 

estreiteza do chamamento exige um mínimo de publicidade para observância do 

princípio da isonomia. 

 

 As duas outras modalidades (concurso e leilão) estão relacionadas, respectivamente, 

com a escolha do melhor trabalho e com a venda ou alienação de bens, o que sai 

completamente do escopo do presente trabalho, por isso serão deixados de lado. Nos casos em 

que a legislação permitir a modalidade convite, a Administração Pública pode utilizar-se da 

modalidade tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. 

Com a citada Lei, a obsessão com o formalismo e o combate a fraudes e corrupções 

ativas e passivas passou a dominar as licitações, deslocando a competição da oferta das 

melhores condições de mercado para a arte de cumprir todos e cada um dos infinitos papéis e 

requisitos burocráticos que condicionam a admissibilidade das ofertas, limitando suas 

possibilidades e oportunidades por ocasião da compra, pois ao contrário das empresas 

particulares que podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a Administração Pública só 

pode fazer aquilo que a lei determina. Os particulares têm liberdade para escolher seus 

contratantes, mas a Administração Pública não tem liberdade de escolha. Esse exagerado grau 

de formalismo observado no setor público traz-lhe desvantagens, principalmente em relação a 

gastos de tempo e redução de custos, mas assegura a lisura, ética e transparência do processo 

licitatório sugerem Rodrigues e Oliveira (2002). 

Outro fator inserido nesse formalismo, que ocasiona grandes demoras nas aquisições 

do Setor Público são os prazos recursais previstos na Lei. De modo a se evitar surpresas, este 

prazo deve necessariamente ser englobado no planejamento de materiais, quando se determina 

o tempo de reposição.  Essa Lei de licitações tornou-se defasada em relação aos avanços das 

tecnologias de informação e às melhores práticas de gestão de compras. 

 

6.4.2 O Pregão  

 

De acordo com o art. 2º da Medida provisória nº 2.108-18, de 27 de março de 2001, 

“Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, promovida 

exclusivamente no âmbito da União, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em 

que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública”. 
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Bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado, ou seja, aqueles bens que possam ser oferecidos por diversos fornecedores e que 

possam ser facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a escolha com base no menor 

preço e, em alguns casos mais específicos, a melhor técnica.  

Com a instituição do Pregão, Rodrigues e Oliveira (2002) comenta que houve a 

inversão dos procedimentos licitatórios de “habilitação” e “julgamento”, passando este a ser 

anterior àquele e, por ocasião da comprovação da habilitação, somente é verificado os 

documentos da licitante vencedora.  O pregão somente poderá ser adotado pela União Federal, 

constituindo-se, por assim dizer, norma específica e não norma geral, no entanto, Bittencourt 

(2000, p.12), assim como muitos outros juristas, entende se tratar de uma norma geral e de 

caráter nacional (e não federal) aplicada, portanto, ainda que ela própria negue, também aos 

Estados, Municípios e ao Distrito Federal, e não somente à União.  

Além desta modalidade, temos também o Pregão Presencial e o eletrônico. O Pregão 

Presencial Foi instituído na Administração Pública pela Medida Provisória nº 2.026, para 

aquisição de bens e serviços comuns, com adoção prioritária sobre as demais licitações e 

acrescentou à classificação de bens e serviços comuns, os equipamentos de informática 

(microcomputadores portáteis ou de mesa, monitores de vídeo e impressoras). 

Já o Pregão Eletrônico é a utilização de recursos de tecnologia da informação e 

apresenta como objetivos: dar agilidade ao setor de compras, reduzir os custos operacionais 

tanto da Administração Pública quanto do fornecedor, garantir maior transparência nas 

negociações, ampliar oportunidades de negócios e poder realizar diversos pregões 

simultaneamente. 

O pregão eletrônico é realizado em sessão pública, conforme Rodrigues e Oliveira 

(2002) apontam em seu artigo, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação 

pela internet. Esse sistema utiliza recursos de criptografia e de autenticação que asseguram 

condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame. A Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério Público, atua como provedor do sistema 

eletrônico, para os órgãos do Sistema de Serviços Gerais – SISG, podendo os demais órgãos 

aderirem a esse sistema. 

A autoridade competente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro, os membros 

da equipe de apoio, os operadores do sistema e os licitantes que participarão do pregão 

eletrônico, serão previamente credenciados no provedor, por meio de chave de identificação e 

de senha, pessoal e intransferível, para acesso. Essa chave e a senha poderão ser utilizadas em 
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qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em 

virtude de sua inabilitação perante o Sistema de Cadastro Único de Fornecedores (SICAF).  

O Governo Federal com o intuito de desburocratizar e dar maior transparência, 

rapidez e competitividade ao processo de aquisições do Setor Público, desenvolveu o Portal 

Comprasnet. O portal permite uma melhoria dos controles gerenciais das despesas, 

consequentemente, uma redução dos custos, além de padronizar e informatizar os 

procedimentos dos diversos setores de aquisição. O Comprasnet objetiva aumento de 

competitividade, desburocratização e simplicidade, ampliação das oportunidades de 

participação, segurança e transparência e ata padronizada. Também tem a finalidade dar uma 

visão pública de todas as compras e contratações realizadas pelo Governo Federal. Por meio 

dele a sociedade tem acesso às informações sobre legislação e publicações do MP, às 

licitações e acompanhamento de contratações eletrônicas. Permite também aos fornecedores 

terem acesso aos avisos e resultados de licitações, obterem a íntegra dos editais, manterem 

seus cadastros atualizados e participarem em processos eletrônicos de contratações. 

O Comprasnet faz parte do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

(SIASG), que é um sistema informatizado que dá apoio às atividades operacionais do 

Governo Federal, direcionado à modernização da área de logística e de serviços gerais. 

Considerando que o Governo é o maior comprador individual do país (cerca de US$ 

10 bilhões por ano com compras diretas), o excesso de formalismo e de uniformidade de 

procedimentos da Lei nº 8.666/93 levaram – tempos atrás – a uma demora excessiva para 

realização de qualquer processo de compra, além de sua forma de controle burocrática ser de 

eficácia duvidosa. Como formas alternativas inovadoras (“revolucionárias”) das compras no 

Setor Público temos o Sistema de Registro de Preços, o Pregão e o Comprasnet. Com a 

utilização do pregão está havendo uma potencial redução de custos nas Administrações 

Federal, Estadual e Municipal. O uso da internet para a realização de compras começou 

bastante atrasado em relação à iniciativa privada, onde algumas grandes corporações já o 

utilizam há algum tempo (“leilão reverso”), abordam Rodrigues e Oliveira (2002).  

Além das vantagens até aqui relatadas, o Portal Comprasnet é também um poderoso 

instrumento de controle por parte dos cidadãos, pois permite a toda a sociedade acessar o site 

e assistir online o certame licitatório, possibilitando, desta forma, maior transparência e, 

consequentemente, garantindo ao Governo a credibilidade necessária de seus atos. Além 

disso, a disputa no mercado e a diminuição dos custos operacionais tanto da administração 

público quanto dos fornecedores deverá tornar os preços mais competitivos e assim, os 

cidadãos ganharem indiretamente, já que os custos serão menores para o consumo de bens e 
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serviços por parte da máquina pública no concernente às atividades meio, o que sobrarão 

recursos para serem aplicados nas atividades finalísticas, a exemplo de aquisição de livros 

para bibliotecas, asfalto e infraestrutura para saneamento, água e iluminação pública (da 

cosmética pública), mais postos de saúde, melhoria da segurança, melhoria nas estradas e 

transporte, mais opções de lazer e praças públicas,dentre outros. 

 

6.5 GLOBALIZAÇÃO E LIBERALISMO ECONÔMICO NO BRASIL  

 

Brasil foi colonizado por portugueses, assim, a presença da cultura europeia marcou as 

significativamente suas instituições políticas e econômicas, revelando uma tradição 

“estadista”, que vem forjando o desenvolvimento econômico a partir de um modelo baseado 

na intervenção do Estado na economia. O Brasil desconheceu no seu passado, o liberalismo 

econômico e político como força dominante e também possui um denso background católico. 

Historicamente, inclinou-se mais para o modelo social – democrata, no que diz respeito à 

função estatal, do que para o liberalismo (PEIXOTO, 1998). 

O colapso do Estado soviético no campo internacional; a eleição do presidente Collor; 

a inflação galopante acompanhada de grave crise fiscal; o esgotamento do modelo político e a 

saturação da sociedade com toda uma geração de políticos tradicionais; a falência do Estado 

como financiador do desenvolvimento; o ressurgimento internacional do liberalismo 

econômico e o desejo por mais sociedade e menos Estado, formaram um conjunto de pressões 

que, acumuladas, legitimaram a política de reformas estruturais implementadas a partir da 

década de 1990. 

Em um país dotado de similaridades políticas e econômicas com o Brasil, mas 

caracterizado, também, por grandes diferenças históricas e culturais, as reformas ocorridas a 

partir de 1988, que alteraram profundamente a política econômica e desafiaram o modelo 

vigente de Estado de Bem-Estar, de inspiração socialdemocrata. As constituições afetam o 

desempenho das economias. A Constituição brasileira de 1988, aponta Peixoto (1998), por 

exemplo, privilegiou o capitalismo de Estado em detrimento da economia de mercado.   

O conceito dos serviços públicos, surgido no final do século XIX, revela uma 

transformação profunda no seio do Estado liberal ou “Estado-polícia”, que passa a ser o 

Estado do Bem-Estar social ou intervencionista (na América Latina), intervindo diretamente 

não só na preservação do equilíbrio social, mas, em muitos casos, substituindo a iniciativa 

privada na criação de infraestrutura e na prestação dos serviços de interesse coletivo, 

mostrando assim, que a noção dos serviços públicos é uma noção evolutiva, condicionada 
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pela época e pelo meio social. Dito isso, o serviço público é considerado como uma atividade 

assumida por uma utilidade pública com vistas à satisfação de uma necessidade de interesse 

geral.  

No Brasil, afirma Peixoto que os serviços públicos de infraestrutura inicialmente 

foram alvo do interesse e ação das empresas privadas e multinacionais. Após a Segunda 

Guerra Mundial, a maioria das concessões nas mãos do setor privado foi outorgada a 

sociedades de economia mista e empresas controladas, direta ou indiretamente por pessoas 

jurídicas de direito público. As antigas concessões a empresas privadas em vários setores, 

como elétrico, ferroviário, de gás e telefone, instituídas no século passado ou início do atual, 

foram objeto de encampação ou desapropriação, ou chegaram ao seu termo normal. A partir 

dos anos trinta, a transição de uma base econômica agrário-exportadora para uma urbano-

industrial, alavancada pelo próprio Estado, exigiu mudanças na infraestrutura que deveria 

funcionar como suporte do poder do Estado, da produção e do consumo.  

 

Apesar do intenso ideal de nacionalização ter estimulado fortemente a expansão do 

setor público no Brasil [...] a intervenção do Estado teve suas razões e condições 

necessárias e suficientes. De um lado, as transformações oriundas da estrutura 

produtiva [...] requeriam este suporte. De outro lado, a ampliação e modernização 

dos serviços exigiam uma capacidade financeira para investimentos que muitos 

concessionárias privadas não dispunham (FADUL,1998, p. 3). 

 

O modelo do Estado produtor de serviços públicos prevalece até o começo dos anos 

setenta. A crise fiscal do setor público, a necessidade de aumentar a eficiência interna frente à 

globalização, o descontentamento da população e a exigência de melhores prestações sociais 

impulsionaram uma transformação na forma de exercício das atribuições estatais e dos 

sistemas de provisão de serviços públicos (SARAVIA, 1997).  

Mudanças também acontecem na área de muitos dos serviços tradicionalmente 

considerados públicos, como água, eletricidade, telecomunicações, gás etc., que têm a ver 

com os chamados monopólios naturais. A atuação econômica do Estado brasileiro vem 

passando por profundas mudanças nestes últimos anos não somente no Brasil, mas nos demais 

países da América do Sul. A crise fiscal do setor público, as inovações tecnológicas e outros 

fatores importantes estão fazendo com que se abra espaço para uma maior participação do 

setor privado nesses segmentos, anteriormente considerados de exclusiva atuação do Estado. 

Medidas em favor da desregulamentação e desestatização têm feito parte das principais 

políticas governamentais nos últimos anos, como reflexo do neoliberalismo durante a década 

de 90. 
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Após várias experiências tanto em países europeus, quanto norte-americanos e 

Oceania, percebeu-se que uma simples passagem das estatais às mãos do setor privado não 

garante uma melhor prestação de serviços públicos. A criação das agências reguladoras pode 

ser considerada um passo importante no fortalecimento do novo marco regulatório, na medida 

em que sua função é regular o funcionamento de determinados setores de economia ou 

serviços públicos concedidos pelo Estado. 

Assim, o controle e regulamentação da Economia e Empresas (coalisões, fusões e 

incorporações) e também dos preços e mercados, através de agências reguladoras, como o 

exemplo do Conselho Administrativo de Defesa Economica – CADE; órgãos de defesa do 

consumidor, como PROCON. A desregulamentação dos mercados internos e a privatização de 

muitas empresas estratégicas que até agora tinham sido de gestão pública – tais como 

telecomunicações, siderurgias, transportes e energia – compõem a plataforma para a 

circulação de capitais e o ponto de partida de muitos países em globalização econômica. 

As agências reguladoras são instituídas a fim de regular importantes setores 

econômicos e de serviços públicos. Por isso, assumem uma grande importância com a 

crescente participação do setor privado nestas áreas. No presente tópico, ressaltar-se-á o papel 

do cidadão-usuário no processo sobre a  configuração dos setores de serviços públicos após as 

medidas de desestatização. A função das agências reguladoras é regular o funcionamento de 

determinados setores da economia ou serviços públicos concedidos pelo Estado.  

A Desregulamentação do setor público na década de 1980 foi, em parte, um resultado 

do aumento do desemprego causado durante a crise do petróleo e portanto uma redução na 

cobrança de impostos, que eram a fonte do a consumo coletivo. A crise de renda mudou a 

política das autoridades em relação ao consumo. 

Quadro 17 – Privatizações ocorridas no Brasil 

EMPRESA DESCRIÇÃO DECRETO 

Agência Nacional de 

Energia Elétrica- 

ANEEL 

Constituiu a primeira autarquia sob regime especial 

instituída pelo governo federal. Finalidade de regular e 

fiscalizar a geração, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica. 

Lei N° 9.246\1996, 

regulamentada 

Decreto N° 2.335,de 

06.10.97 

Agência Nacional de 

Telecomunicações 

(ANATEL) 

Criou, na qualidade de órgão regulador do setor de 

telecomunicações, a, cuja regulamentação foi aprovada 

pelo Decreto N° 2.338, de 7.10.97 

A Lei Geral de 

Telecomunicações 

(N° 9.472) 

Agência Nacional do 

Petróleo –ANP 

É uma autarquia integrante da Administração Pública 

Federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. 

Tem por finalidade promover a regulação, a 

contratação e a fiscalização das atividades econômicas 

integrantes da indústria do petróleo. Embora não 

constituindo um serviço público, a exploração da 

indústria do petróleo é absolutamente essencial à 

economia da sociedade. 

N.º 9.478, de 

06/08/97, 

regulamentada pelo 

Decreto N.º 2.455, de 

14/01/98. 

Fonte: (AZEVEDO, 1998). 
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Segundo Azevedo, (1998, p. 142) algumas premissas básicas devem ser firmadas para 

que o órgão regulador possa exercer eficazmente às funções reguladora e fiscalizadora do 

Estado: 

 

.Necessidade de possuir ampla autonomia técnica, administrativa e financeira, de 

maneira a ficar, tanto quanto possível imune às injunções político-partidárias, aos 

entraves burocráticos e à falta de verbas orçamentárias; 

. Necessidade de expedir normas operacionais e de serviço, de forma a poder 

acompanhar o ritmo extraordinário de desenvolvimento tecnológico e o atendimento 

das demandas populares, 

. Necessidade de aplicar sanções com rapidez, respondendo aos reclamos da 

população e às exigências do serviço; 

. Necessidade de associar a participação destes usuários no controle e fiscalização do 

serviço. 

 

Mas, a consideração do cidadão como cliente ou consumidor é uma visão parcial, 

visto que o cidadão-consumidor individualmente não seria apto a perceber o conjunto de 

necessidades, interesses e demandas emergentes da prestação de serviços. Segundo Almeida 

(1994, p. 28), o cidadão no papel do consumidor deve “primeiro, saber exatamente aquilo que 

deseja adquirir, onde adquirir e como adquirir e, segundo, ter condições de avaliar se o 

“preço” que está sendo cobrado se traduz em “value for money”. 

Por outro lado, é importante levar em consideração que existe um conjunto de 

usuários dos serviços públicos com maior capacidade de articulação e pressão. Estes são as 

indústrias da região, cujo funcionamento é fortemente ligado à oferta e à qualidade de vários 

serviços públicos concedidos como energia, telecomunicações, etc.  

Nos últimos anos, observa-se uma maior participação do setor privado na área dos 

serviços públicos, considerada durante muito tempo, de exclusiva atuação estatal. A crise do 

Estado intervencionista, a influência da ideologia neoliberal, o fortalecimento do setor privado 

internacional e nacional e as mudanças decorrentes dos avanços tecnológicos, fazem com que 

estes serviços, considerados um negócio atrativo, passem para as mãos do setor privado. A 

criação de um marco regulatório adequado, que impeça a simples passagem do monopólio 

estatal para o privado, visando proteger o cidadão – usuário passa a ser considerada uma 

exigência.  

As regulamentações, entendidas como o conjunto de decisões e instrumentos legais 

através dos quais os governos impõem limites ao comportamento de cidadãos e empresas, são 

parte constante das políticas governamentais de qualquer matriz ideológica, seja esta liberal 

ou conservadora. No Brasil optou-se por privatizar antes de definir o novo marco regulatório. 

Isso abriu espaço para criar distorções na nova configuração de vários setores de serviços 
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públicos. Porém, com a Lei de Concessões criam-se as condições necessárias a fim de 

regulamentar setores importantes da economia, estabelecendo a figura da concessão dos 

serviços públicos e prevendo a criação de agências reguladoras (PEIXOTO). 

Tendo em vista que, tanto os políticos, quanto os burocratas deveriam trabalhar em 

prol do cidadão, este último deveria ser o centro de qualquer reforma. Todas as agências 

reguladoras preveem a participação do cidadão - usuário através de audiências públicas, 

ouvidorias ou na própria estrutura organizacional. Sob a influência de parâmetros do setor 

privado, o cidadão começa a ser considerado como cliente, consumidor ou usuário dos 

serviços públicos.  

Pelas leituras empreendidas no decorrer deste terceiro capítulo, acredita-se que a 

conjuntura internacional e os traços históricos da gestão pública brasileira influenciaram os 

modelos de gestão administrativa e financeira praticada e estes influenciaram a cultura 

organizacional de grande parte dos órgãos públicos da administração centralizada e 

descentralizada – nas três esferas. As reformas administrativas realizadas ao longo da história, 

embora tenha acontecido tardiamente, obedeceram a uma tendência natural das gestões em 

outros países do mundo do bloco capitalista, tanto aqueles desenvolvidos como em via de 

desenvolvimento. Estas reformas buscaram “ajustar” a gestão pública às conjunturas político-

administrativas e sociais da época.  

Claro fica que o Brasil precisava acompanhar a globalização e as novas tendências 

mundial, quer dos novos arranjos organizacionais, quer das novas abordagens da gestão quer 

dos processos organizacionais (outsourcing, terceirização, qualidade total, reengenharia, 

empowerment, centre outros), porém utilizando como a metáfora do ex ministro do 

planejamento, Antônio Kandir, a respeito do trem bala que passa em alta velocidade e o Brasil 

precisa “pongar” nele, sob a pena de perder carona no “timing” no desenvolvimento e a mala, 

que seria uma mala pesada e grande, simbolizando o atraso social e desequilíbrio entre as 

diversas classes do país, além dos setores essenciais e básicos da nação estarem endividados e 

muito atrasados em reação às demais nações mundiais.  

Observa-se, contudo, uma tendência para o fato de que disfuncionalidade não está 

necessariamente nas instituições. O mal se encontra nos sistemas, nas estruturas, regras, 

procedimentos e nos modelos de gestão que chegaram tardiamente inibiram a capacidade de 

desenvolvimento da máquina estatal e no diálogo com os agentes econômicos.  

A literatura pesquisada para este fim, se apresenta bastante paradoxal, mas no 

concernente às formas de compra do estado, observa-se grandes e incontestáveis avanços, 

tanto no que concerne à eficácia quanto agilidade e transparência. Assim, muitas foram as 
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iniciativas geradas a fim de tornar o estado mínimo e com maior efetividade, visando reduzir 

as disparidades sociais com maior foco às demandas da sociedade. Muito se discute o trabalho 

de regulação do Estado a fim de proteger os consumidores e cidadãos, mas, como em outros 

países, ainda faltam princípios éticos e morais que as agências reguladoras devam agir, 

aplicando aos princípios da gestão pública (Legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicação e eficácia) em prol dos menos favorecidos, visto parecer privilegiar as empresas 

em detrimento dos interesses do consumidor. 

Quanto às formas de gestão, observou-se a total inviabilidade do Patrimonialismo, 

fato que não se aplica à Administração Burocrática, visto que apesar de considerada como 

fechada e intra-organizacional, apresenta algumas características positivas, sendo a 

complementaridade deste modelo com o Gerencial, sendo este último modelo, o mais 

aconselhável e que tem uma maior afinidade com o tema em questão - o consumo - seja ele 

das instituições públicas ou privadas, motivo este que maior atenção foi dada a este tópico. 

Contudo, os tipos paradoxais de reforma administrativa que têm sido empreendidos 

no Brasil não consideraram, efetivamente, cidadãos como deveriam, visto que algumas 

reformas defenderam a “valorização” das empresas ao invés dos consumidores e cidadãos. 

Em boa parte dos órgãos públicos observa que nenhuma ou pouca importância tem sido dada 

aos programas de valorização, capacitação e recuperação da capacidade técnica do 

funcionalismo, surgindo alternativas menos onerosas, porém menos eficazes, como os 

contratos provisórios e as terceirizações. 

No quinto capítulo que se segue, será apresentado as Escolas do Pensamento 

Administrativo, como foco no Behaviorismo e nas teorias de motivação, com maior ênfase na 

Teoria de Necessidades de Maslow, a fim de situar a concepção do consumidor quanto ao 

consumo. 
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CAPÍTULO 7 – ESCOLAS DO PENSAMENTO ADMINISTRATIVO COMO 

PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA SOCIEDADE E VÍNCULOS COM O 

CONSUMO 

 

Por modernização, entende-se um conceito no âmbito das ciências sociais que refere-

se ao processo pelo qual uma sociedade, através da industrialização, urbanização  outras 

mudanças sociais torna-se moderna em aparência ou comportamento, transformando 

completamente a vida dos indivíduos que a constituem. Moderno significa atual, presente, 

hodierno. Pode se compreender neste contexto, a modernização nos âmbitos das cidades, do 

comércio, dos processos e também dos equipamentos públicos e equipamentos eletrônicos, 

dentre outros (MAXIMILIANO, 2007). 

Em termos históricos, foram inúmeras as teorias, escolas e abordagens da área de 

administração que buscaram entender os vínculos, comportamentos e tipos de envolvimento 

entre os agentes econômicos da cadeia produtiva, envolvendo a produção, os consumidores, o 

mercado e o consumo, bem como os vínculos existentes entre eles. Parte dos estudos sobre 

esta relação encontram suas origens e pressupostos nas várias abordagens do pensamento 

administrativo que, embora paradoxais e em algumas vezes complementares, contribuíram 

enormemente para o estudo em questão, servindo ora como pano de fundo, ora como 

imprescindíveis na concepção do entendimento nas relações de consumo. 

Neste sentido, as diferentes abordagens e teorias do pensamento administrativo - 

Teoria Clássica, Teoria das Relações Humanas, Teoria Neoclássica, Teoria Estruturalista, 

Teoria Comportamental, Teoria Sistêmica, Teoria Contingencial, dentre outras, forneceram 

inquestionáveis contribuições acadêmicas para a compreensão do envolvimento do assunto, 

com o mínimo de conflitos entre os conceitos e o máximo desempenho, visando ao alcance da 

eficiência nos estudos entre consumo, comércio e cidades.  

Não faz parte do presente estudo, portanto, enveredar nem tampouco reconstruir a 

história das teorias administrativas. Porém, descrevem-se logo abaixo e no decorrer deste 

capítulo, os pressupostos e enunciados mais relevantes no concernente aos estudos que 

envolveram a produtividade, a economia de escala, a produção seriada e, sobremaneira, as 

contribuições dadas pelas escolas e teóricos nas relações entre empresas, consumidores e 

consumo, a fim de entender o comportamento do consumidor e das empresas. 

Serão discutidas no decorrer deste capítulo, as escolas do Pensamento Administrativo 

como processo de modernização da sociedade. Também, sobremaneira, melhor ênfase será 

dada à abordagem da Escola Clássica cujo expoente máximo foi Frederick Wislow Taylor 

(1854-1915) com a obra: “Princípios de Administração Científica” e também a obra mais 



360 

 

significativa do fundador da Escola Clássica: “Administração Industrial e Geral” de Henri 

Fayol (1841-1925). Além destes e não menos importante, a obra de Henry Ford. 

A Abordagem Clássica da Administração, também apelidada por “teoria da 

máquina”, cujos postulados dominaram a primeira metade do século XX, foi desenvolvida 

através dos trabalhos pioneiros dos engenheiros Frederick W. Taylor e Henry Fayol. Além de 

Taylor, a administração científica também tem entre seus fundadores Henry Ford, Carl Barth, 

Frank e Lilian Gilbreth, Harrington Emerson, Henry Gantt e Hugo Munstermerg 

(MAXIMILIANO, 2007). 

 O surgimento da Administração Científica está diretamente ligada ao contexto norte 

americano. Com o final da Guerra de Secessão, a indústria expandiu-se aceleradamente, o que 

gerou preocupações também com o aumento da eficiência nos processos de produção. Este 

aumento na eficiência seria conseguido, de acordo com os proponentes da Administração 

Científica, com a racionalização do trabalho. 

Com formação em Engenharia Mecânica, o americano Taylor fundamentou a Escola 

da Administração Científica com pressupostos que se baseavam no aumento da produtividade 

e na eficiência da organização, por meio da racionalização do trabalho do operário, sendo este 

visto como uma simples “engrenagem” ou “recurso” organizacional. Mediante a ênfase na 

tarefa e tecnologia, esta escola se baseou na Organização Racional do Trabalho (ORT)
92,

 ou 

seja, na substituição dos métodos empíricos e rudimentares pelos científicos.  

A contribuição de Taylor à teoria da administração data do início do século XX e sua 

principal obra, Princípios de Administração Científica, foi publicada em 1911.  Cabe ressaltar 

que este foi um período marcado por uma intensa competição internacional decorrente 

fundamentalmente de um processo de abertura comercial, ampliação dos mercados e de 

significativos avanços no campo tecnológico. Este movimento resultou em um importante 

processo de fusões e incorporações de organizações sem precedentes até então na história. As 

organizações se agigantavam, pois precisavam obter economias de escala para competir em 

diversos locais do mundo e internalizar, sobretudo em seus processos produtivos, o mix de 

inovações tecnológicas que crescia em velocidade espantosa (CHIAVENATO, 1994).  

De outro lado, até este período, havia uma clara hegemonia internacional da 

Inglaterra no campo financeiro e em um grande número de setores vinculados a manufatura e 

a indústria propriamente dita. Neste contexto, Teodoro Roosevelt realiza o discurso da busca 

                                                 
92

 A ORT se fundamentou em: Análise do trabalho Estudo dos tempos e movimentos; Divisão do trabalho e 

especialização do operário; Desenho de cargos e de tarefas; Incentivos salariais e prêmios de produção; Conceito 

de homo economicus; Padronização de métodos e de máquinas e supervisão funcional. 
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da eficiência e racionalidade na produção citado na introdução do livro de Taylor e 

endereçado aos governadores na Casa Branca. Ele comenta que as empresas americanas 

estavam sendo premidas pela concorrência internacional a buscar eficiência e produtividade, 

sobretudo nos processos de produção, devido às características e do tipo de produção 

predominante da época (TAYLOR 1970). 

 Taylor (1970) surge então para rediscutir as bases da produção em série e elaborar 

uma nova teoria administrativa. Este mesmo autor (1970) teve a incumbência de realizar esta 

tarefa significativa para época, construindo um corpo teórico denominado de administração 

científica da produção em substituição a administração baseada principalmente no sistema de 

iniciativa e incentivo.  

Para Taylor (1970), a mais simples tarefa pode ser objeto de aplicação dos critérios 

científicos. Discorre sobre como aplicar estes princípios, as ressalvas ao método e os 

benefícios obtidos para os capitalistas, trabalhadores e sociedade em geral (em virtude de uma 

maior produtividade, maior número de empregos gerados, melhor qualidade nos produtos, 

menor desperdício e menor preço aos consumidores) da adoção da administração científica 

nas organizações. 

A tentativa de substituir métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos 

em todos os ofícios recebeu o nome de Organização Racional do Trabalho – ORT. Para 

Taylor (1970), o operário não tem capacidade, nem formação, nem meios para analisar 

cientificamente o seu trabalho e estabelecer racionalmente qual o método ou processo mais 

eficiente. Geralmente, o supervisor comum deixava ao arbítrio de cada operário a escolha do 

método ou processo para executar o seu trabalho, para encorajar sua iniciativa. Porém, com a 

Administração Cientifica ocorre uma repartição de responsabilidades: a administração 

(gerência) fica com o planejamento (estudo minucioso do trabalho do operário e o 

estabelecimento do método de trabalho) e a supervisão (assistência contínua ao trabalhador 

durante a produção), e o trabalhador fica com a execução do trabalho, pura e simplesmente. 

Os Principais Aspectos da Organização do Trabalho (ORT) são: Análise do Trabalho 

e Estudo dos Tempos e Movimentos; Estudo da Fadiga Humana; Divisão do Trabalho e 

Especialização do Operário; Desenho de Cargos e Tarefas; Incentivos Salariais e prêmios de 

produção; Conceito de Homo Economicus; Condições de Trabalho; Padronização e 

Supervisão Funcional. 

No final de século XIX e início de século XX, surge um também engenheiro – Henry 

Fayol – preocupado em estudar como deveriam ser administradas as organizações.  
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Segundo Fayol, Administrar uma organização significa Prever, Organizar, 

Comandar, Coordenar e Controlar. A Administração Geral e Industrial além de fazer uma 

crítica contundente ao ensino de engenharia e ao excessivo espaço destinado à matemática nos 

currículos das tradicionais escolas de engenharia na França aborda e descreve detalhadamente 

como realizar as funções da administração. Trabalha conceitualmente as funções 

administrativas e o processo organizacional como um todo tendo como objetivo a eficácia 

econômica e a excelência administrativa. Suas observações prestam-se para aplicação em 

organizações de diversos tipos: industrial, comercial e mesmo organizações militares, pois 

Fayol trabalha a organização do ponto de vista estrutural (CARAVANTES, 1999).  

Henri Fayol parte da proposição de que toda empresa pode ser dividida em seis 

grupos, o que seria denominada de “Funções básicas de uma empresa”. Maximiliano (2007) e 

Chiavenato (1994) descrevem tais funções: 

 

1. Funções Técnicas, relacionadas com a produção de bens ou de serviços da empresa; 

2. Funções Comerciais, relacionadas com a compra, venda e permutação. 

3. Funções Financeiras, relacionadas com a procura e gerência de capitais. 

4. Funções de Segurança, relacionadas com a proteção e preservação de bens. 

5. Funções Contábeis, relacionadas com os inventários, registros, balanços e custos. 

6. Funções Administrativas, relacionadas com a integração da cúpula das outras cinco 

funções. As funções administrativas coordenam e sincronizam as demais funções da empresa, 

pairando sempre acima delas. 

Tanto Taylor como Fayol eram engenheiros que tiveram pela frente o desafio de 

compreender a lógica das organizações. Enquanto Taylor trabalhou em uma perspectiva mais 

operacional, ou seja, estudou a organização de baixo para cima; Fayol preocupou-se mais com 

a questão estrutural das organizações. Suas abordagens não são complementares ou 

antagônicas. São duas perspectivas diferentes de ver a organização em uma mesma conjuntura 

internacional, mas em contextos analíticos diferentes. A realidade das organizações 

americanas não era exatamente a mesma das empresas europeias. Estas estavam em um 

período de amadurecimento industrial mais avançado e daí talvez o porquê da perspectiva 

mais estrutural de Fayol relativamente a Taylor. São considerados autores clássicos pois de 

alguma forma introduzem o rigor científico no estudo das empresas e sem dúvida estabelecem 

um marco referencial na teoria das organizações (CHIAVENATO, 1994). 
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Figura 89 – Funções Universais da Administração 

Fonte: Chiavenato (1994). 

 

Também com formação em Engenharia, o francês Henry Fayol, principal teórico e 

fundador da Escola Clássica, conduziu suas pesquisas com ênfase na estrutura formal da 

organização. Autor das seis funções básicas da empresa
93

 e dos quatorze princípios gerais da 

administração muito contribuiu para a organização e gestão empresarial, deixando a desejar 

no concernente ao estudo das relações de trabalho do indivíduo com a organização.   

Já Henry Ford (1863-1947) fez uma das maiores fortunas do mundo graças ao 

constante aperfeiçoamento de seus métodos, processos e produtos. Por meio da racionalização 

da produção, idealizou a linha de montagem, o que lhe permitiu a produção em série, isto é, 

moderno método que permite fabricar grandes quantidades de um determinado produto 

padronizado. Na produção em série ou em massa, o produto é padronizado em seu material, 

mão de obra, desenho e ao mínimo custo possível. A condição precedente, necessária e 

suficiente para a existência da produção em massa, é a capacidade de consumo em massa, seja 

real ou potencial. Ford adotou três princípios básicos:  

a) Princípio de intensificação: consiste em diminuir o tempo de duração com o 

emprego imediato dos equipamentos e da matéria-prima e a rápida colocação do produto no 

mercado; 

b) Princípio de economicidade: consiste em reduzir ao mínimo o volume do estoque 

da matéria-prima em transformação. A velocidade da produção deve ser rápida; 
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c) Princípio de produtividade: consiste em aumentar a capacidade de produção do 

homem no mesmo período (produtividade) por meio da especialização e da linha de 

montagem (CHIAVENATO, 1994). 

Henry Ford e outros líderes da indústria entenderam que a produção em massa 

significa consumo em massa. Ele foi um empreendedor estadunidense e fundador da Ford 

Motor Copany, autor dos livros “Minha filosofia de indústria” e “Minha vida e minha obra”, e 

o primeiro empresário a aplicar a montagem em série e de forma a produzir automóveis em 

larga escala, em menos tempo e a um custo menor, revolucionando os transportes e a indústria 

norte americana, afirma Chiavenato (1994). Daí o termo Fordismo (como existe também um 

novo modelo asiático denominado Toyotismo) que é a produção em grande quantidade de 

automóveis a baixo custo por meio da utilização do artifício conhecido como linha de 

montagem, a qual tinha condições de fabricar um carro a cada 98 minutos, além dos altos 

salários oferecidos aos operários. O intenso empenho de Henry Ford para baixar os custos 

resultou em muitas inovações técnicas e de negócios, incluindo um sistema de franquias nas 

maiores cidades da América do Norte e demais continentes comenta o mesmo autor (1994).  

Eis que surge em oposição à corrente mecanicista, a Abordagem Humanística, ou 

Teoria das Relações Humanas, desenvolvida por Elton Maio, tendo como eixo norteador os 

trabalhos realizados nas experiências de Hawthorne. A Engenharia cede espaço para a 

Psicologia e Sociologia, bem como o método e a máquina perdem a primazia em favor da 

dinâmica de grupo, passando a dar ênfase nas pessoas, ao invés de ser nas tarefas ou estrutura 

(CHIAVENATO, 1994). 

Segundo esta abordagem, os conceitos de autoridade, hierarquia e racionalidade 

perdem seu significado, passando ao advento da motivação, liderança, comunicação e 

dinâmica de grupo. Surge então, uma teoria que irá influenciar os estudos de motivação no 

comportamento das pessoas, seja do ponto de vista da produtividade, seja do ponto de vista do 

consumo. A abordagem estruturalista – Com forte ênfase na estrutura, ambiente 

interorganizacional, racionalidade
94 

e no planejamento, o estruturalismo propunha a 

ampliação de uma visão limitada, sobrepondo assim ao mecanicismo da Teoria Clássica e ao 

romantismo ingênuo da Teoria das Relações Humanas (CHIAVENATO, 2014). 

Objetivando compreender a Teoria da Burocracia, o seu filósofo maior, Max Weber 

distinguiu três tipos de sociedade, que corresponderiam respectivamente aos tipos de 

autoridade: Tradicional, Carismática e Legal
95

 (WEBER, 1965). O termo “burocracia”, 
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 Adequação dos meios aos objetivos finalísticos. 
95

 Também conhecida pelo nome de Autoridade Racional ou Burocrática. 



365 

 

segundo o mesmo autor, é empregado como “fonte de apego” dos funcionários aos 

regulamentos e rotinas de uma instituição. Visa, em sua concepção, a uma organização 

eficiente por excelência, visto que detalha minuciosamente como as coisas deverão ser feitas. 

Para o mesmo autor (1965), a burocracia se resume à previsibilidade do funcionamento a 

situações desejadas, que conduzam à máxima eficiência. 

Neste mesmo sentido, Merton et al. (apud CHIAVENATO, 2014), notou também que 

muitas vezes, o trabalho realizado não correspondia ao planejado, surgindo como 

consequências alguns produtos indesejáveis
 
ou imprevistos, que levariam a disfunções

96
 ou 

ineficiência do modelo weberiano.  

O mundo de hoje caracteriza-se por um ambiente em constante mudança. O ambiente 

que envolve as organizações é extremamente dinâmico, exigindo delas uma elevada 

capacidade de adaptação como condição básica de sobrevivência. O processo de mudança 

organizacional começa com o aparecimento de forças que vêm de fora ou de algumas partes 

da organização. Essas forças podem ser endógenas ou exógenas à organização: 1) As forças 

exógenas provêm do ambiente, como as novas tecnologias, mudanças em valores da 

sociedade e novas oportunidades ou limitações do ambiente (econômico, político, legal e 

social); 2) As forças endógenas que criam a necessidade de mudança estrutural e 

comportamental provêm da tensão organizacional: tensão nas atividades, interações, 

sentimentos ou resultados de desempenho no trabalho (MOTA, 2002). 

A Escola do Desenvolvimento Organizacional – DO é uma resposta da organização 

às mudanças. É um esforço educacional muito complexo, destinado a mudar atitudes, valores, 

comportamentos e a estrutura da organização, de tal maneira que esta possa se adaptar melhor 

às novas conjunturas, mercados, tecnologias, problemas e desafios que estão surgindo em uma 

crescente progressão. 

 O Desenvolvimento Organizacional visa a uma clara percepção do que está 

ocorrendo nos ambientes interno e externo da organização, a análise e decisão do que precisa 

ser mudado e a intervenção necessária para provocar a mudança, tornando a organização mais 

eficaz, perfeitamente adaptável às mudanças e conciliando as necessidades humanas 

fundamentais com os objetivos e metas da organização. O D.O. exige a participação ativa, 

aberta e não manipulada de todos os elementos que serão sujeitos ao seu processo e, mais do 

que tudo, uma profundo respeito pela pessoa humana (BERNARDO; MARCONDES, 2003). 
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 Disfunções segundo Merton: Internalização das normas; excesso de formalismo e papelório; resistência a 

mudanças; despersonalização do relacionamento; categorização do relacionamento; superconformidade; exibição 

de sinais de autoridade e dificuldades com clientes. 
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No concernente à Teoria Comportamental ou Behaviorista, observa-se um abandono 

das posições normativas e prescritivas da Teoria Clássica e das Relações Humanas, 

permanecendo a ênfase nas pessoas dentro de um contexto organizacional mais amplo e 

complexo. Embora compartilhando de conceitos fundamentais, esta Teoria rejeita as 

concepções ingênuas e românticas da teoria das relações humanas, mediante críticas severas. 

Para explicar o comportamento, Mota (2002) aponta que a Teoria Comportamental 

se fundamenta no comportamento individual das pessoas, e este, no estudo da motivação 

humana. Neste sentido, a motivação passou a ser um dos temas fundamentais da Teoria 

Comportamental, para os estudos da época. Certamente que as teorias motivacionais foram 

um referencial teórico inquestionável naquela ocasião, porém, serão apresentadas de forma 

sucinta neste trabalho com a finalidade apenas de “situar” o comportamento do consumidor, 

visto não se constituírem no objeto central deste estudo. 

A partir do final dos anos 70, os chamados economistas neo-schumpeterianos 

difundiram amplamente o emprego de analogias biológicas para a compreensão do caráter 

evolutivo do desenvolvimento capitalista e sobretudo do processo de mudança tecnológica.  

O enfoque neo-schumpeteriano, nas palavras de Possas (1988, p. 158) visa:  

 

[...] superar dinamicamente a posição firma versus mercado, centra-se na interação 

estratégia-estrutura, sem privilegiar qualquer dos polos como elemento determinante 

exclusivo, ao procurar captar o movimento resultante dessa interação ao longo do 

tempo.  

 

A teoria neo-schumpeteriana do desenvolvimento enfatiza o valor econômico de um 

processo de inovação que se difunde continuadamente tanto no espaço como no tempo e onde 

os agregados de novas tecnologia, sem constante e dinâmica renovação, contêm vastas 

possibilidades de incrementos de produtividade e de produção. 

 

Quadro 18 – Resumo do Pensamento das Teorias da Administração e sua Relação com o Consumo 

ABORDAGEM CLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO  

Administração Científica (ênfase nas tarefas e tecnologia) e 

Teoria Clássica da Administração (ênfase na estrutura formal) 

Contribuição desta abordagem para 

o processo de modernização e para as 

empresas.  

Administração Científica – 1911 - Nascimento da moderna teoria da 

administração e do método científico através de exaustivos testes e 

observação para definir a melhor maneira de fazer um trabalho, 

conhecido na ocasião por “The Best Way”, ou seja, o melhor 

caminho, a melhora maneira. Acreditava-se e de fato se constatou 

uma grande ineficiência dos trabalhadores naquele início de século 

XX. As empresas e os trabalhadores utilizavam técnicas diferentes 

para realizar o mesmo trabalho, ou seja, cada um fazendo da sua 

própria forma sem quaisquer uniformidades ou métodos. Percebia 

muita vadiagem no trabalho por parte dos empregados e a produção 

era somente 1\3 de suas reais possibilidades de atingimento. Esta 

Abordagem que teve todos os seus 

pressupostos voltados para a eficiência 

na produtividade da indústria, a fim de 

torná-la mais eficiente e eficaz, 

utilizando para isso dos recursos 

organizacionais (capital, trabalho e 

insumos) a fim de gerar produtividade e 

atender às demandas do mercado e do 

consumo. 

Contribuiu para o processo de 

modernização no desenvolvimento da 
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ABORDAGEM CLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO  

Administração Científica (ênfase nas tarefas e tecnologia) e 

Teoria Clássica da Administração (ênfase na estrutura formal) 

Contribuição desta abordagem para 

o processo de modernização e para as 

empresas.  

abordagem trabalhou a busca por princípios racionais que tornassem 

as organizações mais eficientes e produtivas, a fim de atingir 

plenamente o mercado de consumo. 

Predominava uma carência de conceitos claros sobre 

responsabilidades do trabalhador e da administração. Muito clara a 

ausência de padrões na produção, a fim de mensurar quantidade, 

qualidade, metas. As decisões administrativas eram pautadas no 

desconfiômetro, palpite ou intuição, sem quaisquer técnicas ou 

métodos de balizamento e acompanhamento da produção. Alguns dos 

seguidores desta escola vale a pena destacar, como o casal Gilbreth 

(1950), visto que, segundo eles não haviam cientistas sociais, mas sim 

homens práticos, engenheiros e gerentes. Em suas experiências, 

vários arranjos para eliminar movimentos desnecessários do corpo e 

mãos, vindo a ser conhecido por Estudos dos Tempos e Movimentos, 

muito difundido por Frederick Taylor (exemplo clássico foi na 

construção civil foram com o embarque e desembarque de tijolos, 

assim como o assentamento nas paredes). 

Nesta Teoria, foram criadas os quatro Princípios de Frederick W. 

Taylor, que se pautava em novos métodos substituindo emprisimo, 

são eles: selecionar, treinar e ensinar o serviço; cooperação, divisão 

do trabalho e responsabilidade. 

Assim, o método da experimentação venceu o empirismo e conseguiu 

melhores maneiras de obter trabalho (ganhos de 200% produtividade) 

muitas palestras naquela ocasião, tendo os EUA como os iniciantes 

deste processo, visto que o engenheiro Taylor havia nascido na 

Filadélfia, desenvolvendo ali os seus trabalhos de pesquisa no chão de 

fábrica. Taylor (cientista) focava na administração de fábrica 

(trabalho de supervisor). 

Buscavam o aumento da produção e dependia do envolvimento do 

trabalhador, visto que a humanidade já se encontrava na época da 

revolução industrial e, mister se faria a introdução do conhecimento e 

novas técnicas de produção com ênfase era na tarefa, racionalização, 

redução dos tempos e movimentos, além da concepção 

engenheirística down-top. Segundo o seu expoente maior, a divisão 

de tarefas iria reduzir os conflitos e assim aumentar a produtividade a 

fim de atender ao mercado do consumo interno e externo. Um lema 

nesta abordagem seria produzir no teto máximo, porém a motivação 

no trabalho  era precária e os conflitos entre colaboradores e patrões 

muito evidentes. Assim, a Administração científica foi muito útil para 

o aprimoramento da performance, mas simplista para entender a 

organização com um todo. 

Segundo Fayol, os interesses do patronato e empregado não são 

antagônicos, visto que só haverá prosperidade com o sucesso de 

ambos: é preciso dar aos trabalhadores os melhores salários e ao 

empregador, menores custos operacionais. 

Os clássicos diziam que para gerar empregos é necessário trabalhar 

duro e muito, para gerar riqueza, tributos e empregos. Henri Fayol 

afirmou ainda que a Administração é muito comum e útil aos 

empreendimentos humanos na empresa, governo, família e vida 

social. 

Administração Geral ou Teoria Clássica da Administração 

Livro escrito em 1916: Administração Industrial e Geral publicado 

logo depois da primeira guerra mundial. Para Fayol, o entendimento 

da organização  se dá à partir cúpula top-down (de cima para baixo) 

com concepção anatômica e fisiológica, quando então prevalecia a  

preocupação com a performance organizacional. Defendia a 

Estruturação ou departamentalização e que o Sucesso do indivíduo 

economia de escala e nos ganhos de 

produtividade, além da produção em 

série, com a modernização dos 

mecanismos da esteira no chão de 

fábrica. Esta teoria contribuiu bastante 

para a definição das funções, evolução 

da indústria e estrutura de cargos dentro 

das empresas, além do desenvolvimento 

da ciência e tecnologia. Pouca ou quase 

nenhuma contribuição quanto às 

relações humanas ou meso no “homus 

economicus”, visto que o homem 

continuou a ser compreendido como 

recurso organizacional, ou seja, como 

peça de uma engrenagem ou máquina e 

apenas um rés participante do processo 

(conforme pode ser verificado no filme 

de Charles Chaplin: Tempos Modernos. 

Acontecia as práticas selvagens nas 

fábricas, no berço da revolução 

industrial, visto que se constatavam até 

13 hs de trabalho diárias, com menores 

de 10 anos trabalhando. A Abordagem 

Clássica da Administração era muito 

limitada ao estudo das indústrias, sem 

foco nos demais setores de serviço e 

comércio. Quanto ao meio ambiente, 

pouca ou nenhuma contribuição, já que 

a preocupação era intra-organizacional, 

com processos e não o ambiente 

sistêmico. Poucos registros, mas sem 

indícios de preocupação com o meio 

ambiente enquanto evacuação dos 

detritos industriais. 
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ABORDAGEM CLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO  

Administração Científica (ênfase nas tarefas e tecnologia) e 

Teoria Clássica da Administração (ênfase na estrutura formal) 

Contribuição desta abordagem para 

o processo de modernização e para as 

empresas.  

estaria atrelado ao da empresa, ou seja, a empresa ganhando, ele 

também ganha. A racionalização e divisão trabalho contribuíam para 

o sucesso empresa e cabia à gerência pensar e planejar a tarefa, 

enquanto para o empregado, apenas realizar (o empregado era visto 

como um indolente). A doutrina de Fayol é muito próxima pelos 

conceitos aplicados atualmente, em pleno século XXI, sendo ele um 

dos grandes expoentes da Administração Moderna. Criou o foco no 

processo conhecido como POC3: Prever, organizar, controlar, 

comandar e coordenar, além da definição das seis áreas funcionais da 

empresa, que originou as grandes áreas: Marketing (cerne deste 

estudo); Recursos Humanos; Finanças e Produção. Consideravam o 

tema da administração na perspectiva da organização como um todo, 

visto que são importantes porque desenvolveram as primeiras teorias 

gerais sobre o trabalho dos gerentes e da boa prática da 

administração. Henri Fayol, Max Weber e Henry Ford são os mais 

famosos. 

Fayol afirmou a Administração comum a todos os empreendimentos 

humanos na empresa, governo e vida social. 

Nesta doutrina, Fayol criou os quatorze princípios de Fayol. 

ABORDAGEM ESTRUTURALISTA DA ADMINISTRAÇÃO 

OU TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES - Ênfase na Estrutura 

Social 

Contribuição desta abordagem para o 

processo de modernização e para as 

empresas 

A teoria estruturalista surgia aproveitando o melhor das duas 

abordagens (clássica e relações humanas). O mais famoso teórico, 

Max Weber, sociólogo alemão: responsável pela teoria das estruturas 

de autoridade e burocracia (este como sendo o tipo ideal de 

organização). O sistema de divisão do trabalho e hierarquia 

claramente definida com regras e regulamentos.  

Características da estrutura ideal de Weber: 

Divisão do trabalho: trabalhos divididos tarefas simples, rotineiras e 

bem definidas; hierarquia de autoridade; seleção 360º dos novos 

funcionários; Regras e regulamentos formais; impessoalidade, 

meritocracia e venda de mão de obra. Processo aperfeiçoado de 

contratos e gestão. Críticas ao apadrinhamento, empirismo, 

ineficiência e falta de controle. Protótipo há algum tempo como tipo 

ideal de organização (diferente do estereótipo de papelório e 

emperramento). 

Max Weber foi contemporâneo Taylor (1860-1920) e viveu na 

Europa. Defendia os aspectos da organização formal, meios racionais 

de gestão, preparo técnico, visando o bem comum, a fim de verificar 

a sociedade industrial. Um questionamento que não se cala: Weber se 

inquietava descobrir como é que as empresas faziam para se 

perpetuar nos ambientes que estavam operando e como  estas seriam 

gerenciadas? 

Outro expoente da abordagem estruturalista: Amitai Etizioni (1964): 

Para ele, a busca pela racionalidade por parte da organização e 

felicidade por parte do indivíduo. Deveria prevalecer a lógica 

integrativa e não a dicotômica, campo mais rico para analisar o 

desempenho e o comportamento. Os conflitos, poder e alienação 

ganham espaço de discussão na teoria das organizações.  

Procurou estudar as organizações formais e informais e as inter-

relações; dentro e fora da organização; níveis mais altos e mais 

baixos; recompensas materiais e não materiais; interação da 

organização com o meio ambiente. 

Crítica à escola clássica: é que cultivavam uma visão parcial e nos 

aspectos formais da organização, se esquecendo dos responsáveis 

pelo funcionamento: recursos humanos. A teoria estruturalista parte 

Foco nos processos visando equacionar 

os gap’s da produção e nas estruturas 

dos cargos da empresa, visando a 

efetividade. Encontrar um equilíbrio 

entre os elementos racionais e não 

racionais do comportamento humano é 

um problema essencial na vida moderna 

da sociedade e do pensamento.  

Os Problemas sociais foram estudados 

por Etizioni, (1964), com a real 

necessidade de estudar o homem 

complexo. A análise organizacional se 

preocupou em estudar tanto as 

organizações formais como informais, 

também dos grupos dentro e fora da 

organização. 

Para Shein, as Teorias clássica e 

humanista se preocupavam com os 

aspectos intra-organizacionais. Para a 

sociedade, a teoria estruturalista focava 

mais as relações na estrutura das 

organizações, visando obter a 

efetividade. 

Evolução da gestão 1º e 2º setores. 

Eficiência,transparência, regulamentos: 

superou o regime patrimonial que 

advinha dos órgãos públicos. A 

sociedade e os cidadãos-clientes 

ganham com maior competência nos 

cargos. 

Grande contribuição foi dada para a 

Burocracia nas instituições públicas e 

privadas, assim como nos modelos 

baseados na autoridade, que viria a 

contribuir para o entendimento da 
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ABORDAGEM CLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO  

Administração Científica (ênfase nas tarefas e tecnologia) e 

Teoria Clássica da Administração (ênfase na estrutura formal) 

Contribuição desta abordagem para 

o processo de modernização e para as 

empresas.  

dos ensinamentos dos sociólogos e passa a se preocupar não apenas 

com as indústrias, mas abre um leque de opções: hospitais, 

universidade, exército, igreja e instituições públicas. 

liderança nas organizações: Autoridade 

carismática, racional legal e tradicional. 

ABORDAGEM HUMANÍSTICA DA ADMINSTRAÇÃO OU 

ABORDAGEM DAS RELAÇÕES HUMANAS - Ênfase na 

Estrutura Informal. 

Contribuição desta abordagem para o 

processo de modernização e para as 

empresas 

Emergiram após as ideias dos pesquisadores da teoria humanística. 

Pensava a administração a partir dos fatores que influenciam e 

explicam o comportamento humano no trabalho. 

Woen repreenderam aos donos de fábrica por tratar melhor as 

máquinas que os funcionários (melhores maquinas e mão de obra 

mais baratas).  

Woen-pagar melhores salários seriam investimentos, já que o retorno 

viria. Preocupar com os funcionários não somente era lucrativo como 

aliviaria a miséria humana. Procurava reduzir o sofrimento da classe 

trabalhadora. Definiu legislação sobre a mão de obra infantil, 

refeições no trabalho e lei trabalhista. 

A proposta de Follet se baseava na liderança participativa, poder e 

autoridade, motivação e de equipes de trabalho. (mãe da 

administração). O trabalho do gerente era harmonizar e coordenar os 

esforços grupais. Gerentes e trabalhadores – parceiros. 

Já para Barnard, o importante era comunicar e estimular os 

trabalhadores a se empenharem no serviço.  Cooperação e boas 

relações pessoais para atingimento das metas comuns.  

Elton Mayo – estudos de Hawtorne – a maior contribuição da 

abordagem humanística da administração e, sem dúvida, o seu 

expoente maior. Os sentimentos e comportamentos muito ligados e o 

grupo influenciava o comportamento individual. As relações, 

segurança (Maslow) e sentimentos grupais eram mais importantes 

que o dinheiro (contrário da escola clássica). 

Principal pergunta: quais os fatores presentes no ambiente físico e 

social capazes de afetar o desempenho organizacional e sua 

satisfação pessoal com a tarefa?  

Estudos entre produtividade e ambiente físico, condições de trabalho, 

fadiga e iluminação (após estressantes e insistentes testes, em 

nenhum momento a produção foi alterada por problemas ou excesso 

de iluminação (só houve diminuição, quando se reduziu a luz ao luar 

(intensidade da luz, influência apenas secundária – ficaram 

frustrados), óbvio que dentro dos limites. 

A remuneração não era o único meio de motivar, que existiam as 

relações pessoais que interferiam significativamente. 

movimento pendular: não mais a estrutura, nem os níveis, nem o 

controle, nem a especialização eram o objeto de análise: agora seria o 

individuo. raciocínio binário e dicotômico. 

Houve, contudo, outro grupo dentro da abordagem das relações 

humanas para a história da administração, a fim de tornar mais 

humana a prática gerencial. Movimento das relações humanas 

acreditavam na satisfação do funcionário (por ser satisfeito seria 

produtivo), dentre eles Abrahan Maslow e Mcgregor, visões 

marcadas mais pelas convicções pessoais que por pesquisa científica.  

Maslow – autor das cinco categorias de necessidades (fisiológicas, 

segurança, sociais, ego\estima e autorrealização). Apesar de não ter 

consistência e significância científica, foi a melhor teoria sobre 

motivação geral. 

Estudos científicos desenvolvidos por 

Elton Mayo (experimentos na fábrica de 

Hqetorne para conhecer o impacto da 

luminosidade, fadiga e stress na 

produtividade. 

Pouca contribuição para a 

modernização, visto que seu foco era o 

indivíduo. Nesta abordagem, um dos 

objetivos maiores seria valorizar e 

resgatar a dignidade do trabalhador, 

fortemente abalada na abordagem 

clássica da Administração, visto ser o 

homem tão somente uma engrenagem 

do processo. 

Concepção antagônica e dicotômica, 

mas como resposta ao exagero da 

administração Clássica. Era vista como 

uma Teoria romântica, simplista e 

ingênua, porém valorizava as relações 

informais e o ser humano.  

Princípios de motivação, liderança, 

atitudes, aconselhamentos, treinamento, 

decisão participativa e sistemas de 

remuneração que alicerçariam a escola 

comportamental. 

Paternalismo na administração – ênfase 

no fator humano nas organizações. 

Criou alicerce e fortes laços e raízes 

para o behaviorismo ou teoria do 

comportamento humano. 

Métodos de Hawtorne amplamente 

criticados, sendo cientificamente 

reprovados. Contudo, foi a escola que 

estimulou o interesse pelo ser humano, 

visto que foram eficazes em alterar a 

visão dominante da época de que “não 

sois máquinas, homens é que sois” 

Muito limitada ao estudo das indústrias, 

sem foco nos demais setores de serviço 

e comércio. 

Escola Clássica: Superênfase nas 

relações formais da organização. Escola 

das Relações Humanas: superênfase no 

indivíduo. 

ABORDAGEM COMPORTAMENTAL  

OU BEHAVIORISMO - Ênfase nas Forças Comportamentais e 

Motivacionais 

Contribuição desta abordagem para o 

processo de modernização e para as 

empresas 
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Contribuição desta abordagem para 

o processo de modernização e para as 

empresas.  

Foi com os comportamentalistas que se começou a entender melhor o 

lado positivo e os aspectos específicos do comportamento do 

indivíduo em grupo. 

Dedicaram à pesquisa objetiva do comportamento humano nas 

organizações. Desenvolveram rigorosos projetos de pesquisa, 

esperando construir uma ciência. Questões conhecidas atualmente 

como liderança, motivação, personalidade, desenho de cargos, 

cultura, conflitos e técnicas de negociação se devem à contribuição 

da ciência do comportamento. 

Os pesquisadores da RH foram apressados e inferiram resultados que 

os fatos não autorizavam (simplórios e achologistas). Se importaram 

com o indivíduo e seu impacto nas organizações, se interessando 

pelo comportamento e suas nuances.  

Simon (1949), a administração é a arte de fazer as coisas. 

Maslow e a teoria da hierarquia das necessidades humanas. 

Herzberg e a Teoria dos dois fatores: Os fatores que os levaram a se 

sentirem felizes e aqueles que faziam se sentir infelizes.  

Douglas Mcgragor – Classifica os incentivos em duas categorias: OS 

extrínsecos – ligados ao ambiente: salários, benefícios adicionais e 

promoção e os  intrínsecos – ligados a natureza humana das tarefas: 

não pode ser controlados externamente, apenas facilitar ou dificultar 

a consecução. A visão mecanicista não está errada, mas ela é 

insuficiente  para explicar uma gama de comportamentos do homem 

e trabalho. 

Rensis Likert e o sistema 4 – trabalho de pesquisa visando 

estabelecer uma relação entre o estilo de gerência e supervisão e o 

desempenho e satisfação do indivíduo. 

Sistema 1 – autoritário; Sistema 2 – Benevolente-autoritário; Sistema 

3 – consultivo; Sistema 4- participativo (este o mais propício a 

resultados).  

Likert também é autor de várias escalas para avaliar e mensurar 

comportamentos. 

Contribuiu sobremaneira para os estudos 

dos constructos comportamentais: 

satisfação no trabalho, clima 

organizacional, motivação no trabalho, 

comprometimento, e qualidade de vida 

no trabalho. 

Contribuiu significativamente para o 

entendimento do comportamento dos 

indivíduos, destacando que o 

comportamento coletivo advém de um 

somatório de comportamentos 

individuais. 

Contribuiu significativamente para 

reduzir os desgastes no comportamento 

e com ele, aumentar a produtividade e 

efetividade, de modo entender melhor os 

conflitos existentes neste campo do 

conhecimento. 

 

TEORIA GERAL DOS SISTEMAS - Ênfase na organização e no 

ambiente. 

Contribuição desta abordagem para 

o processo de modernização e para as 

empresas 

A teoria estruturalista foi considerada a primeira tentativa de integrar 

as abordagens clássica e RH. Mas é na TGS que se encontrará um 

esquema maturo. Divisor de águas (Caravantes, 1999) pela relevância 

que ela apresenta para a compreensão do fenômeno organizacional. 

Teoria Geral dos Sistemas: Desenvolvida na década de 50 pelo 

economista Boulding e o biólogo Ludwoin Von Bertalanffy com o 

objetivo de sintetizar as ideias comuns a várias disciplinas. Para estes 

autores, o sistema é qualquer entidade, conceitual física, composta 

por partes inter-relacionadas, interatuantes e interdependentes.ex, 

homem. Formado por vários subsistemas (respiratório, sangue, 

digestivo) – há inter-relação tão acentuada que a falência de um órgão 

poderá ser vital ao sistema como um todo e aniquilá-lo (black 

out).Também o automóvel, em que os vários subsistemas que o 

formam são interdependentes entre si em que um vindo a falhar, 

compromete toda o funcionamento do veículo (motor, diferencial, 

caixa de marcha, dentre outros).   

Bertalanfy sugeriu 8 níveis de sistemas: 1) estáticos (ex.: átomos);2) 

dinâmico simples (ex.: mecanismo de relógio de movimentos 

predeterminados); 3)cibernéticos (ex.: termostato) auto-regular-se e 

manter equilíbrio nos limites estabelecidos; 4)aberto (ex.: auto-

regulável) vida se diferencia da não vida (ex.: células). 5)Vida vegetal 

com órgãos sensoriais pouco desenvolvidos (ex.: células formadoras 

Não dá para isolar as empresas, quer 

tidas como inovadoras, quer ditas 

tradicionais, quer dos antigos formatos 

do varejo, quer dos novos formatos sem 

considerar que ela está submersa ao 

mercado e a cidades. Assim, torna-se 

necessário interagir com as várias 

interfaces do mercado, compreendendo 

as demandas e necessidades dos 

consumidores, assim como se fazer 

presente e participativo no seio das 

relações em que se encontram os 

agentes produtivos, como indústria, 

distribuidores, atacadistas, varejista, o 

estado e as entidades reguladoras e, por 

fim, os consumidores.O processo de 

modernização da sociedade por se tratar 

de um sistema aberto com interferências 

do meio impactam diretamente nos 

agentes econômicos. O crescimento de 

cidades traz consigo os resquícios da 

modernidade e globalização, e, com 
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Teoria Clássica da Administração (ênfase na estrutura formal) 

Contribuição desta abordagem para 

o processo de modernização e para as 

empresas.  

das sociedades de raízes, folhas, sementes etc.); 6)reino animal (ex.: 

receptores especializados de informação – olhos, ouvidos, sistema 

nervoso); 7)ser humano (ex.: qualidade autorreflexiva). Ela sabe e 

sabe que sabe. Uma memória e um telencéfalo altamente 

desenvolvido com o polegar oponente e capacidade de falar; 8) 

organização social: a unidade não é o indivíduo, mas o papel por ele 

desenvolvido. A partir do quarto nível temos os sistemas abertos, cuja 

principal característica é o inter-relacionamento com o exterior. A 

organização é altamente complexa e não nos contentemos com 

soluções simplistas para o equacionamento de problemas 

organizacionais.  

Componentes do sistema: 1) entradas (inputs) – energia importada p 

funcionamento do sistema; 2) processamento (throughput) a 

organização deverá ter um certo tipo de estruturação ou arrumação 

que deverá transformar os insumos em exsumos ou algo desejado. A 

estrutura dependerá da natureza das tarefas e tecnologia empregada. 

3)Exsumos (produtos ou output). 

Entropia – tendência dos organismos em desagregar (algo negativo 

que poderá parar e comprometer o sistema como um todo). No 

sistema biológico ou social, aberto, a entropia pode ser alterada, 

transformando-se em entropia negativa ou homeostase. 

Homeostase – o oposto da entropia – seriam os anticorpos para 

reequilibrar o sistema contra a doença (antígeno). Na organização 

isso não é automático, é preciso que a organização crie mecanismos e 

dispositivos corretivos para o reequilíbrio.  

Feed back – retroalimentação - reajustar a conduta em face ao 

desempenho já ocorrido. 

sistema composto por vários subsistemas e estes por tantos outros.  

Sistema aberto é o conjunto de partes em constante interação 

(interdependência das partes) construindo um todo sinergético (maior 

que a soma das partes). Interdependência com as partes (relação dual 

e de reciprocidade – atua como variável dependente e independente): 

influenciar o meio externo e ser influenciado (marketing implícito e 

explícito). O sistema fechado não atua, não tem esta capacidade. O 

sistema aberto tem a capacidade de crescimento e mudança, 

adaptação, auto-reprodução sob certas condições ambientais. O 

sistema fechado não tem esta capacidade. O estado final será igual ao 

inicial e no aberto não, pois ele tem reversibilidade. É a contingência 

de o sistema aberto competir com outros sistemas, isso não ocorre 

com o fechado (IGOR ANZOOF, MINTSBERG). 

Implicações entre sistemas abertos e fechados: 1) a natureza 

essencialmente dinâmica do ambiente conflita com a tendência 

estática da organização; 2) um sistema organizacional rígido não 

poderá sobreviver na medida em que não conseguir responder 

eficazmente às mudanças contínuas e rápidas do ambiente. Assim, 

existe a real importância da interatividade com o mercado (todos os 

agentes da cadeia) assim como entender os novos formatos do 

comércio e o comportamento das pessoas, grupos e novas demandas 

surgidas, quer no âmbito da modernidade e globalização, quer no 

âmbito das culturas, costumes e hábitos dos consumidores.  

Um sistema aberto – governo, indústria ou comércio – precisa 

garantir a absorção dos seus produtos pelo ambiente. Especialmente 

no caso dos sistemas educacionais e do comércio, o sistema precisa às 

vezes anestesiar certas necessidades inadequadas do ambiente e 

educá-lo criando necessidades adequadas (produtos que o sistema crê 

que seja melhor para o ambiente). 

Satisfação dos clientes: para garantir sua viabilidade, a organização 

eles,  mudanças de hábitos, costumes, 

crenças que impactam o consumo.  

Estas comparações de sistemas abertos 

e fechados são importantes para fazer a 

diferenciação entre a concepção 

tradicional e moderna da administração 

e do marketing a fim de lidar com os 

mercados emergentes e os 

comportamentos dos consumidores . 
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deverá fornecer ao ambiente, produtos por ele necessitados ou, se for 

o caso, criar nele a necessidade de tais produtos, pois só assim 

garantirá a sua continuidade. 

Organização como sistema fechado: apologia è eficiência em 

detrimento aos programas. 

Organização um sistema sócio-técnico: Subsistema técnico – abrange 

tarefas, equipamentos, ferramentas e técnicas operacionais. 

Subsistema Sistema social – relações entre pessoas que irão executar 

a tarefa. Os subsistemas técnico e social se inter-relacionam, se 

influenciam mutuamente e interdependem. Daí há de haver como 

definir organização apenas com sistema técnico e social como 

fizeram as teorias clássicas e RH. As tecnologias afetam os tipos de 

inputs e outputs da organização e o subsistema social determina a 

efetividade da utilização da tecnologia. Ambos não podem operar 

isoladamente, qualquer mudança ou interferência em um, implicará 

em arranjos no outro. 

É comum presenciar o fracasso de medidas técnicas sem a utilização 

da tecnologia computacional, até mesmo pelo simples não 

envolvimento daqueles que seriam afetadas pela nova medida. 

Terceiro subsistema: estrutura organizacional – menos importante 

pois é uma variável dependente  

O surgimento e aperfeiçoamento tecnológico das redes e computador 

permitiu a valorização do aspecto técnico-econômico e das técnicas 

para mensurar a tomada de decisão, criação de modelos matemáticos 

e ferramentas de controle 

Cada enfoque teve sua limitação de abranger apenas uma parte da 

verdade, de forma limitada, enquanto que a teoria dos sistemas 

abordou a organização de forma técnica, social e estrutural, 

valorizando os subsistemas e a inter-relação entre eles, sendo mais 

propício a equacionar satisfatoriamente os problemas mais 

significativos enfrentados pela organização, visto que as 

macroestratégias são mais necessárias que as táticas. 

 

ABORDAGEM NEOCLÁSSICA – Ênfase nos Objetivos 

Organizacionais 

Contribuição desta abordagem para 

o processo de modernização e para as 

empresas 

A Evolução do pensamento administrativo se apoia (segundo 

Caravantes) em divisões cronológicas, tendo como divisor de águas a 

Teoria Geral dos Sistemas - TGS.  

Talvez não seja uma teoria e sim um rearranjo de teorias anteriores. 

As principais características são: ênfase na prática da administração; 

reafirmação relativa dos postulados clássicos e ênfase nos princípios 

gerais da administração. Foi um movimento ocorrido nos EUA, um 

país tido como pragmático, cujas palavras chaves foram: alcance de 

resultados e consecução dos objetivos. No plano econômico (pós-

guerra e pós crise de 1929) parecia tudo dar certo. O ecletismo da 

teoria neoclássica se respaldava em um ecletismo de todas as teorias, 

inclusive estrutural, sistemas, matemática, alicerçada em abundância 

de recursos existentes e a necessidade das organizações responderem 

a isso. Veio como decorrência desta teoria a abordagem de 

administração por objetivos (o produto mais concreto de operacional 

da escola neoclássica) e obtenção de resultados. 

 

ABORDAGEM DO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

Final década d 60 – marcado por profundas modificações mundial e, 

em especial, nos EUA – era pós industrial, com novas tecnologias e 

avanços em todas as áreas do conhecimento, mas marcado também 
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por problemas no mercado, movimentos estudantis, guerra do Vietnã. 

O prof. Bennis (1972) definia a Escola do Desenvolvimento 

Organizacional como: uma resposta à mudança, uma complexa 

estratégia que tem por objetivo mudar as crenças, atitudes, valores e 

estrutura das empresas para melhor se adaptar aos novos mercados, 

tecnologia e desafios, assim como aos consumidores de todo o 

mundo. Cada época deve necessariamente desenvolver uma forma 

organizacional como forma aos problemas que aconteciam naquele 

momento e em 1969 seria preciso uma revitalização das organizações 

para fazerem frente aos novos desafios . 

Características do Desenvolvimento Organizacional - DO: 

Estratégia educacional para a mudança planejada, concentrando-se 

nas pessoas: valores, princípios, crenças, atitudes e relações (ONU). 

As mudanças devem estar conectadas aos problemas específicos e 

mudar a partir daquilo que possuímos, conhecemos e 

experimentamos.Visão sistêmica, mas focada nos aspectos 

comportamentais, ou seja, no subsistema social das organizações. 

 

ABORDAGEM QUANTITATIVA – Ênfase no Processo 

Decisorial 

Contribuição desta abordagem para 

o processo de modernização e para as 

empresas 

Pesquisa operacional ou ciência da administração ou teoria da 

matemática ou métodos quantitativos. Surgiram do desenvolvimento 

de soluções matemáticas e estatísticas para problemas militares. Foram 

empregados pelos militares americanos e ingleses – profissionais 

como matemáticos, físicos e estatísticos para conceber métodos para 

solução de problemas logísticos. Trabalhando com os primeiros 

computadores, as equipes da PO obtiveram êxito, sendo que muitas 

técnicas passaram a ser utilizadas em organizações. Passaram a 

quantificar o custo-benefício por táticas do processo decisório, tomar 

decisões de aquisição e alocação. As táticas utilizaram aplicações de 

estatística, modelos de otimização e informação e simulações de 

computador. Um exemplo disso é a programação linear, assim como 

as decisões sobre níveis ótimos de estoque foram influenciadas pelo 

LEC – lote econômico de compra. A motivação principal da 

abordagem quantitativa foi a II guerra mundial, programas e pesquisas 

custeadas pelo governo federal para soluções de problemas militares.  

O sucesso foi tamanho que passou-se a utilizar nas empresas. 

 

 

ABORDAGEM CONTINGENCIAL – Ênfase nas circunstâncias. Contribuição desta abordagem para 

o processo de modernização e para 

as empresas 

Caravantes  (1999) comenta que não merece ser chamada de teoria, 

pois não tem consistência para tal. Incorporou ou pressupostos básicos 

da Teoria Geral dos Sistemas - TGS a respeito da interdependência e a 

natureza orgânica da organização, bem como o caráter aberto e 

adaptativo das organizações e a necessidade de preservar a 

flexibilidade das mudanças. Não há um tipo ideal de sistema gerencial 

que sirva de modelo para a prática administrativa. O que ocorre é 

interpretar a situação do mercado e tecnológica e só então planejar o 

sistema gerencial apropriado às condições. Sistema aberto: analisar o 

micro e macro ambiente. Embasado no ÇA DEPEND, ou seja, se 

então.  

ISO 9.000 BALANÇO ECONÔMICO 

ISSO 14.000 BALANÇO DO MEIO 

AMBIENTE (ISSO VERDE) 

ISSO 18.000 – BALANÇO SOCIAL. 

 

 

Fonte: (STEPHEN ROBBINS, 2000; CARAVANTES, 1999; MAXIMIANO, 2007; CHIAVENATO, 2007; 

MOTA, 2002; BERNARDO; MARCONDES, 2003). 
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7.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE O ESTUDO DO COMPORTAMENTO: 

UM RECORTE NAS TEORIAS MOTIVACIONAIS E NO ESTUDO DA SATISFAÇÃO  

 

No concernente à Teoria Comportamental ou Behaviorista, observa-se um abandono 

das posições normativas e prescritivas da Teoria Clássica e das Relações Humanas, 

permanecendo a ênfase nas pessoas dentro de um contexto organizacional mais amplo e 

complexo. Embora compartilhando de conceitos fundamentais, esta Teoria rejeita as 

concepções ingênuas e românticas da teoria das relações humanas, mediante críticas severas. 

Para explicar o comportamento, a Teoria Comportamental se fundamenta no 

comportamento individual das pessoas, e este, no estudo da motivação humana. Neste sentido, 

a motivação, juntamente com os demais constructos comportamentais – satisfação no 

trabalho; comprometimento; clima organizacional e saúde mental – passaram a ser os temas 

mais pesquisados fundamentais da Teoria Comportamental, para os estudos da época, que 

emergiram à partir da década de 50. Certamente que as teorias motivacionais foram um 

referencial teórico inquestionável naquela ocasião, porém, serão apresentadas de forma 

sucinta neste trabalho com a finalidade apenas de “situar” o comportamento do consumidor, 

visto não se constituírem no objeto central deste estudo e dar uma melhor ênfase na Teoria da 

Hierarquia de Necessidades de Maslow. 

Considerando o comportamento humano como complexo, produto de fatores 

intrínsecos e extrínsecos, os consumidores têm cognições e atitudes distintas, fazendo 

“leituras do mundo” a partir das percepções. Partindo da premissa em que as percepções têm 

origem nas motivações e estas geridas pelas necessidades, teremos consumidores diferentes, 

condicionados por necessidades também diferentes. Neste sentido, Chiavenato (1981, p. 82) 

comenta: 

A satisfação de algumas necessidades é temporal, ou seja, a motivação humana é 

cíclica, orientadas pelas diferentes necessidades, sejam elas fisiológicas, 

psicológicas ou sociais. O comportamento é quase um processo de resolução de 

problemas, de satisfação de necessidades [...]. 

 

A motivação é o resultado da interação entre o indivíduo e a situação, podendo ser 

entendida como a vontade de empregar altos níveis de esforço em direção aos seus objetivos, 

quer sejam eles na vida pessoal, no trabalho ou mesmo enquanto consumidor, condicionada 

pela capacidade do esforço de satisfazer alguma necessidade do indivíduo.  Deve-se 

considerar a qualidade e a intensidade do esforço desde que ele esteja canalizado numa 

direção que ele mesmo se beneficie da sua decisão, a exemplo dos esforços para se adquirir 

determinado bem. 
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Quanto à necessidade, significa algum estado interno que faz certos resultados 

parecerem atraentes. Uma necessidade insatisfeita cria tensão que estimula impulsos dentro 

do indivíduo/consumidor. Estes impulsos geram um comportamento de busca para encontrar 

objetivos especiais que, se alcançados, satisfarão a necessidade e levarão à redução da tensão. 

Neste sentido, conforme se observa na figura logo abaixo, Chiavenato (1981, p. 84) afirma 

que o processo de motivação tem a seguinte trajetória: 

 

Figura 90 – Ciclo do Processo Motivacional 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (1981, p. 84). 

 

A década de 50 foi um período fértil para o desenvolvimento de conceitos de 

motivação, sendo que três teorias específicas foram formuladas durante este período, São elas: 

Teoria da hierarquia de necessidades de Abrahan Maslow; Teorias X e Y de Douglas 

McGregor e a Teoria de motivação-higiente, de Frederick Herzberg. Embora fortemente 

atacadas e questionadas em termos de validade, são ainda provavelmente, as melhores 

explicações para o estudo da motivação. Assim sendo, as teorias motivacionais servem de 

alicerce para o entendimento da questão do comportamento humano sendo ferramentas  

elementares na  compreensão de  alguns construtos (CHIAVENATO, 1994; ROBBINS, 

1998). 

Chiavenato (1994), Bastos (2004) e Robbins (1998) Destacam também, as teorias 

contemporâneas: Teoria ERC (Clayton Alderfer); Teoria de necessidades de McClelland 

(David McClelland); Teoria da Avaliação Cognitiva; Teoria de Determinação de Metas 

(Edwin Locke); Teoria do Reforço; Teoria da Equidade (J. Stacy Adams) e Teoria da 

Expectativa (Victor Vrrom). 

Assim, como estas teorias não interessam para estudo desta tese, visto que não 

possuem vínculo com o consumo e sim com o ambiente de trabalho, tão somente, destacam as 

relações do indivíduo no ambiente de trabalho, não será necessário recorrer a uma reflexão 

das Teorias Comportamentais ou Behavioristas, quer as tradicionais ou mesmo as 

contemporâneas, pois não enriquecerá o debate. Desta forma, foi citado no presente estudo, 

somente a fim de situar histórica e conjunturalmente, a Teoria de Maslow, quanto à hierarquia 

Necessidade Insatisfeita Tensão Impulsos 

Comportamento de Busca Necessidade Satisfeita Redução da Tensão FIM 

INÍCIO 
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de necessidades, no contexto das demais teorias motivacionais ligadas à escola do 

comportamento humano. 

Dito isso, a Teoria da hierarquia de necessidades é provável que seja esta a teoria de 

motivação mais conhecida e estudada no mundo, quer para explicar a motivação no trabalho, 

quer para explicar a motivação no consumo ou mesmo isoladamente o termo “motivação”. 

Seu percussor, Abraham Maslow (1971) formulou a hipótese de que o comportamento 

humano se embasa em uma categoria hierarquizada de necessidades:  

1. Fisiológicas: incluem fome, sede, abrigo, sexo e outras necessidades corporais; 

2. Segurança: segurança e proteção contra mal físico ou emocional; 

3. Sociais: afeto, se relaciona com alguém, aceitação e amizade; 

4. Estima: fatores internos de estima como amor-próprio, autonomia e realização: 

e fatores externos de estima como status, reconhecimento e atenção; 

5. Auto-realização: O impulso de alguém se tornar o que é capaz de tornar-se: 

inclui crescimento, atingimento do seu potencial e auto-realização. 

 

Figura 91 – Teoria das Necessidades de A. Maslow 

 

Fonte: Chiavenato (1994). 

 

Para ele, a capacidade de expandir suas necessidades ao longo da vida é fato inerente 

ao ser humano. Em Chiavenato (1994, 2000, 2001), um dos autores mais criticados, pelo fato 

de ser reconhecido por um plagiador, porém que mais vende livros no curso de Administração 
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veremos que na medida em que cada uma destas necessidades se torna substancialmente 

satisfeita, a necessidade seguinte torna-se dominante. Em essência, a hierarquia de 

necessidades baseia-se no fato de que pessoas têm motivações diferentes em tempo e espaço 

diferentes, motivando-se pelo que procuram e não pelo que já realizaram.  

Maslow (1971) classifica as necessidades humanas em níveis, e acredita que se uma 

pessoa estiver com necessidades de nível básico, não conseguirá se concentrar nos níveis mais 

altos. Assim, a hierarquia começa com as necessidades fisiológicas, como respiração, comida, 

água, dormir, dentre últimas. Se uma dessas necessidades está em falta, a pessoa se focará em 

suprir essa necessidade. Em uma crise onde falte o básico para sobrevivência, a maioria das 

pessoas não vai se preocupar com leis. Elas farão o que for necessário para sobreviver. 

Quando o indivíduo conseguir suprir essas necessidades ele vai começar a se preocupar com 

segurança, incluindo a segurança do seu corpo, mas também financeira, familiar, do 

patrimônio e etc. Nesse nível as pessoas já começam a se preocupar com moral. O próximo 

nível é a necessidade de ser amado, incluindo amizade, família, intimidade sexual. Nesse 

nível o indivíduo tenta construir laços familiares e com a comunidade. Estima, o próximo 

nível, acontece quando o indivíduo está confiante e sente realização na vida. Nesse nível o 

personagem já está preparado para oferecer suporte para outros personagens, porque ele está 

seguro consigo mesmo.  A Auto-realização é o nível mais alto que uma pessoa pode atingir. 

Supostamente, poucas pessoas atingem esse nível por muito tempo. É comum atingirmos esse 

nível temporariamente e depois voltar atrás, circulando entre vários níveis. Atingir esse nível 

depende das aspirações pessoais de cada um. Tanto nossos heróis quanto os vilões tem essas 

necessidades, afirma Chiavenato (1994, 2000, 2001).  

 

Figura 92 – Teoria das Necessidades de A. Maslow 

 

Fonte: Chiavenato (1994). 
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Da perspectiva da motivação, a teoria diria que embora nenhuma necessidade seja 

algum dia totalmente gratificada, uma necessidade substancialmente satisfeita não motiva 

mais. Portanto, para Maslow (1971), se uma empresa quer motivar algum consumidor, precisa 

entender em que nível da hierarquia aquela pessoa está atualmente e concentrar-se em 

satisfazer as necessidades daquele nível ou acima dele. 

De acordo a pirâmide hierárquica de necessidades de Maslow (1971), o indivíduo 

move-se de baixo para cima nos degraus da hierarquia, separando as cinco necessidades em 

ordens mais altas e mais baixas: Na base da pirâmide, encontram-se as necessidades 

fisiológicas e de segurança, sendo descritas como necessidades de baixa ordem (extrínsecas 

ou satisfeitas externamente) e no topo da pirâmide, as necessidades de estima e de auto-

realização, descritas como necessidades de alta ordem (intrínsecas ou  satisfeitas 

internamente, como, símbolos status e auto-realização) (CHIAVENATO, 1994; ROBBINS, 

1998). 

Uma das críticas referentes à teoria da hierarquia de necessidades se dá devido ao 

fato de haver culturas regionais diferentes em países também diferentes, a exemplo do Japão, 

Grécia e México, Espanha, Brasil dentre outros, onde características de “evitação” de 

incerteza são fortes, as necessidades de segurança estariam no alto da hierarquia de 

necessidades. Países que têm pontuação alta em qualidade de vida, a exemplo de Dinamarca, 

Suécia, Noruega, Holanda e Finlândia teriam necessidades sociais no alto. 

Assim sendo, considerando o regionalismo, costumes e tradição e (além do poder 

aquisitivo de cada indivíduo), os consumidores da região da Catalunha possuem gostos 

distintos quanto aos de Madri, assim como no Brasil, que possui cinco regiões: Norte, Sul, 

Nordeste, Centro Oeste e Sudeste, os consumidores da Amazônia, por exemplo são muito 

ávidos ao cosumo de peixes e também fruas exóticas, a exemplo do açaí, dentre outros que em 

outras regiões do país. No nordeste, a carne de jabá e a farinha são muito apreciadas, assim 

como o feijão. Já no sul, se consome bastante a picanha e também o chimarrão (espécie de 

erva), enquanto nas demais regiões do Brasil, o chimarrão não é comum, assim como a carne 

de jabá.  

Neste mesmo contexto, o poder aquisitivo é uma variável que muito impacta no 

consumo, visto ter ligação direta com a pirâmide de Maslow, quanto às necessidades. 

Exemplificando: um indivíduo de classe alta já estabelecido no trabalho (possuidor de bens e 

com renda superior a 20 salários mínimos), em tese, não mais demanda de bens básicos como 

residência própria, carro, motocicleta, televisor led de 50”, comida e vestuário. Já um 

assalariado (perceptor de uma renda de um salário mínimo por mês em 2015 cerca de R$ 
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788,00 e 2016 R$ 880,00) ou seja, indivíduo de classe baixa, certamente ainda não adquiriu 

alguns bens, conforme descrito acima. Se oferecêssemos por exemplo, uma viagem para 

conhecer a Europa com tudo pago ou um eletrodoméstico (televisor) ou mesmo uma 

motocicleta, cujo valor monetário seria incomparavelmente muito menor, certamente que o 

indivíduo de classe alta preferiria a viagem, enquanto que o assalariado preferiria um televisor 

ou mesmo motocicleta.  

A teoria deste autor recebeu amplo reconhecimento. Isto pode ser atribuído à lógica 

intuitiva da teoria e sua facilidade de entendimento. Infelizmente, pesquisas, geralmente não 

validam a teoria. Maslow não forneceu substanciação empírica, e muitos estudos que 

buscaram validar a teoria não encontraram sustentação para ela. Alguns pesquisadores 

reviram as evidências e concluíram que “embora de grande popularidade social, a hierarquia 

de necessidades como teoria continua a receber pouco apoio empírico” (BASTOS E 

COLABORADORES, 2004). Pouca sustentação foi descoberta para a previsão de que as 

estruturas de necessidades estão organizadas nas dimensões propostas por Maslow (1971), 

que necessidades insatisfeitas motivam ou que uma necessidade satisfeita ativa o movimento 

para um novo nível de necessidade. 

O economista e filósofo chileno Manfred Max Neef apud Bastos e colaboradores 

(2004) tem argumentado que as necessidades humanas fundamentais são não-hierárquicas e 

são ontologicamente universais e invariáveis em sua natureza – parte da condição de ser 

humano. A pobreza, argumenta, é o resultado de uma destas necessidades ter sido frustrada, 

negada ou não plenamente realizada.  

As teorias tradicionalmente conhecidas contribuíram enormemente para o sucesso 

das pesquisas e compreensão dos fenômenos tendo fundamental importância nos estudos 

sobre satisfação e motivação, porém não se sustentaram. Neste sentido, surgiram as teorias 

contemporâneas
97

, que validaram as pesquisas até então eminentemente teóricas.  

Conforme dito logo acima, este capítulo da tese apresentará de forma sucinta, as 

principais características das teorias contemporâneas, sem, contudo, aprofundar nos conceitos, 

visto que não é o objetivo central deste estudo (BASTOS E COLABORADORES, 2004).  

Assim, dentre as principais teorias contemporâneas de motivação existentes, a que nos 

interessa tão somente para o assunto em questão é a teoria ERC
98

, Proposta por Clayton 

Alderfer, visto que combinou a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, com uma 

                                                 
97

 O termo “contemporâneo” tem o sentido de representar um estágio atual de explicação da motivação e não 

para dar uma ideia de novidade. 
98

 Em inglês, ERG – existence, relatedness e growth. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manfred_Max-Neef
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pesquisa empírica que foca três grupos compactos de necessidades centrais: existência, 

relacionamento e crescimento.  

O grupo existência inclui os itens considerados por Maslow como necessidades 

fisiológicas e de segurança, ou seja, preocupa-se em prover as  exigências materiais básicas de 

nossa existência. O grupo de necessidades de relacionamento alinha-se com as necessidades 

sociais de Maslow, referindo-se aos desejos sociais e de status, os quais exigem interação com 

outros para que sejam satisfeitos. O terceiro grupo – crescimento – refere-se a um desejo 

intrínseco de desenvolvimento pessoal, correlato às características de estima e auto-realização 

de Maslow. Assim, esta teoria, assim como a de Maslow, nos remete à reflexão acerca do 

consumo de símbolos, quês são traços marcantes na sociedade pós-industrial, quica de séculos 

atrás. Ao mesmo tempo em que complementa a teoria de Maslow, ela contrasta, visto que a 

teoria de Aldefer concorda com a de Maslow quando argumenta que necessidades de baixa 

ordem satisfeitas levam ao desejo de satisfazer necessidades de alta ordem, no entanto, 

necessidades múltiplas podem estar operando como motivadores ao mesmo tempo, não 

seguindo aquela progressão rígida da escala piramidal. Contém uma dimensão frustração-

regressão, ou seja a frustração de satisfazer uma necessidade de alta ordem pode levar a uma 

regressão de necessidade a um nível mais baixo (BASTOS E COLABORADORES, 2004). 

Os mesmos autores revelam que em outras culturas o posicionamento das categorias de 

necessidades são diferentes e que apesar de contestável, a teoria ERC tem maior validade que 

a teoria de hierarquia de necessidades, de Maslow. 

 

7.2 O TRINÔMIO DO COMPORTAMENTO: GESTORES – TRABALHADORES – 

CONSUMIDORES: CONCILIANDO INTERESSES DIVERGENTES DE FORMA A 

ENTENDER O CONSUMO NOS NOVOS FORMATOS DO VAREJO 

 

Conforme abordado nas várias Teorias Administrativas logo acima, de fato, existe 

uma dicotomia entre a eficiência almejada pelas organizações (em nosso caso, empresas 

varejistas - responsável pelos contatos diretos com o consumidor final), a exemplo das buscas 

constantes por aumento do desempenho, produtividade, vendas e minimização dos custos 

operacionais,
99

 com as questões inerentes ao comportamento e aspirações dos consumidores, 

que almejam adquirir mais bens, com a mesma qualidade e menor custo, assim como os 

trabalhadores que anseiam por melhores salários e condições de trabalho, com menores 

esforços de trabalho (CHIAVENATO, 1994). Diante de tantos paradoxos, surgem os estudos 

                                                 
99

 A pretensão em produzir mais coisas com menos recursos. 



381 

 

e pesquisas nas áreas de marketing e recursos humanos a fim de conciliar os objetivos 

organizacionais e anseios do patronato aos interesses dos trabalhadores e ainda na perspectiva 

dos consumidores (BASTOS E COLABORADORES, 2004). 

A exemplo disso, Morgan
100

 (1996) afirma que as organizações podem ser muitas 

coisas e nenhuma ao mesmo tempo, sendo, portanto, complexas, ambíguas e paradoxais, 

concebidas a partir de alguns conjuntos de crenças sobre como deveriam ser definidas suas 

partes e estabelecidas suas relações, para tornar possível o alcance de seus objetivos junto ao 

mercado e junto aos colaboradores. 

Estes “desafetos e desencontros”, tão antigos quanto as teorias administrativas, têm 

impulsionado, ultimamente, uma grande variedade de teorias a fim de mostrar o caminho da 

compatibilidade entre empresas, trabalhadores e consumidores, o que tem ocasionado também 

um desenvolvimento crescente no volume de pesquisas e uma maior consistência conceitual a 

respeito do comportamento do consumidor e consumo nos últimos anos, o que justificou o 

interesse do pesquisador em desenvolver a pesquisa a respeito deste tema. 

 Em virtude dessa “obsessão necessária”, a administração, principalmente por meio 

de estudos do comportamento do consumidor, tem concentrado esforços com o objetivo de 

encontrar mecanismos que promovam  a satisfação dos consumidores e otimização dos 

resultados por parte do aparelho produtor (em nosso caso, as empresas do comércio 

tradicional e os novos formatos dos varejo) e expansão dos seus mercados.  

Talvez seja uma grande utopia acreditar que é possível a integração totalmente 

satisfatória entre o aparelho ofertante versus o demandante, visto ser este um objetivo de 

difícil e oneroso alcance, já que ele depende dentre outras coisas da aproximação efetiva e 

direta das relações entre o capital, trabalho e consumo. Bastos (1994, p. 6) acrescenta ainda 

que:  

[...] se trata de um sonho impossível, um empreendimento desafiador, diriam os que 

enfatizam as contradições insuperáveis entre o trabalho [o consumo] e o capital; já 

que dependente de muito avanço no conhecimento do comportamento, 

provavelmente pensam os pesquisadores voltados para ampliar a compreensão desta 

complexa relação entre capital, trabalho [grifo nosso]. 

 

Adicionalmente a isso, deve-se considerar que mudanças tecnológicas e nos novos 

formatos do varejo têm tornado o consumo mais cognitivo e abstrato, demandando dos atores 

envolvidos mudanças de hábitos e atitudes e exigindo, tanto dos dirigentes quanto dos 

trabalhadores e consumidores, uma conduta capaz de avaliar e se adaptar às mudanças. 

                                                 
100

  Propõe compreender e analisar as organizações em termos de imagens ou metáforas, citando em seus 

trabalhos, a existência de oito metáforas: máquina, organismo, cérebro, cultura, sistema político, prisão psíquica, 

mudança e transformação, instrumento de dominação. 
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Assim, os trabalhos de Bastos e Lira (1997) sugerem que, mediante este cenário, dramáticas 

alterações na tecnologia, economia e sociedade estão reconfigurando a dinâmica ambiental. 

Neste sentido, e em virtude das mudanças históricas ocorridas em meados do século XX, bem 

como a evolução das teorias administrativas e das técnicas de gestão, as organizações tanto 

públicas como privadas foram se tornando gradativamente mais complexas em suas 

estruturas, necessitando de mudanças de comportamento e estratégias para lidar com o novo 

perfil de consumidor, que cada vez mais customiza e singulariza seus hábitos. 

Ainda neste contexto, Steil e Sanches (1998) comentam que as organizações estão 

utilizando algumas estratégias com o objetivo de lidar com a complexidade das demandas 

ambientais – externas e internas. Dentre elas, com variado grau de sucesso, sugerem algumas 

providências: investimento maciço em tecnologia (automação de processos e 

desenvolvimento de organizações virtuais); organizações estrategicamente integradas e 

cooperadas; e um leque de práticas e processos gerenciais, a exemplo de empowerment, 

downsizing, rightizing, programas de qualidade total, reengenharia, entre outras. 

Na busca de maior eficiência e uma posição competitiva, as instituições têm 

implementado processos organizacionais e diferentes estratégias de modernização, sobretudo 

nos campos da tecnologia. No entanto, de nada valerão esses esforços se tais organizações não 

dispuseram de estudos de mercado e planos de marketing de maneira a conhecer o 

consumidor e entender as suas necessidades, a fim de ofertar produtos e serviços compatíveis 

com suas necessidades e demandas pessoais e coletivas, além de uma força de trabalho 

comprometida e engajada com seus objetivos, em que os atores envolvidos se comportem 

como empreendedores. Assim, as metas e objetivos organizacionais perpassam por máquinas, 

processos, materiais e também pessoas. Dentre estes “recursos organizacionais”, mister se faz 

mencionar a importância e comprometimento dos empregados na gestão das empresas. Neste 

sentido, Tomei (1994, p. 11) argumenta sobre a importância do comprometimento: 

A necessidade crescente de se criar comprometimento deriva do novo conteúdo e 

natureza das funções que se realizam nas organizações modernas. Os imperativos de 

qualidade e serviços que marcaram os anos 80 e 90, demandaram mudanças radicais 

na forma como as empresas são gerenciadas. Estes novos sistemas gerenciais 

demandam mais do que nunca de empregados comprometidos que se identifiquem 

com os objetivos organizacionais e que gerenciem a empresa como seu próprio 

negócio. 

 

É importante destacar, entretanto, que o comprometimento, por si só, pode não 

garantir o sucesso organizacional, pois jamais compensará estratégias e processos 

inadequados. Porém, poderá ser de grande valia em períodos positivos, quando os 
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trabalhadores irão colaborar para que a organização ofereça serviços mais humanizados e com 

melhor qualidade (TOMEI, 1994).  

As expectativas sobre os efeitos que a intensidade do comprometimento podem gerar 

nos próprios indivíduos, nas organizações e por extensão na sociedade como um todo, explicam 

o grande interesse científico, social e empresarial em estudá-lo. Esse interesse se amplia pela 

discussão de que os atuais ambientes e modelos organizacionais têm enfraquecido a intensidade 

do vínculo indivíduo-organização (MOWDAY et al. apud BORGES-ANDRADE, 1999). Neste 

sentido, comprometimento passa a ser visto como o fenômeno que permite unir pessoas em 

torno de qualquer empreendimento coletivo, bem como potencializar as chances de as 

organizações enfrentarem, com êxito, as transições e turbulências atuais, justificando assim as 

pesquisas nesta área (BASTOS; BRITO, 2001).  

Entender a relação indivíduo com a organização, bem como discutir a forma como o 

comprometimento processa cognitiva ou afetivamente os eventos, passou a ser a principal 

finalidade deste construto. Vários modelos psicológicos, na sua maioria de natureza atitudinal, 

buscam dar conta de tudo o que o indivíduo traz consigo para a situação de trabalho e de 

como processa os eventos que aí ocorrem. Considerando o comportamento humano como 

complexo, portanto produto de fatores intrínsecos e extrínsecos, os indivíduos têm cognições 

e atitudes distintas, fazendo “leituras de mundo” a partir das percepções e das experiências 

vivenciadas.  

Em geral, os estudos sobre comprometimento organizacional têm buscado conhecer 

o que gera comprometimento ou seus antecedentes; quais são as consequências do 

comprometimento, quais as naturezas marcantes e quais são seus “níveis ótimos”, tanto para o 

alcance dos objetivos organizacionais quanto para a preservação de um nível aceitável de 

qualidade de vida. Tais estudos têm sido utilizados nas organizações em função dos achados 

permitirem uma boa compreensão de fenômenos como rotatividade, absenteísmo, 

pontualidade e qualidade do desempenho. 

Neste cenário, o desenvolvimento de pesquisas sobre o comprometimento procura, 

como n’outras áreas das ciências administrativas e sociais, “compreender e explicar o 

comportamento dos indivíduos tendo em vista a prevê-lo e influenciá-lo” (TEIXEIRA, 1994, 

p. 8). No Brasil as pesquisas inserem-se basicamente na perspectiva afetiva, utilizando em 

larga escala o instrumento proposto por Mowday e colaboradores (1982). 
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CAPÍTULO 8 – GLOBALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SOCIEDADE  

 

O processo de globalização na sociedade capitalista, ao contrário do que possa parecer, 

não é um processo novo. Ele já acontece há muito tempo e teve muita importância no final do 

século IX, com outro nome de imperialismo (IANNI, 1997). A tentativa de um processo que 

viesse a unificar o mundo encontra – muito antes – antecedentes na história da humanidade. 

“As cruzadas, na Idade Media, deram início ao desejo de um só mundo e o capital está 

percorrendo hoje o caminho que a Fé realizou há 500 anos” (IANNI, 1997, p. 49). 

É certo que, naqueles tempos, nossos antepassados não podiam contar com agilidade 

dos meios de comunicação, especialmente da internet; não possuíam uma rede de lanchonetes 

fast-food para degustar em qualquer lugar do mundo a mesma comida; assim como marcas de 

roupas famosas e espalhadas pelas lojas nos shoppings centeres do mundo inteiro; as lojas 

chinesas ao valor único de R$ 1,99 esparramadas pelo mundo inteiro, sobremaneira no Brasil, 

ou, ainda um canal para transmitir para todos os continentes e países, via satélite a cerimônia 

de entrega do Oscar ou Grammy. Assim, pressupõe-se que, embora – de alguma forma – o 

processo de globalização já existisse em outros formatos e configurações, houve mudanças 

significativas conjunturais devido às novas dinâmicas do mundo no tempo e no espaço.  

Após esta retórica, nota-se que a revolução das novas tecnologias é o que permite a 

interligação entre todos os lugares com o mundo, seja através dos meios de produtção, 

negociação, transporte ou mesmo consumo. Assim, a economia é global, porque as várias 

etapas da cadeia produtiva – produção, circulação e consumo, bem como seus insumos e 

componentes – capital, trabalho, matérias-primas, gestão da informação, tecnologia, mercado, 

dentre outros, organizam-se em uma escala global.  

O processo de globalização atual é por estas questões mais completo, ágil, e 

eficiente. Entretanto, assim como na economia, deve-se aproveitar o potencial denominado 

internet para construir um mundo mais justo e solidário. A fim de facilitar o entendimento do 

termo, apresenta-se abaixo, um case que certo dia circulou pela internet, a fim de elucidar o 

conceito popular de globalização, que fez referência à princesa Diana:  

 

A melhor maneira de entender o que é globalização é ver o acidente da princesa 

Diana, sendo ela, uma princesa inglesa, que namorava um egípcio, sofre um acidente 

em um túnel francês, que passeava em um carro alemão com um motor holandês, 

conduzido por um motorista belga que tomava wisky escocês, perseguida por 

paparazzi italianos em motos japonesas. A princesa foi socorrida por médicos 

americanos que utilizou de medicamentos suíços e depois, tal informação foi 

passada por um brasileiro que utilizou tecnologia de Bill Gates em um monitor 
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coreano montado por trabalhadores de Bangladesh em uma fábrica de Singapura que 

utiliza chips de Taiwan [...] (autor desconhecido). 

 

As profundas e rápidas transformações em andamento no mundo contemporâneo, 

principalmente a partir da década de 1970, e que não tranquilamente convencionou-se tratar 

como globalização, está impondo em vários níveis uma ruptura com o passado, apresentando 

às ciências humanas uma nova realidade, o que as coloca na busca de novos paradigmas. Para 

cada ciência, tal ruptura impõe questões específicas. “A história, ciência que se volta 

preferencialmente para o passado, não está passando ilesa frente a essas transformações”, 

comenta Oliveira (1997, p. 95). Essa nova realidade veio recolocar questões especificas para 

os historiadores da economia, do social e da política.  

Assim, desde o final do século XX, as nações experimentam uma profunda revolução 

tecnológica, marcada pelos avanços galopantes e gradativos da modernização dos meios 

cibernéticos, assim como o avanço da cognição nas diversas áreas do conhecimento, 

principalmente através de pesquisas com métodos eficazes. Conforme se observa por 

unanimidade em todas as obras que versam sobre o assunto, nos últimos trinta anos 

acumularam-se mais conhecimentos tecnológicos do que em toda historia da humanidade. 

 Isto tem um lado positivo, sem dúvida, pela produtividade crescente que foi obtida, 

pelos avanços na medicina avançada, na gestão da segurança pública e privada, na gestão das 

empresas e das cidades, na gestão do estado, da educação na informação e tantos outros, 

conforme pode se ver no capítulo que discorre sobre o Comércio Eletrônico. Mas a verdade é 

que este dramático avanço tecnológico, sem um avanço comparável e compatível em termos 

institucionais, se torna explosivo para humanidade, trazendo refluxos indesejáveis aos 

indivíduos do mundo inteiro. Assim, frente a esta imensa riqueza dos “fatos sociais totais”, 

algumas mega tendências “estruturadoras” do futuro e que já acontecem no presente são 

iminentes: Tecnologia, globalização, polarização econômica, urbanização e a transformação 

do trabalho (DOWBOR, 1997, p. 15). 

Ianni (1997) afirma que o processo de globalização não é por si só, negativo ou 

positivo. A globalização de valores éticos em relação aos direitos das crianças, aos direitos 

humanos, ou contra a violência, é altamente positiva. Todavia, quando este processo se 

manifesta na desregulamentação da força de trabalho, no achatamento de salários e no 

aumento do desemprego, ele se torna extremamente perverso, porquanto ao invés de traduzir a 

busca da igualdade, ele retrata a globalização da diferença, da discriminação e da exclusão. 

Assim, mesmo autor (1997) comenta: 
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Enquanto a globalização se revela no processo de horizontalizacão de valores, 

perspectivas e ética, ela se mostra altamente positiva. Quando vertical, ela é negativa 

e reveladora de uma nova forma de hierarquização de cidadão. Neste caso, ela 

difunde a lógica da apartação social, em contraponto à lógica da cidadania, na 

construção de padrões de civilidade (p. 44). 

 

Em recente entrevista para a rede CNN, o economista polonês Ignacy Sachs afirma 

que dois terços da população mundial ficarão de fora do processo de globalização. Esta 

previsão reforça a tese de que globalização, igualdade e homogeneidade não são processos 

convergentes. 

A realidade evolui mais rapidamente do que a nossa capacidade de sistematizar a sua 

compreensão. No centro desta evolução, sem quaisquer dúvidas, está a tecnologia. Assim, é 

preciso reconhecer o quanto Adam Smith (autor que discutiu a divisão do trabalho) ou mesmo 

Karl Marx (autor de debates sobre as forças produtivas) estavam rigorosamente certos quando 

afirmaram ser a evolução das técnicas como o principal motor das transformações sociais 

(DOWBOR, 1997). Nesta mesma linha de raciocínio, Charles Dawin (A Origem das 

Espécies) quando comenta a respeito da seleção natural das espécies, o que – metaforicamente 

– nos remete a refletir sobre os trabalhadores, empresas e nações tentando sobreviver e se 

adaptar ao capitalismo selvagem. 

O mundo por um sonho sem fronteiras, unificando na comunidade de classe dos 

trabalhadores, se tornou utopia entre os socialistas. “Rosa Luxemburgo, Trotsky e o próprio 

Marx, enxergavam um só mundo, mas, socialista ao invés do capitalista global e que promove 

a exclusão social” (IANNI, 1997, p. 45). 

 

8.1 CRÍTICAS À GLOBALIZAÇÃO  

 

“Os mercados financeiros internacionais transferem diariamente mais de um trilhão 

de dólares sem nenhum controle dos bancos centrais, que tem uma esfera de atuação 

fundamentalmente nacional” (DOWBOR, 1997, p. 10). A rigor, o globalismo tem agravado as 

contradições sociais em todos os níveis, e lugares do mundo. Mas subsistem e desenvolvem-

se, simultaneamente, através das articulações sistêmicas dos interesses dos blocos 

econômicos. Assim, empresas europeias, com fábricas no continente Asiático conseguem 

vender seus produtos no comércio americano a preços mais baixos que se produzidos no 

próprio país, isso considerando os custos de frete, câmbio e transações tributárias e 

aduaneiras, dentre outras. O fluxo de mercadorias e de capital se intensifica, prevalecendo a 

máxima, pela qual “o capital não tem pátria” (DOWBOR, 1997, p. 10). 
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De acordo com o geógrafo brasileiro Milton Santos (2001), as empresas 

fragmentadas em unidades diferentes em espaços e territórios também distintos, trabalham em 

conjunto entre os vários agentes da cadeia produtiva, aproveitando-se das facilidades, 

vantagens competitivias, custos operacionais baixos e, também, das desigualdades existentes 

entre os territórios e a sociedade. Assim, o entendimento de globalização explica a mobilidade 

de mercadorias em todo o mundo, mas em uma situação de desigualdade tecnológica e 

desequilíbrios entre as nações. O mesmo autor (2001) definiu a esta fase da história como a 

hora do técnico-científico-informacional.  

Complementar ao que foi exposto acima, a economia, a mídia e uma série de outras 

áreas se mundializaram. Enquanto isso, os instrumentos de regulação continuam sendo no 

âmbito nacional, criando “gap” de compatibilidade entre as realidades globais e as locais 

conjunturais adversas, além de um gigantesco espaço de vale-tudo internacional (DOWBOR, 

1997). Este mesmo autor (1997) aponta que estes fatos se põem em um imenso espaço de 

perda de governabilidade, mal compensado por reuniões internacionais hoje quase 

permanentes, como as do Rio de Janeiro – Brasil sobre o meio-ambiente; do Cairo – Egito 

sobre demografia; de Copenhagen – Dinamarca; sobre o drama social da humanidade, de 

Istambul – Turquia, sobre as cidades e assim por diante, sem falar das reuniões cada vez mais 

frequentes do G-7 (grupo dos sete países mais desenvolvidos: Estados Unidos, Canadá, 

Alemanha, França, Reino Unido, Japão e Itália) e de outras instâncias. 

No Brasil os efeitos do processo de globalização já foram sentidos há mais de três 

décadas. A política de estabilização do governo federal, ancorada no cambio supervalorizado 

há alguns anos atrás funcionou como um estímulo a mais para o consumo de mercadorias 

importadas, cada vez mais baratas quando comparadas com as nacionais, o que provocou um 

fascínio e uma corrida pelas mercadorias importadas, assim como a flexibilização do processo 

de produção e a incorporação de novas tecnologias, são ingredientes poderosos na eliminação 

de postos do trabalho no Brasil, afirma Ianni (1997). Assim, em 2016 se percebe uma crise de 

governança e governabilidade iminente, visto que, além do mais, o país de vê mergulhado em 

corrupção entre os ocupantes dos cargos máximos do Executivo e Legislativo que culminou 

com a operação “Lava Jato” envolvendo a corrupção na Estatal PETROBRÁS. Assim, se 

assiste a um galopante processo inflacionário, com desvalorização do real junto ao dólar e 

euro (equivale a uma média de R$ 3,90 e 4,25 respectivamente), encarecendo os produtos 

importados em época de crise, barateando as comoditties exportadas, mas de alguma forma, 

tornando os produtos nacionais mais competitivos no mercado externo. 
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O capitalismo global não presta contas a ninguém. Além do mais, a dinâmica global 

está cada vez mais presente no nosso cotidiano, e o Estado moderno não tem as ferramentas 

de governo correspondentes, conforme visto no Capítulo três que versa sobre a gestão pública. 

Esta ausência de instrumentos de regulação da economia global agrava prodigiosamente a 

polarização mundial entre ricos e pobres. Este problema é particularmente importante para o 

Brasil, já que “é o pais hoje com uma das maiores discrepâncias na distribuição de renda do 

mundo: 1% de famílias mais ricas no Brasil aufere17% da renda do país, enquanto os 50% 

mais pobres, cerca de 100 milhões de pessoas, auferem 12%” (DOWBOR, 1997, p. 11).       

A reforma do Estado e os modelos de gestão, conforme visto no capítulo anterior tem 

um “norte” fundamental: humanizar e reequilibrar a sociedade. E as empresas – quer sejam 

elas do mercado dito tradicional, quer de galerias ou shoppings centers ou mesmo as virtuais – 

necessitam assumir a sua responsabilidade social e ambiental neste processo. 

A credibilidade dos cidadãos, quer enquanto, viajante, turista, consumidor, cliente ou 

outra modalidade de intercambio e circulação social, está relacionada a seus documentos 

pessoais, a exemplo da carteira de identidade, de trabalho – CTPS, passaporte e, sobremaneira 

o cartão de crédito. Em praticamente todas as partes do mundo, esses e outros documentos ou 

signos entram no processo de caracterização, identificação ou qualificação do individuo, 

juntamente com a idade, sexo, cor, língua, religião e outros signos. O que ocorre no mundo 

contemporâneo, e em escala acentuada e generalizada, aponta Ianni (1997) é que o cartão de 

crédito se tornou o principal documento de identidade, credibilidade ou cidadania. O cartão de 

crédito transformou o seu portador em cidadão do mundo, mas enquanto consumidor, alguém 

situado no mercado. E Assim se forma o cidadão do mundo, o cosmopolita, “alheio a política, 

mas produzido no jogo do mercado, como uma espécie de subproduto da lógica do capital”, 

complementa Ianni (1997, p. 24-25). 

Dito isso, o processo de globalização é heterogêneo, não atinge todos os países da 

mesma maneira e não atinge a todos os que vivem no mesmo país do mesmo modo. O 

processo de globalização – acrescenta Ianni (1997) – não se dá também somente na esfera da 

economia, ainda que esta seja determinante. Acontece também na cultura, nos modelos de 

vida, educação e, incondicionalmente no consumo entre os povos. Neste sentido, Held (1995, 

p. 20-21) afirma que: 

 

Três elementos da regionalização e da globalização precisam ser reconhecidos: 1) O 

modo pelo qual os processos de interdependência econômica, política, legal, militar 

e cultural estão mudando a natureza, o alcance e a capacidade do Estado moderno, e 

de como a sua capacidade “regulatória” está sendo desafiada e reduzida [...]; 2) o 

modo pelo qual a interdependência regional e global cria cadeias de decisões e 
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atuações políticas inter-relacionadas entre os estados e os seus cidadãos, alterando a 

natureza e dinâmica dos próprios sistemas políticos nacionais; 3) O modo pelo qual 

as identidades culturais e políticas estão sendo redesenhadas e reavivadas por tais 

processos, levando muitos grupos, movimentos e nacionalismo, em âmbito nacional 

e regional, a questionar a representatividade e a confiabilidade do Estado-nação. 

 

 “Historicamente sempre houve estrangeiros. A sociedade grega constituiu-se a partir 

da exclusão de seus bárbaros e metecos” (KOLTAR, 1997, p. 71). No entanto, as práticas 

institucionais e as crenças sempre encontraram um jeito de reintegrar aquele que parecia 

excluir. Hoje em dia, com a globalização e a formação de grandes blocos, assiste-se a um 

êxodo populacional intenso, onde africanos procuram emprego na França, turcos na 

Alemanha, latino-americanos nos Estados Unidos, albaneses, na Itália e assim por diante. 

Aponta Koltar (1997) que o estrangeiro deixou de ser o outro absoluto que vive do outro lado 

do oceano ou atrás de fronteiras intransponíveis e se tornou um vizinho, o que explica o 

recrudescimento do racismo nesses países. 

E o que se dizer da guerra civil na Síria? A população vive o terror entre o governo 

fascista e arbitrário de seu presidente, da revolta dos rebeldes que se opõem ao regime. Assim, 

milhares de sírios – homens, mulheres e crianças – deixando suas casas, empregos e raízes 

com medo do regime radical e extremista do Estado Islâmico, fazendo viagens clandestinas e 

muito perigosas em botes e barcos improvisados sem qualquer segurança, abrigando o dobro 

dos passageiros enquanto tem capacidade para a medade. Resultado: O mundo assiste 

consternado a estes episódios cotidianos de retirantes e fugitivos Sírios e demais países do 

Oriente Médio à procura de melhores condições de vida e trabalho em países europeus e nos 

Estados Unidos. Resultado: Muitas mortes causadas por naufrágio dos barcos e, inclusive em 

câmaras frigoríficas de automóveis clandestinos. Aqueles que sobrevivem, são deportados 

após sofrerem humilhantes situações junto às fronteiras e alfândega dos países europeus como 

Grécia, Alemanha, França, dentre outros, que não aceitam estas grandes massas de imigrantes 

indesejados, sem qualificação, sem nacionalidade, sem dinheiro e sem dignidade. 

A atual conjuntura econômica, social e política, mundial, vem gestando uma crise 

histórica a partir de uma ideia particular de mundo como “aldeia global”. Esta gestação é 

alimentada pelos contrastes sociais e desníveis econômicos que clamam por uma mais justa e 

humana distribuição de renda, o grande desafio político a ser enfrentado por um mundo sem 

fronteiras. Assim, Avelino (1997, p. 299) comenta: 

 

Os diferentes graus de grandeza das potências num fechado grupo de decisões 

mundiais, influenciado pelos interesses de blocos e correntes internas, tem tornado 
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mais largo o fosso que os separa dos países quer em “desenvolvimento” quer os de 

“terceiro mundo”. 

 

Avelino (1997, p. 300) acrescenta ainda: 

Para os grupos sociais atingidos pelas discrepâncias e desigualdades, as formas de 

organização e resistências são múltiplas. Na América latina, as comunidades de 

base, serviços comunitários, agricultura familiar, unidades de produção e 

cooperativas são meios dos quais se valem para demonstração objetiva e subjetiva 

dos valores que representam. Às voltas com os padrões de consumismo, impostos 

pela mídia, nem sempre percebem o conflito que se estabelece, entre o 

individualismo da “modernidade” e os limites do próprio consumo. As leis do 

mercado são as únicas aceitas como instituição organizadora do consumo 

desenfreado em confronto com ideias que não se expressem somente através dos 

objetos desejados. 

 

Naturalmente, países como a Espanha e a Inglaterra podem manter previsíveis as 

suas formas de governo, mas a futurologia,via controle das variáveis históricas, continua 

desestimulando prognósticos mais precisos. “Isto invalida, pelo menos em parte, afirmativas 

que dão a globalização como fenômeno que tornou universais valores como a democracia e a 

liberdade” (MORTINER, 1994, p. 2 apud AVELINO, 1997, p. 300). 

Assim, a globalização, que “envolve diversos processos simultâneos” como a 

“difusão internacional da notícia, redes como a Internet, o tratamento internacional de temas 

como meio ambiente e direitos humanos e a integração econômica global guarda, em seu 

bojo, um lado perverso” (NETO, 1986, p. 89 apud AVELINO, 1997, p. 301). 

O decréscimo da importância da conjuntura social e política de cada nação na 

definição dos investimentos escapa cada vez mais ao controle das maiores corporações 

mundiais que decidem, basicamente, as grandes questões básicas da economia: o que, como, 

onde e quando produzir os bens e serviços nos quatro cantos do globo. 

 

8.2 MODERNIZAÇÃO 

 

Na tradição sociológica, a modernidade foi definida de distintas maneiras, e desde os 

primórdios da sociologia no século passado, Karl Marx (1959, 1976) centra o dinamismo e a 

essência da sociedade moderna no sistema econômico capitalista. Assim, o Estado, o regime 

político, o sistema de partidos, a escola, a ideologia, a religião e todas as instituições sociais, 

políticas e culturais são qualificadas de capitalistas, com base econômica guardando o seu 

papel decisivo: “investimento-lucro-investimento” que cria e recria o ciclo da reprodução 

ampliada (NASCIMENTO, 1997). 
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Émile Durkheim (1984) citado por Nascimento (1997, p. 78) prefere “assentar o 

suporte da sociedade moderna no industrialismo, pois o seu dinamismo centra-se na complexa 

divisão do trabalho social, sobre a qual ergue-se o modo de produção industrial”. Por sua vez, 

Max Weber (1962) busca retratar a essencialidade da sociedade moderna no processo de 

secularização e racionalização e o desenvolvimento da “racionalidade instrumental” que 

terminam por imprimir a marca da modernidade. 

 

8.3 PÓS-MODERNIDADE OU CRISE DA MODERNIDADE? 

 

Quem de fato introduziu o debate recente, nas suas configurações próprias, de pós-

modernidade foi Lyotard (1986), sugerindo o fim da modernidade e o surgimento de uma pós-

modernidade (NASCIMENTO, 1997), não como um sinal de evolução, mas de uma ruptura. 

Com Lyotard (1986) a questão não é mais a passagem de uma unidade a outra, de um tipo de 

sociedade para outra, conforme se pode observar no logo abaixo, mas da quebra da unidade. 

Embora Lyotard (1986) tenha desenvolvido suas considerações no espaço próprio da filosofia 

e, mais precisamente, da epistemologia, com a proposição da pós-modernidade, ele 

identificava o surgimento da fragmentação, do não diálogo, da ausência de valores comuns de 

referência. Na perspectiva da pós-modernidade a sociedade se fecha em uma multiplicidade 

de discursos que não tem mais a pretensão da unidade, da totalidade, mas fala apenas na parte 

e no fragmento.  

Na concepção de Nascimento (1997), o trabalho de Lyotard (1986) trata de uma 

faceta diferenciada e contundente do discurso da derrota do esquerdismo revolucionário de 

1968, das guerrilhas na America Latina; na África e na Ásia, do terceiro-mundismo na 

Europa. Enfim, o discurso que anuncia o “fim da era das utopias”, que a queda do Muro de 

Berlim, o fim da União Soviética, a abertura econômica da China, o fracasso dos Partidos 

Comunistas na Europa, a crise do sindicalismo (anunciando o fim do ator central da 

renovação na sociedade industrial) e o ressurgimento dos fundamentalismos religiosos e 

laicos (NASCIMENTO, 1997). 

Nessa nova configuração social, se assim pode-se denominá-la, a produção não tem 

mais a racionalidade do consumo de massa, mas a perseguição (senão a manipulação) do 

desejo do consumidor visto agora estar ele impregnado de desejos narcísicos e hedônicos; por 

isso mesmo, a empresa não é mais a base da economia e sua funcionalidade é sobretudo 

estratégica – produzir o desejo do consumidor, antecipá-lo como viabilidade de concorrência 

e sobrevivência. Não reside aqui a contemporaneidade de Foucault (1975), sugerindo que o 
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poder se desloca da capacidade de apropriação dos bens produzidos por outrem para o 

controle e disciplinamento de seu corpo.  

O processo de mundialização, termo preferível pela sua relativa neutralidade, 

encontra-se por trás dessa crise do Estado-nacão: de um lado, suas funções econômicas 

diminuem atraídas e subtraídas pelos processos e atores internacionalizados, consequência da 

financeirizacão das riquezas e deslocamento do processo produtivo, cada vez menos nacional; 

e, de outro lado, suas funções sociais perdem eficiência e eficácia. Como a produção 

internacionaliza-se, a regulação não poder ser mais nacional e a desigualdade aumentando, 

seu combate de desloca duplamente para fora (ONGs e CIA) e para baixo (entidades locais) 

do Estado-nacão, fazendo com que este abdique de sua função maior: controlar/limitar a 

desigualdade social. 

A internacionalização da economia é um processo desigual, como o próprio 

desenvolvimento capitalista. As grandes empresas têm componentes transnacionais, as 

comunicações permitem negociações rápidas e relativamente eficientes em todo o mundo. 

Porém, se as estratégias empresariais, em número crescente, têm como cenário um mercado 

mundializado, muitas já o tinham no início deste século. De forma idêntica, a 

desterritorialização econômica se acelera e ganha novo dinamismo e, sobretudo, uma enorme 

velocidade. 

 

8.4 INFORMAÇÃO E GLOBALIZAÇÃO: UM ESTUDO HISTÓRICO DOS AVANÇOS E 

RETROCESSOS DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL  

 

A citação abaixo, transcrita de uma publicação oficial brasileira, esclarece as 

condições de funcionamento, no inicio dos anos sessenta, das redes de telecomunicação 

implantadas na virada do século XX. 

 

Os investidores estrangeiros, quando vem analisar as oportunidades oferecidas como 

mercado para novos empreendimentos, ficam surpresos com o grau de deficiência de 

nossa infraestrutura [...] os meios de comunicação são precários e pouco rendimento 

oferecem no sentido de dar apoio às relações e trocas comerciais. Um aviso de 

crédito leva cerca de trinta dias. Uma carta, quando a sorte ajuda, chega algum dia. 

Faltam-nos os serviços telefônicos e telegráficos. De São Paulo para o Rio e vice-

versa, o drama da comunicação telefônica se agrava a cada dia que passa. Já não 

sabemos dizer qual a melhor hora, porque durante o dia as linhas estão ocupadas e a 

noite o interurbano não responde (BOLETIM CAMBIAL apud RANTTNER, 1972, 

p. 58 apud CASTRO, 2002, p. 117). 

 

Como tamanha obsolescência dos serviços telefônicos pode suceder-se a um período 

de forte investimento e de rápida intercorporação do progresso técnico do inicio do século? 
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Com efeito, na virada do século XX, as inovações nas técnicas de comunicação ocorreram ao 

ritmo de sua invenção e de sua aparição no mundo: em 1901 foi inaugurada em Porto Alegre a 

primeira central telefônica com a utilização de uma bateria central com uma rede de cabos 

subterrâneos; a telefonia automática, que se desenvolveu na Europa em torno de 1910, foi 

implantada em Porto Alegre na década seguinte. Essas inovações foram introduzidas por uma 

empresa canadense (Brazilian Traction Ligth e Power), sendo ela a principal responsável pela 

exploração das redes telefônicas. Entre 1900 e 1920, os investimentos em linhas telefônicas se 

multiplicam a fim de acompanhar uma demanda social crescente. Seguindo o modelo 

mundial, foi “a cidade e mais precisamente a burguesia de negócios urbanos que foi cliente do 

telefone e permitiu seu desenvolvimento” (DUPUY, 1982, p. 78 apud CASTRO, 2002). 

Já nas décadas de quarenta e cinquenta houve uma retração dos investimentos nas 

redes de telecomunicação. Segundo interpretação dos organismos oficiais, o quadro de 

estagnação e obsolescência das redes seria explicado de uma parte, pela Segunda Guerra 

Mundial, que freou as possibilidades de importação dos equipamentos; por outra parte, pela 

falta de vontade e competência dos gestores públicos entre as administrações de diferentes 

níveis (federal, estadual e municipal) para a concessão da exploração privada das redes 

telefônicas. Por outro lado, a estagnação das telecomunicações deve também ser atribuída a 

um sistema financeiro pouco desenvolvido, que admitia, por exemplo, que taxas de juros 

diferentes fossem aplicadas dentro do território nacional (CASTRO, 2002). 

Nessa expectativa, a existência de um sistema nacional e performante de 

telecomunicação passou a representar uma das condições fundamentais de realização do 

modelo econômico, cujo objetivo era “continuar e acelerar uma radical reestruturação do país 

através da modernização econômica e da mudança espacial” (MACHADO, 1987, p. 194). 

Já os anos sessenta configuram uma década de reestruturação institucional das 

telecomunicações, marcada pela implantação de políticas industriais no Brasil, começando 

pela criação da Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL) e do Ministério das 

Comunicações. A reestruturação foi concluída em 1972, com a criação das Telecomunicações 

Brasileiras S.A. (TELEBRAS), cujos principais objetivos eram o de coordenar a ação da 

EMBRATEL e das companhias telefônicas estaduais e também de definir a política de 

pesquisa e desenvolvimento do setor (CASTRO, 2002). 

Em face da incapacidade das empresas nacionais de financiar programas de 

desenvolvimento tecnológico, em razão da grandeza dos investimentos, a TELEBRAS 

instalou em 1976, em Campinas, um centro de pesquisa e desenvolvimento (CPqD) que 

visava a modernização em favor das tecnologias de ponta: programas de comunicação por 
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satélite, de transmissão digital e de comunicação ótica. Assim, o CPqD privilegiou o 

desenvolvimento de centrais de comutação temporal, orientando-se a longo termo em direção 

à digitalização integral da rede de telecomunicações (HOBDAY, 1984, p. 51 apud CASTRO, 

2002, p.121-122).  

No final dos anos sessenta, grandes porções do território nacional ainda não eram 

integradas pelas redes de telecomunicação. Já em 1985, a rede passou a integrar virtualmente 

todos os municípios. Contudo, a evolução dos serviços aponta para um quadro de 

desigualdades, tanto de acesso quanto de ritmo de crescimento dos diferentes serviços. 

Assim, as redes-suporte permitiram, antes de tudo, a extensão da rede telefônica. Sua 

densidade (número de telefones por 100 habitantes) havia apenas dobrado em um quarto de 

século, mas a partir de 1978 seu crescimento se acelerou. Apesar dessa rápida evolução, “a 

densidade telefônica, em 1986, permaneceu inferior a de outros países latino-americanos, 

como a Argentina (10,3%) e o México (9,6%), e vem ate decrescendo nos últimos anos” 

(CASTRO, 2002, p. 125-126). 

Dito isso, a história da urbanização constitui, em grande parte, a história das redes 

técnicas (CASTRO, 2000), Com efeito, o mesmo autor (2002, p. 138) afirma: 

 

[...] a dispersão das atividades econômicas pelo território e a concentração 

concomitante das funções de comando e de controle só foram possíveis no momento 

em que as relações sócio-espaciais adquiriram uma real fluidez. Nós tivemos de 

início as ferrovias e rodovias – eixos tangíveis e reais – que irrigavam o país com 

matérias-primas e mão de obra. Hoje em dia, se superpõem e se impõem os fluxos 

de informação – eixos invisíveis e imateriais certos, mas que se tornaram uma 

condição necessária a todo movimento de elementos materiais entre as cidades que 

eles articulam. 

 

Conforme dito nos parágrafos anteriores e ainda segundo Reinhard e Dias (2005), a 

história da Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC pública no Brasil delimita 

períodos que acompanharam o momento histórico e político pelo qual passava o país. Nos 

anos iniciais, (década de 50 a meados da década de 60) surgem as primeiras aplicações, com o 

uso das máquinas eletromecânicas de processamento.   

A instauração do regime militar (1964) trouxe a centralização, em que são criadas as 

companhias estatais de processamento, com destaque para o Serviço Federal de 

Processamento de Dados – SERPRO e Companhia de Processamento de Dados do Estado da 

Bahia – PRODEB.  Estas empresas tiveram origem dentro dos centros de processamento de 

dados (CPDs) instalados nos órgãos, sendo o foco de suas atividades o controle 
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administrativo-financeiro do Estado, com destaque para atividades de gerenciamento 

tributário, transferência de benefícios,  e folha de pagamento de servidores.  

Com uma rede pequena e despreparada para atender às crescentes demandas da 

população, o governo opera sua interface de TIC através da rede bancária, privada ou estatal, 

a fim de relacionar–se com os cidadãos da maneira mais básica: recolhimento de impostos e 

pagamento de benefícios.  

Com essas mudanças de paradigma, as estatais de TIC concentraram-se na 

elaboração de grandes sistemas, que visavam melhorar a integração entre os diversos níveis e 

órgãos da administração pública federal. São desenvolvidos sistemas como o SIAFI
101

 e 

RENAVAM
102

 e sistemas telefônicos para atendimento a emergências, no âmbito estadual 

(polícia militar – 190, corpo de bombeiros – 193, SAMU 192). Estes sistemas só foram 

viabilizados graças à Embratel, empresa pública da época, que forneceu os meios para 

comunicações de dados em escala nacional: PRODEB e SERPRO. 

A partir dos avanços tecnológicos que baratearam o custo dos componentes de TIC, 

notadamente hardware e comunicação, o governo passou a adotar TIC como algo estratégico 

para a prestação de seus serviços (REINHARD; ZWICKER, 1993 apud O’BRIEN, 2004).  

 

8.4.1 Impacto dos Computadores sobre a Qualidade de Vida 

 

Laudon e Laudon (1999) apontam que os principais efeitos dos computadores sobre a 

qualidade de vida da sociedade são: o crescimento da telecomputação; a dependência dos 

computadores; as mudanças aceleradas; o crime por computador e as fronteiras entre o 

trabalho e a família. As telecomunicações podem ser entendidas como comunicações por 

meios eletrônicos, normalmente em grandes distâncias. Os principais meios de transmissão de 

telecomunicações são: o par traçado; o cabo coaxial; cabo de fibras óticas; micro-ondas e os 

satélites. O correio eletrônico, correio de voz, fax, teleconferência, videoconferência e 

intercâmbio eletrônico de dados são aplicações de telecomunicações amplamente utilizadas. 

As várias nomenclaturas que estes autores vislumbram são apelidadas por: pós-

indústria, sociedade informática, sociedade do conhecimento, sociedade tecnizada ou 

sociedade em rede representam uma nova forma social com a ênfase na produção econômica 

                                                 
101 SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira Governo Federal: implantado em janeiro de 

1987, é um instrumento de controle e acompanhamento das contas públicas 

<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/SIAFI/index.asp>.  

102 RENAVAM – Registro Nacional de Veículos Automotores: congrega dados sobre a frota de veículos 

automotores, servindo de base para a apuração de tributos como o IPVA, e para fiscalização de veículos em 

trânsito <www.denatran.gov.br>. 
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recaindo sobre o setor de serviços e com utilização intensiva do conhecimento através das 

inovações tecnológicas oferecidas pela microeletrônica, pela informática e pelas novas 

tecnologias de comunicação.  

Toffler (1975 apud LAUDON; LAUDON, 1999) profere a assertiva de que em uma 

economia baseada no conhecimento, o problema político interno mais importante não é mais a 

distribuição (ou redistribuição) da riqueza, mas sim o da informação e dos meios de 

informação que produzem riqueza”. Segundo Laudon e Laudon (1999) já é possível 

reconhecer profundas tensões sociais provocadas pela introdução desta nova forma de 

economia, em especial a “divisão da população em duas classes: ‘inforrica e inforpobre’” (p. 

27). Passam especialmente pela articulação do sistema educacional com o sistema de meios 

de comunicação e pelo completo desenvolvimento dos princípios da interatividade, 

mobilidade, conversibilidade. O atual padrão de exploração da força de trabalho – resultante 

das modificações na base técnica provocadas pela introdução da microeletrônica e da 

informática – baseia-se em um trabalho flexível e integrado. 

Castells (1999) descreve a sociedade contemporânea como uma sociedade globalizada, 

centrada no uso e aplicação de informação e conhecimento, cuja base material está sendo 

alterada aceleradamente por uma revolução tecnológica concentrada na tecnologia da 

informação e em meio a profundas mudanças nas relações sociais, nos sistemas políticos e nos 

sistemas de valores. 

Castells, (1999, p. 24) utiliza como ponto de partida a revolução da tecnologia da 

informação, por sua “penetrabilidade em todas as esferas da atividade humana” e alerta que 

“devemos localizar este processo de transformação tecnológica revolucionária no contexto 

social em que ele ocorre e pelo qual está sendo moldado” (p. 24), como é de praxe na boa 

sociologia praticada pelos clássicos. Para o mesmo autor (1999) a discussão apresenta quatro 

aspectos principais: a centralidade da tecnologia da informação; o refinamento da teoria 

sociológica com a proposição da articulação do conceito clássico de modo de produção ao 

desenvolvimento e, por fim, a compreensão do papel do Estado no desenvolvimento 

econômico e tecnológico.  

As mudanças na organização do trabalho e a introdução de novas tecnologias de 

gestão e de produção exigem um novo estilo de trabalhador, que necessita de habilidades 

gerais de abstração, comunicação e integração conectividade, ubiquidade e globalização 

(LAUDON; LAUDON, 1999).  

Já no concernente à robótica, se observa um avanço importante no controle de 

máquinas e manufatura auxiliada por computador, através da criação de máquinas e robôs 
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inteligentes. Robótica é a tecnologia de montar e utilizar máquinas (robôs) com inteligência 

de computadores e faculdades físicas semelhantes às humanas (destreza, visão, movimento), 

se tornando um estímulo importante no campo da inteligência artificial.  

Para O’Brien (2004), a revolução técnico-científica (da informação) impacta sociedade 

(estrutura, mobilidade), economia (emprego-desemprego, desenvolvimento), cultura 

(educação, costumes) e política; Pessoas necessitarão de cada vez mais informação para 

“sobreviver”; Os Sistemas de informação estimulam a economia e fornecem vantagens 

competitivas, mas exigem investimentos. Além do mais, o fluxo de informação modifica 

hábitos e costumes; Isolamento de informações contribui para manter os costumes imutáveis, 

as soluções para problemas são mais demoradas; A tecnologia suportou o desenvolvimento de 

novas mídias, que impulsiona novamente o avanço tecnológico; A geração de informação é 

cada vez mais rápida e desordenada; o tratamento da informação possibilita, também, a 

manipulação das massas e o processo de colonização cultural. A tecnologia da informação 

podem mudar nossas vidas de diversas formas cada vez mais poupando o tempo e trabalho 

dos homens dando a eles a oportunidade de investir em coisas cada vez mais importantes 

como lazer, família, e nós mesmos. 

Dito isso, alguns Impactos positivos e também negativos podem ser percebidos pela 

utilização da robótica e da tecnologia da informação na sociedade: Modificação na forma de 

viver, comprar e demais afazeres domésticos das pessoas (com a utilização da TI, a 

otimização do tempo do indivíduo se deu de tal maneira que, ele pode não somente comprar, 

mas se divertir, fazer compras e também algumas transações bancárias sem sair de casa, 

trazendo conforto e ganho de tempo que será otimizado em outras atividades profissionais e 

também da família; Do ponto de vista do governo, o monitoramento, controle e fiscalização 

dos serviços e mercadorias é melhor realizado por meio da nota fiscal eletrônica que, não 

somente lhe confere uma maior arrecadação tributária (consequentemente menor sonegação 

de impostos a exemplo do IPTU, ICM’S, IPI, ISS, IR, II, IE, ITR dentre outros) e por outro 

lado, que pode ser um efeito positivo ou negativo, a depender do ponto de vista, gera o 

desemprego no serviço público. 

O desemprego estrutural ou mesmo a migração de empregos dos setores primários e 

secundários para o terciário (Após a revolução agrária, mesmo que tardiamente verificada no 

Brasil, as ferramentas artesanais e primitivas, tais como foice, machado, enxada e veículos a 

tração animal, foram substituídas por máquinas e implementos agrícolas além de tratores de 

última geração). Assim, desapareceram muitos postos de trabalho e os trabalhadores braçais 

foram substituídos por máquinas, tomando também como exemplo a revolução industrial e 
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informacional, quando no concernente às máquinas online dos bancos e a substituição de 

escriturários bancários por computadores e caixas eletrônicos, o que causou desempregos em 

todos os setores da economia.  

Para a mesma interpretação com o advento das máquinas e robôs no chão de fábrica 

(substituição de máquinas obsoletas e mecânicas por robôs com tecnologia de ponta), no 

canteiro de obras (substituição de pás, andaimes, enxadas por betoneiras, guinchos, dentre 

outras) e nas linhas de montagem da indústria de base e de consumo, isso sem contar da 

criação e inovação das máquinas de lavar pratos, roupas e demais eletrodomésticos. A 

informatização, automação e robotização pode ter o efeito adverso de eliminar o trabalho de 

pessoas, mas também ter o resultado benéfico de melhorar as condições de trabalho e de 

produção em massa, de melhor qualidade e menor custo. Minimizar os efeitos prejudiciais e 

maximizar os efeitos benéficos do sistema (isso é um uso eticamente responsável da TI). 

A TI além de promover resultados benéficos também tem causado efeitos nocivos 

sobre a sociedade e as pessoas em cada uma das áreas. O crime é uma ameaça à sociedade, 

provocado por ações criminosas ou irresponsáveis de indivíduos que estão tirando proveito da 

vulnerabilidade e fragilidade dos computadores da Internet e outras redes. Isso é um desafio 

ao uso ético das TI. O crime ameaça a integridade, segurança e sobrevivência da maioria dos 

sistemas de e-business. Os tipos mais comuns de crime abordam: uso, acesso, modificação e 

destruição de hardware, software, dados ou recursos não autorizados; liberação de informação 

não autorizadas; cópia não autorizada de software; negação de acesso de um usuário final ao 

seu próprio hardware ou software; usar ou conspirar para usar computador ou recursos de 

rede para obtenção ilegal de informações. 

Além destas questões apresentadas acima, o espectro de serviços das 

telecomunicações hoje: ensino à distância, vídeo conferência, tv comercial e de alta resolução, 

videogames interativos, programas e aplicativos para reabilitação física – medicina e 

fisioterapia – de pacientes com lesões ósseo-musculares (exemplo do programa de fisioterapia 

nitendo wi), fabricação de próteses em 3d (mãos, braços, pernas, pés, olhos, mandíbulas, 

dentre outros) telefonia por vídeo, compras por catálogo em vídeo etc.  

A informação é essencial para o desenvolvimento da sociedade; Os Experts obtêm 

maior integração e melhoria na vida e no ambiente de trabalho; A aquisição de informações 

melhora o mundo em que vivemos; Os Sistemas de Informação exercem fortíssima influência 

no desenvolvimento econômico de um país, e permitem um nível elevando de organização e 

controle da economia; Os sistemas de informação (computacionais ou não) podem facilitar o 

alcance de uma igualdade maior entre os países; Os países subdesenvolvidos podem criar 
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sistemas de informação completos e consequentemente melhorar seus negócios. Existem, 

contudo, países marcados pelo autoritarismo e forte predominância religiosa que bloqueiam o 

acesso à informação, afirma O’Brien (2004).  

O crescimento explosivo da Internet e o uso de suas tecnologias têm revolucionado a 

computação e as telecomunicações. A Internet se tornou a plataforma-chave para a lista em 

rápido crescimento de serviços de informação e entretenimento e aplicações comerciais, a 

exemplo dos sistemas colaborativos e-commerce, aponta O’Brien (2004). Os sistemas abertos 

com conectividade irrestrita utilizando tecnologias da Internet são as principais forças 

motrizes da tecnologia de telecomunicações da computação empresarial. Seu objetivo 

principal é promover o acesso fácil e seguro pelos usuários finais e consumidores aos recursos 

das NETS. Os fios telefônicos, banda larga, velox, moldem com tecnologia fixa e móvel (ex. 

claro 3d), que opera com rapidez,  economia e facilidades, além da redução de custos, tempo e 

qualidade com a substituição das cartas, fax  pelo correio eletrônico. 

Algumas finalidades e facilidades do uso da Internet são: Navegar, apontar e clicar o 

seu caminho pra milhares de websites ligados por links para informação multimídia, 

entretenimento e comércio eletrônico; utilizar o E-mail através da troca de cartas e correio 

eletrônico com milhares de usuários da Internet; Participar em fóruns de discussão e manter 

conversas em tempo real para fins de interatividade e comércio; Comprar e vender de 

atacadistas, varejistas, provedores e leilões online, além de transferir dados de arquivos, 

softwares, relatórios e entretenimento, além do Telemarketing e televendas. 

Para O’Brien (2004), a informação transforma hábitos da sociedade (comunicação, 

vestimenta, andar, comer, consumir); Ela influencia o consumo, que, por sua vez influencia a 

economia; O comércio eletrônico muda radicalmente a forma de venda e consumo; Os 

avanços da tecnologia da informação influenciam a organização de uma sociedade 

(comunicação mundial) . 

Dito isso, mesmo onde não parece que há a globalização, existirá tão somente graças 

à revolução dos satélites de comunicações. O ambiente facilita a possibilidade de circulação 

de informação e conhecimento baseado, sobretudo, nos interesses dos agentes econômicos e 

demais agentes da cultura e política que cria uma globalização perversa, invasiva e negativa 

(SANTOS, 2001). Assim, os objetos também incorporam estas mudanças, visto que cada vez 

mais eles estão acumulando maiores tecnologias e conhecimentos para a produção e também 

para o uso. 

Estas mesmas tecnologias que redefinem os tempos estão redefinindo também os 

espaços: Assim, “O planeta encolheu de maneira impressionante”, afirma Dowbor (1997, 
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p.10). A temática permite que hoje qualquer biblioteca de bairro possa acessar bancos de 

dados de qualquer parte do mundo, a custos muito reduzidos, criando um espaço cientifico 

integrado mundial. Com um simples click em um computador, note book, net book, 

computador, celular ou table conectado na internet, qualquer pessoa pode se tornar um 

indivíduo mundial, navegando em todas as culturas e conhecimento mundiais (DOWBOR, 

1997).   
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CAPÍTULO 9 – GEOGRAFIA URBANA, MERCADO E CIDADES 

 

A existência das cidades é um fato muito antigo na maior parte do mundo. Assim, é 

possível compreender o surgimento das cidades em quatro gerações,  

1ª geração, a chamada velha geração, compõe-se de cidades que até agora foram pouco 

tocadas pelas formas recentes de desenvolvimento urbano, as cidades seculares ou milenares, 

mais facilmente encontradas do Oriente Médio. As conjunturas das últimas décadas traduzem-

se nesse caso por um aumento de população, consequência da revolução demográfica mais 

que de seu próprio desenvolvimento; 

2ª geração reúne as cidades com longo passado histórico que sofrem diretamente o choque da 

industrialização. De acordo com a data em que se produziu esse choque, uma onda de 

aumento de população acompanhou as transformações profundas do organismo urbano. As 

características permitem distinguir as cidades que já eram núcleos muito grandes antes da 

industrialização em razão de sua importância comercial e as que foram literalmente 

despertadas para o desenvolvimento urbano pela revolução indistrial; 

3ª geração é representada pelas cidades cujo desenvolvimento foi provocado pela projeção da 

economia européia fora da Europa no quadro das politicas coloniais e da organização dos 

mercados mundiais. E observou-se que algumas dessas cidades, geralmente litorâneas, 

podiam ser agrupamentos humanos grandes, atraindo às vezes uma fração considerável da 

população urbana dos países em questão; 

A 4ª geração corresponde às criações urbanas dos países de povoamento recente que tiveram 

um período pré-industrial muito curto ou mesmo nulo e que entraram na geografia já adultos 

(SANTOS, 2008). Cada geração possui sua própria história, mas, no presente, as gerações 

convergem passando a existir dois terrenos diferentes: O terreno da economia industrial e o da 

economia subdesenvolvida, se encontrando aqui a maior parte das cidades brasileiras. 

Assim, as cidades européias constituem em única e mesma família  ou geração 

evolutiva. Elas possuem como dupla origem uma praça forte e um mercado. Lugar de 

residência e lugar de encontro, elas foram desde o inicio também local de culto. Estabele-se 

assim a trilogia urbana inicial: santuário, cidadela ou palácio, mercado. As relações entre a 

cidade e o campo continuam sendo do mesmo tipo, no sentido em que a cidade aparece 

sempre como complementar do campo e, por isso mesmo, diferencia-se dele. A sociedade 

urbana também é radicalmente diferente da sociedade rural (SANTOS, 2008). 

Mas, as cidades só podem definir-se em cada época, em função das formas de vida 

econômica e social. A cidade romana desenvolve-se, no quadro da pax romana, como centro 
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de controle administrativo e militar, como centro de difusão da literatura e da civilização 

grego romana; integrada em vasto sistema politico e econômico.Encontra-se lado a lado 

homens de todos os países do Mediterraneo, levados para lá pelo exército ou pelo comércio. A 

cidade da Idade Média, ao contrário, voltou-se para sua região e para si mesmo, provocando 

um isolamento provoca uma diminuição tanto espacial quanto quantitativa. O comércio inter-

regional renasce em algumas partes da Europa no século XII. Ele vai reanimar as cidades 

ainda muito pequenas em relação às cidades modernas dentro da trilogia dos comerciantes,  

militares e igreja (SANTOS, 2008).    

O processo de desenvolvimento das cidades no Brasil, passa um pouco pela trilhogia 

de mercado, religião e cidade, sendo que até a década de 40, a maior parte da população 

brasileira era rural, passando a ocupar as vilas e cidades após a metade do século XX, quando 

as demandas pelo desenvolvimento e melhor qualidade de vida eram mais evidentes. O sul e 

sudeste brasileiro tiveram o êxodo rural décadas à frente do norte e nordeste brasileiro, em 

virtude de o desenvolvimento (e com ele as indústrias) chegarem mais cedo. 

A criação dos primeiros Estados modernos, a possibilidades de circulação cada vez 

mais maciça dos homens e das mercadorias e a concentração dos poderes favorecem o 

impulso urbano, permitindo o desenvolvimento das grandes cidades, a partir do século XIV. 

Mas o acontecimento decisivo é o nascimento do grande comércio marítimo e o início das 

grandes especulações financeiras e comerciais, no final do século XV e no inicio do XVI 

(SANTOS, 2008). 

Os bairros da época moderna, que envolvem a cidade da Idade Média, associam a 

casas imponentes dos novos ricos do açúcar ou das especiarias – quando não do tráfico de 

escravos – aos palácios dos altos dignitários da administração da Igreja do Exercito. Foram 

construídas mais casas em dez anos do fim do século XIX ou do inicio do século XX que 

durante os séculos precedentes.  

O principal motor do desenvolvimento urbano no século XIX foi a industrialização. 

A fórmula não poderia ser interpretada de uma maneira muito simplista. Há cidades que 

cresceram porque receberam diretamente função industrial e população operária. O melhor 

exemplo disso é o das cidades das regiões carboníferas, onde a presença do carvão fixa 

populações densas de mineiros e indústrias diversas que, por sua vez, retém uma considerável 

mão-de-obra.  Mas a industrualização é um fenômeno tecnológico com múltiplas ressonâncias 

econômicas e sociais. O desenvolvimento das indústrias inicia um enorme movimento 

geográfico de matérias-primas, de produtos semi-manufaturados, de produtos fabricados que 

provoca a implantação de novos sistemas de transporte, de novos organismos de 
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comercialização, um sistema novo também de crédito a curto e a médio prazo, da especulação 

sobre as colheitas. A construção das estradas de ferro e dos portos modernos, a implantação 

de dispositivos hierarquizados de entrepostos e de cadeias de venda, a eclosão de grandes 

bancos de negócios, das bolsas de valores e de comércio, das agências de corretagem, das 

casas de câmbio, das agências de importação-exportaçao, mudam a antiga ordem estabelecida. 

Algumas cidades estagnaram durante cem anos por haverem recusado, nos meados do século 

XIX, a passagem da estrada de ferro; outras passam a dirigir economicamente uma região 

porque possuem uma estação de bifurcação e de triagem. Opera-se uma nova classificação 

entre os portos marítimos e estradas de ferro (SANTOS, 2008).  

No caso específico do Brasil, as cidades também se desenvolveram a custas da 

industrialização e da construção e infra-estrutura em portos, aeroportos, estradas de ferro e 

rodovias, de forma a levar o desenovimento e escoar as riquesas. No caso espeífico de Vitória 

da Conquista, como não existe o modal fluvial tampouco o marítimo e ferroviário, o 

desenvolvimento se passou inicialmente pelas patas dos cavalos dos tropeiros, para em 

seguida as rodas dos veículos,conforme será visto mais adiante. Muito tardiamente que veio a 

ser construído o aeroporto Pedro Otacílio, entretanto para transporte de pessoas e não 

mercadorias, o que limitou o crescimento local. 

Mas, sobretudo, contingentes cada vez mais compactos de empregados engrossam a 

população das grandes cidades, praças comerciais e bancarias, particularmente  a das capitais 

de países e também nas  capitais econômicas de âmbito nacional ou internacional como 

Londres, Paris, Milão. Como consequência, a administração pública torna-se mais pesada e 

mais complicada, aumentando também o número de servidores públicos. Como a circulação  

de dinheiro se torna muito mais maciça que durante o período precedente, o consumo 

aumenta, muito desigualmente conforme as classes sociais, mas de modo considerável se 

examinado globalmente (SANTOS, 2000a).  

Já consegue perceber uma cadeia produtiva envolvendo a produção, distribuição no 

atacado e varejo, com novos agentes do processo produtivo “lubrificando” a máquina do 

mercado através da geração de emprego e renda, alicercados sobremaneira nos serviços e na 

indústria. Desenvolvem-se  novas atividades no atacado e no varejo graças a um aumento do 

volume total dos negócios e das despesas. As necessidades intelectuais aumentam ao mesmo 

tempo em relação a elevação do nível de vida de uma parte da população e como 

consequência de exigências técnicas crescentes da população e da administração. O ensino e a 

cultura tomam um impulso novo dirigindo-se a um número de pessoas cada vez maior. Assim, 
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é possível compreender  odesenvolvimento da cidade e do comércio de Vitória da Conquista 

conforme se vê nos próximos tópicos. 

As cidades que acumulam atividades produtivas, atividades de gestão, atividades de 

entreposto ou de redistribuição, de transporte e de trânsito, atividades culturais e atividades 

administrativas tornam-se cidades muito grandes, onde o núcleo herdado do período 

precedente acaba sendo rapidamente cercado por uma massa mais ou menos organizada de 

construções funcionais e residências novas. Esse mesmo núcleo é atingido pelas formas 

modernas de atividade; as lojas ou os entrepostos, as administrações ocupam as moradias 

burguesas ou aristocráticas dos séculos anteriores (SANTOS, 2008).   

O espirito da revolução econômica transfere para o domínio da construção. O “laissez-

faire” dos teóricos da economia liberal, aplicando ao desenvolvimento urbano, tem um 

resultado de graves consequências: o período em que as cidades grandes se desenvolveram 

mais rapidamente e o período em que cresceram sem regra, sem principio, ao bel-prazer da 

especulação dos loteadores e dos construtores de prédios chamados prédios de renda
103

. A 

administração, as municipalidades, muitas vezes sensatas, não tiveram meios legais para por 

ordem no desenvolvimento urbano (SANTOS, 2008).   

O século XX contornou a dificuldade organizando diversas formas das “saídas” do 

espaço urbano anterior. A indústria, que requer espaços cada vez maiores, estende-se pelos 

terrenos mais baratos das zonas suburbanas e também por espaços subsidiados ou doados 

pelas esferados do poder público, conforme pode ser percebido no presente estudo, o Distrito 

Industrial dos Imborés surgido na década de 80 (localizado na BR-116 a 5 km de V. da 

Conquista) assim como o complexo da fábrica de calçados Azaléia (fabricante da marca 

Olímpikus), localizada no sudoeste baiano aa 100 km de Vitória da Conquista.   

O geógrafo brasileiro Milton Santos (2008), afirma que o interesse no comércio é algo 

secundário, em face ao interesse da cidade. Segundo o autor (2008) primeira obra 

eminentemente urbana foi o de Raoul Blanchard. O método de Blanchard tornou-se o 

primeiro guia estudo metodológico de urbanismo comercial. O primeiro geógrafo francês a 

publicar um manual de Geografia urbana era George Chabot, que tornou-se interessado em 

calcular a influência da cidade sobre a região dependente.  Moreno (2011) comenta em sua 

tese doutoral que Jorge Gaspar (1972) foi quem estudou a teoria dos lugares centrais. Ele 

                                                 
103

   Os europeus, que atravessaram os mares para explorar os recursos de continentes relativamente despovoados 

onde a introdução de suas técnicas lhes permitia obter rapidamente lucros consideráveis, com a condição de 

disporem de um número suficiente de construtores, de agricultores e de mineiros, transpuseram para as novas 

terras, em um primeiro momento, a imagem que tinham de suas cidades, criando núcleos funcionais e 

residenciais semelhantes aos que havia nas cidades europeias. 



407 

 

digeriu sua pesquisa com uma perspectiva mais qualitativa dos estudos sobre o 

comportamento dos consumidores. Além disso, é interessado em mudanças urbanas e a 

relação com o negócio (1987). O grupo de Lisboa também se destaca pelo progresso teórico 

na explicação das relações entre o comércio e a cidade, como por exemplo, incluem estudos 

sobre o marketing em estudos urbanos (SALGUEIRO; CACHINHO, 1996, 1999 apud 

MORENO, 2011). 

Fazendo uma breve descrição da trajetória e contribuição dos geógrafos modernos 

para os estudos envolvendo mercado e cidade, é importante ressaltar o papel da Professora 

Teresa Barata Salgueiro, que formou um grupo ativo de estudos envolvendo a Cidade e o 

Comercio. Iniciou os estudos sob uma perspectiva marxista com os refluxos das alterações no 

comércio urbano pela integração europeia e a globalização econômica. Carles Carreras um 

dos geógrafos mais respeitados do mundo, desenvolveu inúmeros trabalhos na área de 

geografia e consumo, sendo ele quem criou o Observatório do comércio urbano na 

Universidade de Barcelona e realizou inúmeros estudos na áread da economia urbana, sendo 

autor de diversos livros. Outra referência e sumidade no assunto é o professor Sergi Martinez-

Rigol da Universidade de Barcelona e orientador da presente tese. É membro do Observatório 

fundado pelo professor Carreras e continuou a participar ativamente na mais investigações e 

publicações, especialmente no Atlas comercial de Barcelona. Possui inúmeras obras 

obrigadas, com notoriedade sobre a demografia e o consumo, estudando esta variável como 

sendo uma preditora nos estudos da geogrfia comercial.  

Assim, a geografia comercial do Brasil é também representada pela Dra. Silvana 

Pintaudi, Professora da Universidade Estadual Paulista de Rio Claro em São Paulo e o grupo 

do núcleo de estudos sobre comércio e consumo (NECC/UNESP). A Dra. Susana Mara 

Pacheco, da Universidade do estado do Rio de Janeiro proferiru em sua tese de doutorado, 

inovadora em 1990, conteúdos científicos sobre a distribuição dos centros comerciais 

(shopping centers) no estado de São Paulo Paulo, inspirando o autor desta tese doutoral em 

suas escrietas. Ela e sua equipe foram responsáveis para sistematizar os estudos sobre tipos 

dos comerciais em supermercados. Já na cidade do Rio de Janeiro, Susana Mara Pacheco 

lidera um grupo focado nas mudanças socioeconômico produzido pela terceirização da 

economia nas cidades. Sergi Martinez-Rigol, Carmen Garcia Martinez-Rigol, sobre a 

estrutura de negócios Cidade de Albacete. Apesar da produção abundante e diversificada  

sobre as relações entre cidade e comércio certifica existe a crência de uma revisão teórica que 

estabelece um quadro geral conceitual, apostando as várias metodologias e a incorporação de 

novos temas. 
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 No concernente aos estudos da demografia, o trabalho de Robert Malthus sobre 

população (1798) é considerado o primeiro estudo demográfico moderno. A questão 

fundamental, que apresentou o trabalho é que a população e sua dinâmica afectam as 

condições de progresso humano. De acordo com a evidência empírica disponível para 

Malthus, a população, aumenta em progressão geométrica, enquanto alimentos em progressão 

aritmética. Se ambos crescendo durante um tempo, estatisticamente existirá um evidente 

desequilíbrio que se traduz em escassez, aumentando os preços de comida e trabalho. As 

formas de regulação deste sistema são dois, por um lado, para aumentar a produção através de 

mais terras aráveis, que não podem crescer sem limite, ou controlar a população através do 

formulário natural que é (Vice e miséria de acordo com Malthus) pobreza, fome e a morte de 

uma parte da população. Este processo de equilíbrio e o desequilíbrio é repetido ciclicamente 

ao longo do tempo. Entretanto, Malthus se equivocou com esta produção literária, embora 

muito reconhecido para a época, ele não previu a revolução agrária e as inovações na 

teconlogia e manejo do setor agrapecuário, se equecendo de ponderar em seus ensaios, que a 

produção de alimentos  cresceria também em progressão geométrica. Assim, o problema não 

seria na questão do “o que produzir” e sim “como distribuir” sendo estas questões de 

distribuição mais relevantes que a produção. 

Entretanto, importante ressaltar que ele também não preveiu o controle da natalidade, 

como analisado em outro capítulo desta tese, visto que países como a China por exemplo, 

utiliza de políticas públicas, prêmios e punições para controlar a natalidade, visto ser este um 

dos grandes problemas chineses (uma em cada seis pessoas no mundo é chineza) e, embora 

seja um dos países com maior produção industrial do mundo, o problema da distribuição da 

renda é iminente, ao ponto de trbalhadores do setor industrial trabalhar cerca de dez horas por 

dia e perceber a metade do salário mínimo pago no Brasil, que já é bastante baixo e 

insuficiente para sobrevivência. 

A população é uma variável que determina as atividades, a gestão dos territórios como 

os processos de consumo. A evolução da mortalidade é talvez a grande mudança em nossa 

sociedade. A mais característica é o aumento generalizado da expectativa de vida entre 

mulheres e homens. No entanto, na base deste aumento é também uma questão cultural, já que 

a vida é construída tanto socialmente e biologicamente. Esta cultura tornou-se extensível a 

outras áreas da sociedade e da economia por fomentar mudanças que melhoram a qualidade 

de vida (MARTINEZ-RIGOL, 2010). 

Antes da primeira guerra mundial, os países europeus já não estão emitindo pessoas 

para outros países, enquanto países latino-americanos deixam de ser receptores. Da mesma 
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forma, no final do século XX as migrações tornaram-se generalizados e as mudanças na 

economia estão mostrando novas situações. Segundo o professor Martinez-Rigol, as 

catástrofes naturais como terremotos, tsunamis, vulcões ou guerras civis e militares também 

geraram grandes movimentos de refugiados, que são forçados a migrar em busca de 

segurança, muitas vezes  fugindo das guerras que por questões  econômicas. Um exemplo 

disso foram a fuga em massa de Sírios e de regiões circuvizinhas para alguns países da 

Europa via mar mediterrâneo, bem barcos e botes infláveis no final de 2015 e início de 2016, 

em que muitas embarcações naufragaram, com centenas de mortes de adultos e crianças. De 

igual maneira, são os refugiados do  Iraque, Paquistão e Afeganistão fugindo do terrorismo 

dos talibãs, estado islâmico e al qaeda. Hoje também a mudança climática poderia ser um 

motivo para a migração forçada. Mas, de uma maneira geral, os movimentos migratórios 

estão relacionados à sobrevivência (inclusive na busca por oportunidades de trabalho). 

Moreno (2011) coloca que as primeiras alterações observáveis ao longo do século XX, 

na cidade de Barcelona são a redução da taxa de natalidade e atraso de mortalidade, 

correspondente à primeira transição da população. Como resultado da combinação de ambas 

as tendências ao longo do século crescimento natural tem vindo a diminuir a ser negativo 

desde a década de 80. Assim, afirma o autor (2011) que a migração é um fator importante 

para compreender o crescimento da cidade, mudanças que geram um novo contexto de 

consumo e também a manutenção do equilíbrio vegetativo Afirma ainda que na década de 

setenta começa a descida do equilíbrio vegetativo devido a um declínio em nascimentos, e um 

leve aumento da mortalidade, mas acima de tudo, um declínio drástico na migração cuja 

redução dos fluxos migratórios se deu basicamente pela recessão econômica devido ao 

aumento do preço do petróleo. 

Em geral podemos dizer que historicamente, a família foi reduzida de seu tamanho nos 

países desenvolvidos. Nas sociedades pré-industriais, as famílias foram caracterizadas por um 

número considerável de crianças. Com a atual crise econômica e as novas concepções da 

família, muitos casais estão preferindo ter um ou dois filhos ao máximo, e muitos divorciados 

convivem com as dificuldades de formar novas famílias separadamente, visto já possuir 

filhos.  

As ligações entre a cidade e o comércio são mais do que evidente a partir de estudos 

Histórico de inúmeras obras de geógrafos e outras cientistas sociais. Na história, não pode ser 

a pensar na cidade sem a troca, sem uma atividade que executa essa função, sem os 

comerciantes, artesãos, comerciantes ambulantes e lugares de comércio, o mercado, ruas 

especializadas e locais. Referências em estudos urbanos no varejo, no entanto, quase sempre 
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foram cíclicos e secundários em relação os objetos de estudo preferentes. O contato da Cidade 

e as atividades de negócios através do espaço, ou seja, a localização. A localização do 

comércio, em primeiro lugar, refere-se tanto aos lugares onde as atividades comerciais são 

implantadas e são, como os elementos, os fatores que afetam a eles. É precisamente estes 

factores que Eles explicam que a atividade comercial desenvolveu-se principalmente nas 

cidades.   

Outro eixo de tranformacão institucional nos é dado pelo intenso processo de 

urbanização que mudou radicalmente o modo de vida da população mundial, em poucas 

gerações. A urbanização acabou com o tempo em que as decisões do Estado podiam ser 

tomadas pelo governo central. Hoje, com a urbanização generalizada, as cidades grandes, 

médias ou pequenas tem que responder aos problemas simples do cotidiano dos cidadãos, 

existindo assim as prefeituras (executivo) com as câmaras de vereadores (legislativo). Assim 

Dowbor (1997) comenta que era natural, quando o país era formado por populações 

essencialmente rurais dispersas, que todas as decisões se tomassem na capital, na esfera do 

governo central. Hoje o município é o primeiro a enfrentar a explosão dos problemas urbanos, 

mas constitui o último escalão da administração publica, necessitando ter ação local com 

visão global, mas, as respostas e decisões são em sua maioria no tempo onde os problemas 

acontecem.  

Santos (1981) aponta em seu livro “Manual de Geografia Urbana” que, em meados do 

século XIX, a população urbana representava apenas 1,7% da população mundial. Em 1950, 

aproximadamente um século depois,  tal percentagem era de 21%,  em 1960, cerca de 25%  

Assim, a urbanizacao é um fenômeno não apenas recente como também crescente, e isto em 

escala planetária. O fato de que, entre 1800 e 1950, a popupalacao mundial se multiplicou por 

2,5 (ou 250%), e a população urbana por 20 (ou 20.000%), mostra a importância que a 

urbanização vem tendo no mundo desde mais de um século. Assim, a urbanizacão 

desenvolvida com o advento do capitalismo aparece na Europa como fato moderno logo 

depois da revolução industrial. Mais recentemente e paralelamente, a modernização se 

generaliza nos países subdesenvolvidos. Por isso, costuma-se associar a ideia de urbanização 

à de industrialização. Se observarmos a população mundial que vive em cidades, constata-se 

uma expansão do seu crescimento, concomitante à revolução industrial. Em 1800, 27,4 

milhoes de pessoas viviam em cidades de mais de 5.000 habitantes; em 1850 eram 74,9 

milhoes; 218,7 milhoes em 1900 e 716,7 milhoes em 1950, representando, respectivamente, 3, 

6, 4, 13,6 e 29,8% da população mundial. 
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Assim, afirma Santos (1981) revolucao industrial se representa como um novo ponto 

de partida para a urbanizacao no mundo e, se ela deu origem a uma presença humana cada vez 

mais importante nas cidades, também contribuiu para a multiplicacao do número dessas 

aglomerações gigantescas que, dentro de seus limites concentram muitos milhões de 

habitantes. Se em 1900 havia, em todo o mundo, apenas onze cidades com mais de um milhão 

de habitantes.  

Por concentrar a maior parte das sedes sociais das maiores corporações, a metrópole 

trasforma-se, por excelência, em centro de gestão do território, ou seja, em centro de 

investimento e acumulação de capital. Objetivando qualificar as metrópoles brasileiras como 

centros de gestão do território considera-se o conceito de gestão do território e também o 

conceito de assalariado externo. Assim, por assalariado externo compreende-se, segundo 

Fillatre, comentado por Rochefort e Hautreux (1963), aquele empregado em estabelecimento 

(fábrica, agência bancária, loja etc.) pertencente a uma empresa cuja sede localiza-se em outro 

lugar que o do estabelecimento – filial. Assim, à guisa de exemplo, os empregados da fábrica 

de cigarros da companhia de Cigarros Sousa Cruz, localizada em Uberlandia, Minhas Gerais, 

são assalariados externos da metrópole carioca, onde localiza-se a sede social da referida 

empresa. Assim e neste mesmo entendimento, os trabalhadores das várias lojas que se 

constituem em franchising (franquias) tanto no mercado tradicional quanto no Shopping 

Center Conquista Sul se consideram assalariados externos das metrópoles onde as suas sedes 

sociais estão registradas, sendo em sua grande maioria nos estados da região Sudesde: São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

Ao findar este capítulo, que versou sobre os aspectos históricos e vínculos entre as 

cidades e o comércio, assim como os aspectos referentes à demografia na europa e no mundo, 

o mesmo teve uma relvante contribuição para o presente estudo, visto que é inquestionável a 

relação direta e contundente entre as populações, o comércio e o consumo, sendo esta variável 

uma das mais significativas nos estudos deste campo do conhecimento. Assim, transitando 

desde Robert Malthus até escriores consagrados da geografia como o brasileiro Milton Santos, 

as professoras Silvana Pintaudi, Susana Mara Pacheco e também os professores europeus – 

mais precisamente os espanhóis e portugueses, Martinez-Rigol, Carles Carreras Sergio 

Moreno e Teresa Barata Salgueiro, dentre outros, pode-se perceber através das pesquiss 

científicas e ensaios, as tênues relações que envolvem o espaço, o consumo e a poulação, de 

entender e intervir nos fenômenos envolvendo esta área  instigante do campo do 

conhecimento. 
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CAPÍTULO 10 – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO E MÉTODO 

 

Nossos planos fracassaram porque não tínhamos objetivos. Quando 

um homem não sabe a que porto deseja chegar, nenhum vento é o 

vento certo. 

 
Sêneca 

 

Esta página capitular denominada de Desenvolvimento do Estudo e Método consiste 

em definir todos os passos e atividades necessárias à comprovação ou rejeição das hipóteses 

formuladas e assim, investigar a verdade. Ele deve conter o embasamento teórico, ou seja, se 

ancorar nos autores da pesquisa científica para convencer os leitores sobre a boa escolha do 

método.  

Assim, o capítulo é composto por sete tópicos e alguns subtópicos, com a finalidade de 

apresentar as estratégias e métodos a serem utilizados como instrumentos de investigação na 

presente tese de doutoramento. No primeiro tópico são apresentados o objeto e a compreensão 

integral a respeito da pesquisa empírica, denominado de Delineamento do Objeto da Pesquisa.  

No segundo serão apresentadas algumas estratégias metodológicas utilizadas para se conhecer 

e investigar a pesquisa em questão; O terceiro aborda o trabalho de campo, a população e a 

amostra, caracterizando também o lócus da pesquisa e as técnicas utilizadas para o calculo 

ideal da amostra, face à homogeneidade da população; O quarto apresenta e discute o 

processo de obtenção e coleta de dados primários, ou seja, a forma e as táticas de abordagem 

junto aos investigados e também a coleta de dados secundários, a ser obtida através de 

documentos diversos e levantamento de dados juntos a órgãos públicos e privados. 

 O quinto contém os Meios de Pesquisa e Instrumentos de Coleta de Dados, que serão: 

questionários (neste caso dois instrumentos distintos, sendo um específico para os 

consumidores e outro com os empresários/lojistas); Entrevistas envolvendo os diretores do 

conselho superior e administrativo da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL; Entrevistas com 

o superintendente, gestores e também com o presidente e vice-presidente dos lojistas do 

Shopping Conquista Sul, além de todos os empresários que possuem seus empreendimentos 

concomitantemente no Shopping Conquista Sul e comércio de Vitória da Conquista; Também 

nesta seção consta a pesquisa secundária que contará com uma vasta e exaustiva coleta de 

dados através da visita ao site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

através de dados demográficos, econômicos e sociais; documentos do Shopping Conquista 

Sul; Dados acerca do município e das empresas na Prefeitura Municipal de Vitória da 
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Conquista – PMVC; Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB; Secretaria de Estudos 

Socioeconômicos da Bahia – SEI; Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, contendo 

informações sobre o comércio tradicional de V. Conquista; Associação Brasileira de 

Shopping Centers – ABRASCE, dentre outras fontes exploradas que serão demonstradas no 

decorrer deste trabalho.  

Também, destina-se um tópico específico para apresentar os Métodos e Modelos para 

Mensuração dos questionários envolvendo aspectos pessoais, espaciais, do comportamento e 

da Satisfação do Consumidor. Por fim, no sétimo tópico apresentam-se os procedimentos 

necessários à apuração, mensuração e análise dos dados inerentes à pesquisa quantitativa e 

qualitativa de corte longitudinal aplicada no público alvo em sua aferição, assim como os 

procedimentos necessários à interpretação das entrevistas e análise documental. Importante 

ressaltar que foram utilizadas técnicas de schematização, ou seja, schemas obtidos através da 

ferramenta mapas cognitivos a fim de conhecer os pontos de vistas dos empresários e 

diretores no concernente às questões abertas. 

 

10.1 DELINEAMENTO DO OBJETO DA PESQUISA 

 

A compreensão integral de um processo de pesquisa é importante, uma vez que 

fornece elementos a quem a está conduzindo para a obtenção consciente de resultados 

confiáveis e fidedignos. Antes de qualquer coisa, no entanto, é preciso conhecer aonde e como 

se quer chegar – objetivo e estratégias metodológicas – e desenvolver de forma persistente o 

caminho metodologicamente eficaz e focado no alvo, de forma a superar os desafios e 

obstáculos que ora poderão surgir (ROCHA, 1998).  

Como visto na revisão da literatura, ainda se carece de estudos que procurem conhecer 

o consumo e o comportamento do consumidor nos centros urbanos do interior da Bahia, 

especialmente nos novos formatos do varejo, principalmente quando se compara e corelaciona 

com as velhas formas, mas, torna-se intrigante, desafiador e interessante de se estudar, pois se 

trata de uma problemática rica que ainda desperta curiosidade e questionamentos em nível de 

Bahia, Brasil e demais países distribuídos entre os continentes.  

A pesquisa desenvolvida concentrou-se na investigação de dois importantes 

fenômenos: O consumo e o comportamento do Consumidor nas cidades urbanas mediante 

uma comparação entre os novos e os velhos formados do varejo, enquanto consequentes do 

processo de globalização e modernização, confrontando com mercado ou comércio dito 

tradicional versus o Shopping Center Conquista Sul – análise macro ambiental – a relação das 
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cidades com o comércio e vice-versa, assim como a satisfação dos consumidores para com o 

estes dois espaços (através das lojas de produtos e serviços, entendido aqui como análise 

micro-ambiental).  

Buscou-se contribuir, sobremaneira, para o campo do estudo que se preocupa com o 

comportamento dos indivíduos e seu contexto do consumo e seu índice de (in)satisfação, 

também cernes deste estudo, indicando a possibilidade de haver interligações – quer 

paradoxais, antagônicas, semelhantes ou complementares – entre os perfis dos consumidores 

do Shopping Conquista Sul comércio tradicional do bairro Brasil (maiores e mais 

significativos polos comerciais de Vitória da Conquista) e também do centro da cidade, bem 

como descrever os níveis de satisfação dos consumidores para com as empresas existentes no 

Shopping Conquista Sul e do Comércio Tradicional, fazendo comparações, corelações e 

estudos entre eles através do cruzamento (rosstables) de variáveis dependentes e 

independentes através do programa Statistical Pacage Socail Sciente – SPSS, versão 20.0. 

Nesta perspectiva, o presente estudo tem como objetivo geral: Identificar o impacto dos novos 

formatos comerciais no varejo de Vitória da Conquista e conhecer o consumo e o 

comportamento do consumidor do comércio tradicional versus o Shopping Center Conquista 

Sul, correlacionado com as variáveis geográficas, socioeconômicas e pessoais. Posto isto, o 

presente capítulo será o meio que nos levará a atingi-lo. 

Buscou-se examinar também as possíveis influências dos melhores preditores, 

determinantes ou antecedentes sobre a variável dependente – comportamento consumidor e 

consumo – além de avaliar os consequentes do comportamento do consumidor e do consumo, 

conforme descrito detalhadamente na tríade metodológica presente na introdução. O estudo 

realizado inclui em seu modelo de investigação um conjunto de variáveis geográficas, 

pessoais, sociais, econômicas, culturais, e de personalidade. 

 

10.2 A PESQUISA E AS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

O mundo acadêmico possui um importante instrumento sistemático capaz de criar 

meios científicos para analisar os fenômenos de forma crítica e criativa, relacionando a prática 

e a teoria. A pesquisa científica, na concepção de Demo (1996) pode ser identificada através 

do inter-relacionamento de quatro gêneros básicos que, interagindo entre si possuem a 

capacidade de conhecer e intervir na realidade: 

Teórica – Se direciona para a (re) construção ou reestruturação de teorias; 

Metodológica – Se embasa no questionamento e na revisão de paradigmas científicos; 
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Empírica – Derivada de experimento ou de observação da realidade. Focaliza a realidade 

concreta buscando uma interlocução com a teoria; 

Prática – Intervenção e participação mais contundente da realidade: objetiva teorizar a prática 

e produzir alternativas concretas; 

Este trabalho consistiu em um estudo quantitativo-descritivo, também qualitativo e 

documental, cujo objetivo principal é de descrever as relações quantitativas
104

 entre as 

variáveis estudadas, pretendendo, na medida do possível, estabelecer relações causais. O 

estudo deve ser considerado correlacional e comparativo, uma vez que estabelece correlações 

entre as diversas variáveis sob estudo, também entre as lojas que compõem o comércio 

tradicional versus o Shopping Conquista Sul. 

Gil (1999) afirma que o presente estudo pode ser caracterizado como pesquisa 

empírica, que pode, adicionalmente, também ser denominada como “pesquisa prática”, pelo 

fato de trabalhar o comportamento de indivíduos em um espaço geográfico que tem por 

objetivo aprofundar a descrição de uma determinada realidade ou fenômeno, implicando em 

um exame intensivo a qualquer nível da realidade social, que fornece uma compreensão 

complexa e ampla dos fenômenos, haja vista a consideração do aspecto subjetivo de uma ação 

social. Gil (1999, p.60), acrescenta ainda que: 

 
[...] um conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do processo 

social de uma unidade, em suas várias relações internas e nas suas fixações culturais, 

quer seja essa unidade uma pessoa, uma família, um profissional, uma instituição 

social, uma comunidade ou uma nação. Cuja vantagem é o estímulo a novas 

descobertas, ênfase na totalidade e simplicidade dos procedimentos. 

 

Complementando a discussão acima, na concepção de Tripodi (apud MORAES, 

1998), esse tipo de estudo pode ser caracterizado ainda, como investigações de pesquisa 

empírica, tendo como finalidade principal a análise das características dos fenômenos ou o 

isolamento das variáveis-chaves, buscando-se uma análise dos dados obtidos através das 

percepções dos indivíduos integrantes do ambiente do Shopping e comércio tradicional, a fim 

de possibilitar, inclusive, comparações entre um espaço com o outro, além de outras 

investigações nacionais e internacionais. 

No concernente à pesquisa quali-quantitativa, ela abordará via questionário misto, 

contendo questões fechadas e abertas a respeito do perfil e comportamento do consumidor e 

empresários, assim como os índices de satisfação do consumidor dentre outros e, de forma 
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 Embora os dados obtidos sejam passíveis de análise qualitativa, houve uma preferência pela abordagem 

quantitativa, principalmente na caracterização do perfil do consumidor e empresário, assim como no cálculo do 

índice de satisfação, que além de ter uma maior precisão é adotada pela maioria dos estudos dessas áreas. 
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congruente com as perspectivas hegemônicas no estudo neste domínio, pois partilham uma 

estratégia metodológica comum: usam largamente estudos de cortes transversais
105

, com a 

utilização de dados quantitativos e sofisticadas análises estatísticas. Neste sentido, foram 

utilizadas escalas tipo Likert para mensurar os diversos construtos envolvidos nos modelos 

teóricos submetidos a teste e recorrem à análise quantitativa dos dados obtidos, sendo que, no 

geral, tal estudo guia-se por hipóteses, submetidas a testes estatísticos. 

O estudo em questão também pode ser entendido como do tipo descritiva e tem 

abordagem quantitativa. Quanto aos procedimentos, trata-se de pesquisa do tipo levantamento 

de dados. A coleta de dados poderá ser feita com amostra não aleatória, por acessibilidade, 

mediante abordagem direta dos consumidores, feita individualmente através de aplicação de 

questionário.  

Com relação à natureza de uma pesquisa, segundo Churchill Jr. (1999) citado por 

Pinto e Lara (2007, p. 7), “uma pesquisa exploratória tem como escopo aprofundar conceitos 

preliminares, objetivando a geração de ideias e desenvolver hipóteses e proposições que irão 

permitir a realização de outras pesquisas”. Já as pesquisas descritivas buscam determinar a 

frequência com que algo ocorre ou a relação entre duas ou mais variáveis, sendo normalmente 

guiada por uma hipótese inicial. As pesquisas de natureza causal, por sua vez, têm como 

finalidade o teste de uma teoria e suas relações de causa e efeito. 

Com a análise dos artigos relacionados ao comportamento do consumidor publicados 

nos últimos dez anos nos principais veículos de divulgação da produção acadêmica em 

marketing no Brasil, pode-se ter uma visão da tendência das publicações da área. Pode-se 

afirmar a tendência de trabalhos com base empírica, de abordagem positivista e utilizando 

métodos e técnicas quantitativistas tradicionais de pesquisa e coleta de dados, afirmam Pinto e 

Lara (2007, p. 13). 

A metodologia utilizada também foi à discussão indireta a partir de fontes 

bibliográfica. Assim, segundo Antonio Carlos Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído, principalmente, de livros e 

artigos científicos. Assim, o mesmo autor (2002) aponta ainda que as pesquisas sobre 

ideologias, bem como aquelas que se propõe à análise das diversas posições acerca de um 

problema, também costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente mediantes fontes 

bibliográficas. A sua principal vantagem reside no fato de permitir ao investigador fazer a 

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

                                                 
105

 Em um dado momento da pesquisa, propicia uma descrição instantânea da freqüência de certos atributos dos 

indivíduos integrantes da população definida. 
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diretamente. Esta vantagem se torna particularmente importante quando o problema de 

pesquisa requer dados muito dispersos no espaço, sendo também indispensável nos estudos 

históricos, visto que, em muitas situações, não há outra maneira de conhecer os fatos passados 

senão com base em dados bibliográficos e/ou através da pesquisa secundária. 

 

10.3 TRABALHOS DE CAMPO, POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece método para a coleta, 

organização, descrição, análise e interpretação dos dados para a tomada de decisões 

(CRESPO, 2002, p. 13). Stevenson (1981) aponta que para Pierre Simon, marquês de 

Laplace, matemático francês do século XVII, a estatística nada mais é do que o bom senso 

expresso em números. Assim, o presente estudo utilizar-se-á da estatística para investigar a 

verdade e comprovar as hipóteses e objetivos propostos na presente tese doutoral.  

Dito isso e conforme abordado subliminarmente em outro momento desta tese, as 

fases do método estatístico são as etapas a serem percorridas em forma sequencial e lógica, 

cumprindo as etapas anteriores (MARCONI; LAKATOS, 2003), sendo elas: coleta dos dados; 

crítica dos dados; apuração dos dados; crítica ou exposição e análise dos resultados 

(CRESPO, 2002). A amostra que se encontra na fase preliminar da coleta de dados é, 

portanto, a escolha criteriosa do universo ou população
106

, a fim de analisar o todo por uma 

parte dele. Já a técnica de amostragem é a técnica da melhor escolha de obtenção da amostra. 

Os tipos de amostragem são: aleatória simples ou amostragem casual; amostragem 

proporcional estratificada e amostragem sistemática. Já os instrumentos de pesquisa são 

técnicas a serem usadas para a coleta de dados nas proporções especificadas pela amostra 

(CERVO, 2002, p. 73). 

Em geral, as pesquisas quantitativas trabalham com amostras representativas, o que 

torna imprescindível um recorte preciso do universo. Assim, o plano de amostragem
107

 

objetiva estudar a amostra a ser selecionada, que envolve o estudo de apenas uma parte dos 

elementos de uma população, cuja finalidade é fazer generalizações ou inferências sobre uma 

população após inspeção de apenas parte dela. 

Para se obter a amostra desejada e compatível com a realidade, é necessário um 

levantamento sucinto e um planejamento adequado, aqui denominado de plano de 
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  População é um conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam pelo menos uma característica em comum 

(FONSECA, 1996, p. 11). 
107

 Cervo (2002) e Gil (1999) afirmam que o plano de amostragem é o planejamento da coleta de quaisquer 

dados e que tem por objetivo a obtenção de uma amostra de uma população. 
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amostragem, que é definido completamente e determinado antes da coleta (que por sua vez 

pode ser coleta primária ou secundária) de quaisquer dados e que tem por objetivo a obtenção 

de uma amostra de uma população (SIMON, 2000, p. 184).  

Então, em populações demasiadamente grandes, torna-se totalmente inviável 

metodológica, operacional e financeiramente coletar 100% dos dados, ou seja, o universo, 

sendo utilizado em todas as áreas do conhecimento, quer seja nas áreas das ciências 

biológicas, naturais, humanas, políticas (somente para ilustrar, o pesquisador desta tese realiza 

pesquisas eleitorais e de opinião pública e possui um instituto de pesquisa por nome Instituto 

de Pesquisas Eleitorais Avançadas – IPA) e, sobremaneira, nas ciências sociais aplicadas 

(onde se encaixa esta pesquisa) a obtenção de amostra.  

Assim, relevante se faz fazer um recorte da população a ser investigada através de uma 

amostra que poderá ser aleatória ou induzida. Dentre as várias vantagens apontadas na 

amostragem, pode-se citar que, por envolver um número menor de dados, perde-se menos 

tempo na obtenção dos mesmos, menor custo operacional e exige menos coletores de dados, o 

que reduz as chances de erro (STEVENSON, 1981).  

Importante ressaltar a impessoalidade, a lisura, transparência e a integralidade na 

pesquisa, o que dificultaria ou mesmo neutralizaria a possibilidade de contaminação da 

mesma. Tão importante quanto, seria uma representatividade real do universo, com base em 

uma amostra significativa de consumidores, considerada em suas variáveis espacial (bairro e 

cidade); idade, renda, escolaridade, dentre outras, seguindo o rigor metodológico. 

Isto posto, a unidade de análise deste estudo – população alvo
108

 – constitui-se de: 1) 

Presidentes, superintendentes e diretores do Shopping Conquista Sul e também da Câmara de 

Diretores Lojistas – CDL; 2) Empresários que possuem lojas no Shopping, comércio do 

Centro da cidade, do bairro Brasil e demais bairros; 3) consumidores residentes em Vitória da 

Conquista, capital do estado e, por fim, consumidores potenciais e/ou flutuantes da 

microrregião
109

 do Sudoeste da Bahia. Além destes, a população do sudoeste da Bahia como 

um todo participa através das pesquisas secundárias. O período da pesquisa entre 

consumidores, empresários e dirigentes aconteceu entre os dias 01 de junho a 30 de julho de 

2016, ou seja, foram disponibilizados dois meses para a devolução dos instrumentos 

respondidos, quer  seja os questionários impressos ou mesmo via e-mail e redes sociais. 

                                                 
108

 População é um conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam pelo menos uma característica em comum 

(GIL, 1996, p. 11).  
109

 Esta microrregião possui uma área de 42.552,9 Km
2
 (7,5% do território baiano) contendo 39 cidades 

baianas
109

 (de um total de 417 municípios) e uma população de aproximadamente 1.200.000 pessoas (cerca de 

8,3% da população do Estado) que, boa parte destes se constituem em demanda do Shopping Conquista Sul e 

Comércio Tradicional de Vitória da Conquista (IBGE, 2010). 
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1) Pesquisa através de entrevistas semi-estruturadas aplicadas entre os Dirigentes da 

Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL e Gestores do Shopping Center Conquista Sul – 

Entrevistas envolvendo os diretores do conselho superior e administrativo do Clube de 

Diretores Lojistas – CDL; Entrevistas com o superintendente, com os gestores e também com 

o presidente e vice-presidente dos lojistas do Shopping Conquista Sul
110

.  

 

Tabela 17 – Plano de amostragem (entrevistas) aplicado entre, diretores, presidentes, superintendente e 

supervisores do Shopping Conquista Sul e Clube de Diretores Lojistas. 

  Tipo/Local Shopping 

Conquista 

Sul (n) 

Percentual CDL Percentual 

1. População (Cargos) 03 100% 20 100% 

2. Entrevistas Aplicadas 03  100% 20 100% 

3. Amostra Obtida 03  100% 05 25% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 Obs.: Entretanto, dentre os 15 dirigentes que não aceitaram ser entrevistados, seis deles responderam ao 

questionário dos empresários/lojistas. 

 

 Conforme consta na introdução, metodologia e no capítulo quatro intitulado: Novos e 

Tradicionais Formatos e Espaços do Consumo, o pesquisador do presente estudo em diálogos 

com professores, pesquisadores e empresários e também alicerçado na literatura pertinente, 

decidiu fazer um recorte entre os Dirigentes e Superintendentes de Associações e do 

Shopping, através de uma amostra sistemática, pela qual se adotou por entrevistar – 

estrategicamente – o alto escalão da CDL e também os dirigentes superiores do Shopping 

Conquista Sul. Assim, buscou-se entrevistar 100% dos ocupantes de cargos, entretanto por 

questões de tempo e agenda dos entrevistados e outras questões de força maior, nem todos se 

dispuseram a serem entrevistados. Dito isso, o conselho superior da CDL é composto por um 

presidente, um vice-presidente e três diretores. Deste total, foram entrevistados o presidente 

do conselho superior (Daniel Soares Neto – Silva Calçados) e um dos diretores (José Falcão 

de Sousa – Falcão Calçados).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
110

 Quanto à ABRASCE, o pesquisador não obteve êxito na entrevista, entretanto alguns trechos de entrevistas 

prestadas a outras instituições foram compiladas e constam na presente tese. 
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Figura 93 – Diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas-2015/2016. 

 
Fonte: CDL. 

 

O vice-presidente (Manuel Elpídio Ribeiro – O Conquistão) optou por responder ao 

questionário designado aos empresários. No concernente à diretoria administrativa para 

2015/2016 (portanto atual gestão) composta por um presidente, três vice-presidentes e onze 

diretores, a amostra efetiva obtida foi: A presidente da CDL (Claudia Dutra Melo Pereira- 

proprietária da loja Plataforma) e os diretores de Recursos Humanos (Paulo Almeida Nunes) e 

do SPC/CECOB (Marcus Alberto de Oliveira-Também ex-presidente da CDL por duas 

gestões). Já no concernente ao Shopping Conquista Sul, foram entrevistados: O 

Superintendente Geral do Shopping (cargo de maior escalão) César Zolin; a ex-presidente e 

ex-vice-presidente da associação de lojistas do Shopping, Martha Pinthmel; a Gerente de 

Marketing, Mara Andrade Santos e um atual representante (informal) dos lojistas do 

Shopping, Fabio Oliveira Campos. Além destes, foram entrevistados o professor, historiador e 

escritor Durval de Lemos Menezes e Analice Vieira, Assessora de Comunicação da CDL, 

conforme quadro 19 o qual descreve o perfil dos respondentes: 

 
Quadro 19 – Perfil dos Diretores, Presidentes e Superintendentes entrevistados da Câmara de Dirigentes 

Lojistas – CDL e Shopping Center em Vitória da Conquista e professores/Historiadores/Escritores. 

ENTREVISTADO PERFIL DO ENTREVISTADO   

DURVAL DE 

LEMOS 

MENEZES 

(Professor, 

Nascido em Iguá, distrito de V. Conquista, pai de 4 filhos e amante da 

história.Graduado em Ciências Sociais pela UFMG; Especialista em Geografia 

e Sociologia. Professor aposentado de geografia por 35 anos. Ex-diretor do 

Centro Integrado de Educação Navarro de Brito; Ex- Dirigente de Educação da 
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Historiador e 

Escritor).  

(três Entrevistas em 

Maio e 

Junho/2016).  

DIREC 20; Membro da Associação de Sociólogos da Bahia; Membro da 

Academia Conquistense de Letras; Ex-Secretário de Educação e Cultura de 

Vitória da Conquista; Publicou quatro livros: O Poeta do Mulungu: 

Erasthóthenes Menezes (2000); O Pedralistmo: Um fenômeno Socia (203); A 

Conquista dos Coronéis (2010) e a República dos Miguelenses (2016). 

CÉSAR ZOLIN 

(Superintendente do 

Shopping 

Conquista Sul) 

Duas Entrevistas 

em Julho/2016 

Natural do Rio Grande do Sul. Administrador de Empresas; Pós-Graduado em 

Administração pela UFBA; Superintendente do Shopping Conquista Sul desde o 

seu início. Superintendente de seis shoppings; Proprietário da Ciclo 

Empreendimentos Turísticos e Imobiliários Ltda com administração da Zolim 

Planejamento e Administração em Varejo. Iniciou no setor de Shopping Centers 

em 1994 no Bourbon Shopping em Porto Alegre/RS. 

CLAUDIA 

DUTRA MELO 

PEREIRA 

(Atual Presidente 

da CDL) 

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória da Conquista para a 

gestão 2015\2016. A primeira presidente mulher da CDL. Graduada em 

Ciências Contábeis com pós em comércio varejista. Conquistense, casada, 

empresária do ramo calçadista há 20 anos. Ex bancária. 

MARA 

ANDRADE 

SANTOS 

(Gerente de 

Marketing do 

Shopping 

Conquista Sul) 

Diretora executiva de Marketing do Shopping Conquista Sul. Administradora de 

Empresas pós-graduada em Varejo. Na hierarquia, é o segundo nome após 

César Zolin 

MARTHA 

PINTHMEL 

(Ex- Presidente e 

Ex-Vice-Presidente 

da Associação dos 

Lojistas do 

Shopping 

Conquista Sul) 

Vice presidente dos lojistas do Shopping Conquista Sul de maio de 2013 a 

setembro de 2015 e como presidente de setembro de 2015 a fevereiro de 

2016, data que saiu do shopping. Administradora de Empresas formada 

pela FAINOR e pós-graduação também em Administração, na área de 

Recursos Humanos. Nascida em Vitória da Conquista, filha de pais 

conquistenses de famílias tradicionais da cidade. O pai é funcionário público 

Federal e a mãe dona de casa. Meus avós e bisavós eram comerciantes, tinham 

veia empreendedora. Trabalhou toda a vida no setor privado, basicamente nas 

áreas de vendas e marketing. Ex-gerente da indústria de Sabão TEIÚ situada no 

Distrito dos Imborés.  Atualmente, possui três lojas de moda Masculina 

pertencente à Franquia Skyler. Uma das lojas está situada no Shopping, à outra 

no Candeias e a outra no Centro da cidade. Devido às necessidades de melhoria 

existentes foi Presidente da Associação do Shopping Conquista Sul 

GLAUCO 

HUMAI 

Presidente da 

ABRASCE 

Presidente da Associação Brasileira de Shoppings Centers - ABRASCE na atual 

gestão (2015). Graduado em Ciências Contábeis. Ex superintendente do 

Shopping Guarulhos. Mestre em Administração de Varejos. (Entrevista obtida 

através do site da Abrasce). 

DANIEL 

SOARES NETO.  

(Presidente do 

Conselho Superior 

da CDL).  

Administrador de Empresas. Presidente do Conselho Superior da CDL pela 

terceira gestão consecutiva. Proprietário de mais de cinquenta lojas na Bahia. 

Proprietário da Silva Calçados há 30 anos. Possui somente segundo grau 

completo. Possui lojas no centro da cidade, shopping e bairro Brasil. Sempre foi 

empreendedor e começou sua carreira como vendedor em sapataria em salvador 

para trabalhar e estudar. Com suas reservas, adquiriu uma mercearia até então 

adquirir uma loja de calçados, a Silva Calçados. 

MANUEL 

ALÍPIO 

RIBEIRO.  

(Vice-Presidente do 

Conselho Superior 

da CDL).  

Vice Presidente do Conselho superior da CDL. Proprietário de seis lojas no 

centro da cidade e bairro Brasil, dentre elas o Conquistão e Trajeto Modas 

(Respondeu somente aos questionários, mas o mesmo deu boas contribuições). 

JOSÉ FALCÃO 

DE SOUSA 

Diretor do 

Conselho Superior 

da CDL 

Possui ensino médio. Diretor do Conselho superior da CDL. Proprietário de 

lojas tradicionais de V. da Conquista no segmento de calçados e material 

esportivo. Um dos empresários mais antigos e tradicionais da cidade. Natural de 

Amargosa, mas residente em Vitoria da Conquista desde 1962, venho atuando 

como empresário no setor calçadista desde 1984. 

PAULO 

ALMEIDA 

Administrador de Empresas. Diretor de Patrimônio da CDL pela terceira gestão 

consecutiva. Proprietário Alumínio e Cia há 20 anos. Também proprietário da 
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NUNES 

Diretor de Recursos 

Humanos da CDL 

Conquistadora. Loja de utilidades domésticas. Possui lojas no centro da cidade e 

adjacências. Começou trabalhar ainda como criança na serralharia do avô. 

Concluiu o ensino médio. Tem 50 anos. 

MARCOS 

ALBERTO DE 

OLIVEIRA DAS 

VIRGENS 

Diretor do 

SPC/SECOB e Ex 

Vice Presidente da 

CDL por dois 

mandatos. 

Diretor do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC/CECOB(SICOOP que é uma 

instituição financeira cooperativista). Presidente por duas gestões consecutivas 

da Diretoria Administrativa da CDL Proprietário da Mira Modas e lojas de 

motos na Bahia.  Começou a trabalhar em casa de peças de automóveis, depois 

trabalhou na Conveima por um tempo, mais tarde montou a loja de peças para 

motocicletas e passou um período de seis anos na CDL.  

ANALICE 

VIEIRA 

Assessora de 

comunicação da 

CDL 

Assessora de comunicação da câmara de dirigentes lojistas de Vitória da 

Conquista-Ba 

FÁBIO 

OLIVEIRA 

CAMPOS  
 

Convivo em união estável, sendo fruto desta 2 filhas de 04 e 06 anos. Sou 

formado em Direito e advoguei por um período até o momento em que o 

comércio me fez escolher entre uma das 2 profissões. Inicialmente tive um 

comércio no Estado de MG no ramo de alimentos por 10 anos7 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

2) Pesquisa através de questionários mistos aplicados entre os empresários e lojistas do 

comércio tradicional e Shopping – Quanto aos instrumentos (questionários fechados) 

encaminhados para os lojistas, o pesquisador teve apoio do Shopping Conquista Sul e também 

da CDL que enviou por e-mail os instrumentos para cerca de 409 (quatrocentos e nove) 

lojistas associados. Além destes, outros 42 instrumentos foram entregues aos lojistas do 

Shopping Conquista Sul. 

 

Figura 94 – Instrumento de pesquisa submetido nas redes sociais. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Figura 95 – Instrumento de pesquisa submetido nas redes sociais. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Quanto aos instrumentos (questionários fechados) encaminhados para os lojistas, o 

pesquisador teve apoio do Shopping Conquista Sul e também da CDL que enviou por e-mail 

os instrumentos para cerca de 409 (quatrocentos e nove) lojistas associados. Além destes, 

outros 42 instrumentos foram entregues aos lojistas do Shopping Conquista Sul. Importante 

ressaltar que o próprio pesquisador telefonou, passou e-mail ou foi ao local do 

empreendimento solicitar o apoio dos respondentes, sendo que alguns prometeram devolver 

posteriormente e outros negaram de prontidão ao pleito, alegando não terem tempo para tal 

fato (questionamento rebatido pelo pesquisador, visto que foi demonstrado que se demandava 

em média, 5 minutos para respondê-los. Assim, apurou-se ao final dos trabalhos somente 35 

devolutivas, os quais podem ser visualizados na seção de Caracterização e Análise do Perfil 

da Pesquisa, neste mesmo capítulo. 
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Tabela 18 – Plano de amostragem (questionários) aplicado entre os lojistas afiliados ao CDL e o Shopping 

Conquista Sul. 

  Tipo/Local Quantitativo das Lojas do Shopping 

Conquista Sul e associadas à Câmara 

de Diretores Lojistas – CDL  

Percentual 

1. População 409 (CDL) + 190 (Shop) 100% 

2. Questionários Entregues 599 100% 

3. Amostra Obtida 35 5,8% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

      Dos 190 espaços/lojas do Shopping, apenas 145 estavam ocupados na ocasião da pesquisa. 

 

3) Pesquisa entre Consumidores – Desta forma, o cálculo para determinação do tamanho da 

amostra se deu através de procedimentos estatísticos apropriados, utilizando-se para tanto, a 

fórmula para população finita de Steverson (1981, p. 45): 

 

N = t
2  

x
  
s

2 
x N / s

2 
x

 
σ

 2 
+ e

2
 (N – 1) 

 

Os mesmos resultados da amostra podem também serem obtidos através de uma outra 

fórmula, mais enxuta e resumida:  

 

Amostra = 1/(ME
2
) x Universo / 1/(ME

2
) + Universo, onde: 

A= Amostra   ME= Margem de Erro  Universo= População 

(CRESPO, 1988, p. 51) 

 

Assim, utilizando a população Conquistense como o universo para os intervalos de 

classe
111

 para idade entre 20 a 84 anos (pelo senso de 2010 totalizam 200.181 pessoas, sendo 

94.482 homens e 105.699 mulheres) na fórmula acima, obteve via cálculo da amostra para 

margem de erro de 5% um quantitativo de 399 questionários como amostra para ouvir os 

consumidores. O total de instrumentos enviados por e-mail, redes sociais e questionários 

impressos
112

 abordando o respondente in loco e também para devolução posterior foi de 

1.000, ou seja, mais do dobro do quantitativo apontado pela fórmula, sendo que, destes 1.000 

                                                 
111

 Crespo (1988 p. 56-57) em seu livro de “Estatística básica” denomina intervalos de classe com simplesmente 

classes, como a variação da variável. Já os limites de classe são os extremos. A amplitude de um intervalor de 

classe é a medida do intervalo que define a classe. A amplitude total é a diferença entre o limite superior da 

última classe (limite superior máximo) e o limite inferior da primeira classe. A Amplitude amostral é a diferença 

entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra. 
112

 Foram posicionados cinco monitores com cerca de 300 questionários impressos nos seguintes locais: 

Shopping Conquista Sul; Bairro Brasil; Centro da Cidade; Candeias e Recreio (na rua Otávio Santos, onde se 

concentram muitos consultórios e com muitos cidadãos residentes em outras cidades). Entretanto, devido à 

correia e falta de tempo dos consumidores, este método foi ineficaz, obtendo apenas 52 questionários 

respondidos. Assim, os mesmos instrumentos foram entregues em mãos dos respondentes para em uma data 

futura ser devolvida ao pesquisador (que receberia no local a ser indicado pelo respondente. Assim, dos 242 

questionários entregues, apenas 61 retornaram, o que equivale a uma amostra de 113 ao total dos instrumentos 

impressos). 
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questionários, 700 foram enviados pela internet através da ferramenta do Google docs e 300 

questionários impressos foram entregues em mãos, distribuídos entre consumidores residentes 

em Vitória da Conquista e também em outras cidades da região sudoeste – além da capital, 

com maior margem para Vitória da Conquista. 

Conforme já previsto em toda pesquisa científica, protagonizada pelos colegas 

pesquisadores e indicado pela literatura pertinente percebeu-se que haveria uma discrepância 

entre o total desejado – questionários entregues e efetivo recebido –, ou seja, questionários 

entregues e questionários devolvidos – porém, que esta diferença não seja algo tão 

discrepante. Assim, o desinteresse em não responder ou não devolver o questionário foi 

entendido e assimilado pelo pesquisador como um critério de seleção natural. Nesta 

perspectiva, de um total de 1.000 questionários distribuídos, somente 227 retornaram, mesmo 

após o pesquisador ficar por sessenta dias (dois meses) aguardando a devolução. O período da 

pesquisa entre consumidores, empresários e dirigentes aconteceu entre os dias 01 de junho a 

30 de julho de 2016, ou seja, foram disponibilizados dois meses para a devolução dos 

instrumentos respondidos, quer  seja os questionários impressos ou mesmo via e-mail e redes 

sociais. 

 

Tabela 19 – Dados comparativos entre população e amostra da pesquisa: Questionários Entregues/aplicados e 

recebidos entre os consumidores. 

  Tipo/Local 
Quantidade Percentual 

1. População 200.181  100% 

2. Questionários Aplicados 1.000  0,5% 

3. Relação da Amostra Obtida/ 

População (questionários que 

retornaram) 

227 0,11% 

4. Relação da Amostra Obtida 

/Questionários Aplicados 

(questionários que retornaram)  

227 22,7% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Conquanto se tenha obtido um retorno de 227 questionários distribuídos entre 1.000 

pessoas – cerca de 22,7% do total de questionários entregues e 0,11 % do universo de 

consumidores, este número é considerado suficiente para se obter uma descrição do fenômeno 

estudado, haja vista que a fórmula apontou satisfatoriamente uma amostra de 399 com uma 

margem de confiança de 92% e margem de erro de 4%  (a mais ou a menos). Acrescenta-se 

ainda que, do universo de 227 questionários aplicados e recebidos, Vitória da Conquista 

apresentou uma hegemonia entre os respondentes, com 199 questionários devolvidos o que 

representa cerca de 87,7 % das informações prestadas, fato que não era esperado pelo 

pesquisador. 
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Durante a realização do último senso demográfico (2010), a população total foi de 

306.866, sendo que a residente urbana foi de 274.739 habitantes, enquanto a rural ficou em 

32.127 pessoas, o que representa respectivamente 89,5% dos habitantes da zona urbana contra 

10,5% da rural. Foram recenseados 98.198 domicílios. A estratificação por gênero e 

domicílios desta população está esboçada na Tabela 20 e  Mapas 38 e 39. 

 

Mapa 38 – Percentual da População Urbana e Rural no Município de Vitória da Conquista por Distrito – 2010. 

 
Fonte: Rocha e Ferraz (2015, p. 86). Elaborado Com base em dados do IBGE/Senso Demográfico de 2010. 
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Mapa 39 – Distrito Sede de Vitória da Conquista. 

 
Fonte: Rocha e Ferraz (2015, p. 36). Elaborado com base na Lei 12.564/2012 e base cartográfica da SEI (2002). 

 

 

Tabela 20 – Estratificação por Gênero da População de Vitória da Conquista em 2010. 

Variável Homens Mulheres 

População por Gênero 147.879 158.987 

População na área urbana 131.262 143.477 

População na área rural 16.617 15.510 

População menos de 1 ano de idade  2.443 2.156 

População de 1 a 4 anos de idade 9.507 9.245 

População de 5 a 9 anos de idade 13.262 12.792 

População de 10 a 14 anos de idade 13.917 13.446 

População de 15 a 19 anos de idade 13.453 14.320 

População de 20 a 24 anos de idade 14.266 15.230 

População de 25 a 29 anos de idade 13.968 15.272 

População de 30 a 34 anos de idade 12.592 13.679 
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Variável Homens Mulheres 

População de 35 a 39 anos de idade 10.704 11.679 

População de 40 a 44 anos de idade 9.838 10.978 

População de 45 a 49 anos de idade 8.445 9.397 

População de 50 a 54 anos de idade 6.905 7.512 

População de 55 a 59 anos de idade 5.058 6.209 

População de 60 a 64 anos de idade 4.229 5.050 

População de 65 a 69 anos de idade 3.249 4.064 

População de 70 a 74 anos de idade 2.589 3.184 

População de 75 a 79 anos de idade 1.559 2.042 

População de 80 a 84 anos de idade 1.080 1.403 

População de 85 a 89 anos de idade 503 728 

População de 90 a 94 anos de idade 215 384 

População de 95 a 99 anos de idade 72 167 

População de 100 anos ou mais de idade 25 50 

Fonte: IBGE, 2010 

 

 

  10.4 MEIOS DE PESQUISA: INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS – 

QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS E PESQUISA SECUNDÁRIA 

 

 A metodologia utilizada na elaboração deste trabalho é necessariamente eclética, 

mesmo porque se torna necessária a utilização de uma diversidade de métodos, estratégias e 

táticas a fim de atingir os resultados almejados, conforme objetivos guiados. Dito isso e 

conforme relatado anteriormente, a metodologia utilizada na presente tese é baseada em 

quatro pilares: a fundamentação teórica; a pesquisa primária (trabalhos de campo entre 

consumidores, dirigentes e lojistas); a pesquisa documental e o uso da cartografia, com os 

dados obtidos via pesquisa secundária (IBGE, SEI, PMVC, SEBRAE, dentre outros) e 

também pesquisa de campo primária. 

Conforme abordado no parágrafo inicial deste capítulo, o presente tópico contém os 

Meios de Pesquisa e os Instrumentos
113

 de coleta de dados utilizados na pesquisa. Objetivou-

se inicialmente neste projeto trabalhar com os seguintes instrumentos e estratégias: 

No quadro da fundamentação teórica, abordar os autores da geografia humana e 

comercial, além dos autores que trabalham a interdisciplinaridade e o tema transversal do 

consumo, entre os estudiosos do marketing e da economia; 

 Na pesquisa primária, foram elaborados questionários mistos, ou seja, dois 

instrumentos distintos para serem aplicados especificamente entre os consumidores e outro 

                                                 
113

  Cervo (2002) e Gil (1999) entendem instrumentos de pesquisa como as técnicas a serem usadas para a coleta 

de dados.  
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com os empresários/lojistas do shopping Conquista Sul e com aqueles que possuem seus 

empreendimentos nos demais bairros, sobretudo no Centro Comercial e bairro Brasil.– mas, 

com questões em comum entre consumidores e empresários a fim de entender a percepção 

destes agentes do processo produtivo. 

Quanto aos questionários apresentados nos apêndices A e B (consumidores e lojistas), 

ambos incluem itens abertos e fechados mas, em sua maioria questões fechadas de múltipla 

escolha (comparando os três espaços pesquisados e também a frequência de consumo) e 

também do tipo Likert, variando de uma escala de um a cinco (discordo muito, discordo, não 

concordo nem discordo, concordo e concordo muito), visando investigar, prioritariamente, as 

questões relativas ao perfil do consumidor, ao consumo, satisfação e comportamento do 

consumidor, sempre correlacionando com as variáveis geográficas (espaços ou bairros), 

pessoais e culturais.  

Os instrumentos foram elaborados pelo pesquisador mediante uma ampla consulta à 

literatura que trata o tema em questão, fazendo adaptações de acordo com os objetivos e 

hipóteses do trabalho, conforme tríade metodológica. A seguir e após criado, foi 

disponibilizado através do endereço: http://docs.google.com/froms. O link criado para acessar 

os instrumentos foi https://docs.google.com.forms/u/o/ tendo as duas opções de instrumento, 

ou seja, consumidores e empresários.    

Abordou, ainda, itens que avaliam centralidade do trabalho, aspectos econômicos, 

sociais e empresariais, dentre outros, constituindo, obviamente, numa ferramenta gerencial 

capaz de diagnosticar aspectos diversos do comportamento do consumidor e do consumo, 

bem como a interferência das estratégias de marketing e planos de ação praticados pelas 

organizações. Assim, a proposta dos instrumentos de coleta de dados empíricos junto aos 

consumidores e lojistas é distinta, mas apresenta algumas questões em comum e, se 

encontram, portanto, estruturado em partes. Assim, apresentam-se logo abaixo a formatação 

de cada instrumento:  

 

Consumidores – Assim, o questionário para investigação dos consumidores está assim 

estruturado:  

A primeira parte é uma breve apresentação do instrumento, elucidando os objetivos e 

orientação de como responder; A segunda parte contém uma pesquisa sobre o perfil pessoal e 

sócio econômico dos consumidores, tanto do shopping Conquista Sul como dos consumidores 

das lojas a céu aberto, apresentando variáveis pessoais e funcionais, como renda, idade, sexo, 

cidade, estado civil, local de residência, escolaridade, ocupação principal dentre outras;  Em 
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seguida,  são abordadas nas questões fechadas, variáveis inerentes ao consumo, a exemplo de 

locais em que mais se consome (shopping, Centro comercial e bairro Brasil e frequência em 

que visita estes espaços para se consumir; também a propensão e destino da renda em 

períodos de aumento da liquidez (propensão a consumir, poupar e investir); a quarta contém 

as vantagens e oportunidades de se consumir nos espaços referidos; Também são apresentadas 

sentenças contendo as opções concordo, discordo e não concordo em discordo, a respeito das 

variáveis compras planejada e por impulsos, além das questões referentes à infraestrutura da 

cidade, como trânsito, estacionamento, distâncias e etc. Muito significativa e relevante para o 

presente estudo é a questão que afere os índices de satisfação do consumidor nos três espaços, 

sendo a última parte que compõe o instrumento, com questões bem específicas no 

concernente ao comportamento e satisfação do consumidor e também sobre o Shopping 

Center. Este instrumento contém dez páginas e pode ser encontrado no apêndice A. 

Dito isso e, após entrevistar os consumidores a fim de conhecer as variáveis que 

compõem o perfil pessoal e profissional dos respondentes, se questionou a respeito do 

ambiente em que mais se consome, tendo como variáveis o Shopping Conquista Sul, 

comércio de rua e internet e, logo em seguida se questionou a respeito das principais 

vantagens de se consumir pela internet. 

Outra questão também muito relevante para a pesquisa (a ser comparada com a 

percepção dos lojistas e dirigentes foi: 

 
Em sua opinião, quais as maiores VANTAGENS e OPORTUNIADES que você percebe em Consumir no 
comércio Tradicional de Vitória da Conquista? (marque mais de uma alternativa): 
[  ] Tradição do Comércio de Conquista  [  ] Acesso e estacionamento fácil 
[  ] Variedade de produtos/serviços  [  ] Preços baixos        
[  ] Costumo/hábito    [  ] A CDL é forte e atuante 
[  ] Fácil localização                [  ] Bom atendimento 
[  ] Fica próximo da minha casa/trabalho [  ] Tenho vantagens que não encontro no shopping 
[  ] Outras: ____________________________  [  ] O horário é interessante para mim 
 
Em sua opinião, quais as maiores VANTAGENS e OPORTUNIADES que você percebe em Consumir no 
Shopping Conquista sul? (ATENÇÃO - marque mais de uma alternativa): 
[  ] Comodidade     [  ] Acesso fácil e boa localização 
[  ] Variedade de produtos/serviços   [  ] O shopping me traz status    
[  ] Preços acessíveis     [  ] Estacionamento 
[  ] Ambiente Climatizado     [  ] além de lojas, possui cinemas e praça de alimentação.  
[  ] Encontro tudo em um só lugar    [  ] Visito o Shopping porque me divirto e me dá prazer  
[  ] O horário é interessante para mim      [  ] Encontro franquias e produtos que não tem no comércio 
[  ] Poder fazer compras nos FDS   [  ] Porque vejo e sou visto em um ambiente de encontros 
[  ] Consumir símbolos invés de produtos 
[  ] Outras (enumerar): ________________________________ 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Em ambas as questões foi facultado ao entrevistado escolher mais de uma opção. 

Aqui, o pesquisador pôde entender a demanda pelos novos formatos do varejo e, com ele as 

questões inerentes à modernização e globalização, como por exemplo as franquias, as marcas 
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e os ambientes caracterizados por pós-modernistas e com sofisticação que imita as grandes 

metrópoles.   

Uma outra questão de suma importância para o trabalho foi a que busca conhecer os 

índices de satisfação do consumidor, aqui escolhido  pelo modelo da Multiplicidade de 

indicadores da satisfação, que baseia-se nos resultados de pesquisas anteriores que 

avaliaram as influências da Resposta Afetiva sobre a Satisfação. Neste modelo, cada item é 

indicador de um construto formador da Satisfação com peso semelhante. O pressuposto é de 

que haja unidimensionalidade neste grupo, o que garantiria a mensuração do construto. Caso 

esta observação seja verdadeira, o Escore Global de Satisfação (ESG) pode ser obtido pela 

soma simples dos escores indicados em cada um dos itens da escala. Estes modelos se 

prestam principalmente à avaliação global da Satisfação do Consumidor. 

Assim, o questionamento foi feito através de 25 itens, sendo todos eles indicadores de 

um constructo formador da Satisfação. O título da questão foi: “A seguir você encontrará uma 

série de sentenças para que você escolher os espaços em que esteja mais satisfação com as lojas que 

compõem o comércio tradicional de Vitória da Conquista (neste caso específico, as lojas do Centro da 

cidade e Bairro Brasil) e o Shopping Conquista Sul. Assim, marque na coluna correspondente aos 

atributos de satisfação do consumidor em que vocês esteja mais satisfeito(a) com o espaço:” 

 

Itens Shopping 

Conquista 

Sul 

Centro  Bairro 

Brasil 

Todos 

Eles 

Nenhum 

Deles 

Estou satisfeito com o atendimento 

prestado pelos vendedores e demais 

atendentes. O Atendimento é diferenciado 

e personalizado.  

     

O ambiente interno das lojas é muito 

agradável  

     

Entre as cidades que já frequentei, estas 

lojas e espaços estão entre os melhores. 

Prefiro este ambiente (coloque 10 no que 

escolher)  que os outros (colocar nota 5 no 

segundo) e 0 (zero) no terceiro. 

     

Total: 25 itens       

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Poderá ser conhecido no próximo capítulo, os achados desta escala através das 

medidas de tendência central (média, moda e mediana) e também pelas medidas de dispersão 

(desvio padrão, variância e amplitude). 

Nas questões inerentes ao comportamento do consumidor, considerou-se que para a 

elaboração do instrumento de pesquisa, muito relevante seria ver a revisão conceitual que 

aponte qual é a principal característica que explica o comportamento de compra e escolha dos 
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clientes de um dado mercado visto que, deve refletir ao máximo o comportamento futuro 

esperado do consumidor, como os objetivos da compra ou os benefícios esperados com a 

escolha do produto\serviço, vista por quatro ângulos: produto, espaço, tempo e pessoas.  

Quanto aos produtos e serviços (product), seria o grupo de variáveis relevantes para 

explicação da base, como exemplo, a escolha do local da compra (lojas do mercado 

tradicional, shopping Center ou internet, dentre outros), quando serão agrupados, 

considerando-se aquelas variáveis que mais impactam na escolha do local, como 

acessibilidade, comodidade, periodicidade e frequência, preço, estacionamento, segurança, 

compra cruzada e encontrar o que se deseja. Estas variáveis, segundo a técnica a ser 

trabalhada nesta tese, aparecerão para dividir os grupos apenas se for detectado que elas são 

importantes.  Quanto às pessoas ou mercado, serão agregadas considerando as características 

socioeconômicas, pessoais e geográficas mais importantes para explicação da escolha do 

local, como exemplo as variáveis: renda, faixa etária, estado civil, cidade e bairro onde reside, 

sexo, escolaridade, dentre outros, que aparecerão como definidoras de grupos de pessoas ou 

mercado.  

Também, a inclusão de resultados de outros pesquisadores assim como a comparação 

com outros estudos de caso nos permite encontrar um método mais adequado, neutralizando 

assim, a subjetividade . Como alguns dos objetivos deste trabalho visam a comparação dos 

consumidores frente aos “velhos” e novos formatos do varejo, assim como a periodicidade, a 

comparação serve como balizador e, até certo ponto, indicador de parâmetros. O espírito 

principal da análise comparativa com outras pesquisas em outras cidades nacionais e 

internacionais é igualar, as inter-relações dentro de um quadro entre o global e o local, sempre 

em constante mudança.  

As escalas são compostas em média por cinco itens, em algumas questões contém a 

justificativa. Apresenta situações que descrevem realidades do dia-a-dia e autoavaliação 

perante os cenários observados. Assim, Frente a estas situações, o entrevistado pode se 

posicionar considerando as duas opções extremas (1 a 5), descritas nos cinco quadros 

(exemplo: pode variar de um extremo 1-discordo plenamente; 2- discordo; 3-nem concordo 

nem discordo; 4-concordo; 5-concordo plenamente). Também tem questões avaliativas na 

mesma lógica contendo: 1- péssimo; 2- ruim; 3-regular; 4-bom; 5-ótimo.  Após analisar o 

fato, marcaria com um x no intervalo entre as duas cinco opções que indica o nível de 

proximidade de sua decisão em relação às opções oferecidas.  

Existem questões em que a próxima etapa é uma justificativa. Após se posicionar 

diante da situação, veio uma segunda pergunta, geralmente contendo o questionamento a 
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respeito do que mais pesou na decisão tomada ou simplesmente para ele ilustrar a resposta. 

Para responder, o entrevistado procedeu da mesma forma, assinalando com um x o intervalo 

que mais se aproxima dos fatores apresentados nos dois quadros.  

 

Empresários – Após caracterizar o instrumento a ser utilizado para investigar os 

consumidores, apresenta-se resumidamente logo abaixo, os instrumentos a serem utilizados 

para obter as informações junto aos lojistas e shopping: 

A primeira parte é uma apresentação do instrumento, um pouco maior que 

apresentação do instrumento do consumidor, pois contém duas páginas, elucidando também 

os objetivos e orientação de como responder a entrevista e o questionário; A segunda parte 

contém uma pesquisa sobre os dados pessoais e empresariais, assim como o perfil do 

empreendedor conquistense tanto do shopping Conquista Sul como dos consumidores das 

lojas a céu aberto, apresentando variáveis como: nome da empresa, idade, sexo, 

naturalidade,estado civil, bairro do empreendimento, escolaridade, tipo e porte da empresa, 

cidade e local de residência, ramo do negócio, e também questões fechadas abordando o 

faturamento e os  impactos da crise; a segunda parte aborda questões fechadas e de múltipla 

escolha inerentes às vantagens e oportunidades em se consumir na cidade de Vitória da 

Conquista. Logo à seguir, tem uma questão em que aponta como resposta os três espaços 

geográficos da pesquisa, sob a  percepção dos empresários quanto à satisfação e 

comportamento dos consumidores (como ele percebe o consumidor e satisfação dos mesmos 

quanto ao consumo). Esta escala contém dezoito questões de múltipla escolha (muito 

importante para o questionário, uma vez que a mesma será comparada junto à percepção dos 

consumidores e também dirigentes); a quarta parte aborda questões inerentes aos bairros, 

internet, espaços e também sobre os impactos do shopping Conquista Sul e o Boulevard, 

contendo respostas tipo likert que varia entre: concordo, discordo e não concordo nem 

discordo. As duas últimas questões são abertas, sendo que uma contém as vantagens e 

desvantagens de do comércio tradicional e dos novos formatos do varejo em relação ao ponto 

e a outra é uma questão aberta para que o empresário abordar sobre qualquer assunto sobre o 

consumo. 

Assim como no instrumento para os consumidores, as escalas são compostas em 

média por cinco itens, em algumas questões contém a justificativa. Apresenta situações que 

descrevem realidades do dia-a-dia e autoavaliação perante os cenários observados. Frente a 

estas situações, o entrevistado pode se posicionar considerando as duas opções extremas (1 a 

5), descritas nos cinco quadros (exemplo: pode variar de um extremo 1-discordo plenamente; 
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2- discordo; 3-nem concordo nem discordo; 4-concordo; 5-concordo plenamente). Também 

tem questões avaliativas na mesma lógica contendo: 1- péssimo; 2- ruim; 3-regular; 4-bom; 5-

ótimo.  Após analisar o fato, marcaria com um x no intervalo entre as duas cinco opções que 

indica o nível de proximidade de sua decisão em relação às opções oferecidas. As demais 

formatações são semelhantes ao outro questionário apresentado acima. 

Quanto aos instrumentos aplicados entre os lojistas, percebeu-se em um primeiro 

momento que todos eles apresentaram dificuldades em responder, devido ao fato de ter ficado 

muito extenso e conter muitas questões abertas e fechadas. Esta percepção foi tida logo na 

aplicação com um pré-teste feito entre quatro lojistas. Assim, se modificou o instrumento 

colocando apenas questões fechadas, a qual teve uma aceitabilidade coletiva. Procurou-se 

aplicar os instrumentos entre os lojistas que possuíssem empreendimentos nos três espaços, 

como o caso da Silva Calçados, entretanto alguns respondentes possuem lojas em apenas dois 

espaços e outros em bairros como Candeias, Alto Maron, Recreio, dentre outros. 

As questões foram de múltipla escolha e tipo likert, conforme se observa logo 

abaixo. Também, foram elaboradas questões de maneira a conhecer o perfil do consumidor e 

dos lojistas e a comparar o que o consumidor pensa do comércio e como os lojistas os 

percebem. Assim, conforme se vê a seguir em uma questão específica procura-se entender 

dentro da perspectiva dos empresários, quais as principais vantagens e oportunidades que o 

consumidor sente em consumir no comércio de Vitória da Conquista, podendo aqui, o 

respondente marcar a quantidade de alternativas que desejar, conforme consta logo abaixo. 

Esta mesma pergunta foi feita para os dirigentes da CDL, só que em forma de questão aberta e 

dissertativa:  

“Por que as pessoas residentes em outras cidades preferem consumir produtos e serviços em Vitória da 

Conquista?” 

 

“Você acredita que as pessoas preferem consumir no Comércio Tradicional de Conquista ou no Shopping 

Conquista Sul? Ou em ambos os lugares? Justifique a sua resposta”  

 

Em sua opinião, quais as maiores VANTAGENS e OPORTUNIDADES que você percebe em Consumir no 

Comércio de Vitoria da Conquista: (marque mais de uma alternativa): 

 

[   ] Tradição do Comércio de Conquista   [  ] Acesso e estacionamento fácil 

[   ] Variedade de produtos/serviços                [  ] Preços baixos     

[   ] Costumo/hábito dos consumidores                [  ] A CDL é forte e atuante 

[   ] Bom atendimento                                                        [  ] Elevado apoio governamental  

[   ] Localização geográfica privilegiada de Conquista     [  ] O horário de funcionamento 

[   ] Elevada capacidade de consumo dos conquistenses e demais visitantes 

[   ] O poder aquisitivo das pessoas que por aqui transitam  é alto 

[   ] Baixa inadimplência  

[   ]Por aqui transitam  muitos consumidores de outras cidades quem vem realizar compras aqui 

[   ] Encontro franquias e produtos que não tem  em outras cidades  

[   ] Outras: ____________________________   

 



436 

 

Em sua opinião, quais as maiores VANTAGENS e OPORTUNIADES que você percebe em Consumir no 

Shopping Conquista sul? (ATENÇÃO - marque mais de uma alternativa): 

[  ] Comodidade     [  ] Acesso fácil e boa localização 

[  ] Variedade de produtos/serviços   [  ] O shopping me traz status    

[  ] Preços acessíveis     [  ] Estacionamento 

[  ] Ambiente Climatizado     [  ] além de lojas, possui cinemas e praça de alimentação.  

[  ] Encontro tudo em um só lugar    [  ] Visito o Shopping porque me divirto e me dá prazer  

[  ] O horário é interessante para mim      [  ] Encontro franquias e produtos que não tem no comércio 

[  ] Poder fazer compras nos FDS   [  ] Porque vejo e sou visto em um ambiente de encontros 

[  ] Consumir símbolos invés de produtos 

[  ] Outras (enumerar): ________________________________ 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Abaixo você encontrará algumas questões a respeito da sua percepção de como os consumidores pensam e 

avaliam o Shopping Conquista Sul e Comércio tradicional. Marque a questão mais próxima do lado 

esquerdo com um “X” Shopping se acreditar que a resposta esta mais propensa ao shopping ou do lado 

direito “Y”,  caso seja mais tendencioso para lojas do comercio tradicional. As respostas mais ao centro 

são dividas entre os dois. Assim, responda aos próximos itens usando os seguintes códigos: 

expressão X expressão YA B C D E F

extremamente X

bastante  X

levemente X

extremamente Y

bastante Y

levemente Y   
 

Boa qualidade no atendimento prestado pelos vendedores e demais colaboradores 

Shopping (X) A B C D E F (y)Bairro Brasil e Centro 

 

Ambiente Climatizado e cômodo para se consumir 

Shopping (X) A B C D E F (y)Bairro Brasil e Centro 

 

Estacionamento Fácil e seguro 

Shopping(X) A B C D E F (y)Bairro Brasil e Centro 

 

Melhores preços praticados no mercado 

Shopping(X) A B C D E F (y)Bairro Brasil e Centro 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

A seguir, você encontrará uma série de sentenças para escolher o espaço/local em que VOCÊ ACREDITA QUE 

A SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR com as lojas seja mais elevada. Nas colunas, você encontrará o comércio 

tradicional de Vitória da Conquista (Lojas do Centro da Cidade e bairro Brasil) e o Shopping Conquista Sul. 

Assim, responda a sua impressão a respeito do que os consumidores pensam. 

 

Itens 

Centro 

da 

Cidade 

Bairro 

Brasil 

Shopping 

Conquista Sul 

Todos 

Eles 

Nenhum 

Deles 

Não se 

Aplica 

Atendimento prestado pelos 

vendedores e demais funcionários 

      

O ambiente interno das lojas       

Estacionamento amplo e de fácil 

acesso 

      

Limpeza e comodidade dos 

banheiros  

      

O ambiente adequado, iluminado, 

arejado e climatizado.  

      

Dentre outros (vide Apêndice A)       

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 Estas duas escalas descritas logo acima dizem respeito à satisfação do consumidor 

para com os três espaços, sendo as respostas comparadas e confrontadas sob as percepções 
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dos consumidores e empresários, conforme se observa no capítulo da análise dos resultados, 

gerando inúmeras tabelas, gráficos e mapas.  

 

Resumidamente, quais os motivos que levam você a consumir no Shopping Conquista Sul? 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Fatores Positivos de Consumir no Shopping 

Conquista Sul (resumir a 1 ou 2 palavras) 

Fatores Negativos de Consumir no Shopping 

Conquista Sul? (resumir a 1 ou 2 palavras) 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

Quais os motivos que levam você a consumir no Comércio Tradicional de Conquista? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Fatores Positivos de Consumir no Comércio 

Tradicional de Conquista. (1 ou 2 palavras) 

Fatores Negativos de Consumir no Comércio 

Tradicional de Conquista (1 ou 2 palavras) 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

 

  

A questão aberta de número 19 aplicada através dos questionários mistos aos 

Empresários Conquistenses com o título: “Em Sua Opinião, Quais as Vantagens de um 

Ponto Comercial no Shopping Conquista Sul? Em Sua Opinião, Quais as Vantagens de 

um Ponto Comercial na rua (a Céu Aberto?)” e também nas entrevistas realizadas com os 

Dirigentes do Shopping Conquista Sul, professores/historiadores e também da Câmara de 

Dirigentes Lojistas – CDL com o questionamento: “Quais os Fatores Positivos e Negativos 

de Consumir no Shopping Conquista Sul? Quais os Fatores Positivos e Negativos de 

Consumir no Centro Comercial e Bairro Brasil em Vitória da Conquista?” geraram 

respostas subjetivas e abertas em forma de frases e também em forma de palavras individuais. 

Assim, o pesquisador da presente tese se fez valer de uma ferramenta que aborda schemas e 

mapas cognitivos para representar as respostas coletivas. 

 Assim, para a elaboração dos mapas cognitivos, necessário se faz colher o material 

cognitivo bruto e tirar as ideias mais importantes do diálogo através da expressão verbal ou 

escrita, observando os assuntos e palavras que mais aparecem na pesquisa; Através do 

mapeamento, identificar as palavras que aparecem em ordem de importância (primeiro, 

segundo e terceiro lugares) e anotar a repetitividade com que elas aparecem entre os 

entrevistados (taxonomia); Assim, as palavras que aparecerem primeiro terão maior 

importância na hierarquia. Aqui, não somente a centralidade e distância, mas como também 

ordem e a frequência são os atributos mais essenciais no processo de geração dos mapas 

cognitivos. Assim, conforme será visto no capítulo que trata da análise dos resultados, as 

variáveis com maior valor preditivo serão apresentadas através dos mapas cognitivos. 
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Schema 1 – Representação Cartesiana das Variáveis Importância versus frequência para elaboração dos mapas 

cognitivos. 

IMPORTÂNCIA DA IDÉIA 

    BAIXA 

            

                      (+,-)   (-,-) 

 

 

           (+,+)   (-,+) 

 

 

     ALTA        

 

ALTA        -  FREQUÊNCIA DA IDÉIA -         BAIXA 
Fonte: Bastos (2004). Adaptação feita pelo próprio autor, 2016. 

 

Outra questão procurou entender os hábitos e comportamentos de consumo das pessoas, cuja 

escala conteve como respostas cinco alternativas tipo likert, variando de um extremo com a expressão 

discordo muito até o outro extremo em concordo muito, conforme pode ser observado logo abaixo: 

A seguir você encontrará algumas frases para avaliar algumas das suas preferências. 

Responda-as utilizando os códigos: CM – Concordo Muito; C – Concordo; I – Nem 

Concordo nem Discordo; D – Discordo; DM – Discordo Muito. 

 
Os produtos mais consumidos no shopping são vestuários e calçados.  
O fato de o Shopping possuir bancos, agências lotéricas e outros serviços me atraem para 

consumir nas lojas. 
 

 

Dirigentes 

 

  Ainda na pesquisa primária, optou-se por pesquisar os dirigentes da CDL e Shopping, 

por uma entrevista semi-estruturada devido ao fato de que nos “bate papos”, quando o 

entrevistado fica à vontade, muitas informações relevantes e imprevisíveis poderão surgir 

durante o processo de “alimentação cognitiva”, o que definitivamente aconteceu (conforme se 

pode observar no capítulo dos resultados). 

 Assim, a entrevista semi-estruturada com os dirigentes continha cinco páginas e três 

partes e todas elas com as questões subjetivas, com exceção de uma, que foi questão fechada 

O instrumento continha três partes: A parte I apresentava questões abertas e obrigatórias sobre 

I – NÚCLEO 

CENTRAL 

Aparecem MUITO, e 

com ALTA  

intensidade 

II–Aparecem 

POUCO, e com 

ALTA  
intensidade 

III – Aparecem 

MUITO, e com 

BAIXA 

intensidade 

IV – Aparecem 

POUCO, e com 

BAIXA 

intensidade 
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o Shopping Conquista Sul e o Comércio Tradicional Conquista; A parte II é 

facultativa/opcional, sendo formada por questões específicas de cada espaço e, por fim, as 

questões fechadas (objetivas). 

Assim, algumas das questões em aberto presentes nas entrevistas com os dirigentes da 

CDL e Shopping Conquista Sul estão relacionadas logo abaixo, sendo que todo o roteiro da 

entrevista se encontra no apêndice C desta tese. 

 

“O Shopping é uma nova tendência que se perdurará? Ou é modismo? Qual a sua avaliação 

sobre a instalação do shopping Boulevard? Como você acha que será o consumo neste 

shopping? Impactará nas lojas existentes Shopping Conquista Sul e no Comércio tradicional 

da cidade? 

Em sua opinião, quais as vantagens de se ter um ponto comercial no Shopping? E quais as 

vantagens de se ter um ponto nas lojas a céu aberto? 

Em sua opinião, O comportamento do consumidor tem mudado nos últimos anos?  De que 

forma e por que mudou? 

Em sua opinião, a localização do empreendimento ou mesmo bairro de residência do 

consumidor interfere no momento da compra? Você acredita que o consumidor prefere - 

prioritariamente - consumir no bairro em que reside, caso encontre o que precisa?  

Em sua opinião, no pensamento do consumidor conquistense, o que mais impacta no 

momento de decidir pela compra? 

Em sua opinião, no pensamento do consumidor de outras cidades, o que mais impacta no 

momento de decidir pela compra”. 

 

Quais os motivos que levam o consumidor a consumir no Comércio Tradicional de 

Conquista- Localização – Centro da cidade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 
Fatores Positivos de Consumir no Comércio 

Tradicional de Conquista- Centro da cidade? 

Fatores Negativos de Consumir no Comércio 

Tradicional de Conquista- Centro da cidade? 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

  

 Conforme dito nesta mesa seção, os fatores positivos e negativos de se consumir no 

comércio tradicional (centro da cidade e bairro Brasil) e também no Shopping Conquista Sul 

foram categorizados e logo em seguida mapeados em forma de schemas representados pelos 

mapas cognitivos. 

 Já o questionamento em que procurava entender quais as variáveis que mais impactam 

no consumo e também nos espaços pesquisados foi abordado através de uma pergunta aberta 

com uma série de variáveis a serem consideradas, a saber: renda, bairro de residência, 

escolaridade, idade, classe social e sexo. Assim, esta resposta em forma descritiva e aberta 
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será confrontada com as respostas dadas pelos consumidores em através das questões 

objetivas no próximo capítulo. 

  

“Em sua opinião, quais as variáveis abaixo, de acordo o perfil do consumidor, mais impactam no 

consumo e também na escolha do local considerando os ambientes: shopping Conquista Sul, 

Comércio do bairro Brasil e comércio do Centro da cidade. 

(  ) Renda. De que forma? 

(  ) Classe social. De que forma? 

(  ) Cidade (outras alem de V. Conquista). De que forma? 

(  ) Bairro onde o consumidor reside. De que forma? 

(  ) Escolaridade. De que forma? 

(  ) Idade. De que forma? 

(  ) Sexo. De que forma?” 

 

10.5 LEVANTAMENTO E COLETA DOS DADOS 

 

Marconi e Lakatos (2003) e Gil (1999) apontam que o levantamento e análise dos 

dados é a etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das 

técnicas selecionadas. Dito isso, mediante o apoio institucional dos Gestores do Shopping 

Conquista Sul, Diretores da CDL, proprietários de lojas e demais representantes das 

Instituições Conquistenses foram agendadas e realizadas as entrevistas no período 

compreendido 01 de junho a 30 de julho de 2016 com os atores envolvidos no processo 

(dirigentes, superintendentes e gestores). Também, neste mesmo período foram aplicados os 

questionários entre os consumidores e lojistas/empresários via e-mail e redes sociais e 

também em cada lócus (Shopping, Centro da cidade, bairro Brasil e demais bairros) sendo 

para isso enviada uma correspondência para todos via e-mail e também uma visita “in loco” (a 

fim de obter a conscientização, apoio e aprovação da pesquisa), convocando-os a se fazerem 

presente nos locais indicados para a pesquisa ou mesmo quanto ao retorno dos questionários. 

Quanto às pesquisas secundárias, as mesmas vinham sendo realizadas desde o ano de 2012, 

com as devidas atualizações em 2015 e 2016. 

A pesquisa foi aplicada por cerca de dez três monitores mais o pesquisador, sendo 

sob a coordenação deste último, a fim de melhor abordar, identificar, conscientizar, instruir, 

aplicar e constituir responsáveis para o recolhimento dos questionários. O pesquisador e os 

membros da equipe de pesquisa fizeram a visita para explicar o que se trata, tanto para os 

lojistas como para os consumidores. Os questionários foram tabulados e modelados 

inicialmente no programa Microsoft Excel e depois transferidos para o SPSS. 

Acreditou-se que, por ser a princípio, autoaplicável e sem maiores complicações, tanto 

para os consumidores, como para os lojistas, uma parte dos instrumentos foi distribuída com 
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acompanhamento prévio, ficando o pesquisador e os monitores à disposição durante o período 

citado, não havendo maiores dificuldades, necessitando apenas de uma aplicação dirigida com 

alguns respondentes. Ademais, coforme pode ser confirmar nos apêndices A, B e C, havia em 

todos os instrumentos uma apresentação de em média uma página e também antecedendo 

cada questão contendo a finalidade e orientações quanto ao preenchimento do questionário. 

Para a aplicação dos questionários, tem-se como estratégia, dentro das áreas de 

concentração nas ruas do centro da cidade e bairro Brasil e, no caso do shopping, o local seria 

exatamente nos corredores. Importante ressaltar que nos trbalhos de Gil (1991) o próprio 

pesquisador é o objeto de estudo, assim demoninado de pesquisa-ação, portanto, sua a 

observação é tão bom como qualquer outro consumidor.  

Adicionalmente à aplicação dos questionários, registra-se também os comportamentos 

dos consumidores à partir de sessões de observação direta,  com a utilização de filmagens 

com câmera portátil e análises preliminares do material gravado, a exemplo de: (a) Passar pela 

frente da loja; (b) Entrever a loja; (c) Olhar para a vitrina da loja; e (d) Entrar na loja. Assim, 

foi utilizada também uma amostra por tráfego constituída por transeuntes em intervalos 

regulares e representativos do todo, como verificado nos trabalhos de Mattar (2001).   

Na fase do pré-teste, os nove respondentes (consumidores) relataram que não tiveram 

dificuldades em responder aos instrumentos, mas, devido a sua grande extensão, demandou-se 

muito tempo, o que foi corrigido, ajustado e simplificado em um segundo momento (motivo 

este que alguns gráficos apresentam 218 respondentes, ao invés de 227). Mas, entretanto, no 

mesmo pré-teste não foram percebidas dificuldades ou limitações dos respondentes. Assim, 

percebeu-se que nenhum respondente do grupo de consumidores entrevistados teve 

dificuldades no processo por falta de discernimento necessário para a interpretação das 

perguntas, entretanto, pela pequena quantidade da devolutiva, percebeu-se um certo 

desinteresse em contribuir para o processo, alegando como justificativa, principalmente, a 

falta de tempo, o esquecimento de responder ou o esquecimento do questionário em casa e em 

alguns casos, a famosa frase: “o que eu vou ganhar com isso?”. Assim, também optou-se por 

enviar via e-mail a fim de obter maior êxito, o que melhorou significativamente o quadro dos 

respondentes, mas não foi eficaz o suficiente para obter 100% da devolutiva. Apurou-se que o 

tempo médio de demandado para os consumidores responder aos questionários girou em torno 

de 7 a 10 minutos, enquanto que os empresários gastaram em média, 5 a 7 minutos. 

Quanto às entrevistas estruturadas com os diretores, o próprio pesquisador abordou 

individualmente e in loco o respondente, a fim de obter maior lisura e melhores resultados na 

coleta de dados. (quer na sede das empresas ou mesmo na CDL e Shopping) Assim, todas as 
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entrevistas foram gravadas e em um segundo momento, transcritas para o programa da 

Microsoft Word e posteriormente o SPSS. O tempo de cada entrevista variou bastante de 

acordo o perfil e volume de informações, sendo que os mais demorados foram o prof. Durval 

Menezes, Paulo Almeida, Cesar Zolim e Marcos Alberto (CDL), com uma média de duas a 

duas horas e meia. Os demais entrevistados gastou-se em média 1,5 a 2 horas. 

Adicionalmente a estes instrumentos, aconteceu também uma pesquisa secundária que 

contou documentos do Shopping Conquista Sul; Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

– PMVC; Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB; Associação Brasileira de Shoppings 

Centers – ABRASCE; Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL; Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, Secretaria de Estudos Socioeconômicos da Bahia – SEI, 

dentre outros. 

Indispensável e tão relevante quanto a pesquisa primária (trabalho de campo) e 

secundária foi o uso da  cartografia como complementar a metodologia sugerida no trabalho. 

O mapeamento é uma técnica tradicional de representação geográfica que revela algumas 

regularidades e até mesmo alguns fatos que não são diretamente observável no campo.  

Assim, o mapa é um instrumento de suma importância para análise, interpretação e 

planejamento do espaço, de modo a permitir uma visão de conjunto da realidade. Para a 

sistematização de um estudo integrado sobre uma localidade, é imprescindível o uso de um 

mapa
114

 ou de um conjunto deles. Ao mesmo tempo em que fornecem informações sobre 

diferentes características do espaço, os mapas possibilitam a composição de novas sínteses e a 

produção da avaliações da realidade focalizada. Com o conhecimento da sua realidade, a 

população passa a se reconhecer como agente construtor e transformador do espaço e 

responsável por sua produção (AMARAL; QUADROS, 2015). 

Não obstante, o processo de generalização cartográfica determina uma simplificação 

de informações gerados do campo da pesquisa. Assim, o mapeamento foi usado para realçar 

as relações espaciais do consumo no comércio dito tradicional, shopping center e suas 

relações com a cidade. Nesse sentido, utilizou-se no decorrer deste trabalho, mapas, 

fotografias, ilustrações que representam os dados colhidos na pesquisa de campo, nas 

pesquisas secundárias e também nas vias, bairros, densidade demográfica, localização 

comercial, dentre outras, para analisar o objeto de estudo.  

                                                 
114

 p. 6 – Assim, desde a pré-história, o homem utiliza mapas para registrar o espaço construído no seu cotidiano. 

Inicialmente desenhava seus deslocamentos e marcava áreas de caça e pesca nas paredes das cavernas. 

Atualmente, instituições, estudantes, professores, órgãos governamentais e não governamentais utilizam mapas 

para fins de localização, representação e divulgação de informações e como forma de análise do espaço. Os 

mapas nos permitem desenvolver um domínio espacial e representar os fenômenos em uma linguagem universal. 

A leitura do espaço por meio de mapas é reveladora de aspectos que estão além do visível da paisagem. 
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No concernente à elaboração dos mapas, a base cartográfica foi produzida depois de 

estudos sobre a configuração territorial e a questão dos limites e fronteiras do município de 

Vitória da Conquista e está referenciada com coordenadas geográficas. Para sua elaboração 

foram utilizadas técnicas de vetorização em softwares de geoprocessamento
115

. 

Para as composições digitais, foram usadas as bases cartográficas da 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI e do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. Já para a geração dos mapas temáticos, foi criado um banco 

de dados com informações pertinentes ao município e à cidade. A metodologia utilizada neste 

trabalho consistiu na associação de diversas técnicas de geoprocessamento, como o 

Sensoriamento Remoto e o SIG. Em face da heterogeneidade das informações e da utilização 

de diferentes métodos de análise, os mapas são apresentados por tema. Na geografia, o mapa 

pode ser a representação cartográfica do espaço geográfico com a utilização de uma imagem 

vertical obtida por meio de voo fotogramétrico ou por meio de satélites orbitais. 

 

10.6 PROCEDIMENTOS: APURAÇÃO, MENSURAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Após recebimento de todos os questionários, foi confeccionado e tabulado um 

banco de dados contendo todas as respostas. Entretanto, como parte dos instrumentos foi 

respondida no questionário impresso e, preocupado com a eficácia e lisura do processo, o 

próprio pesquisador digitou, modelou e tabulou os dados na planilha específica programa 

Microsoft Office Excel, que, em uma segunda etapa foram transferidos para o programa 

específico, o SPSS. A outra parte dos instrumentos que foi enviada por e-mail e também 

disponibilizados em algumas redes sociais e respondidos diretamente no programa Google 

docs
116

 – tanto o questionário dos consumidores quanto dos empresários –, o próprio 

pesquisador fez a transferência e modelagem dos dados, utilizando para tanto os seguintes 

passos:  

1. Importar dados (planilha do Excel do Google docs); 

2. Arquivo-criar; 

3. Enviar para e-mail como anexo; 

4. Anexar como – Excel 

5. Salvar; 

6. Abrir; 

7. Selecionar (marcar) 

                                                 
115

 A ciência que trabalha com a integração do processamento de dados digitais com uma topografia espacial 

digital, georreferenciada e geocodificada, obtida por sensoriamento ou por meio de dados vetorizados em um 

softwares específico para tal finalidade. Surge, assim, o Sistema de Informações Geográficas – SIG sque atua na 

geração de mas de base e mapas temáticos.  
116

 Link: https://docs.google.com.forms/u/o/  
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Figura 96 – Processo de migração do banco de dados do Excel para o SPSS. 

 
Fonte: SPSS. 

  

A fim de implementar os procedimentos de análise estatística, (cálculo de frequência 

das variáveis e fórmulas estatísticas, a exemplo das medidas de tendência central – média, 

moda, mediana – e de dispersão – desvio padrão, variância), utilizou-se o pacote estatístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)117 versão 20.0 subprograma Frequencies e 

Statistics para Windows (conforme ilustra a figura 98 logo abaixo), o mais moderno da 

categoria até o ano de 2015. Neste sentido, pressupõe-se que a classificação é a maneira de 

distribuir e selecionar os dados, em classes ou grupos, (como em uma tabela de distribuição 

de frequências), proporcionando a categorização mediante o agrupamento dos dados a partir 

de características comuns, bem como verificando a relação entre os elementos estudados com 

a análise de variância. 

Para Crespo (1988) e Stevenson (1981) as medidas de tendência central servem para 

orientar quanto à posição de uma distribuição, tendendo a se agrupar em torno dos valores 

centrais. As mais importantes são a média aritmética, a mediana e a moda: 

 A média aritmética (x= ∑ xi/n) é o quociente da divisão da soma dos valores da variável 

pelo número deles. Entretanto, as médias aritméticas apresentam algumas falhas. Uma delas é 

com relação aos extremos, que distorcem os demais valores de uma série. Porém, existe uma 

técnica denominada de  outliers (na tradução para o inglês, significa fora os mentirosos), que 

sugere que o certo é remover os extremos em alguns casos; 

                                                 
117

 Pacote estatístico para as ciências sociais. 
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 A moda é o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. As séries 

podem ser: amodal , bimodal ou modal, simplesmente; 

 A mediana (md= ∑fi/2) é o número que se encontra no centro de uma série de números, 

cujo valor é situado de tal forma no conjunto que o separa em dois subconjuntos de mesmo 

número de elementos; 

 Tem ainda os quartis que divide a série em quatro quadrantes (1º quartil – 25%; 2º quartil = 

md; 3º quartil – 75%) e os percentis, que os noventa e nove valores que separam série de 100. 

Já no concernente às medidas de dispersão e variabilidade, diz respeito a maior ou 

menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central. 

As mais conhecidas são: a amplitude total (que é uma medida de dispersão, mas é instável e 

se deixa influenciar pelos valores extremos); o desvio médio (afastamento médio em relação à 

média) a variância e o desvio padrão que se baseiam nos desvios em torno da média 

aritmética, determinada através da média aritmética dos quadrados dos desvios e são medidas 

que fogem a esta falha, pois considera a totalidade dos valores, portanto são estáveis. A 

variância é calculada pela fórmula: s2= ∑ (xi – x)2 / ∑fi  (∑fi = n). Já o desvio padrão é a raiz 

quadrada variância (s= √ s2).  

 

Figura 97 – Banco de Dados da Pesquisa – SPSS.

 
Fonte: SPSS. 



446 

 

Neste programa, as principais tarefas executadas foram: 

Quadro 20 – Principais tarefas e procedimentos utilizados no programa SPSS. 

Procedimento Passos Finalidade 

Análises Estatísticas Analyze – scale – reability 

analisys 

Conhecer e analisar a confiabilidade 

da pesquisa através do alpha de 

crombath 

Análise de Frequências Analyze- descriptive statistics-

frequencias 

Descobrir a frequência dos fenômenos 

(dados absolutos e relativos) por 

variável da escala 

Conhecer índices de 

Satisfação e 

Comportamento por 

questão 

Transoform-compute-means Calcular e conhecer os índices entre as 

variáveis  

Análise Descritivas Analyze- descriptive statistics- 

descriptive 

Calcular e conhecer os índices gerais 

de satisfação 

Cruzamentos entre 

variáveis 

Analyze- descriptive statistics-

crosstabs 

Comparar a variável dependentes com 

as informações pessoais e funcionais 

usando a frequência 

Comparação entre 

médias, moda e mediana 

Caompare means-means-anova-

eta. 

Comparar o score da variável 

dependente com as demais. Aqui se 

conhece o índice de significância e f, 

através da tabela anova e ETA. 

Exortar Dados MARGE FILES – ADD CASES 

– OPEN 

Transportar dados do exel para SPSS 

Fonte: O próprio autor, 2016. 

 

Neste sentido, pressupõe-se que a classificação é a maneira de distribuir e selecionar 

os dados, em classes ou grupos, (como em uma tabela de distribuição de frequências), 

proporcionando a categorização mediante o agrupamento dos dados a partir de características 

comuns, bem como verificando a relação entre os elementos estudados com a análise de 

variância. Nestes programas, inúmeras medidas estatísticas podem ser utilizadas a fim de 

investigar as variáveis no presente estudo. 

Concluído este processo, foram cruzadas as informações entre variável dependente e 

as demais variáveis independentes (geográficas, pessoais, funcionais, socioeconômicas, 

organizacionais e culturais, a fim de mensurar os índices, quocientes e escores e correlacionar 

entre as demais variáveis, conforme os objetivos a serem atingidos na presente tese. Muito 

importante também, seria usar a regressão linear e a multidimensionalidade das variáveis. 

 

10.6.1 Validação das escalas e índices de confiabilidade 

 

Para Churchill (1979), o processo de validação pode ser entendido como um conjunto 

de procedimentos estatísticos, cujo objetivo fundamental é produzir escores observados o 

mais próximo possível dos escores verdadeiros da realidade pesquisada e a fidedignidade é 

definida como a capacidade de apresentar, ao longo do tempo e uso, medidas consistentes nas 
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pesquisas. Assim sendo, o citado autor (1979) indica que nenhuma escala deve ser utilizada 

regularmente sem antes ter sido validada mediante o intuito de verificar a consistência de um 

instrumento de mensuração aplicado. Em comunhão com o mesmo, Spector apud Borges-

Andrade (1994, p. 6) assinala que “uma boa escala somatória é, ao mesmo tempo, fidedigna e 

válida”, sendo essas suas características essenciais.  

Neste sentido, considerando que a pesquisa foi analisada com base nos dois 

instrumentos e também nas entrevistas, tornou-se necessário conhecer a confiabilidade das 

escalas, a fim de obter resultados com margens confiáveis. O índice de confiabilidade das 

medidas proposta no presente estudo é medido com base no Alpha de Cronbach, que poderá 

ser obtido no programa SPSS. 

 
Figura 98 – Índice de Confiabilidade – Alpha de Cronbach. 

 
Fonte: SPSS. 

 

Considerando que o Alpha de cronbach ideal, segundo a literatura pertinente, varia 

entre 0,70 - 0,90, espera-se que as escalas a serem utilizadas no presente estudo apresentem 

índices aceitáveis de confiabilidade, tanto para avaliar o consumo, quanto a satisfação e 

comportamento do consumidor, quanto ao posicionamento dos consumidores e lojistas frente 

aos novos e “velhos” formatos do varejo.  
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10.6.2 Indicadores  

 

Quanto ao desenvolvimento dos Indicadores, Para Mitchell (1996, p. 1-2), na 

década de 1990, no nível internacional, a Organização das Nações Unidas coordenou um 

programa de desenvolvimento de indicadores, envolvendo diversos Institutos, a exemplo do 

World Resources Institute e do Banco Mundial. Isso se deve a uma demanda da Conferencia 

do Rio de Janeiro em 1992, onde foram formuladas as bases para os tomadores de decisão em 

todos os níveis. 

A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômicos – OCDE (2002, p. 

192) utiliza três critérios para selecionar e identificar os indicadores: a pertinência política e 

utilidade para os usuários, a exatidão da análise e mensurabilidade. Mazon (2007) assinala 

que os indicadores devem ser precisos, repetitivos (se chegam ao mesmo resultado), 

reprodutíveis, estáveis e com características desejáveis como: simplicidade, consistência e 

comparabilidade para diversas aplicações. A seleção de um conjunto de indicadores deve 

passar pelo teste da utilidade, praticabilidade, incluindo, entre outros fatores, sua 

complexidade, resistências possíveis (“fator medo”) e os custos envolvidos em sua 

observação.  

 

10.7 MÉTODOS E MODELOS PARA MENSURAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO 

CONSUMIDOR 

 

 
Quadro 21 – Modelos de Mensuração da Satisfação do Consumidor 

MODELO\MÉTODO FUNCIONALIDADE 

 

PARADIGMA DA 

DESCONFORMIDADE 

(Autores: quadro abaixo). 

Quatro formas de mensurar, conforme quadro explicativo logo abaixo. 

A) RELAÇÃO EXPECTATIVAS E PERFORMANCE 

B) MODELOS BASEADOS NA PERFORMANCE PERCEBIDA 

C) MODELOS BASEADOS NA PERFORMANCE PONDERADA PELA 

IMPORTÂNCIA 

D) RELAÇÃO NÍVEL MÍNIMOACEITÁVEL NÍVEL DESEJADO E 

PERFORMANCE 

MULTIPLICIDADE DE 

INDICADORES DA 

SATISFAÇÃO. 

 

TSE e WILTON (1988); 

OLIVER e DESARBO 

(1988) OLIVER E SWAN 

(1989) 

Este modelo é formado por uma gama mais ampla de construtos que a do 

paradigma da desconformidade. Esta forma de mensuração baseia-se nos 

resultados de pesquisas anteriores que avaliaram as influências da Resposta 

Afetiva sobre a Satisfação. 

Neste modelo, cada item é indicador de um construto formador da Satisfação 

com peso semelhante. O pressuposto é de que haja unidimensionalidade 

neste grupo, o que garantiria a mensuração do construto. Caso esta 

observação seja verdadeira, o Escore Global de Satisfação (ESG) pode ser 

obtido pela soma simples dos escores indicados em cada um dos itens da 

escala. Estes modelos se prestam principalmente à avaliação global da 

Satisfação do Consumidor. Ele oferece uma visão mais ampla dos 

indicadores que não estão sob controle total das organizações. Outra 

vantagem deste modelo é a separação dos construtos da Satisfação e de seus 
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Fonte: Os autores descritos acima apud Marchetti e Prado (1998). 

 

 

Partindo do pressuposto de que satisfazer as necessidades do consumidor é uma 

máxima no meio empresarial, um dever de casa que os empresários devem fazer 

constantemente, diversos métodos e modelos podem ser utilizados para avaliar a Satisfação do 

Consumidor. Os mais difundidos, afirmam Marchetti e Prado (1998), são baseados em: 

Paradigma da Desconformidade; Modelos Baseados na Multiplicidade de Indicadores da 

Satisfação, cuja mensuração se dá através da ampliação do paradigma da desconformidade, e 

leva em consideração outros componentes e variáveis; e, por fim, o modelo de métodos de 

equações estruturais, que trabalha sob o ponto de vista da utilização de equações e sofisticadas 

para o processamento dos resultados.  

A seguir serão discutidos cada um deles. Assim, o quadro 21 logo abaixo, apresenta os 

modelos utilizados para mensurar a satisfação do consumidor à partir do paradigma da 

antecedentes e consequências, que permite avaliar a influência entre eles e 

entre cada construto e seus indicadores. 

MODELOS BASEADOS EM 

MÉTODOS DE EQUAÇÕES 

ESTRUTURAIS 

 

(FORNELL et al., 1994). 

CHURCHILL e 

SUPRENANT (1982), 

FORNELL (1992) e 

FORNELL, et alli (1994). 

KOTLER E DUBOIS (1993) 

URDAN e RODRIGUES 

(1998) 

Este modelo se baseia na premissa de que a Satisfação do Consumidor não 

pode ser avaliada diretamente pelo consumidor. Estes modelos se utilizam de 

variáveis latentes, isto é, construtos que, não podendo ser observados 

diretamente, são representados ou medidos a partir de outras variáveis 

(indicadores). Nesta abordagem, o modelo avalia construtos como a 

Qualidade Percebida, as Expectativas dos Consumidores, o Valor Percebido, 

a própria Satisfação, e o comportamento de reclamações e Lealdade ao 

fornecedor. 

Neste modelo, o Indicador de Satisfação é obtido através das ponderações 

dos escores dos atributos de avaliação de um serviço, pelos coeficientes 

resultantes da Análise de Equações Estruturais. A vantagem desta aplicação 

é que a ponderação não é arbitrária, mas calculada a partir dos padrões de 

resposta dos entrevistados. Este fato retira o problema da arbitrariedade 

identificado nos outros modelos, pois a ponderação é proveniente da 

estrutura das respostas obtidas nas entrevistas. 
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desconformidade, sendo apresentados os autores de cada modelo, o entendimento e o modus 

operandi. 

 

Quadro 22 – Paradigma da Desconformidade: Modelos de Avaliação da Satisfação do Consumidor 

MODELO\AUTORES ENTENDIMENTO MODUS OPERANDI 

A)RELAÇÃO 

EXPECTATIVAS E 

PERFORMANCE 

(WEAVER e 

BRICKMAN, 1974; 

OLIVER, 1977, 1981; 

WESTBROOK, 

NEWMAN e TAYLOR, 

1978; HAISTEAD, 

1989). 

PARASURAMAN, 

ZEITHAML e BERRY 

(1988). 

A avaliação da Satisfação do Consumidor é 

realizada mensurando-se as Expectativas (Ei) e 

o outro componente utilizado neste paradigma 

é a performance percebida (Pi) ambos 

avaliados para cada atributo considerado 

relevante para a pesquisa. Avaliam os mesmos 

atributos mensurados nas Expectativas e na 

performance, só em uma escala de 

desempenho. Esta abordagem trata do 

problema através da avaliação algébrica da 

Desconformidade. Outra maneira de utilizar a 

Desconformidade como indicador da 

Satisfação revela-se através da avaliação da 

Desconformidade Subjetiva, onde esta é 

mensurada nas suas diversas dimensões, numa 

escala likert variando de 1 a 5 ou de 1 a 7 

pontos, desde “Melhor que o esperado” até 

“Pior que o esperado”, com “Como Esperado” 

no ponto neutro (OLIVER, 1980, 1981; 

SWAN e TRAWICK, 1981; EVRARD, 1991). 

 

A Satisfação do Consumidor é 

obtida a partir da subtração do 

escore de Performance Percebida 

(Pi) do escore de Expectativas (Ei). 

Quanto mais positivo for este 

resultado, mais satisfeitos estarão 

os consumidores. Com os escores 

individuais, pode-se calcular 

escores agregados, dependendo da 

estrutura dimensional que se está 

desenvolvendo. 

Quanto a avaliação da 

Desconformidade Subjetiva, outro 

ponto forte desta abordagem 

refere-se à facilidade no 

entendimento dos itens da escala, 

já que todos eles estão associados a 

produtos, serviços e outros 

atributos perfeitamente 

observáveis pelos consumidores 

durante o processo de utilização de 

produtos e serviços.  

B)MODELOS 

BASEADOS NA 

PERFORMANCE 

PERCEBIDA 

Também conhecido 

como SERVPERF 

CRONIN e TAYLOR 

(1992, 1994)  

OLIVER, 1980, 1981; 

CHURCHILL e 

SUPRENANT, 1982). 

(LaBARBERA e 

MAZURSKY, 1983; 

CADOTTE, 

WOODRUFF e 

JENKINS, 1987; TSE e 

WILTON, 1988). 

O escore é obtido diretamente dos itens 

referentes a avaliação da performance da 

escala SERVQUAL. Neste caso, a Avaliação 

da performance é feita através de uma escala 

tipo Likert, de 5 ou 7 pontos, trabalhando com 

os itens de avaliação em questão (O Escore 

Global de Satisfação dos Consumidor (EGSC) 

é obtido a partir da média dos escores 

individuais de performance percebida. 

Neste caso, os escores de satisfação do 

consumidor são obtidos a partir de uma 

avaliação direta de cada atributo, numa escala 

de “Muito Satisfeito” até “Muito Insatisfeito” 

(SINGH,1988; TSE e  WILTON, 1988; 

CHURCHILL e  SUPRENANT, 1982; 

FORNELL, 1992; HAISTEAD, 1989; 

LABARBERA e MAZURSKY, 1983). 

 

Segundo EVRARD (1993), numa 

aplicação mais simples, a 

satisfação pode ser vista como um 

continuum unidimensional entre 

dois polos opostos: satisfação 

(satisfaction) e insatisfação 

(dissatisfaction). Essa 

característica unidimensional 

(continuum bipolar de satisfação/ 

insatisfação) é bastante utilizada 

pela sua simplicidade. Esta 

abordagem é bastante utilizada 

pela sua facilidade de aplicação. 

Considerando o total de respostas 

em uma dimensão, pode-se 

calcular o Escore de Satisfação 

Global nesta opção somando-se o 

total de clientes satisfeitos e muito 

satisfeitos e dividindo o resultado 

obtido pelo total de possíveis 

respostas nestes postos (número de 

entrevistados  multiplicado pelo 

número de itens da escala). 

C) MODELOS 

BASEADOS NA 

PERFORMANCE 

PONDERADA PELA 

IMPORTÂNCIA 

PERRON (1998) e 

BARDON (1993). 

CARVALHO e LEITE 

É utilizada a ponderação do Escore de 

performance por um indicador de importância 

do atributo. Os autores descritos ao lado usam 

este modelo considerando a ponderação da 

importância sob o ponto de vista do choice set. 

Sugerem a indicação direta da relação 

Performance - Satisfação é mais forte sob o 

ponto de vista da variância explicada, 

Nesta situação, mostram que a 

avaliação de importância de todos 

os itens pode comprometer a 

confiabilidade da escala, e sugerem 

que seja feita uma limitação no 

número de itens avaliados pelo 

entrevistado. 
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MODELO\AUTORES ENTENDIMENTO MODUS OPERANDI 

(1998) 

CRONIN e TAYLOR 

(1992, 1994), TEAS 

(1993), JONHSTON 

(1998), JOHNSTON e 

LUCE (1996) 

comparativamente as abordagens baseadas nas 

diferenças da performance e das expectativas, 

e da ponderação da performance pela 

importância.  

 

D)RELAÇÃO NÍVEL 

MÍNIMOACEITÁVEL 

NÍVEL DESEJADO E 

PERFORMANCE 

PARASURAMAN, 

ZEITHAML e BERRY 

(1994) 

 

Toma-se  como referência a possibilidade do 

consumidor não ter um único nível de 

expectativas para cada atributo mensurado. 

Este método reconhece a existência de uma 

zona de tolerância (EVRARD, 1993), na qual 

o consumidor leva em consideração um nível 

mínimo adequado (NMi) dos serviços, abaixo 

do qual o mesmo torna-se inaceitável, e o nível 

desejado dos serviços (NDi), que é o nível no 

qual o consumidor gostaria de receber os 

serviços. Nesta opção, o cálculo do Escore de 

Satisfação é feito subtraindo o nível mínimo e 

o nível desejado dos serviços, da performance 

percebida (Pi), atributo a atributo.  

 

Com estes resultados, podemos ter, 

além dos Escores de Serviço 

Desejado (ESD),  também Escores 

de Nível Mínimo (ENM), no qual 

o consumidor pode expressar  a 

não aceitabilidade da performance 

de certos atributos ofertados pelo 

prestador de serviços. 

CARVALHO e LEITE (1999) 

refinaram ainda mais esta escala, 

mostrando que a referência de 

nível adequado de serviços tem 

maior relevância na avaliação do 

modelo que a avaliação da 

Importância na contribuição para 

explicação da avaliação global. 

Fonte: Os autores descritos acima apud Marchetti e Prado (1998). 

 

 

Quadro 23 – Problemas operacionais e pontos negativos dos três modelos 

1) Modelo do paradigma da 

desconformidade 

 

 

 

 

A) Relação expectativas e 

performance 

 

B) Modelos baseados na 

performance percebida 

 

Como as operações de diversas empresas tem particularidades que as 

diferenciam de região para região, pode-se ter problemas para mensurar 

estas disparidades e, principalmente, em agregar as diferenças em um 

único indicador de desempenho percebido pelo consumidor. Também, o 

tempo de aplicação normalmente é longo, dado que em muitos casos 

aplica-se a escala duas vezes (uma para medir as expectativas e outra 

para mensurar a performance). Existe ainda a dificuldade de sumarizar 

em um indicador único de Satisfação sem que sejam arbitrados pesos às 

dimensões. 

 

No caso da mensuração da performance como indicador da Satisfação, 

perde-se a referência das expectativas, que podem variar em função de 

diferenças regionais, culturais, etc. o que contribui para a não parcimônia 

do modelo. 

 

 

2) Modelo da multiplicidade de 

indicadores da satisfação. 

Os indicadores deste modelo não podem ser incorporados diretamente à 

avaliação das ações das empresas, e a escala não avalia particularidades 

das operações das mesmas, o que não oferece indicadores mais objetivos 

sobre seus  desempenhos na visão do consumidor. 

3) Modelos baseados em Métodos 

de Equações Estruturais 

 

Este modelo oferece dificuldades de manipulação estatística. Os modelos 

estruturais propostos por Fornell (1992) e Fornell et al.  (1994) não 

permitem manipulação simples dos indicadores de Satisfação. Também 

não apresentam avaliações específicas de serviços de uma organização, o 

que pode indicar dificuldades de interpretação dos resultados e na 

transformação em ações corretivas pelas empresas. 

Fonte: Os autores descritos acima apud Marchetti e Prado (1998). 

 

Face ao exposto, o Modelo de Mensuração da Satisfação do Consumidor adotado no 

presente estudo foi o Modelo da Multiplicidade de Indicadores da Satisfação proposto por 

Oliver e Desarbo(1988) e Oliver e Swan (1989), por entender que tal modelo seria o mais 

adequado metodologicamente por trabalhar uma gama mais ampla de construtos que a dos 
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demais paradigmas, inclusive o da desconformidade, visto também que esta forma de 

mensuração baseia-se nos resultados de pesquisas anteriores pelas quais o pesquisador teve 

acesso e conhecimento. Conforme dito logo acima, neste modelo, cada item é indicador de um 

construto formador da Satisfação com peso semelhante cujo ESG (escore global de satisfação) 

poderá ser obtido pela soma simples dos escores indicados em cada um dos itens da escala 

e/ou utilizando as medidas de tendência central como média, moda e mediana e também 

medidas de dispersão, para assim confirmar os resultados, que, por sua vez, oferecerão uma 

visão mais ampla dos indicadores. Além disso, este indicador oferece outra vantagem que é a 

separação e o conhecimento dos construtos da Satisfação e seus melhores antecedentes e 

consequentes, visto ser estes alguns objetivos do presente estudo (MARCHETTI; PRADO, 

1998). 

Considerando que por questões metodológicas do trabalho e estratégias da pesquisa, 

não foi possível demonstrar os escores do ESG (obtido pela soma simples dos escores 

indicados), visto que a questão que avaliou a satisfação foi de múltiplas escolhas, a qual 

solicitou ao respondente que optasse por um dos espaços de maior satisfação. 

“A seguir você encontrará uma série de sentenças para que você escolher os espaços 

em que esteja mais satisfação com as lojas que compõem o comércio tradicional de Vitória da 

Conquista (neste caso específico, as lojas do Centro da cidade e Bairro Brasil) e o Shopping 

Conquista Sul. Assim, marque na coluna correspondente aos atributos de satisfação do 

consumidor em que vocês esteja mais satisfeito(a) com o espaço:” 

 

Itens Shopping 

Conquist

a Sul 

Centro  Bairro 

Brasil 

Todos 

Eles 

Nenhum 

Deles 

Estou satisfeito com o atendimento 

prestado pelos vendedores e demais 

atendentes. O Atendimento é diferenciado 

e personalizado.  

     

O ambiente interno das lojas é muito 

agradável  

     

Entre as cidades que já frequentei, estas 

lojas e espaços estão entre os melhores. 

Prefiro este ambiente (coloque 10 no que 

escolher)  que os outros (colocar nota 5 no 

segundo) e 0 (zero) no terceiro. 

     

A tabela total contém 25 itens      

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Apresenta-se no próximo capítulo, a análise e os resultados da pesquisa, contendo a 

caracterização e análise do perfil da amostra (consumidores, empresários/lojistas e dirigentes 

da CDL e Shopping) e as tabelas, gráficos e mapas das frequências simples e também 
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acumuladas através dos dados absolutos e relativos. Adicionalmente a isso, os índices de 

confiabilidade de cada escala e os cruzamentos (crosstables) entre as variáveis dependentes e 

independentes presentes no estudo. Muito presente neste capítulo, quica o mais importante 

desta tese doutoral serão os resultados apresentados através de indicadores obtidos com as 

médias, medianas, moda, escores globais e também pelo confrontamento entre as variáveis e 

constructos presentes na referida tese. 
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CAPÍTULO 11 – CARACTERIZAÇÃO, PERFIL E ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

 

Para Marconi e Lakatos (2003), a divulgação dos resultados é a generalização e 

categorização das respostas obtidas através da análise. Assim, o capítulo a que se apresenta 

contém as amostras colhidas na pesquisa primária assim como a sua análise, representada pela 

aplicação dos 227 questionários aos consumidores; 35 questionários obtidos como produto da 

percepção dos empresários/lojistas de Vitória da Conquista que possuem seus 

empreendimentos no Shopping Conquista Sul e mercado dito tradicional, e mais 10 

entrevistas semiestruturadas realizadas com os dirigentes da CDL e Shopping Conquista Sul, 

além de um professor, escritor e historiador de renome em Vitória da Conquista que também 

respondeu à entrevista. 

Devido à grande extensão do Capítulo Análise dos Resultados, o pesquisador achou 

pertinente dividi-la em dois capítulo. Assim, o primeiro capítulo que ora se apresenta está 

estruturado da seguinte forma: A primeira seção apresenta a caracterização e perfil da amostra 

da pesquisa primária: a população que consome na praça de vitória da conquista. Aqui são 

apresentadas tabelas, gráficos, figuras e mapas contendo os dados absolutos e relativos, ou 

seja, número de casos encontrados e percentual da amostra obtida na pesquisa realizada entre 

o período de 01 de junho a 30 de julho de 2016 entre os consumidores. Contém o resultado de 

todas as variáveis aferidas na pesquisa empírica tais como: variáveis pessoais, sociais, 

profissionais, econômicas e geográficas de cidade de Vitoria da Conquista.  

Dito isso, após selecionar a amostra mediante os dados do IBGE, os instrumentos 

foram enviados para os respondentes por e-mail e também redes sociais. Outra parte – cerca 

de 30% – foi aplicada in loco, quando dois monitores ouviram e aplicaram os questionários 

impressos entre os consumidores nos três espaços estratégicos: Shopping Conquista Sul 

(entrada); Centro comercial (No terminal de ônibus da Avenida Lauro de Freitas) e no bairro 

Brasil (mais precisamente em um local de fluxo, a Avenida Brumado), conforme descrito no 

capítulo anterior sobre o método. O não interesse em responder à pesquisa, ou mesmo não 

devolutiva dos instrumentos foi entendido como uma seleção natural da amostra. 

Esta mesma seção contém ainda a caracterização e perfil da amostra dos 35 

empresários entrevistados no mesmo período, portanto, são tabelas descreverão o perfil desta 

amostra, sendo que a primeira com os respectivos gráficos diz respeito às variáveis pessoais 

como idade, naturalidade, sexo, escolaridade, estado civil e local do empreendimento. Já a 

segunda tabela com os respectivos gráficos apresenta as características referentes à empresa, 

tais como tipo de propriedade do empreendimento, porte e ramo de atividade, dentre outros. A 
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terceira parte apresenta questões inerentes ao à gestão dos negócios, a exemplo de 

faturamento, demissão de funcionários, dentre outros. 

Assim, de igual maneira feita com os consumidores, apresentar-se-ão os empresários 

que responderam à pesquisa de campo. Relevante informar que a amostra obtida foi aleatória 

simples, sendo enviados e-mails e também entregues questionários impressos para todos os 

lojistas associados à CDL (cerca de 500, conforme Anexo A desta tese) e também aqueles que 

possuem pontos comerciais no Shopping Conquista Sul (cerca de 190, conforme Anexo B). 

Em boa parte dos lojistas, o pesquisador manteve contato - pessoalmente e por telefone – 

sensibilizando-os e pedindo o apoio para responder aos questionários. Muitos atenderam ao 

apelo e outros não, alegando falta de tempo ou, simplesmente, não respondendo sem dar 

satisfações. Assim, o processo foi entendido pelo pesquisador como uma seleção natural entre 

a amostra a ser colhida e a que efetivamente foi obtida. 

 

11.1 CARACTERIZAÇÃO, PERFIL E ANÁLISE DA AMOSTRA: CONSUMIDORES 

 

Serão apresentados logo abaixo, as tabelas, mapas e gráficos correspondentes a cada 

variável obtida na amostra primária colhida entre os 227 consumidores ouvidos no período 

referente a 01 de junho a 30 de julho de 2016, juntamente com a descrição e interpretação dos 

achados. Os dados serão analisados à luz das teorias e das informações secundárias colhidas 

em fontes como IBGE e SEI. 

 

Tabela 21 – Caracterização e Perfil da Amostra Obtida na Pesquisa entre os Consumidores: Variáveis Pessoais, 

Profissionais e Espaciais. 

VARIÁVEL INDEPENDENTE Dados 

Absolutos -(n)- 

Casos válidos  

Dados Relativos da 

Amostra (Percentual) 

Frequência 

Acumulada (%) 

IDADE 227 100% 100% 

Até 20 anos 5 2,2 2,2 

De 21 a 30 anos 64 28,2 30,4 

De 31 a 40 anos 86 37,9 68,3 

De 41 a 50 anos 35 15,4 83,7 

De 51 a 60 anos 26 11,5 95,2 

Acima de 60 anos 11 4,8 100 

    

SEXO 227 100% 100% 

Masculino 107 47,1 47,1 

Feminino 120 52,9 100 

    

CIDADE ONDE RESIDE 227 100% 100% 

Vitória da Conquista 199 87,7 87,7 

Guanambi 12 5,3 93 

Itapetinga 3 1,3 94,3 

Salvador (Capital do Estado) 3 1,3 95,6 
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VARIÁVEL INDEPENDENTE Dados 

Absolutos -(n)- 

Casos válidos  

Dados Relativos da 

Amostra (Percentual) 

Frequência 

Acumulada (%) 

Outras Cidades
118

 10 4,4 100 

    

ESTADO CIVIL 227 100% 100% 

Solteiro 122 53,7 53,7 

Casado 89 39,2 93 

Outros (Divorciado, Viúva e 

Separado). 16 7 100 

    

ESCOLARIDADE 227 100% 100% 

Ensino fundamental 2 0,9 0,9 

Ensino Médio 28 12,3 13,2 

Superior Incompleto 38 16,7 59 

Superior Completo 66 29,1 42,3 

Pós-Graduado 93 41 100 

    

BAIRRO RESIDÊNCIA 227 100% 100% 

Boa Vista 20 8,8 8,8 

Alto Maron 7 3,1 11,9 

Bairro Brasil 23 10,1 22 

Candeias 62 27,3 49,3 

Centro da Cidade 21 9,3 58,6 

Felícia 5 2,2 60,8 

Ibirapuera 7 3,1 63,9 

Iracema 2 0,9 64,8 

Patagônia 8 3,5 68,3 

Recreio 18 7,9 76,2 

Urbis (II, III, IV e V.Serrana) 10 4,4 80,6 

Outros Bairros
119

 29 12,8 93,4 

Não Reside em V. Conquista 15 6,6 100 

    

RENDA 227 100% 100% 

Até 1 Salário Mínimo 22 9,7 9,7 

De 1 a 3 S.M. 75 33 42,7 

De 3 a 5 S.M. 54 23,8 66,5 

De 5 a 15 S.M. 62 27,3 93,8 

Acima de 15 S.M. 14 6,2 100 

    

PROFISSÕES DOS 

ENTREVISTADOS 

227 100% 100% 

Professor 15 7% 7 

Estudante 13 6% 13 

Fisioterapeuta 9 4% 17 

Contador 18 8% 25 

Administrador 11 5% 30 

Enfermeiro 3 1% 31 

Bancário 3 1% 32 

Comerciário 8 4% 36 

Servidor Público 48 21% 57 

Comerciante/Empresário 17 7% 64 

Jornalista 2 1% 65 

Gerente Comercial 15 7% 72 

                                                 
118

 Caculé, Jânio Quadros, Candiba, Goiania, Itarantim, Jequié, Montes Claros, Teixeira de Freitas e Tremedal. 
119

 Os outros Bairros que compõem esta tabela 47.736  são: Morada dos Pássaros, Cidade Maravilhosa, Cruzeiro, 

Espírito Santo, Guarani, Inocoop II, Jatobá, Sumaré, Zabelê, Panorama, Petrópolis, Primavera e São Vicente. 
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VARIÁVEL INDEPENDENTE Dados 

Absolutos -(n)- 

Casos válidos  

Dados Relativos da 

Amostra (Percentual) 

Frequência 

Acumulada (%) 

Juízes, Delegados e Promotores 5 2% 74 

Engenheiro 2 1% 75 

Médico 2 1% 76 

Advogado 8 4% 79 

Aposentado 3 1% 80 

Outras Profissões 45 20% 100 

    

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

O percentual está aproximado de acordo às normas de estatística: Somente até decimais. 

     Valores destacados pela Moda (valores que mais se repetem). 

 

Variável Independente: Faixa Etária dos Respondentes. 

 

O mapa 40 e o gráfico 4 apresentam a amostra colhida entre os 227 respondentes da 

pesquisa de campo no concernente à idade. 

 

Gráfico 4 – Amostra colhida na pesquisa: Variável Independente: Idade do entrevistado 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. IBGE – Senso Demográfico (2010). 

n=227 casos (dados em percentual) 

 

No que se refere à faixa etária
120

 dos entrevistados, observa-se uma distribuição 

acentuadamente irregular da amostra: predomina o quantitativo de respondentes com idade 

entre 31 a 40 anos (amostra obtida de 86 casos cerca de 40%). As demais classes encontram-

se bem distribuídas, com exceção dos extremos que aparecem com uma amostra pequena na 

                                                 
120

 Não interessou ao pesquisador colher amostra de crianças e adolescentes abaixo de 16 anos, visto não 

possuírem renda. 
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pesquisa (aqueles até 20 anos de idade com 2,2% e os mais idosos, acima de 60 anos com 

4,8% da amostra). A amostra para as idades intermediárias – como é o caso da classe 

compreendida entre os 21 a 30 anos, foi de 64 casos e cerca de 30%. Estes resultados 

demonstram que a imensa maioria dos pesquisados – cerca de 90% – tem idade compreendida 

entre 21 a 59 anos. 

 

Mapa 40 – Amostra Colhida na Pesquisa entre Consumidores por Bairro. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016 (Elaborado pelo próprio autor e Oliveira, 2016). 

 

Tal como a tabela 22 a amostra é compatível com o universo tanto no concernente a 

sexo como idade, visto que os dados do IBGE demonstram um achatamento em todas as 

classes etárias do sexo masculino, com exceção das classes de 0 a 14 anos, em que nascem 

mais homens e esta estatística se mantém até os 14 anos. Daí em diante, as mulheres superam 

os homens em todas as idades. Nos gráficos podem ser percebidos também que a expectativa 

de vida das pessoas tem aumentado nos últimos dez anos, chegando a dobrar de valor entre as 

faixas etárias formadas por pessoas mais idosas. Isso pode ser explicado pelo avanço da 

medicina, pelas políticas públicas e qualidade de vida. É perceptível também que ainda existe 

mortalidade infantil no Brasil e em V. da Conquista, mais comumente acontecendo nas 

camadas de menor poder aquisitivo da sociedade. Entretanto, esta diminuição na base da 

pirâmide etária também se processa devido à diminuição de famílias ditas tradicionais, cujo 
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núcleo familiar é formado por pai, mãe e filhos, conforme Bourdieu (1979) discorrerá no 

decorrer deste capítulo. Assim, tais fenômenos interferem diretamente no consumo. 

 

Tabela 22 – Comparativo da Distribuição da População de Vitória da Conquista – BA por sexo, grupo e idade – 

2000 e 2010. 

IDADE/ANOS HOMENS/2000 MULHERES/2000 HOMENS/2010 MULHERES/2010 

Mais de 100  22 39 25 50 

De 95 a 99  36 86 72 167 

De 90 a 94 118 202 215 384 

De 85 a 89 330 549 503 728 

De 80 a 84 685 866 1.080 1.403 

De 75 a 79 1.134 1.339 1.559 2.042 

De 70 a 74 1.758 2.011 2.589 3.184 

De 65 a 69 2.214 2.740 3.249 4.064 

De 60 a 64 3.170 3.715 4.229 5.050 

De 55 a 59 3.727 4.310 5.058 6.209 

De 50 a 54 4.697 5.125 6.905 7.512 

De 45 a 49 5.500 6.250 8.445 9.397 

De 40 a 44 7.279 7.722 9.838 10.978 

De 35 a 39 8.711 9.486 10.704 11.679 

De 30 a 34 9.492 10.588 12.592 13.679 

De 25 a 29 10.578 11.313 13.968 15.272 

De 20 a 24 13.459 14.022 14.266 15.230 

De 15 a 19 15.222 15.940 13.453 14.320 

De 10 a 14 13.889 13.009 13.917 13.446 

De 5 a 9 12.678 12.587 13.262 12.792 

De 0 a 4 anos 12.937 12.258 11.950 11.411 

Fonte: IBGE/Senso Demográfico de 2000 e 2010 

 

Um fato muito curioso é que nas vilas, a população do sexo feminino é inferior à 

masculina. Já no concernente aos bairros que compõem a sede, a maior parte é formada por 

mulheres ao invés de homens. As pirâmides etárias logo abaixo, mostram a distribuição da 

população por sexo, grupo e idade. Assim, as pirâmides etárias são representações da tenses. 

A ocorrência de jovens nos grupos de idade está mais equilibrada na última década entre os 

anos de 2000 e 2010, conforme figuras 99 e 100 abaixo. Assim, percebe-se que a base da 

pirâmide está mais estreita e o topo mais largo, com o aumento da expectativa de vida da 

população idosa, justificada – principalmente – pelo avanço da medicina, maior e melhor 

acesso à saúde e também pela descoberta de novos equipamentos e medicamentos. 
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Figura 99 – Distribuição da População de Vitória da Conquista – BA por sexo, grupo e idade – 2010. 

Figura 100 – Distribuição da População de Vitória da Conquista – BA por sexo, grupo e idade – 2000. 

 

 
Fonte: IBGE/Senso Demográfico de 2000 (Elaborado Com base em dados do IBGE). 

 

Variável independente: Sexo dos Respondentes. 

 

Gráfico 5 – Amostra colhida na pesquisa: Variável Independente: Sexo do entrevistado. 

Gráfico 6 – Comparação entre a amostra e o universo da pesquisa. 

 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

n=227 casos (dados em percentual). 

 

 

A análise estatística dos questionários aplicados revela que há uma divisão equitativa 

no concernente à variável sexo, visto que apresenta um equilíbrio entre os indivíduos do sexo 

masculino (107 casos pesquisados e 47,1%) e feminino (120 casos pesquisados e 52,9%), 

muito semelhante à população de Vitória da Conquista. No decorrer deste trabalho, vários 

cruzamentos serão feitos entre esta variável. 

Assim, a amostra é compatível com a realidade da população conquistense quanto ao 

gênero,visto que tanto a amostra como o universo apresentam compatibilidade, demonstrando 

que os dados são convergentes. 
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Mapa 41 – Classificação da População Quanto ao Sexo. 

 
Fonte: Amaral e Quadros (2015, p. 18). 

 

11.1.2 – Variáveis Socioeconômicas e Espaciais – Consumidores 

 

Variável independente: Domicílio do Entrevistado 

   

Gráfico 7 – Amostra colhida na pesquisa: Variável Independente: Domicílio do entrevistado 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

n=227 casos (dados em percentual) 

 

Já no que concerne à cidade de domicílio e residência do entrevistado, percebe-se que 

a amostra predominante foi constituída por residentes na cidade de Vitória da Conquista 

(87,7% dos entrevistados, ou seja, 199 casos dos 227 casos), vindo em seguida Guanambi 

(cidade onde o pesquisador trabalha como professor), a capital do Estado, Salvador (cerca de 

550 km de V. Conquista), Itapetinga (cidade do interior baiano a 100 km de V. Conquista) e 
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outras consumidores residentes em outras cidades (Caculé, Jânio Quadros, Candiba, Goiania, 

Itarantim, Jequié, Montes Claros, Teixeira de Freitas e Tremedal). Pela amostra obtida, 

somente os entrevistados da capital do estado de Goiás (Goiânia); outro da cidade de Montes 

Claros (interior de Minas Gerais, Sudeste do Brasil) e Teixeira de Freitas (cidade do estremo 

sul da Bahia) não se encontram no sudoeste Baiano, sendo que toda a amostra restante é 

formada por cidades da microrregião em que V. Conquista é a cidade mais influente. 

 

Variável Independente:Renda  

 

Gráfico 8 – Amostra colhida na pesquisa: Variável Independente: Renda do entrevistado. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

n=227 casos (dados em percentual) 

 

Analisando a tabela 23 e o gráfico 9, percebe-se que na amostra obtida, a maior parte 

dos entrevistados se encontra na faixa de renda de 1 a 3 salários mínimos (o que equivale a 

faixa de R$ 880,00 a R$ 2.640,00), com uma amostra de 75 ouvintes o que equivale a 33%.  

Logo em seguida, aparecem as faixas de 5 a 15 salários mínimos (amostra de 62 participantes 

com 27,3% do total) e a classe de 3 a 5 pisos nacionais com 23,8% da amostra. 

 

Tabela 23 – Referência Cruzada entre as Variáveis independentes Renda e Bairro de Residência do 

Entrevistado: Valores Absolutos e Relativos   

 BAIRRO (Valores Absolutos e Relativos) 

Renda Mensal do Entrevistado 

Total 

Até 1 

Salário 

Mínimo 

De 1 a 3 

S.M. 

De 3 a 5 

S.M. 

De 5 a 15 

S.M. 

Acima de 

15 S.M. 

Boa Vista Quantidade 1 7 4 8 0 20 

% do Total ,4% 3,1% 1,8% 3,5% 0,0% 8,8% 

Alto Maron Quantidade 1 6 0 0 0 7 

9,7 

33 

23,8 

27,3 

6,2 

Até 1 Salário Mínimo

De 1 a 3 S.M.

De 3 a 5 S.M.

De 5 a 15 S.M.

Acima de 15 S.M.
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% do Total 0,4% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 

Bairro Brasil Quantidade 2 7 5 8 1 23 

% do Total 0,9% 3,1% 2,2% 3,5% 0,4% 10,1% 

Candeias Quantidade 2 10 14 26 10 62 

% do Total 0,9% 4,4% 6,2% 11,5% 4,4% 27,3% 

Centro da Cidade Quantidade 5 7 4 4 1 21 

% do Total 2,2% 3,1% 1,8% 1,8% 0,4% 9,3% 

Felícia Quantidade 0 0 4 1 0 5 

% do Total 0,0% 0,0% 1,8% 0,4% 0,0% 2,2% 

Ibirapuera Quantidade 0 1 4 2 0 7 

% do Total 0,0% 0,4% 1,8% ,9% 0,0% 3,1% 

Iracema Quantidade 0 0 1 1 0 2 

% do Total 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 0,9% 

Patagônia Quantidade 2 5 0 1 0 8 

% do Total 0,9% 2,2% 0,0% 0,4% 0,0% 3,5% 

Recreio Quantidade 1 7 5 3 2 18 

% do Total 0,4% 3,1% 2,2% 1,3% 0,9% 7,9% 

Urbis ( II, III, IV e 

V.Serrana) 

Quantidade 0 8 2 0 0 10 

% do Total 0,0% 3,5% 0,9% 0,0% 0,0% 4,4% 

Outros Bairros Quantidade 5 10 7 7 0 29 

% do Total 2,2% 4,4% 3,1% 3,1% 0,0% 12,8% 

Não Reside em V. 

Conquista 

Quantidade 3 7 4 1 0 15 

% do Total 1,3% 3,1% 1,8% 0,4% 0,0% 6,6% 

Total Quantidade 22 75 54 62 14 227 

% do Total 9,7% 33,0% 23,8% 27,3% 6,2% 100,0% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

       (Classes modais (maior frequência por renda): 227 pessoas ouvidas. 

 

Também para a interpretação desta tabela, as medidas de tendência central utilizadas 

foram a moda e a mediana. Dito isso, Assim, entre as duas primeiras classes juntas, de até 3 

salários mínimos, os bairros: Centro da cidade, Alto Maron, Patagônia, Recreio, Conjunto das 

Urbis apresentaram os maiores escores, o que significa dizer que são bairros de fato com 

rendas medianas, com exceção do bairro Recreio que é tido como mais nobre, portanto com 

m
2 

mais cara se comparado aos demais. Na classe compreendida entre 3 a 5 salários mínimos 

se encontram os Bairros Felícia (bairro onde se encontra o Shopping Conquista Sul e 

Ibirapuera (nas adjacências do bairro Brasil). Acima de cinco salários mínimos (junção das 

duas últimas classes): Boa Vista, Bairro Brasil e, sobremaneira, Candeias. Conforme se pode 

comprovar nos dados fornecidos pelo IBGE, distribuídos entre tabelas, gráficos e mapas, estes 

bairros possuem uma maior renda se comparado aos demais. 
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Variável Independente: Escolaridade 

 

Gráfico 9 – Grau de Escolaridade dos Entrevistados (Grupo dos Empresários). 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

n=227 casos (dados em percentual) 

 

A exemplo dos casos anteriores, para a interpretação desta tabela, a medida de 

tendência central utilizada foi a moda. Dito isso, Estudantes do Ensino Fundamental somente 

apareceram 2 casos na pesquisa. Irrelevante e insuficiente fazer inferências; Estudantes do 

Ensino Médio: Pelos números apresentados na pesquisa cerca de 1/3 recebe até 1 salário 

mínimo e 1/3 entre 1 a 3 salários, ou seja, 70% dos entrevistados que possuem ensino médio 

percebem até R$ 2.640,00 mensalmente, o que equivale a aproximadamente a até 660 euros 

mensais, se considerarmos o euro a R$ 4,00); Pessoas cursando o nível superior (estudantes 

do terceiro grau): A metade da amostra pesquisa (19 respondentes) percebem até 3 S.M. ou 

seja, R$ 2.640,00 mensalmente, o que equivale a aproximadamente a até 660 euros mensais, 

se considerarmos o euro a R$ 4,00); Pessoas com o nível superior completo – Das 66 pessoas 

entrevistadas, 28 percebem até 3 S.M.  e 23 percebem entre 3 a 5 S.M. o que equivale a 70% 

da amostra colhida para profissionais já formados; Pós-Graduados – Os dados apontam que 

cerca da metade da amostra percebe entre 3 a 5 S.M (45 pessoas ou 20% da amostra). Outras 

8 pessoas recebem acima de a5 salários mínimos.   A amostra aponta também que somente 1 

respondente (0,4%) percebe até 1 salário mínimo, demonstrando que conforme a literatura 

pertinente e também dados fornecidos pelo IBGE, os trabalhadores mais qualificados, tendem 

via de regra a ter melhores oportunidades de trabalho e assim possuir melhores empregos e 

renda. Também, há de se considerar nos casos que envolvem renda, a crise econômica com 

que atravessa o Brasil desde o ano de 2015. 
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No que concerne ao grau de instrução, encontrou-se em proporções bem similares, 

havendo uma maior concentração do estudo empírico entre os graduados e pós-graduados 

(70%).  Estes dados não são compatíveis com a realidade cidade e do sudoeste. Contudo, estes 

dados revelam uma situação atípica da realidade da educação superior da Bahia e que pode ser 

entendida na sociedade como um todo, visto que as oportunidades de acesso aos níveis 

educacionais mais elevados têm sido pífios devido ao baixo número de vagas ofertadas pelas 

universidades públicas – se comparado às demandas efetivas – e às condições de renda e 

salário insuficientes para o acesso às universidades privadas. 

 

Mapa 42 – Grau de Escolaridade os Entrevistados por Bairro. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Elaborado pelo Próprio autor(2016) e Oliveira, Débora. 

 

No concernente á interface entre o grau de escolaridade e local de residência, tanto em 

relação à amostra quanto no universo, aqueles que residem nos bairros mais nobres, tem 

escolaridade maior que aqueles residente em bairros periféricos, pelos motivos já explicados 

mais acima. Este fenômeno talvez possa ser explicado pela relação direta existente entre renda 

e consumo na educação superior, muito embora que com alguns programas existente no Brasil 

como PROUNI, cotas para negros, índios e eficientes físicos, Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM e FIES (Financiamento estudantil), o acesso de pessoas das camadas mais 

baixas nas universidades tem aumentado. 
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Tabela 24 – Referência Cruzada entre as Variáveis independentes Renda e Escolaridade do Entrevistado: 

Valores Absolutos e Relativos. 

 ESCOLARIDADE (Valores Absolutos e 

Relativos) 

Renda Mensal do Entrevistado 

Total 

Até 1 

Salário 

Mínimo 

De 1 a 3 

S.M. 

De 3 a 5 

S.M. 

De 5 a 15 

S.M. 

Acima de 

15 S.M. 

Ensino fundamental Quantidade 0 0 1 1 0 2 

% do Total 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% ,9% 

Ensino Médio Quantidade 11 10 3 2 2 28 

% do Total 4,8% 4,4% 1,3% 0,9% 0,9% 12,3% 

Superior 

INCOMPLETO 

Quantidade 7 19 6 5 1 38 

% do Total 3,1% 8,4% 2,6% 2,2% ,4% 16,7% 

Superior Completo Quantidade 3 28 23 9 3 66 

% do Total 1,3% 12,3% 10,1% 4,0% 1,3% 29,1% 

Pós-Graduado Quantidade 1 18 21 45 8 93 

% do Total 0,4% 7,9% 9,3% 19,8% 3,5% 41,0% 

Total Quantidade 22 75 54 62 14 227 

% do Total 9,7% 33,0% 23,8% 27,3% 6,2% 100,0% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Classes modais (maior frequência por renda): 227 pessoas ouvidas. 

 

Diferentemente do universo de Vitória da Conquista, a amostra obtida revela que a 

classe modal dos entrevistados no concernente à variável independente escolaridade se 

encontra entre as pessoas com nível superior completo, obtendo 66 dos 227 entrevistados, o 

que representa 29% de toda a amostra. Tal indicador revela que a cidade de Vitória da 

Conquista apresenta como um de seus atrativos a ducação a níveis fundamental, médio e 

superior, tida – inexoravelmente –  com um dos principais eixos de desenvolvimento local e 

regional, desde a abertura do Ginásio do Padre Palmeira (ensino médio) que formou os 

professores que consolidaram o Centro Integrado Navarro de Brito – CIENB, tambem 

conhecido como Escola Normal,  (cursos de magistério e contabilidade), além das primeiras 

escolas privadas criadas no Município, sendo inquestionavelmente um dos grandes avanços 

da cidade, sendo o carro chefe para o surgimento das faculdades de terceiro grau 

posteiorimente, a exemplo da abertura Faculdade de Formação de Professores – 

FFPVC/UESB (que mais tarde com a sua ampliação mudou o seu status e se trasformou em 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia). 

Dito isso, confirmando sua vocação e sendo Vitória da Conquista o polo de educação 

da região, oferece vagas do Ensino Fundamental à Pós-Graduação e ainda na Educação 

Profissional em nível técnico, o município possui um sistema educacional amplo e 

diversificado, ancorado nas demais instituições de ensino superior – IES. Além da UESB 
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completa o quadro de Universidades públicas e gratuitas, o campus avançado da Universidade 

Federal da Bahia – UFBA; uma unidade do Centro de Educação Tecnológica – CEFET e, 

futuramente, a Universidade Federal do Sudoeste da Bahia – UFSBA e quatro instituições de 

ensino superior privado com cursos em diversas áreas do conhecimento,são elas: Faculdade 

Maurício de Nassau (antes a Faculdade e Colégio Juvêncio Terra); Faculdade de Ciências e 

Tecnologias – FTC; Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR e Faculdades Santos 

Augustinho, além de faculdades com ensino à distância – EAD, aumentando, assim, a oferta 

de vagas e consequentemente um maior acesso da comunidade aos cursos de graduação e pós-

graduação para os conquistenses e para a população advinda de outras cidades e estados. 

Assim, estes dados consagram Vitória da Conquista como um importante polo de educação 

superior com cerca de treze mil universitários advindos de vários estados da federação 

(Pesquisa de Campo, 2015). 

 

 

Variável Independente: Bairro de Residência 

 

Gráfico 10 – Amostra colhida na pesquisa: Variável Independente: Bairro de Residência do entrevistado. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

n=227 casos (dados em percentual). 

 

Conforme se percebe no Gráfico 10 e na tabela 25, dentre a população conquistense 

que respondeu aos questionários, aqueles domiciliados no bairro Candeias (bairro nobre da 

cidade localizado no lado leste, portanto, mesmo bairro do novo Shopping Boulevard) 

aparecem com o maior quantitativo, sendo que dos 227 respondentes, 62 (cerca de 30%) 

reside no Candeias. A amostra restante fica equitativa para os bairros Boa Vista, Brasil e 

Centro da cidade. Os demais bairros apresentam poucos respondentes na pesquisa. Tal 

amostra é incompatível com a população de V. Conquista, visto que os bairros mais 

populosos são: Patagônia, Zabelê, Brasil, Alto Maron, Candeias, Boa Vista e Centro, 

respectivamente, pontuando muito pouco na amostra. Quanto ao Centro, já era de se esperar a 
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pequena amostra, visto que boa parte dos imóveis foi transformada ou adaptada para atender 

ao comércio e serviços.  

Assim, à guisa da conclusão desta seção, mister se faz afirmar que, as variáveis 

presentes na amostra colhida entre os consumidores é comatível com a população de V. 

Conquista e, tais informações, serão imprescindíveis para compreender a pesquisa empírica 

logo à frente no concernente aos melhores preditores do consumo e da satisfação do 

consumidor, a fim de atingir os objetivos propostos no presente estudo, através da 

comprovação (ou não) das hipóteses. Desta forma, apresenta-se a próxima seção que irá 

caracterizar a amostra do perfil dos empresários conquistentes e suas relações de gestão, com 

o relacionamento com os consumidores e com o mercado em si. 

 

11.2 CARACTERIZAÇÃO, PERFIL E ANÁLISE DA AMOSTRA: EMPRESÁRIOS 

 

Apresenta-se a seguir, a tabela 25 que contém o perfil pessoal e profissional dos 

empresários que possuem empreendimentos em Vitória da Conquista. 

  

Tabela 25  – Empresários que Possuem Negócios na Praça de Vitória da Conquista em 2016: Variáveis Pessoais 

VARIÁVEL INDEPENDENTE Dados 

Absolutos - 

Casos válidos 

(n) 

Dados Relativos da 

Amostra (Percentual-

%) 

Frequência 

Acumulada (%) 

IDADE 35 100% 100% 

Até 20 anos 0 0 0 

De 21 a 30 anos 2 5,7 5,7 

De 31 a 40 anos 13 37,1 42,9 

De 41 a 50 anos 9 25,7 68,6 

De 51 a 60 anos 9 25,7 94,3 

Acima de 60 anos 2 5,7 100,0 

    

SEXO 35 100% 100% 

Masculino 27 77,1 77,1 

Feminino 8 22,9 100,0 

    

NATURALIDADE 35 100% 100% 

Vit. da Conquista 9 25,7 25,7 

Salvador (Capital do Estado) 3 8,6 34,3 

S. Miguel das Matas 2 5,7 40,0 

Outras Localidades 12 34,3 74,3 

Não Informou 9 25,7 100,0 

    

ESTADO CIVIL 35 100% 100% 

Solteiro 9 25,7 25,7 

Casado 21 60,0 85,7 

Outros 5 14,3 100,0 

    

ESCOLARIDADE 35 100% 100% 
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VARIÁVEL INDEPENDENTE Dados 

Absolutos - 

Casos válidos 

(n) 

Dados Relativos da 

Amostra (Percentual-

%) 

Frequência 

Acumulada (%) 

Ensino fundamental 0 0 0 

Ensino Médio 9 25,7 25,7 

Superior Completo 6 17,1 42,9 

Superior Incompleto 7 20,0 62,9 

Pós-Graduado 13 37,1 100,0 

    

LOCAL DO 

EMPREENDIMENTO 

35 100% 100% 

Centro Comercial 7 22,9 22,9 

Bairro Brasil 3 8,6 31,4 

Bairro Felícia (Shopping) 10 28,6 60,0 

Centro,B. Brasil e Felícia (lojas em 

dois ou três espaços) 

6 20,0 80,0 

Recreio 3 8,6 88,6 

Candeias 4 11,4 100,0 

Alto Maron 1 2,8%  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

      Classes modais (maior frequência por renda): 227 pessoas ouvidas. 

 

11.2.1 – Variáveis Pessoais  

 

Variável Independente – Idade dos Empresários 

 
Gráfico 11 – Idade do Empresário Entrevistado. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Um teste de aptidão desenvolvido pelo “Center for Entrepreneurial Management”, 

localizado em New York, depois de analisar questionários entregues a 2.500 membros dessa 

associação que iniciaram seus próprios negócios, Joseph Mancuso, presidente do Centro 

chegou a conclusão do perfil dos empreendedores após analisar 26 perguntas de vários 

contextos, a exemplo de: Quem são os empreendedores? São eles mais audaciosos, sagazes, 

famintos do que os demais? Gênios malucos? Apostadores? O que faz com que eles coloquem 

seus talentos à prova o tempo todo? E são eles realmente diferentes dos tipos de pessoas que 

se tornam bons administradores? Assim, dentre as perguntas feitas, algumas são compatíveis 
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com o perfil pessoal do empresário que consta nesta tese doutoral, a exemplo de: Você é 

imigrante, ou seus pais ou avós eram imigrantes? Sexo do entrevistado?  Você dirigiu algum 

negócio antes dos 20 anos?  Quantos anos você tem no momento? Qual o seu estado civil?  

Qual o seu mais alto nível de educação formal? Dentre as respostas, alguns perfis são mais 

indicados para os empreendedores latentes e em potencial. Assim, a análise das repostas 

foram: 

No concernente à idade o adulto arrojado se apresenta primeiramente como criança 

arrojada. Colecionar moedas e selos, cortar a grama, remover neve com a pá, promover bailes 

e concertos de rock são exemplos comuns de empreendimentos financeiros precoces. A 

clientela fictícia de hoje poderia ser o “Federal Express” de amanhã. A idade média de 

empreendedores está mudando constantemente para menos desde o final dos anos 50 e início 

dos anos 60, quando estava entre 40 e 45. Os dados das pesquisa apresentaram a mais alta 

concentração de empreendedores na faixa dos 30 anos, mas pessoas como Steven Jobs e 

Stephen Wozniak da “Apple Computer”, Ed de Castro e Herb Richman da “Data General” e 

Fred Smith da “Federal Express” iniciaram seus próprios negócios quando eles tinham por 

volta de 20 anos de idade. A idade média se estabilizou em torno dos 30 anos. Todos os 

estudos concordam que os empreendedores são mais comumente os filhos mais velhos em 

suas famílias. As chances de ser um primeiro filho são em torno de 40 por cento. Contudo, 

empreendedores tendem a ser filhos mais velhos quase 60% do tempo. 

Feitas estas considerações embasadas na pesquisa recém mencionada, a amostra 

coletada na pesquisa de campo apontou conforme consta na tabela 26 e no gráfico 11 acima 

que quanto à idade, 90% do empresariado conquistense proprietário ou sócio majoritário do 

capital social da empresa tem idade entre os 31 a 60 anos (31 dos 35 respondentes) estando 

distribuídos em: 37% entre 31 a 40 anos; 25% para 41 a 50 anos e também 25% para a idade 

de 51 a 60 anos. Entretanto, não é objetivo do presente trabalho explicar o “porquê” deste 

perfil e somente apresentar o perfil da amostra sem fazer quaisquer tipo de inferências. 
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Variável Independente – Sexo dos Empresários 

 

Gráfico 12 – Sexo do Empresário Entrevistado. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Quanto ao gênero, se percebe que a cada dia que passa, a mulher tem ocupado mais o 

mercado de trabalho e também empreendendo com mais frequência. Os avanços do 

feminismo, a igualdade na sociedade, a necessidade de independência tem modificado muito 

os paradigmas na América, Europa e resto do mundo. Isso também é diferente entre os países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos. Entretanto, ainda há uma predominância dos homens no 

mercado de trabalho e mais ainda como proprietário de empresas, por questões culturais e 

também referentes ao risco. A amostra obtida conforme consta no gráfico 12 acima revela 

uma predominância masculina entre os empresários, com 77% de homens contra 23% de 

mulheres. 

 

Variável Independente – Estado Civil dos Empresários 

 

Gráfico 13 – Estado Civil do Empresário Entrevistado. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Outros se referem a divorciados, viúvos e separados. 
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A pesquisa concluiu que a vasta maioria de empreendedores são casados. Mas, ao 

mesmo tempo, a maior parte dos homens na faixa etária compreendida entre 30 anos são 

casados, então esse dado isolado não é uma descoberta significativa. Contudo, estudos 

subsequentes mostraram que a maior parte dos empreendedores de sucesso somente em casos 

raros possuem esposas que os apoiam. (Enquanto nossos dados não fornecem resultados 

conclusivos em relação a mulheres empreendedoras, nós suspeitamos de que seus maridos 

teriam de dar apoio em dobro). Um companheiro que dá apoio fornece o amor e a estabilidade 

necessários para balancear a insegurança e o stress do trabalho. Um casamento tenso, as 

pressões de um divórcio, ou uma vida amorosa tensa simplesmente acrescentariam pressão 

demais a uma vida de negócios já tensa. Quanto à amostra obtida na pesquisa, conforme 

consta na tabela e no gráfico 13 acima, se percebeu que cerca de 60% dos 

empresários/empreendedores são casados; 25% solteiros e15% divorciados, separados ou 

viúvos, estando assim configurada a amostra.   

 

11.2.2 Variáveis Socioeconômicas e Espaciais – Empresários 

 

Variável Independente – Nível de Escolaridade dos Empresários 

 

 

Gráfico 14 – Escolaridade do Empresário Entrevistado. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

A questão da educação formal entre empreendedores sempre foi controversa. Estudos 

nos anos 50 e 60 mostraram que muitos empreendedores não conseguiram terminar o segundo 

grau, muito menos a faculdade. W. Clemente Stone é o exemplo clássico. E o fundador da 

“Polaroid”, Edwin Land, representou durante muito tempo o “empreendedor com pressa” que 
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abandonou a faculdade para iniciar seu próprio negócio. Contudo, os dados mostraram que o 

nível de educação mais comum alcançado por empreendedores é a universidade, e a tendência 

parece ser em direção ao mestrado. Do mesmo modo, poucos empreendedores têm o tempo 

ou a paciência para obter o doutorado. Exceções dignas de menção incluem Robert Noyce e 

Gordon Moore da “Intel”, An Wang da “Wang Laboratories” e Robert Collings da “Data 

Terminal Systems’. 

Com relação à escolaridade, percebe-se conforme consta no gráfico 14 acima que mais 

de 1/3 dos empresários/empreendedores possuem nível superior completo ou incompleto; 

Mais de 1/3 da pesquisa, portanto 37% já concluíram a faculdade e possuem pós graduação 

em nível de especialização e, por fim, 25% da amostra tem nível médio  

 

Variável Independente – Naturalidade dos Empresários 

 

Gráfico 15 – Naturalidade do Empresário Entrevistado. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Variável Independente – Localização dos Empreendimentos Pesquisados 

 

Gráfico 16 – Localização do Empreendimento. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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No que diz respeito à variável naturalidade e conforme consta nos gráficos 15 e 16 

acima, fica explícito que cerca de 25% da amostra ou ¼ são naturais de Vitória da Conquista e 

os outros 75%  nasceram em outras cidades, mas destes, quase 90% se mudaram para cá, 

tendo seu domicílio em Conquista. Dito isso e no concernente ao local do empreendimento, 

28,6% dos respondentes tem seus negócios assentados no bairro Felícia, sendo a maior parte 

deles no Shopping Conquista Sul; 23% no Centro comercial e 20% possuem matriz e filiais 

em pelo menos dois dos três bairros estudados na pesquisa, ou seja, bairro Felícia, Centro e 

bairro Brasil e 11% no bairro Candeias (área leste e de classe média e alta onde será instalado 

o Shopping Boulevard). O restante está localizado entre os bairros Candeias, Alto Maron e 

Recreio.  

Segundo o autor da pesquisa, Jospeh Mancuso, a América ainda é a terra da 

oportunidade e um lugar de rápido crescimento para o empreendimento. As pessoas que 

chegam deslocadas no litoral (e em nos aeroportos) todos os dias, sejam elas cubanas, 

coreanas ou vietnamitas, ainda podem transformar trabalho duro e entusiasmo em empresas 

de sucesso. Os estudos mostraram que, embora esteja longe de ser um ingrediente necessário 

para o investimento, a necessidade de obter sucesso é muitas vezes maior entre aqueles cujas 

formações contêm um esforço extra para se ajustar à sociedade. 

 

Mapa 43 – Localização das Empresas Pesquisadas – Por quantitativo e Bairro. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Quadro 24 – Relação dos Empreendimentos Pesquisados – Julho/2016. 

EMPREENDIMENTO/LOJA LOCALIZAÇÃO (BAIRRO) 

LOJAS NACIONAL CENTRO/PÇA NOVE DE NOVEMBRO CAMA, MESA E BANHO 

LINDA ROSA (FELÍCIA) SHOPPING CONQUISTA SUL VESTUÁRIO 

CONCEITO CENTRO CALÇADOS 

URBANUS CENTRO OUTROS 

VIA FÉRREA LTDA SHOPPING CONQUISTA SUL/CENTRO VESTUÁRIO 

LIVRARIA NOBEL RECREIO E SHOPPING LIVRARIA/AGÊNCIA 

DE TURISMO 

DMK (FELÍCIA) SHOPPING CONQUISTA SUL 

E OLÍVIA FLORES 

VESTUÁRIO 

FILGUEIRAS RENT A CAR AV BARTOLOMEU DE GUSMAO, 

CENTRO 

ALUGUEL DE 

VEÍCULOS  

INSTITUTO DE 

PESQUISAS ELEITORAIS-

IPA 

RECREIO SERVIÇOS 

O CONQUISTAO PÇ 09 DE NOVEMBRO, CENTRO VESTUÁRIO 

TRAJETO MODAS PÇ 09 DE NOVEMBRO, CENTRO VESTUÁRIO 

SUPERMERCADO 

PEREIRA 

ALTO MAROM  SUPERMERCADO 

ÓTICAS VIP CENTRO, SHOPPING CONQUISTA SUL ÓTICAS 

IMBORÉS 

FERRAMENTAS 

BRASIL OUTROS SERVIÇOS 

BOBS 1 SHOPPING RESTAURANTES A 

LANCHONETES 

BOBS 2 SHOPPING RESTAURANTES A 

LANCHONETES 

FARMACIA PAGUE 

MENOS 

(FELÍCIA) SHOPPING CONQUISTA SUL, 

CENTRO, IBIRAPUERA 

FARMÁCIA/OUTROS 

SERVIÇOS 

MARIA FULÔ ARTE E 

ARTESANATO 

RECREIO/CENTRO OUTRAS LOJAS DE 

PRODUTOS 

ZHAGAIA (FELÍCIA) SHOPPING CONQUISTA SUL VESTUÁRIO 

HERING STORE (FELÍCIA) SHOPPING CONQUISTA SUL 

E CENTRO 

VESTUÁRIO 

GELATO CONQUISTA (FELÍCIA) SHOPPING CONQUISTA SUL RESTAURANTES E 

LANCHONETES 

NAKAYA RESTAURANTE CANDEIAS RESTAURANTES E 

LANCHONETES 

BOCA DE FORNO (FELÍCIA) SHOPPING CONQUISTA SUL  

E CANDEIAS 

RESTAURANTES E 

LANCHONETES 

SILVA CALÇADOS 1 CENTRO, BAIRRO BRASIL E SHOPING 

CONQUISTA SUL 

CALÇADOS 

SILVA CALÇADOS 2 CENTRO, BAIRRO BRASIL E SHOPPING CALÇADOS 

OTICAS VISON RECREIO - RUA OTAVIO SANTOS ÓTICAS 

SKYLER (FELÍCIA) SHOPPING CONQUISTA SUL VESTUÁRIO 

MICROOLINS CENTRO OUTROS SERVIÇOS 

DOCE ESTAÇÃO CANDEIAS OUTROS SERVIÇOS 

REDE DROGARIA BAHIA (FELÍCIA) SHOPPING CONQUISTA SUL 

E CANDEIAS 

OUTROS LOJAS DE 

PRODUTOS 

BOCA DE FORNO BAIRRO CANDEIAS RESTAURANTES A 

LANCHONETES 

JBRUNO CONSTRUÇÕES 

E FERRAGENS LTDA 

AV. JURACY MAGALHÃES, 1576, BOA 

VISTA 

MATRIAL DE 

CONSTRUÇÃO/OUTROS 
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EMPREENDIMENTO/LOJA LOCALIZAÇÃO (BAIRRO) 

SERVIÇOS 

A NORMA MAGAZINE (FELÍCIA) SHOPPING CONQUISTA SUL 

E CENTRO 

RELOJOARIAS E 

JOALHERIAS 

ÓTICA AGNUS DEY (FELÍCIA) SHOPPING CONQUISTA SUL 

E RECREIO 

ÓTICAS 

ARMAZZEM DAS 

CONFECCOES LTDA 

CENTRO, B. BRASIL E (FELÍCIA) 

SHOPPING CONQUISTA SUL 

VESTUÁRIO 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

11.2.3 Variáveis Empresariais 

 

Tabela 26 – Variáveis Independentes – Empresa. 

VARIÁVEL INDEPENDENTE Dados Absolutos - 

Casos válidos (n) 

Dados Relativos 

da Amostra 

(Percentual-%) 

Frequência 

Acumulada (%) 

TIPO DE PROPRIEDADE 35 100% 100% 

Individual 6 17,1 17,1 

Ltda. 28 80,0 97,1 

S.A. 1 2,9 100,0 

    

PORTE DA EMPRESA 35 100% 100% 

ME-Micro Empresa 18 51,4 51,4 

EPP-Pequeno Porte 10 28,6 80,0 

Médio Porte 6 17,1 97,1 

GE-Grande Porte 1 2,9 100,0 

    

RAMO DO NEGÓCIO 35 100% 100% 

Vestuário 10 28,6 28,6 

Calçados 3 8,6 37,1 

Óticas, Relojoarias,Joalherias 4 11,4 48,6 

Restaurantes e Lanchonetes 6 17,1 65,7 

Outros Ramos 4 11,4 77,1 

Serviços 8 22,9 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Tipo de Propriedade 

 
 

 

Gráfico 17 – Tipo de Propriedade. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Conforme se percebe na amostra colhida, 80% das empresas estudadas são por quotas 

de responsabilidade limitada (Ltda), ou seja, possuem em seu capital social dois ou mais 

sócios, que após integralizarem suas participações societárias via contrato social na Junta 

Comercial do Estado da Bahia – JUCEB conforme contribuição de cada sócio, integralizaram 

a posse e participação nos lucros ou prejuízos. Tal achado é uma amostra significativa e 

compatível com o universo de Empresas formais de Vitória da Conquista. 

 

Porte da Empresa 

 

Gráfico 18 – Porte da Empresa. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Quanto ao porte da empresa, existem dois critérios de classificação, sendo um deles 

pelo indicador de número de funcionários (geralmente utilizados pelo SEBRAE) e outro pelo 

faturamento anual, reconhecido pela maioria das instituições financeiras e órgãos públicos. 

Assim, a amostra de 51,4% (mais da metade das empresas pesquisadas) é composta por micro 

e pequenas empresas – ME e 28,6% composta por empresas de pequeno porte – EPP. Os 

restantes 20% é constituído em sua maioria por empresas de médio porte e menos de 3% de 

grande porte. A amostra é compatível com a realidade das empresas formais de V. da 

Conquista, uma vez que existem incentivos fiscais e financeiros para os pequenos 

empreendedores. A classificação do porte da empresa pode se visualizada no quadro 25: 

 
Quadro 25 – Critérios de Classificação do Porte da Empresa – Brasil. 

CLASSIFICAÇÃO PORTE (Nº DE 

EMPREGADOS 

PORTE (RECEITA 

BRUTA  ANUAL) 

OPTANTES  DO SIMPLES 

BA 

ME 

Microempresa 

Indústria: Até 19 

Com/serv.:Até 09 

Receita Bruta Anual de até 

437.755,14 

Receita Bruta Anual até 

240.000,00 

PE 

Pequena empresa 

Indústria: 20 > 99 

Com/serv.: 10 > 49 

DE: 437.755,14  

ATÉ: 2.133.222,00 

DE: 240.000,00 ATÉ: 

2.400.000,00 

MDE 

Média empresa 

Indústria: 100 > 499 

Com/serv.: 50 > 99 

Receita Bruta Anual  acima 

de 

2.133.222,00 

Acima de R$ 2.400.000,00 – 

Empresa Normal 

GE 

Grande empresa 

Indústria: 499 < 

Com/serv.: 99 < 

Receita Bruta Anual  acima 

de 

2.133.222,00 

NÃO OPTANTE DO 

SIMPLES 

Fonte: Governo Federal  port. decreto 5.028/2004; SEBRAE IBGE - Estrutura Produtiva Empresarial/2005 – Lei 

9.317/1996. 

 

Ramo do Negócio 

Gráfico 19 – Ramo do Negócio 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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De modo geral, o desempenho econômico do Município de Vitória da Conquista segue 

o mesmo movimento que se manifesta tanto na economia do estado como na economia do 

país.  Evidencia uma modificação na estrutura produtiva com aumento da participação do 

setor de serviços e a diminuição da agregação pelo setor industrial. Na análise da geração de 

emprego formal, o setor de serviços ocupa a primeira colocação. Responsável por 78.1% dos 

postos de emprego do município. Destes, 23,8% encontram-se nas atividades do comércio; 

30,7% na administração pública e 23.65 em serviços diversos. O setor industrial é o segundo 

maior empregador, responsável por 14,8% dos empregos formais gerados no município, cujas 

indústrias se localizam em sua maioria no Distrito Industrial dos Imborés (SEI,2013). 

Quanto ao segmento ou ramo dos negócios na cidade de Vitória da Conquista, mais de 

90% da amostra diz respeito ao segmento de serviços e destes, mais da metade das empresas é 

constituída pelos segmentos de vestuário e calçados, confirmando a tendência e vocação 

artificial de Vitória da Conquista para o comércio e serviços com predominância para lojas de 

roupas e calçados. O restante é composto por segmento de alimentação (bares, restaurantes e 

lanchonetes), óticas, relojoarias, supermercados, lojas de material de construção dentre outros. 

É inexpressivo o quantitativo de indústrias se comparado aos serviços. Assim, Menezes 

(2016) entrevistado da presente pesquisa afirma: 

 

Muitos ricos atuais da cidade vieram de estados como Alagoas, Sergipe, Paraíba e 

nesta época, se instalou o movimento denominado de “Tropeirismo” 

(metaforicamente, como uma espécie de pássaros que semeiam por onde passam), 

ou seja, os tropeiros – muitos cultos, detentores e multiplicadores do conhecimento – 

que por aqui passavam montados em burros, mulas e carroças traziam as 

mercadorias a fim de negociar em cidades como Santo Antonio de Jesus e Nazaré 

(porta de entrada para a capital salvador), norte de Minas Gerais, extremo sul da 

Bahia e às vezes a Caatinga. Fazendo uma correlação nos dias de hoje, poderia se 

afirmar que os tropeiros seriam as transportadoras que levam mercadorias e faziam 

circular o dinheiro e também os “mascates” (pratos, panelas, tecido, roupas, 

utensílios) e retornavam com alimentos típicos como requeijão, queijo e manteiga (e 

derivados do leite), além de farinha e outros alimentos, sendo que muitos tropeiros 

acabavam se fixando aqui em V. da Conquista através dos casamentos com 

mulheres Conquistenses. Então os primeiros sinais do comércio foram via tropeiros 

(movimento imigratórios) que criaram as primeiras condições para circular o 

dinheiro e as mercadorias, já que as pessoas não poderiam ir buscar os produtos nas 

cidades para comprar e consumir onde produziam tais mascates, surgindo assim o 

comércio. Transportavam muito mais que produtos, faziam circular a informação, o 

conhecimento e cultura, sendo esta célula básica que transformou V. da Conquista 

em uma das maiores cidades de comércio do Brasil. 

 

Na mesma entrevista com o autor acima (06 de junho de 2016) ele complementa: 

 

Entre as décadas de 40 e 50, já com os meios de transportes mais evoluídos (ônibus 

e caminhões ao invés de mulas e carroças) já mudaram a nomenclatura de tropeiros 

para “caixeiros viajantes”, que representavam suas marcas e tiravam os pedidos, aí 
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depois os caminhões traziam, intensificando muito o comércio na região, surgindo o 

movimento comercial, se tornando a população uma “sociedade de consumo” em 

que se trocavam os produtos da agricultura de subsistência por estes produtos de 

fora, intensificando o comércio e passando a potencializar a feira livre. 

Na década de 40 aparece João Couto, que de uma barraca de feira se transformou em 

um barracão – mais tarde se chamando de armazéns em que se vendia de tudo. 

Alimentos, armas, produtos de todas as religiões, bebidas, roupas, calçados, 

utensílios (algo tipo uma loja de departamento onde se encontrava de tudo), situado 

na Laura de Freitas.  

 feira livre funcionou primeiramente na praça Barão do Rio Branco, logo em seguida 

foi transportada para o atual terminal de ônibus da avenida da Lauro de Freitas, logo 

em seguida na década de 70 na praça Nove de Novembro, chamada de praça do 

Mercadão, e, por último (até os dias atuais na rua conhecida como “Baixa da Égua” 

onde funciona o atual Centro de Abastecimento do Ceasa. Assim, a Feira livre de V. 

Da Conquista se tornou a quarta maior feira livre do Nordeste Brasileiro (todas elas 

juntas: feiras livre do bairro Patagônia,feira do bairro Brasil e do Alto Maron. A 

maior e mais importante feira do Brasil é a chamada de Feira de Caruaru também no 

Nordeste). Dito isso, o crescimento dos comerciantes de V. Conquista se deu em 

virtude de ter um comércio compatível com o de João Couto, o que estimulou os 

feirantes a crescerem e ampliarem suas lojas e armazéns de maneira a fazer 

concorrência com o empreendimento de João Couto. Registra-se também que o 

primeiro banco do interior da Bahia foi o banco Econômico na cidade de V. da 

Conquista, por se fazer necessário face ao crescimento e fortalecimento do comércio 

local. 

 

11.2.4 – Variáveis de Gestão 

 

Tabela 27 – Variáveis Independentes – Empresa. 

VARIÁVEL INDEPENDENTE Dados 

Absolutos - Casos 

válidos (n) 

Dados 

Relativos da 

Amostra 

(Percentual-%) 

Frequên

cia Acumulada 

(%) 

FORMAS DE RECEBIMENTO 35 100% 100% 

À Vista 9 25,7 25,7 

À Prazo 26 74,3 100,0 

    

FORMAS DE PAGAMENTO 35 100% 100% 

Dinheiro em Espécie 4 11,4 11,4 

Cheques 1 2,9 14,3 

Boletos, Fichas e Promissórias 1 2,9 17,1 

Cartão de Crédito e Débito 29 82,9 100,0 

    

A CRISE 2015/2016 AFETOU O 

FATURAMENTO DA LOJA? 

35 100% 100% 

Sim 28 80,0 80,0 

Não 5 14,3 94,3 

Outros 2 5,7 100,0 

    

HOUVE DEMISSÃO DE 

FUNCIONÁRIOS  

COM A CRISE? 

35 100% 100% 

Sim 25 71,4 71,4 

Não 10 28,6 100,0 

    

QUANTIDADE DE 

FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS 

2015/2016. 

35 100% 100% 

Até 3 Funcionários 20 57,1 57,1 
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Entre 4 a 6 Funcionários 2 5,7 62,9 

Entre 7 a 10 Funcionários 1 2,9 65,7 

Acima de 10 Funcionários 2 5,7 71,4 

Não Houve Demissões 10 28,6 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

Formas de Pagamento e Recebimento  
 

 

                Gráfico 20 – Formas de Pagamento 

 
    Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.                                   Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

Analisando os gráficos 19 e 20 e a tabela 27 acima, pode concluir que a maior parte 

das vendas no mercado atualmente é feita a prazo, principalmente em épocas de crise, como 

aquela que encontramos agora. Tal percepção se ancora no fato de que 74,3% das vendas 

estão no prazo e somente 25,7% é desembolsado à vista. Estas respostas apresentam duas 

possíveis explicações: 1) O cartão de crédito está mais acessível que tempos atrás, visto que 

as a política econômica do país e as financeiras estão disponibilizando o cartão de crédito para 

as classes mais baixas, a fim de estimular o consumo no país, conforme gráfico 21 abaixo; 2) 

Para boa parte do público o orçamento familiar está arrochado, devido a fatores estruturantes 

como demissões e redução da renda por parte das famílias, que muitas vezes precisam fazer 

esforços para manter alguns membros desempregados, conforme se percebe no gráfico 22. 

Assim, considerando que a “moeda plástica” reduz a inadimplência, esta transação tem 

tornado os negócios mais sólidos, mediante a redução de risco. 

Dito isso, tais resultados confirmam o momento com que passa o país, em crise 

política e econômica, gerando o desemprego de onze milhões de brasileiros e com ele, 

redução do consumo, com queda de faturamento e demissão de trabalhadores que, por sua 

vez, deixarão de consumir por problemas financeiros. Dito isso, o economista Botelho afirma: 

 

O entendimento é o seguinte: Se uma indústria vende menos, o empresário pisa no 

freio e reduz a produção”. Quando isso acontece, a fábrica precisa de menos 
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trabalhadores devido ao fato de possuir pouca liquidez e,com menos dinheiro para 

pagar os salários dos empregados, o que gera as demissões. Em efeito cascata (ou 

dominó), segue a lógica para os demais agentes econômicos: Distribuidores, 

atacadistas e varejistas. “Nesse ambiente de baixo investimento, baixa perspectiva 

de consumo e produção em queda, as empresas acabam não contratando, afirma 

(BOTELHO, Vinícius, pesquisador IBRE-FGV, 2016). Disponível em: 

<http://g1.globo.com/jornal-hoje/index.html.>.Acesso em 19.fev.2016. 

 

Como se trata de um ciclo, o efeito boomerang também se dá ao final do ciclo, tendo 

como ponto de partido o consumidor. Se não há consumo ou o consumo diminuiu em 

decorrência do desemprego ou dos baixos salários, os agentes econômicos (indústria, 

distribuidores, atacadista e varejista) irão reduzir sua capacidade produtiva e, em outros casos, 

fechar filiais ou desligar máquinas e, consequentemente demitir trabalhadores por não estar 

faturando (vendendo) e assim, a história se repete entre todos os envolvidos neste processo, 

conforme dito no parágrafo acima.  

Montoro Filho et al. (1998, p. 22-23) apontam que a os fatores responsáveis pelo 

crescimento de uma sociedade são:  

 

a) Acumulação de Capital  (através do aumento de máquinas, indústrias) e também 

pela realiação de obras e investimentos em infra-estrutura, estradas, matrizes 

energéticas além da capacitação dos profissionais; b) Crescimento da população, 

mediante o aumento da mão de obra e consumo e c) Progresso tecnológico.   

 

Montoro Filho et al. (1998, p. 335) explicita: Condições relativamente fáceis de 

crédito (como os pagamentos parcelados e elasticidade no prazo de pagamento por política 

dos cartões de crédito e lojas) estimulam o dispêndio de consumo, principalmente de bens 

duráveis. 

 

Aspectos inerentes à Crise: Faturamento e Demissão 

 

Gráfico 21 – A Crise 2015/2016 Afetou o Faturamento da Loja? 

Gráfico 22 – Houve Demissão de Funcionários com a Crise? 

  

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

80,0 

14,3 

5,7 

Sim

Não

Outros
71,4 

28,6 

Sim

Não



484 

 

Gráfico 23 – Quantidade de Funcionários Demitidos 2015/2016. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

Figura 101 – Fluxo elaborado à partir de uma entrevista dada por uma consumidora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevistada Alpha. Adaptação: O Próprio Autor. 

 

 

 

Após a conclusão do presente capítulo, que objetivou conhecer, caracterizar e analisar 

a amostras obtidas à partir dos questionários respondidos tanto pelos consumidores quanto 

pelos  empresários, a próxima seção se encarregará de conhecer e explicar os resultados 

obtidos na pesquisa primária e secundária à luz da literatura pertinente, abordando os 

constructos comportamentais a exemplo de Satisfação do Consumidor, propensão a consumir, 

comportamento do consumidor e assuntos inerentes ao consumo e suas relações com o 

espaço. 

 

 

 

 

57,1 

5,7 
2,9 

5,7 

28,6 Até 3 Funcionários

Entre 4 a 6 Funcionários

Entre 7 a 10 Funcionários

Acima de 10 Funcionários

Não Houve Demissões

Outros empresas venderão menos por conta 
do desemprego, juros altos, inflação e 

também demitirão. O ciclo se reiniciará em 

outros empreendimentos que, por sua vez, 
venderão menos e demitirão mais 

trabalhadores.  

Empregado A: Foi demitido. Não irá 
consumir ou consumirá somente o necessário  

Empresa A: Fecha suas portas 

porque o consumo reduziu. 

Setor de Serviços: Perderá uma cliente  

Trabalhadores demitidos desta Empresa B, 

deixarão de consumir ou consumirão menos  

Empresa B: Com poucas vendas, demitiu 9 

dos 10 funcionários. Reduziu investimentos e 

deixou de operar com três veículos  

Demissão de trabalhadores nas 

indústrias. 

A Indústria produzirá menos 

porque não há demanda. Reduzirá 

sua capacidade produtiva e 

deixará de operar com todas as 

máquinas. 

FIM. 
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CAPÍTULO 12 – ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Logo nesta primeira seção, o presente capítulo apresenta o resultado da pesquisa 

envolvendo a satisfação do consumidor para com os três espaços estudados (Shopping, bairro 

Brasil e Centro Comercial) e entre os três grupos pesquisados (consumidores, empresários e 

dirigentes) O Modelo de Mensuração da Satisfação do Consumidor adotado no presente 

estudo foi o Modelo da Multiplicidade de Indicadores da Satisfação proposto por Oliver e 

Desarbo (1988) e Oliver e Swan (1989). Assim, serão mensurados e analisados os itens que 

compõem a escala de satisfação do consumidor individualmente e globalmente usando para 

tanto as medidas de dispersão e tendência central, além dos coeficientes de significância e 

através também do cruzamentos entre variáveis a fim de conhecer os melhores antecedentes 

ou determinantes da satisfação do consumidor em entre os espaços estudados. 

Na segunda seção serão tratadas as questões inerentes ao consumo, poupança e 

investimento. Abordará também os produtos de preferência do consumidor conquistense e seu 

vínculo com os espaços do consumo, incluindo a variável internet. Logo em seguida, dentro 

da Teoria do Comportamento do consumidor, serão apresentadas as razões e motivos pelos 

quais os consumidores Conquistenses consumem, considerando a hierarquia das necessidades 

de consumo, preço, poder aquisitivo e preferências do pelas categorias e espaços pertinentes. 

Já na terceira seção, serão discutidos o consumo nos espaços de Vitória da Conquista: 

Shopping Conquista Sul, Centro Comercial e Bairro Brasil, incluindo aqui todos os 

cruzamentos entre as variáveis geográficas, sociais e pessoais, além do comportamento do 

consumidor. Muito pertinente será a discussão travada nesta seção, uma vez que apontará 

indícios do consumo entre o mercado dito tradicional e os novos formatos do varejo, aqui 

pesquisado através do Shopping Conquista Sul. 

A última seção é destinada aos mapas cognitivos causais, contendo os schemas 

referentes a algumas questões da entrevista com os dirigentes e algumas questões abertas no 

questionários misto aplicado entre os empresários. A ferramenta utilizada foi de mapeamento 

(ferramentas de pesquisa e intervenção e gestão organizacional e também ferramentas de 

modelagem e estudo para o estudo das diversas situações, além de auxiliar no processo 

decisório) dos resultados e também a técnica denominada taxonomia. 

 

12.1 SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR  

 

No Marketing, historicamente, tem-se dado grande atenção à formação, mudança e 

mensuração de atitudes dos consumidores com respeito a produtos, serviços e espaços. Esta 

curiosidade e interesse em entender e conhecer o consumo e o consumidor através de modelos 
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atitudinais multiatributos é tanto da academia quanto do mercado, visto que, estes últimos 

buscam desenvolver produtos e comunicar aos consumidores de acordo com os atributos 

considerados importantes para a formação das atitudes (BITNER; OBERMILLER, 1985).  

Dito isso, Foxall (1999) partiu de uma análise funcional em que o comportamento do 

consumidor é o centro nas pesquisas envolvendo as empresas e o consumo. Assim, a literatura 

pertinente afirma que os objetivos da empresa são congruentes com as finalidades do sistema 

capitalista – uma vez que visam o lucro e o market share – e se resumiria em criar e reter 

clientes servindo-lhes com vantagem sobre as demais empresas em um contexto competitivo 

de mercado. Em tese, a partir do comportamento do consumidor e da sua satisfação, a 

empresa estabelece a sua longevidade e hegemonia.  

A satisfação do consumidor em consumir produtos ou serviços em lojas do centro da 

cidade ou mesmo em shopping center, de acordo com Oliver (1981), pode ser analisada em 

três estágios: 

1º Estágio - O consumidor cria uma expectativa em relação à loja em si, ou seja, em relação 

aos fatores de serviço que irá receber (composto por estacionamento, produto, segurança, 

preço, bem estar etc.); 

2º Estágio - Acontece a formação da satisfação em relação ao processo de consumo 

(experiência de consumo), relativo aos produtos e serviços obtidos, influenciada também pela 

satisfação relativa à experiência de compra; 

3º Estágio - É formada uma avaliação global da satisfação, relativa ao processo de suporte 

dado pela loja (mix do ambiente organizacional) e ao consumo dos produtos em si. 

Consequentemente, a satisfação global é uma associação da satisfação em relação à 

experiência de compra e da satisfação em relação à experiência de consumo dos produtos 

adquiridos.  

Para Evrard (1993), a satisfação é muitas vezes conceituada como um contínuo 

unidimensional opondo dois polos extremos em forma de pesquisa tipo likert, variando de um 

extremo positivo: o “muito satisfeito”, depois viria satisfeito, nem satisfeito nem insatisfeito, 

insatisfeito e o “muito insatisfeito”. Johnson, Anderson e Fornell (1995) ressaltam que a 

satisfação é considerada cumulativa quando “trata-se de uma experiência total de consumo 

com um determinado produto ou serviço”.  

Os estudos realizados por Cardozo (1965) foram pioneiros em enfocar a 

satisfação/insatisfação do consumidor como uma resposta pós-compra. A dissonância 

cognitiva, por exemplo, é citada por Engel, Möwen e Oliver (1995) referindo-se ao processo e 

o resultado emocional final da verificação da diferença entre o que se desejou e o que ocorreu. 
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Para Engel (1995, p. 19) a satisfação é “uma avaliação pós-consumo em que a alternativa 

escolhida, no mínimo, alcance ou mesmo exceda as expectativas”. Segundo Möwen (1995) a 

satisfação do consumidor é a atitude geral sobre um produto ou serviço posterior a sua 

aquisição e uso. “É o julgamento de avaliação pós-compra resultante de uma compra 

específica”. Na visão de Oliver (1996, p. 23) a satisfação é uma “reação completa do 

consumidor ao ato de consumir”. “O julgamento dos atributos do produto ou serviço 

proporcionam, ou estão proporcionando um nível de experiência completa de consumo, que 

pode ser agradável ou não”. 

Dito isso, entender o que o consumidor quer ou precisa é desafiador, embora possa 

parecer que não. É preciso considerar o universo de variáveis que afetam uma decisão de 

consumo, a quantidade de decisões envolvidas e sobrepostas e como estas se influenciam 

mutuamente (FOXALL, 2006). Assim, a discussão de como os consumidores define o destino 

de seus recursos como dinheiro, tempo, escolhas e esforço passa a ser interesse do aparelho 

ofertante. Envolvem, portanto, o que compram, onde compram, quando e com que frequência 

compram, como procuram e como levantam as informações necessárias para tomar decisões e 

também pode ser reforçado pelos benefícios obtidos dos produtos e serviços ou pela 

aprovação social, assim como punido simultaneamente, porque o consumidor tem que tolerar 

abrir mão de reforçadores como o dinheiro, tempo ou empenho. 

Satisfação do consumidor, para Kotler (1999), é o resultado percebido pelos 

consumidores que experimentam o desempenho de uma empresa ou produto que satisfaz suas 

expectativas. Eles ficam satisfeitos quando suas expectativas se cumprem, e ficam encantados 

quando elas são superadas. Para o mesmo autor (1999), oferecer qualidade exige 

administração total e empenho dos empregados, assim como sistemas de avaliação e 

recompensa contínuos com relação aos melhores desempenhos. 

Assim sendo, apresenta-se logo abaixo, o resultado da pesquisa envolvendo a 

satisfação do consumidor, cujos instrumentos utilizados encontram-se no anexo A, B e C 

desta tese, aplicados concomitantemente entre os 227 consumidores, 35 empresários e 10 

dirigentes da CDL e Shopping no período compreendido entre 01 de junho a 30 de julho de 

2016, sendo utilizados questionários mistos (questões abertas e fechadas em sua maioria) e 

entrevistas semiestruturadas. O Modelo de Mensuração da Satisfação do Consumidor adotado 

no presente estudo foi o Modelo da Multiplicidade de Indicadores da Satisfação proposto por 

Oliver e Desarbo (1988) e Oliver e Swan (1989), por entender que tal modelo seria o mais 

adequado metodologicamente por trabalhar uma gama mais ampla de construtos que a dos 

demais modelos, inclusive o da desconformidade, visto também que esta forma de 
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mensuração baseia-se nos resultados de pesquisas anteriores pelas quais o pesquisador teve 

acesso e conhecimento.  

Neste modelo, cada item é indicador de um construto formador da Satisfação com 

peso semelhante cujo ESG (escore global de satisfação) 
121

 poderá ser obtido pela soma 

simples dos escores indicados em cada um dos itens da escala e/ou utilizando as medidas de 

tendência central como média moda e mediana e também medidas de dispersão, para assim 

confirmar os resultados, que, por sua vez, oferecerão uma visão mais ampla dos indicadores. 

Além disso, este indicador oferece outra vantagem que é a separação e o conhecimento dos 

construtos da Satisfação e seus melhores antecedentes e consequentes, visto ser estes alguns 

objetivos do presente estudo (MARCHETTI; PRADO, 1998). 

Considerando que por questões metodológicas do trabalho e estratégias da pesquisa, o 

pesquisador preferiu não demonstrar os escores totais do ESG (obtido pela soma simples dos 

escores indicados), visto que a questão que avaliou a satisfação foi de múltiplas escolhas, a 

qual solicitou ao respondente que optasse por um dos espaços de maior satisfação, conforme 

se observa logo abaixo na tabela 28 e não que atribuísse uma nota. Assim, ao invés da soma, 

as escalas apresentarão os escores referentes a cada espaço, calculando aqui as medidas de 

tendência central e dispersão, com maior importância para a moda (número de casos em que 

aparece em cada espaço) e o desvio padrão em relação à média. 

Nesta perspectiva, o enunciado da questão para o grupo dos consumidores foi: “A 

seguir você encontrará uma série de sentenças para você escolher os espaços em que esteja 

mais satisfeito com as lojas que compõem o comércio tradicional de Vitória da Conquista 

(neste caso específico, as lojas do Centro da cidade e Bairro Brasil) e o Shopping Conquista 

Sul. Assim, marque na coluna correspondente aos atributos de satisfação do consumidor em 

que vocês esteja mais satisfeito (a) com o espaço:”.  

Já para o grupo dos empresários, o questionamento foi: “A seguir, você encontrará 

uma série de sentenças para escolher o espaço/local em que você acredita que a satisfação 

dos consumidores com as lojas que compõem o comércio tradicional de Vitória da Conquista 

seja mais elevada (neste caso específico, as lojas do Centro da cidade e Bairro Brasil) e o 

Shopping Conquista Sul. Assim, responda de acordo o que o consumidor pensa a respeito 

destes espaços. Dito isso, o que interessa cientificamente ao pesquisador e para a presente tese 

é como o consumidor avalia os três espaços. Quanto ao empresário é uma percepção dele 

                                                 
121

 O escore global de satisfação – ESG foi utilizado nas entrevistas com os Dirigentes. 
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enquanto consumidor e de como ele imagina que seja a satisfação dos consumidores. Os 

resultados assim como a análise serão apresentados logo na tabela abaixo, em percentual: 

 
Tabela 28 – A Satisfação do Consumidor Percebida pelos Empresários e Consumidores – Em percentual. 

Questões 

Centro 

Comercial 

(%) 

Bairro 

Brasil 

(%) 

Shopping 

Conquist

a Sul (%) 

Todos 

Eles 

(%) 

Nenhum 

Deles (%) 

Não Se 

aplica 

(%) 

TOTAL 

(%) 

Empresários - Atendimento 

dos Vendedores e atendentes 

nos três espaços. 

 

29 9 17 34 11 0 100% 

Consumidores 24 5 27 28 10 7 100% 

Empresários-Ambiente 

Interno Agradável 
3 0 77 14 6 0 

100% 

Consumidores 4 2 76 8 3 8 100% 

Empresários-Mudei meus 

hábitos de consumo após 

conhecer este lugar 
17 3 46 3 20 11 

100% 

Consumidores 10 4 23 8 44 12 100% 

Empresários-Venho aqui 

porque encontro de tudo o que 

preciso inclusive serviços 

diversos 

49 6 23 20 3 0 

100% 

Consumidores 40 5 31 11 7 6 100% 

Empresários-Este ambiente 

me traz status 
0 0 57 3 26 14 

100% 

Consumidores 3 1 26 5 54 11 100% 

Empresários-Os dias e 

horários de funcionamento 

deste lugar me agradam muito 

0 6 74 14 3 3 

100% 

Consumidores 6 1 76 8 2 7 100% 

Empresários-As lojas deste 

lugar possuem uma 

climatização e iluminação 

ideais para mim 

6 0 69 11 6 9 

100% 

Consumidores 2 3 70 11 8 7 100% 

Empresários-Este ambiente 

possui os melhores preços 
60 11 3 14 3 9 

100% 

Consumidores 44 16 7 8 16 8 100% 

Empresários-Prefiro este 

espaço devido às promoções 

oferecidas pelas lojas 

40 3 11 26 6 14 

100% 

Consumidores 45 7 15 10 14 9 100% 

Empresários-Este ambiente é 

seguro contra assaltos e roubos 
0 0 91 0 9 0 

100% 

Consumidores 3 3 64 4 17 9 100% 

Empresários-Os banheiros 

deste espaço (ou das lojas) são 

limpos e agradáveis. Valorizo 

isso 

3 0 69 0 0 11 

100% 

Consumidores 3 2 72 8 5 9 100% 

Empresários-Gosto do 

estacionamento (público ou 

privado) deste espaço: sempre 
6 0 80 0 14 0 

100% 
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Questões 

Centro 

Comercial 

(%) 

Bairro 

Brasil 

(%) 

Shopping 

Conquist

a Sul (%) 

Todos 

Eles 

(%) 

Nenhum 

Deles (%) 

Não Se 

aplica 

(%) 

TOTAL 

(%) 

encontro vagas e não perco 

tempo 

Consumidores 4 4 64 7 11 10 100% 

Empresários-O ambiente 

interno da loja é bonito e 

requintado: gosto de lugares 

assim 

6 0 66 11 9 9 

100% 

Consumidores 9 3 63 14 3 9 100% 

Empresários-O ambiente é 

bem adaptado e seguro para 

deficientes físicos 

0 0 77 6 9 9 

100% 

Consumidores 2 4 60 8 17 9 100% 

Empresários - Julgo que os 

meus valores são compatíveis 

com os lugares onde consumo. 

Aqui me identifico e realizo. 

23 11 29 14 6 17 

100% 

Consumidores 22 6 12 28 25 8 100% 

Empresários-Gosto de 

consumir neste local porque 

encontro constantemente com 

meus amigos. 

9 6 46 14 6 20 

100% 

Consumidores 16 5 25 21 24 10 100% 

Empresários-A mídia 

(propaganda em rádio, tv, 

internet e outras) interfere 

muito no consumo. Motivo 

este que frequento este 

ambiente 

17 3 17 29 14 20 

100% 

Consumidores 14 5 15 15 41 10 100% 

Empresários-No geral, 

minhas necessidades de 

consumidor são 

PLENAMENTE 

ATENDIDAS neste lugar. 

17 0 40 14 14 14 

100% 

Consumidores 25 6 22 23 17 8 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Respostas em Percentual.       Amostra dos Empresários: 35 ouvintes Legenda:           Empresários 

     Amostra dos Consumidores: 227 ouvintes                      Consumidores 

                  Maiores Percentuais 

            

 

Tabela 29 – Escala correspondente à frequência/periodicidade. 

Espaço Geográfico Escala Correspondente 

Centro Comercial 1 

Bairro Brasil 2 

Shopping Conquista Sul 3  

Todos Eles 4 

Nenhum Deles 5 

Não Se aplica 6 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Assim, os questionamentos sobre satisfação do consumidor no que dizem respeito 

aos atributos abaixo é para se conhecer a (in)satisfação (ou seja, espaço de maior satisfação e 

espaço de menor satisfação) em relação aos espaços de consumo conforme se observa na 

tabela 30 abaixo. Embora constem as três medidas de tendência central (moda, média 

aritmética e mediana) e também as duas medidas de dispersão (desvio padrão e variância), 

será considerada para fins de análise apenas a moda e o desvio padrão, por serem mais 

pertinentes e eficazes para este tipo de pesquisa quantitativa a que nos propomos. As demais 

medidas serão analisadas de forma coadjuvante para confirmar ou refutar os achados da moda 

e desvio padrão.   

Dito isso, os resultados confirmam que, conforme tabelas e análises apresentadas 

logo abaixo, os consumidores tem uma satisfação maior com o Shopping Conquista Sul, 

assim como os empresários e dirigentes também assim o sentem e também percebem o mundo 

do consumo e consumidores. Sandall e Oliveira-Castro Neto (2007, p.6) confirmam esta 

tendência através da seguinte fras: “Os shoppings centers vêm sendo descritos como, cada vez 

mais, o habitat principal dos consumidores, desde a década de noventa, quando então estes 

formatos se multiplicaram por todo o mundo, começando pelas metrópoles dos países 

desenvolvidos, para então gradativamente irem alcançando o interior e as cidades médias. 

 

Tabela 30 – Comparativo entre as Medidas de Tendência Central e Dispersão sob a Perspectiva dos 

Consumidores versus Empresários. 

QUESTÕES 

MÉDIA MEDIANA MODA 
DESVIO 

PADRÃO 
VARIÂNCIA 

Empresários - Atendimento 

dos Vendedores e atendentes 

nos três espaços. 

 

2,9 3 4 1,442 2,081 

 

Consumidores 3,1 3 4 1,501 
2,254 

 

Empresários - Ambiente 

Interno Agradável 
3,2 3 3 0,677 0,459 

 

Consumidores 
3,2 3 3 0,991 

0,982 

 

Empresários - Mudei meus 

hábitos de consumo após 

conhecer este lugar 

3,4 3 3 1,576 2,482 

 

Consumidores 
4,0 5 5 1,478 

2,186 

 

Empresários - Venho aqui 

porque encontro de tudo o que 

preciso inclusive serviços 

diversos 

2,2 2 1 1,330 1,770 

 

Consumidores 
2,6 3 1 1,562 

2,438 

 

Empresários - Este ambiente 

me traz status 
4,0 3 3 1,200 1,440 
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QUESTÕES 

MÉDIA MEDIANA MODA 
DESVIO 

PADRÃO 
VARIÂNCIA 

 

Consumidores 
4,4 5 5 1,168 

1,364 

 

Empresários - Os dias e 

horários de funcionamento 

deste lugar me agradam muito 

3,2 3 3 0,731 0,534 

 

Consumidores 
3,2 3 3 1,005 

1,009 

 

Empresários - As lojas deste 

lugar possuem uma 

climatização e iluminação 

ideais para mim 

3,4 3 3 1,114 1,240 

 

Consumidores 
3,4 3 3 0,986 

0,973 

 

Empresários - Este ambiente 

possui os melhores preços 
2,1 1 1 1,700 2,891 

 

Consumidores 
2,6 2 1 1,805 3,257 

Empresários - Prefiro este 

espaço devido às promoções 

oferecidas pelas lojas 

2,9 3 1 1,871 3,499 

 

Consumidores 
2,6 2 1 1,8 3,241 

Empresários - Este ambiente é 

seguro contra assaltos e roubos 
3,1 3 3 0,568 0,323 

 

Consumidores 
3,5 3 3 1,179 1,39 

Empresários - Os banheiros 

deste espaço (ou das lojas) são 

limpos e agradáveis. Valorizo 

isso 

3,5 3 3 1,146 1,314 

 

Consumidores 
3,4 3 3 1,058 1,12 

Empresários - Gosto do 

estacionamento (público ou 

privado) deste espaço: sempre 

encontro vagas e não perco 

tempo 

3,17 3 3 0,891 0,793 

 

Consumidores 
3,48 3 3 1,176 1,383 

Empresários - O ambiente 

interno da loja é bonito e 

requintado: gosto de lugares 

assim 

3,43 3 3 1,145 1,311 

 

Consumidores 
3,27 3 3 1,184 1,403 

Empresários - O ambiente é 

bem adaptado e seguro para 

deficientes físicos 

3,49 3 3 0,981 0,963 

 

Consumidores 
3,6 3 3 1,153 

1,33 

 

Empresários - Julgo que os 

meus valores são compatíveis 

com os lugares onde consumo. 

Aqui me identifico e realizo. 

3,20 3 3 1,729 2,988 

 

Consumidores 
3,52 4 4 1,625 

2,64 
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QUESTÕES 

MÉDIA MEDIANA MODA 
DESVIO 

PADRÃO 
VARIÂNCIA 

Empresários - Gosto de 

consumir neste local porque 

encontro constantemente com 

meus amigos. 

3,63 3 3 1,497 2,240 

 

Consumidores 
3,62 4 3 1,542 

2,378 

 

Empresários - A mídia 

(propaganda em rádio, tv, 

internet e outras) interfere 

muito no consumo. Motivo este 

que frequento este ambiente 

3,8 4 4 1,677 2,812 

Consumidores 
3,92 5 5 

1,558 

 

2,427 

 

Empresários - No geral, 

minhas necessidades de 

consumidor são 

PLENAMENTE ATENDIDAS 

neste lugar. 

3,51 3 3 1,579 2,492 

 

Consumidores 
3,23 

 
3 1 1,614 

2,605 

 

MÉDIA GERAL DE 

SATISFAÇÃO 

EMPRESÁRIOS 

3,22 3,176 2,5 0,650 0,423 

MÉDIA GERAL DE 

SATISFAÇÃO 

CONSUMIDOREES 

3,4265 3,381 3,29 0,82341 0,678 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Os Valores mínimos e máximos são respectivamente 1 e 6. 

Amostra dos Empresários: 35 ouvintes                            Legenda:          Empresário   Amostra dos 

Consumidores: 227 ouvintes                                                                                      Consumidores 

             Maiores Percentuais   
 

 

Neste sentido, considerando que a pesquisa está sendo analisada com base nos dois 

instrumentos (um para empresários e outro para consumidores) torna-se necessário – a 

exemplo das demais questões que serão analisadas logo á frente – conhecer a confiabilidade 

das escalas, a fim de obter resultados com margens fidedignas. O índice de confiabilidade das 

medidas proposta no presente estudo foi medido com base no Alpha de Cronbach, que foi 

obtido no programa SPSS (passos: Análise-scales Reliability Statistics - Cronbach's Alpha).  

Considerando que o Alpha de cronbach ideal, segundo a literatura pertinente, varia 

entre 0,70 - 0,90, foram analisadas os 18 itens que compõem a escala de satisfação proposta 

por Oliver e Desarbo (1988) e Oliver e Swan (1989) para com os três espaço do consumo, 

sendo dois do mercado tradicional (bairro Brasil e Centro Comercial) e outro localizado no 

bairro Felícia, o Shopping Conquista Sul. Assim, as questões inerentes à satisfação do 

consumidor respondidas pelos consumidores nestes três espaços geográficos apresenta um 

índice ótimo de confiabilidade, com um alpha de 0,833 para o estudo das variáveis satisfação 



495 

 

(18/227). Já a mesma escala respondida pelos empresários, apresentou um valor ainda mais 

confiável, com alpha de 0,743, vindo o pesquisador a afirmar que tais achados são 

significativamente importantes para afirmar que: O Shopping Conquista Sul de Vitória da 

Conquista é o espaço com maiores índices de satisfação, sendo preferido por nove entre os 18 

itens pesquisados entre os consumidores. Já o Centro comercial, teve a preferência em três 

itens e os demais foram para todos eles, nenhum e não se aplica. Para a avaliação dos 

Empresários, o Shopping teve a preferência em 13 itens, enquanto que os cinco restantes 

foram para todos eles, nenhum deles e não se aplica. 

Oliver (1996) considera que a mensuração da satisfação do consumidor através da 

análise do desempenho do produto ou serviço tem suas vantagens (mediante o diagnóstico, 

avaliar as causas\atributos e os níveis de (in)satisfação) e desvantagens (análise de 

desempenho não explicar o porquê de determinado atributo ser um problema ou um benefício 

para o consumidor). Dito isso, a abordagem comportamental está baseada em aspectos de 

comportamento futuro de compras repetidas, quantidade e frequência de compras e mudanças 

de marcas ao longo do tempo Já a abordagem atitudinal enfatiza o papel de aspectos 

cognitivos e afetivos na formação da lealdade e reflete as ações do consumidor, envolvendo a 

medida da compra passada de uma marca ou um conjunto de marca e/ou ainda uma 

probabilidade futura de comprar em função de comportamento de compras passadas 

(OLIVER, 1999). Assim, os atributos de satisfação são examinados individualmente no preste 

estudo: 

Atendimento dos Vendedores e atendentes nos três espaços – De 100% da amostra 

coletada, 28% dos consumidores elegeram os três espaços como satisfatórios com relação ao 

atributo atendimento dos vendedores e atendentes, conforme moda número 4. Entretanto, 

percebe-se na tabela 31 que este escore está muito próximo de 27% da avaliação quanto ao 

Shopping Conquista Sul e 24% quanto ao Centro Comercial contra apenas 5% do bairro 

Brasil. Como não foi facultado ao entrevistado marcar dois espaços, se pode afirmar que o 

consumidor está satisfeito com o atendimento do Shopping Conquista Sul e Centro 

Comercial. A média e mediana apontam 3,1 e 3 para as escalas, mostrando uma maior 

tendência para a satisfação com o Shopping Conquista Sul, embora não seja estatisticamente 

significativo. O desvio padrão não apresenta um bom índice. Pode-se constatar também que 

os empresários acertaram nas três medidas de centro, ou seja, a amostra dos 35 ouvidos 

mostrou-se uma percepção alinhada quanto aos consumidores. A maior insatisfação percebida 

pelos consumidores foi o bairro Brasil, com somente 5%. Tal achado foi também percebido 

pelos empresários que apresentou um escore de 9%. 
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Ambiente Interno Agradável – Por unanimidade – Todos as medidas de tendência central, 

ou seja, média aritmética (3,2 para os dois grupos), mediana (3) e moda (3) indicam que o 

Shopping Conquista Sul apresenta o maior índice de satisfação para este questionamento com 

76% dos respondentes, ou seja, mais de 2/3 da amostra se posicionou mais satisfeito com o 

Shopping em relação à agradabilidade do espaço. Este atributo da escala se apresenta como 

um excelente preditor de satisfação em favor do novo formato do varejo, podendo ser 

comprovado pelo pequeno desvio padrão em relação á média (0,677 por parte dos 

empresários e 0,991 por parte dos consumidores). Coincidentemente, todas as medidas foram 

iguais entre o grupo dos consumidores e empresários. Novamente, o maior índice de 

insatisfação foi com o bairro Brasil com apenas 2% dos consumidores. Já do ponto de vista 

dos empresários, todos eles acreditaram que nenhum consumidor elegeria o bairro Brasil nesta 

matéria como ambiente agradável. 

Mudei meus hábitos de consumo após conhecer este lugar – No concernente aos 227 

consumidores ouvidos, a moda indica que 44% dos consumidores não tiveram seus hábitos de 

consumo mudado por nenhum dos ambientes, sendo que a maioria afirmou que nenhum dos 

espaços citados interviram ou modificaram seu hábito de consumo”. Esta percepção foi 

confirmada também pela mediana. O segundo maior score foi para o shopping que apresentou 

23 p.p. O desvio padrão e variância não apresentam bons scores. 

Já o grupo dos Empresários sugere que a sua percepção quanto ao formato em que melhor 

atende à mudança de hábitos por parte dos consumidores foi o Shopping Conquista Sul 

indicado como melhor preditor na moda (3) mediana (3) média aritmética (3,4). Novamente, o 

bairro Brasil apresentou os menores escores quanto à percepção dos consumidores (4%) e 

também dos empresários (3%). O desvio padrão e variância não apresentam bons scores. 

Venho aqui porque encontro de tudo o que preciso inclusive serviços diversos – O espaço 

e formato do varejo que foi avaliado tanto pelos empresários como consumidores em que se 

sente agraciado pela totalidade dos produtos e serviços é o centro da cidade, com percentuais 

de 40% (consumidores) e 49% (empresários), portanto, excelentes medidas. Novamente, o 

bairro Brasil apresentou os menores escores quanto à percepção dos consumidores (5%) e 

também dos empresários (6%). O desvio padrão e variância não apresentam bons scores. 

Este ambiente me traz status – Do ponto de vista dos consumidores, nenhum destes 

ambientes traz status no consumo, podendo se confirmar tal achado pelas medidas de mediana 

(5) e moda (5) e pelos percentual de 54% (portanto mais da metade). Em segundo lugar, 

aparece o Shopping com 26%, que, também sob o ponto de vista dos empresários, seria o 

formato que eles imaginam que traria mais status para o consumidor (ver e ser visto), 
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confirmado isso pelo percentual de 57%, pela moda (3) e mediana (3). Mais uma vez, o 

ambiente que apresenta a maior insatisfação dos consumidores é o bairro Brasil, com apenas 

1% dos consumidores o elegendo com autor de status e 0%%, ou seja, nenhum empresário 

teve a convicção da percepção dos consumidores para este espaço. O desvio padrão e 

variância não apresentam bons scores. 

Os dias e horários de funcionamento deste lugar me agradam muito – Em todas as 

medidas de tendência central analisadas, quer por parte dos empresários, quer por parte dos 

consumidores, o formato do Shopping Center apresenta os melhores dias e horários de 

funcionamento, o que legitima que os finais de semana, feriados e atendimento noturno 

atendem às demandas dos consumidores, sendo que a moda, mediana e a média aritmética 

apresentaram o mesmo score (3). Os percentuais também foram expressivos, sendo que 76% 

dos consumidores elegeram o Shopping como o melhor espaço para se consumir e semelhante 

score (74%) por partes dos empresários concordaram. O Desvio padrão para o grupo dos 

empresários foi de 0,731 o que aponta esta variável como excelente preditor de satisfação, 

enquanto para os consumidores foi de 1,005, sendo considerado um bom índice. Já quanto aos 

piores percentuais quanto à satisfação com os horários, os empresários entendem que os 

horários do bairro Brasil são melhores que os do centro, isso porque aos domingos pela 

manhã a maior parte das lojas do lado oeste (bairro Brasil) é aberta, devido à Feirinha que 

acontece ali há muitos anos. O mesmo grupo de empresários considerou o Centro como 

portador do pior horário. Nesta questão, em tese, considerando a abertura do comércio do 

bairro Brasil aos domingos, parece ter havido um certo “desconhecimento” por parte dos 

consumidores que responderam ao questionário. 

As lojas deste lugar possuem uma climatização e iluminação ideais para mim – 

Conforme sugere a questão anterior, mais de 2/3 dos consumidores (70%) e 69% dos 

empresários e em todas as medidas de tendência central analisadas, quer por parte dos 

empresários e consumidores, o formato do Shopping Center apresenta os melhor espaço para 

iluminação e climatização para os consumidores, o que legitima que o espaço interno do 

shopping com ar condicionado e iluminação natural e artificial atendem às demandas, 

expectativas e necessidades dos consumidores, inclusive a média, moda e média aritmética 

apresentaram o mesmo score (3,3 e 3,4). Mais uma vez, o ambiente que apresenta a maior 

insatisfação dos consumidores é o bairro Brasil, com apenas 3% dos respondentes o avaliando 

como satisfeitos e 0% dos empresários percebendo como o ambiente das lojas com grau 

insatisfatório. 
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O Desvio padrão para o grupo dos consumidores foi de 0,986 o que aponta esta variável como 

bom preditor de satisfação para os novos formatos do varejo. Para os empresários, não foi tão 

bom índice, com 1,114. 

Um questionamento feito aos dirigentes em relação aos atributos de satisfação dos 

consumidores para com o Shopping foi: Possuir praças de alimentação, entretenimento, 

climatização e conforto (cinemas, parque infantil) se converte em maiores atrativos para 

consumir produtos diversos no Shopping Conquista Sul? Respondente A: “Sem dúvida estes 

são grandes atrativos, aliados a maiores opções de horários de funcionamento, se incluído 

domingos e feriados”.  Já o respondente L afirma: “Hoje é a única atração no ramo de 

entretenimento em Conquista. Como a cidade é carente de entretenimento (o poder público 

não investe nesse sentido), principalmente os adolescentes e crianças têm como única opção o 

cinema, o parque e a praça de alimentação do Shopping Conquista Sul”. 

Este ambiente possui os melhores preços – Mais da metade dos lojistas e quase a metade 

dos consumidores (44%) afirmaram que o centro da cidade pratica os melhores preços em 

produtos e serviços. Paradoxalmente, todos percebem o shopping como o praticante dos 

maiores preços entre os três espaços. Tal achado pode ser comprovado nas tabelas x e x com a 

medida da “moda”. Já a mediana e média não apresentam este mesmo resultado. As medidas 

de dispersão não sugerem bons achados. O bairro Brasil aparece como intermediário entre 

estes dois espaços no que se refere ao atributo preço. 

É importante ressaltar que, do ponto de vista do aparelho ofertante, os custos devem ser 

contemplados na formação de preços. Nesse sentido, o lojista de shopping precisa agregar 

valor a seus produtos e serviços e focar em um cliente cuja sensibilidade à variação de preço 

seja menor, visto que, por terem altos custos operacionais, necessário se faz repassar os custos 

para o produto final. Os custos embutidos são cobrados por M
2
: locação, condomínio e 

participação em propaganda e publicidade. Assim, quanto maior o ponto e mais bem 

localizado, maior será o custo mensal.  O cliente de shopping Center costuma se dispor a 

pagar mais, desde que receba maior comodidade, segurança e que  a experiência de compra 

seja diferenciada (MARINHO, 2015). E isso de fato pode ser percebido não somente através 

das pesquisas empíricas como também na literatura pertinente. Na entrevista semiestruturada 

o Superintendente do Shopping, Cesar Zolin (2016) afirma: 

 

O shopping Center na essência é um empreendimento eminentemente imobiliário, 

objetivando receitas de locação. Assim, o locatório necessita de resultados 

financeiros de negócios e varejo. Dito isso, o trabalho de gestão do shopping tem a 

finalidade de atender ao varejo e também às questões imobiliárias dos proprietários. 

No Shopping conquista sul, todas as lojas são locadas (nenhuma loja foi vendida) e 
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os custos são com locação, condomínio e participação em propaganda e publicidade. 

Então o empreendimento precisa ter resultados para trazer resultados para os 

locatários, a fim que novos empreendedores venham para o shopping e assim, 

aumentarmos o número de lojas e espaços através da expansão. Agora mesmo serão 

reinvestidos 2 milhões de reais, trazendo operações de serviços. 
O preço dos bens e serviços em geral é muito importante, principalmente para as 

classes mais baixas (D e E), entretanto parece ser camuflada por inúmeros significados 

emocionais como status, símbolos, exclusividade e diversas outras preocupações, 

principalmente nas classes A, B e C, que, muitas vezes preterem os preços a outras variáveis. 

Adicionalmente a isso, (PORTER, 2005) acrescenta o pressuposto de que a vantagem 

competitiva pode se dar de duas formas: pelo menor preço (low coast) ou diferenciação 

(diferentiattion). Assim, não somente no Shopping Conquista Sul como em outros espaços, a 

localização do imóvel e seu custo com locação, assim como os serviços nele oferecidos, 

oneram o custo que é repassado para o preço final. Neste sentido, é preciso oferecer vantagens 

e diferenciais para justificar a cobrança do valor.  

Prefiro este espaço devido às promoções oferecidas pelas lojas – O cenário no concernente 

às promoções indica que o espaço que melhor pratica esta estratégia em seus preços e 

estoques é o Centro comercial, na perspectiva dos consumidores e também na percepção dos 

empresários. Assim como a questão anterior com quase a metade dos percentuais (40% para 

os empresários e 45% para os consumidores). As demais medidas (média e mediana) não 

apresentam os mesmo resultados (e nem obrigatório e conclusivo também o seria). As 

medidas de dispersão não sugerem bons achados 

Este ambiente é seguro contra assaltos e roubos – Esta variável é sem dúvida a maior 

preditora de satisfação para com o shopping, com 91% e 64% das escolhas para o Shopping 

Conquista Sul. Os scores para o centro comercial e Bairro Brasil são exatamente iguais (0% e 

3% para ambos) sendo  pífios para o grupo dos empresários e consumidores. A moda, 

mediana e a média também confirmam esta tendência apontando o Shopping como a maior 

satisfação no atributo segurança.  A moda, mediana e a média (em torno de 3) também 

confirmam esta tendência. O desvio padrão e variância apresentam excelentes escores para o 

grupo dos empresários foi 0,568 e 0,323 respectivamente, sendo os melhores índices para esta 

escala. Este assunto de segurança pública é uma polêmica e está na pauta das discussões da 

violência urbana. 

Os banheiros deste espaço (ou das lojas) são limpos e agradáveis, valorizo isso – Assim 

como na questão anterior,  esta variável é também uma das  boas preditoras de satisfação para 

com o shopping, com  69% da percepção dos empresários e 72% das escolhas dos 

consumidores para com o Shopping Conquista Sul. A exemplo da questão anterior, A moda e 
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mediana são exatamente as mesmas para os dois grupos pesquisados, confirmando as 

respostas e a média também confirma esta tendência apontando o Shopping como a maior 

satisfação no atributo higiene. Entende-se que os banheiros coletivos do Shopping Conquista 

Sul são satisfatórios, embora coletivos e tanto os banheiros públicos como os banheiros dos 

interiores das lojas do mercado tradicional são indesejáveis, apresentando insatisfação por 

conta dos consumidores (com pior desempenho ainda para as lojas do bairro Brasil) A moda, 

mediana e a média (em torno de 3) O desvio padrão e variância apresentam razoáveis escores 

para o grupo os dois grupos.  

Gosto do estacionamento (público ou privado) deste espaço: sempre encontro vagas e 

não perco tempo – Assim como nas duas questões anteriores, esta variável é também uma 

das maiores e melhores preditoras de satisfação para com o shopping, principalmente nas 

respostas colhidas entre os empresários. Os scores para o centro comercial e Bairro Brasil 

estão bem insignificantes para o grupo dos empresários e consumidores, com pior 

desempenho ainda para o bairro Brasil na perspectiva dos empresários, mantendo empatado 

quanto aos consumidores. A moda (3), mediana(3) e a média aritmética (3,47 e 3,17 para 

consumidores e empresários, respectivamente) também confirmam esta tendência. O desvio 

padrão e variância apresentam excelentes escores para o grupo dos empresários, com desvio 

padrão de 0,891 e variância de 0,793 para o grupo dos empresários. A médias aritmética para 

o grupo dos consumidores está em 3,17 o que reforça – ainda mais – esta questão como 

bastante significativa para o grupo dos empresários. O desvio padrão e variância não indicam 

bons achados para o grupo dos consumidores não. 

O ambiente interno da loja é bonito e requintado: gosto de lugares assim –  Conforme 

sugere algumas  questões anteriores, em todas as medidas de tendência central analisadas, 

quer por parte dos empresários ou consumidores, o formato do Shopping Center apresenta os 

melhor espaço para ambiente bonito e requintado para os dois grupos com percentuais muito 

semelhantes (66% empresários e 63% consumidores), o que legitima que  o ambiente  interno 

das lojas do shopping é agradável, bonito, requintado e atende às demandas e gostos  dos 

consumidores, inclusive a média aritmética apresentou o escores bem próximos (3,43 e 3,27), 

já a moda e mediana apresentaram o score 3. O Desvio padrão não indicou resultados 

apreciativos. 

O ambiente é bem adaptado e seguro para deficientes físicos – Idem para a questão 

anterior. OU seja, a análise é compatível, já que os escores são bastante semelhantes, com um 

percentual ainda maior entre os empresários (77%). Já o desvio padrão para o grupo dos 
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consumidores não apresentou um bom índice, entretanto, para o grupo dos empresários 

apresentou um score de 0,981, portanto bem próximo à média. 

Julgo que os meus valores são compatíveis com os lugares onde consumo. Aqui me 

identifico e realizo – Conforme sugere algumas questões anteriores nas medidas de tendência 

central analisadas, como moda e mediana, afirmam que os consumidores não demonstram 

quaisquer afinidades com os formatos do varejo apresentados, visto que as respostas pontuam 

28 p.p para a alternativa “todos eles”  e 25% para nenhum deles. Vindo a seguir o centro 

comercial como uma possível tendência de identidade, mas, um achado muito inusitado foi 

saber que não há compatibilidade e identidade com o formato do Shopping Sul, conforme 

escores encontrados nos 227 consumidores ouvidos na pesquisa. Já entre os 35 empresários, 

moda e mediana apresentaram o valor 3 e a média aritmética apresentou o escores de 3,2 

indicando tendências muito próximas de que os empresários acreditavam existir um vínculo 

maior entre os consumidores com o shopping. Entretanto, analisando as respostas dos 

empresários, conclui que eles imaginam que os valores dos consumidores são compatíveis 

com o ambiente modernizado do Shopping, uma vez que o percentual foi de 29%, contra o 

segundo maior que foi 23 p.p para o centro. Já na percepção dos consumidores, 28% não sente 

qualquer compatibilidade entre o self e o espaço, mas, se percebem mais afins com as lojas do 

centro da cidade. Entre as leituras e pesquisas realizadas, este resultado foi inusitado, pois se 

acreditava na identidade e afinidade dos moradores do bairro Brasil com o próprio bairro. 

Entretanto, a amostra para os moradores do bairro Brasil foi relativamente baixa, podendo ter 

impactado nos resultados. O Desvio padrão não indicou resultados apreciativos. 

 Westbrook e Oliver (1991) apontam o papel ativo das emoções como sendo um dos mais 

importantes durante as experiências de consumo. 

Seguindo a indicação de Bagozzi, Gürhan-Canli e Priester (2002 apud AYROSA; BARROS, 

2007, p. 2) apontam que existe uma forte influência entre o fenômeno emocional no consumo 

a partir de suas bases sociais, e afirmam:” Mesmo que a experiência da emoção seja privada 

ao indivíduo, suas causas partem de interpretações ou respostas advindas do grupo social no 

qual o indivíduo se insere”, como as “diversas tribos, guetos e clãs” e mesmo entre as 

variáveis pessoais como renda, bairro de residência nível de escolaridade, dentre outros. 

Gosto de consumir neste local porque encontro constantemente com meus amigos – As 

medidas referentes a média, moda e mediana sugerem que o ambiente social do shopping é 

mais propício a encontro entre amigos, fortalecendo os vínculos de amizade, com um score 

bem maior por parte dos empresários (46%) que dos consumidores (25%). Entretanto, os 

scores se inclinam levemente para uma análise dos consumidores em que eles também 
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percebem os demais espaços para encontro de bate – papos, uma vez que os escores estão 

mais aproximados. Inexplicavelmente, este resultado é incompatível com as leituras e 

pesquisas envolvendo as relações interpessoais existentes no bairro Brasil (contudo, acredita-

se que a abaixa amostra dos moradores naquele bairro pode ter puxado para baixo os 

resultados deste atributo). 

A mídia (propaganda em rádio, tv, internet e outras) interfere muito no consumo. 

Motivo este que frequento este ambiente – Esta questão em pouco contribui para a 

pesquisa, sendo, portanto inconclusiva, uma vez que o grupo dos respondentes dos 

consumidores sugerem a propaganda não interfere em suas escolhas quanto ao consumo com 

41% das respostas. Já o grupo dos empresários entende que todos os três espaços divulgam 

suas marcas na mídia (com 29% das respostas) e esta interfere no consumo. A média e 

mediana, juntamente com o desvio padrão e variância nada sugerem. 

Alguns atributos desta escala foram questionadas na entrevista semiestruturada entre 

os dirigentes, dentre elas: Você acredita que a mídia em geral (TV, rádio, internet e 

outros) interfere nas escolhas dos consumidores quanto ao local de consumo? (por 

exemplo, shopping Conquista Sul, Comércio do bairro Brasil e comércio do Centro da 

cidade). 

 

ENTREVISTADO B: As mídias tem entre seus efeitos, o de direcionamento ao 

consumidor. Pode influenciar se este consumidor for atraído/direcionado por uma 

oferta de produto ou serviço de seu interesse específico. A mídia voluntária é 

dividida entre o centro comercial e o shopping. Por exemplo, as redes sociais e blogs 

tem tido uma participação muito grande nas questões do shopping. O que determina 

a mídia voluntária são as pautas e entrevistas. Utiliza-se muito o espaço do shopping 

para os cenários. A TV procura muito o shopping para abordar entrevistas e pautas, 

mostrando muito a ornamentação do Natal, das liquidações e promoções. Os laços 

mais estreitados do Shopping para com o Festival de Inverno aproxima a televisão, 

mesmo porque a loja oficial do FIB está no shopping. O shopping trabalha com 

oportunidades, mas tem um calendário de publicidade e promoção. O Shopping 

possui uma agência para divulgar seus produtos e serviços, muito presente no face 

book, twitter com interatividade direciona mediante as verbas arrecadadas, 

distribuindo durante os meses e datas do calendário planejado. 

C: A mídia e o apelo comercial, chamadas, outdoor, tv etc. Quem investe em sua 

marca ou sua loja tem mais chances de vender mais. O shopping mesmo investe 

coletivamente e tem uma repercussão maior. Mas, às vezes as muitas informações  

atrapalha o consumidor. 

D: A propaganda interfere muito no local e na loja de consumo, mas muita diferença 

e as pessoas sentem-se bem em consumir ao ver e lembrar o nome da loja. 

E: Hoje em dia se uma loja não tem rede social ela pode perder uma grande fatia do 

mercado.  

F: Sim, a mídia tem grande poder de influencia sobre a população. 

L: Não acho que hoje exista em Vitória da Conquista um marketing forte (nem da 

CDL, nem do Shopping Conquista Sul) que interfira nas escolhas do consumidor. 

Hoje o marketing fica a cargo de cada comerciante que busca individualmente o 

próprio consumidor. 

M: Acredito que sim, o consumidor busca sempre informação e usa os meios de 

comunicação para buscar essas informações. Com certeza a mídia de modo geral 
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para o micro empresário tem o custo muito alto, porém existem maneiras gratuitas 

através das redes sociais para esta divulgação dos produtos.  

P: A mídia tem um impacto e um poder muito importante. O apelo da mídia tá 

muito voltado para o centro comercial, até mesmo a mídia voluntária por parte da 

reportagem e matérias da Tv sudoeste. Utiliza muito o centro e bairro brasil. Já em 

salvador, as entrevistas e matérias são sempre feitas no shopping devido á própria 

penetração e poder, em conquista é mais no centro e é mais a realidade local e 

impactará muito mais, culturalmente falando também.  

 

Contrariando as percepções dos consumidores quanto à interferência da mídia no 

consumo e no ambiente de consumo, Honkanen, Olsen e Verplanken (2005) citados por 

Lacerda (2002), apontam que as campanhas mercadológicas (promoções no local de venda, 

propaganda e publicidade, dentre outros) frequentemente são direcionadas para alterar 

comportamentos por meio de mudança de atitudes, utilizando-se, para isso, comunicação 

persuasiva em veículos da mídia escrita e eletrônica. Kotler (2000) não somente afirma a 

respeito da capacidade de intervenção e influência da mídia escrita e eletrônica, como destaca 

a participação dos meios de propaganda e publicidade como sendo o mais importante entre o 

mix, composto de marketing ou 4 p’s (preço, praça, propaganda e produto), impactando 

diretamente no consumo e nas escolhas dos consumidores, até mesmo de maneira subliminar. 

Assim, a propaganda ocupa um papel central na sociedade de consumo, pois é através 

dela que os consumidores tomam  ciência e conhecimento das características, vantagens e 

benefícios dos produtos. Assim, o poder da propaganda pode criar desejos, mudar, moldar as 

necessidades e vontades do consumidor, tencionando aumentar o máximo possível a demanda 

por bens não essenciais, que, de outra modo não seriam adquiridos e, portanto, não teriam 

sido produzidos pela indústria, afirma Kotler (2007). 

Mas, existe os efeitos colaterais da propaganda. A legislação relacionada à 

publicidade é insuficiente para disciplinar a proteção dos consumidores, a não ser que se trate 

por consumo abusivo (como por exemplo, relacionada às crianças) ou ilegal (produtos 

proibidos de consumo, como drogas), visto que a todo momento se vê e ouve propagandas 

enganosas ou abusivas em veículos comunicação de massa como a TV, o rádio e a internet, 

ficando normatização sem vinculação a cargo das associações e conselhos privados, o que se 

percebe uma certa omissão do estado nestas questões. 

Neste sentido, observa-se que o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor de 

8.078 de 1990 somente proíbe as publicidades enganosas e abusiva ao dispor o seguinte: 

 

Art. 37 - É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.  

§ 1º - É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por 

omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 
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características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer 

outros dados sobre produtos e serviços. 

 

Assim sendo, percebe-se constantemente nos canais abertos e fechados de TV, a 

presença de forma mais intensa das publicidades subliminares inseridas em filmes, novelas e 

mesmo em propagandas institucionais, uma vez que estão abrigadas diante das lacunas legais. 

Se considerarmos que um filme gera 24 imagens estáticas (tipo fotografia) por segundo e 

durante a exibição apareça alguns clicks de imagem para persuasão, se caracteriza por fortes 

apelos a consumidores, induzindo-os a comprar, principalmente se possuírem problemas 

neurológicos, comportamentais ou cognitivos, trazendo transtornos a si e às suas famílias. 

No geral, minhas necessidades de consumidor são PLENAMENTE ATENDIDAS 

neste lugar – Nesta questão de caráter mais ampla, o que sugere uma avaliação ou um resumo 

de todas as outras questões. Assim, a moda, ou seja, o espaço que mais gera satisfação para os 

consumidores é o Centro Comercial com 25%, enquanto que o shopping apresenta 22% e a 

alternativa todas elas, com 23%. Assim, estes valores não são estatisticamente significativos, 

uma vez que os percentuais estão bastante parecidos. Já na percepção dos empresários o 

shopping apresenta o maior percentual de satisfação, com 40%, estando em segundo lugar o 

Centro comercial e, por fim, os demais escores muito embolado  entre eles com 17%.  Já a 

média e mediana indicam também o shopping como espaço de maior satisfação, com médias 

crescendo em direção à resposta “todas Elas”. O desvio padrão e variância nada sugerem. 

Quanto à Média Geral de Satisfação entre os Empresários de todos os atributos 

desta escala e fazendo um estudo de todas as questões referentes à maneira como os 

empresários enxergam a satisfação do consumidor, com scores de 0,650 para desvio padrão e 

0,423 para variância, portanto altamente significativos, conclui que o shopping apresenta os 

maiores scores de satisfação (sob a perspectiva dos empresários) com  escores de: 2,5 (moda) 

3,22 para a média; 3,17  para a mediana. Assim, o Shopping aparece como espaço de maior 

satisfação entre os três pesquisados. 

Já no que diz respeito à Média Geral de Satisfação Percebida pelos 

Consumidores, os escores são muito parecidos, o que demonstra uma boa percepção de como 

os empresários “enxergam” os consumidores.  Os escores foram: 3,29 para a moda (próximo 

do shopping); 3,38 para mediana e 3,42 para a média aritmética, cofirmando os valores 

centrais compatíveis com o novo modelo do varejo, o shopping Center, conforme tabela 30 

acima. De igual maneira, na tabela 31 poderá ser visualizada a avaliação dos dirigentes 

segundo os atributos de satisfação e também os três espaços estudados:  
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Tabela 31 – Avaliação dos Dirigentes da CDL e Shopping Conquista Sul  com escores de  0 a 10 no concernente 

à sua percepção quanto ao grau de satisfação e contentamento dos consumidores em geral em relação aos três 

espaços. 

Entrevistado  Comércio do 

Centro da cidade 

Shopping 

Conquista Sul 

Comércio do 

bairro Brasil 

A 8,5 9,0 8,0 

B 8,0 7,0 5,5 

C 7,0 8,0 7,0 

D 8,0 8,0 8,5 

E 9,0 8,0 7,0 

F 7,0 2,0 5,0 

M 8,0  8,5 9,0  

Total 55,5 50,5 50 

Média Aritmética 7,9 7,2 7,1 

Moda 8,0 8,0 7,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Também poderá ser encontrado na tabela 31 os escores em que se mensuram a 

Avaliação dos Dirigentes (nota de 0 a 10 quanto aos atributos de como o consumidor se 

sente satisfeito em consumir nos três espaços geográficos: Shopping Conquista Sul, lojas do 

centro da cidade e Bairro Brasil. Se trata de uma percepção e avaliação que os consumidores 

fazem dos ambientes comerciais. 

Legenda Utilizada: 

0 a 2 – Muito insatisfeito (MI)         4,1 a 6 Nem satisfeito Nem Insatisfeito (NSNI)            

2,1 a 4 – Insatisfeito (I)                    6,1 a 8 Satisfeito(S)       8,1 a 10 – Muito Satisfeito (MS)          

Dito isso, a média aritmética entre a percepção dos dirigentes quanto à satisfação dos 

consumidores nos três espaços teve o Centro Comercial com a maior média de satisfação com 

o escore bruto de 55,5 pontos (média de 7,9 e moda 8,0); Shopping Conquista Sul com um 

score bruto de 50,5 (média de 7,2 e moda 8,0) e, por fim, cofirmando a menor insatisfação 

entre todos os atributos avaliados pelos consumidores, empresários e agora dirigentes com um 

score bruto de 50,0, média de 7,1 e moda 7,0. Assim, no concernente à legenda utilizada, os 

dirigentes estão satisfeitos – de um modo geral – com os três espaços.  

 

Tabela 32 – Escala correspondente à frequência/periodicidade. 

Espaço Geográfico Escala Correspondente 

Centro Comercial 1 

Bairro Brasil 2 

Shopping Conquista Sul 3 

Todos Eles 4 

Nenhum Deles 5 

Não Se aplica 6 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Tabela 33 – Medidas de Tendência Central e Dispersão sobre a Satisfação do Consumidor: 2016. 

MEDIDAS 
Atendime

nto 

Ambiente 

Agradável 
Hábitos 

Encontro 

de Tudo 
Status 

Dias e 

Horário 

Climatiza

ção 

Média 3,14 3,28 4,07 2,59 4,4 3,2 3,39 

Mediana 3 3 5 3 5 3 3 

Moda 4 3 5 1 5 3 3 

Desvio Padrão 1,501 0,991 1,478 1,562 1,168 1,005 0,986 

Variância 2,254 0,982 2,186 2,438 1,364 1,009 0,973 

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 

Máximo 6 6 6 6 6 6 6 

MEDIDAS 

 

Promoçõ

es 
Assaltos Mendigos Banheiro 

Estaciona

mento 
Requinte  

Média 2,67 3,56 4,27 3,37 3,48 3,27  

Mediana 2 3 5 3 3 3  

Moda 1 3 5 3 3 3  

Desvio Padrão 1,8 1,179 1,267 1,058 1,176 1,184  

Variância 3,241 1,39 1,604 1,12 1,383 1,403  

Mínimo 1 1 1 1 1 1  

Máximo 6 6 6 6 6 6  

MEDIDAS 

 
Conforto Deficientes Horários Valores Amigos Mídia  

Média 3,55 3,6 3,23 3,52 3,62 3,92  

Mediana 3 3 3 4 4 5  

Moda 3 3 3 4 3 5  

Desvio Padrão 1,209 1,153 1,29 1,625 1,542 1,558  

Variância 1,461 1,33 1,664 2,64 2,378 2,427  

Mínimo 1 1 1 1 1 1  

Máximo 6 6 6 6 6 6  

        Fonte: Pesquisa de Campo, 16. 

        N= 227 Casos - Na Perspectiva do Consumidor 

        Estatística por Questão 

 

Por fim e em resumo, para o grupo dos consumidores respondentes, os scores são 

muito parecidos daqueles obtidos com a pesquisa entre os empresários, o que demonstra uma 

boa percepção de como os estes “enxergam” os consumidores.  Os escores obtidos na 

pesquisa entre os consumidores foram: 3,29 para a moda; 3,38 para mediana e 3,42 para a 

média aritmética, (portanto, medidas próximas do shopping, cujo indicador é 3, conforme 

figura x logo abaixo) cofirmando os valores centrais compatíveis com a maior satisfação 

pelo novo formato do varejo, ou seja, o shopping Center. Assim, se confirma a hipótese de 

que a satisfação do consumidor é mais elevada com este novo modelo do varejo, entretanto, 

não significa que este resultado se repercute em uma maior visitação (frequência) daquele 

espaço em menores espaços de tempo, conforme análise feita neste mesmo capítulo. 

Quanto aos empresários, no geral, foram perspicazes em perceber empiricamente as 

tendências, sentimentos e satisfações/insatisfações dos consumidores para com os três espaços 

estudados, ou seja, Shopping Conquista Sul, Centro Comercial e bairro Brasil uma vez que 
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além de conhecerem e perceberem o comportamento dos consumidores, também consomem 

no mercado. Na maioria quase que absoluta dos casos as respostas foram compatíveis 

entre aquelas dadas pelos consumidores e aquelas apontadas pelos empresários que, “se 

colocaram na posição de consumidor” para avaliar os questionamentos. Assim, extraindo-se a 

Tirando-se a média geral de todos os atributos desta escala e fazendo um estudo de todas as 

questões referentes à maneira como os empresários enxergam a satisfação do consumidor, 

com escores de 0,650 para desvio padrão e 0,423 para variância, portanto altamente 

significativos, conclui que o shopping também apresenta os maiores scores de satisfação 

(sob a perspectiva dos empresários) com escores de: 2,5 (moda) 3,22 para a média; 3,17  

para a mediana. Assim, o Shopping também aparece como espaço de maior satisfação 

entre os três pesquisados. 

Outra certeza latente e confirmada pelos respondentes é que o bairro Brasil é o 

espaço de menor satisfação entre os três pesquisados, apresentando quase na totalidade 

dos atributos, um quantitativo muito pequeno de consumidores que o avaliam 

positivamente, conforme se pode comprovar pelos percentuais, pelas medidas de tendência 

central (moda, mediana e média aritmética) e também pelas medidas de dispersão. 

Com relação à percepção dos dirigentes no que concerne a satisfação dos 

consumidores nos três espaços teve o Centro Comercial com uma ligeira tendência entre o 

mais bem quisto entre os espaços, com maiores indicadores, vindo em segundo lugar o 

Shopping Conquista Sul e, por último o bairro Brasil com a maior insatisfação entre todos os 

atributos avaliados pelos consumidores, empresários e agora entre os sete dirigentes que 

responderam a pesquisa.  

 

Tabela 34 – Questões referentes à Satisfação do Consumidor nos Espaços: Centro Comercial, Bairro Brasil e 

Shopping Center – Grupo dos Consumidores. 

VARIÁVEL 

INDEPENDENTE 

Dados 

Absolutos - 

Casos válidos 

(n) 

Dados 

Relativos da 

Amostra 

(Percentual-

%) 

Média Desvio 

padrão 

Significância 

Combinada 

Significância 

Linear 

IDADE 227 100% 3,42 0,823   

Até 20 anos 5 2,2 2,95 0,322   

De 21 a 30 anos 64 28,2 3,35 0,936 F=1,347 F=5,511 

De 31 a 40 anos 86 37,9 3,38 0,734 SIG=0,245 SIG= 0,20 

De 41 a 50 anos 35 15,4 3,45 0,820   

De 51 a 60 anos 26 11,5 3,60 0,532   

Acima de 60 anos 11 4,8 3,85 1,309   

       

SEXO 227 100% 3,42 0,823   

Masculino 107 47,1 3,32 0,745 F=3,083 - 

Feminino 120 52,9 3,51 0,880 SIG=0,80 - 

       

NATURALIDAD

E 

227 100% 3,42 0,823   

Vitória da 

Conquista 199 87,7 3,39 0,784   

Guanambi 12 5,3 3,60 1,763 F=2,169 F=0,617 
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VARIÁVEL 

INDEPENDENTE 

Dados 

Absolutos - 

Casos válidos 

(n) 

Dados 

Relativos da 

Amostra 

(Percentual-

%) 

Média Desvio 

padrão 

Significância 

Combinada 

Significância 

Linear 

Itapetinga 3 1,3 3,85 1,763 SIG=0,073 SIG=0,433 

Salvador (Capital 

do Estado) 3 1,3 4,63 1,252   

Outras Cidades
122

 10 4,4 3,25 0,252   

       

ESTADO CIVIL 227 100% 3,42 0,823   

Solteiro 122 53,7 3,47 0,922   

Casado 89 39,2 3,30 0,666 F=2,567 F=0,000 

Outros 

(Divorciado, Viúva 

e Separado). 16 7 3,76 0,724 SIG=0,079 SIG=0,987 

       

ESCOLARIDAD

E 

227 100% 3,42 0,823   

Ensino 

fundamental 2 0,9 2,800 0,565   

Ensino Médio 28 12,3 2,97 0,731   

Superior 

Incompleto 38 16,7 3,15 0,666 F=0,699 - 

Superior Completo 66 29,1 3,12 0,542 SIG=0,594 - 

Pós-Graduado 93 41 3,16 0,611   

       

BAIRRO DE 

RESIDÊNCIA 

227 100% 3,42 0,823   

Boa Vista 20 8,8 3,40 0,750   

Alto Maron 7 3,1 3,62 0,861   

Bairro Brasil 23 10,1 3,34 0,935   

Candeias 62 27,3 3,43 0,698 F=0,716 F=0,05 

Centro da Cidade 21 9,3 3,59 0,661 SIG=0,735 SIG=0,941 

Felícia 5 2,2 3,41 0,194   

Ibirapuera 7 3,1 3,14 0,517   

Iracema 2 0,9 3,02 0,572   

Patagônia 8 3,5 3,26 1,244   

Recreio 18 7,9 3,66 1,244 F=0,716 F=0,05 

Urbis ( II, III, IV e 

V. Serrana). 10 4,4 3,05 0,419 SIG=0,735 SIG=0,941 

Outros Bairros
123

 29 12,8 3,30 0,600   

Não Reside em V. 

Conquista 15 6,6 3,68 1,218   

       

RENDA 227 100% 3,42 0,823   

Até 1 Salário 

Mínimo 22 9,7 3,62 1,374   

De 1 a 3 S.M. 75 33 3,42 0,938 F=0,453 F=1,225 

De 3 a 5 S.M. 54 23,8 3,44 0,625 SIG=0,770 SIG=0,270 

De 5 a 15 S.M. 62 27,3 3,36 0,598   

Acima de 15 S.M. 14 6,2 3,31 0,587   

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

                                                 
122

 Caculé, Jânio Quadros, Caatiba, Goiânia, Itarantim, Jequié, Montes Claros, Teixeira de Freitas e Tremedal. 
123

 Os outros Bairros que compõem esta tabela 47.736  são: Morada dos Pássaros, Cidade Maravilhosa, Cruzeiro, 

Espírito Santo, Guarani, Inocoop II, Jatobá, Sumaré, Zabelê, Panorama, Petrópolis, Primavera e São Vicente. 
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 A tabela 34 demonstra a correlação entre a média aritmética da satisfação do 

consumidor com os três espaços geográficos, incluindo também as alternativas todas elas, 

nenhum delas e não se aplica. Dito isso, a média geral de satisfação é de 3,42 e o desvio 

padrão em relação à média de todas as dezoito questões é de 0,823 (comparadas à média geral 

dos espaços de satisfação dos consumidores), o que demonstra que  o desvio padrão está 

pequeno e a média aritmética apresenta uma pequena discrepância em relação aos desvios 

médios. Com este escore de 3,4265, conclui através da média aritmética - que a satisfação do 

consumidor de uma maneira geral é mais acentuada com o Shopping Center (valor 3), com 

uma tendência secundária para a alternativa Todos eles (valor 4), para os casos analisados. Já 

a média da mediana ficou em 3,38 e a média da moda em 3,29. No concernente ao 

questionamento: “No geral, minhas necessidades de consumidor são plenamente 

atendidas neste lugar”, a média de avaliação dos 227 consumidores foi de 3,23, o que 

demonstra que, mesmo com uma pergunta objetiva em que o entrevistado respondeu de certa 

forma “subjetivamente e aleatoriamente” os scores se apresentam muito parecidamente e 

próximos um do outro, com uma pequena diferença de 0,19. 

 Entretanto, os maiores achados deste grupo de dezoito questões inerentes à satisfação 

do consumidor com os três espaços geográficos, comparando a média de satisfação com as 

variáveis independentes pessoais e espaciais, ou seja, as que apresentaram maiores 

coeficientes de significância foram: Estado Civil com F=2,567 e Significância de 0,079 na 

significância combinada e de F=0,000 na significância linear. A outra variável foi Bairro 

de Residência com F=0,05 e Significância=0,941. Isso quer dizer que Estas foram as 

variáveis de maior valor preditivo encontrado nesta escala, sugerindo uma congruência entre 

satisfação do consumidor entre os espaços pesquisados com os bairros de residência e também 

estado civil, se caracterizando neste trabalho como os melhores preditores de satisfação. O 

presente estudo confirma esta tendência, apresentando os melhores índices de significância 

dentre todas as variáveis pesquisadas 

 

12.2 QUESTÕES ESPECÍFICAS SOBRE CONSUMO 

 

A tabela 35 abaixo, resume algumas questões inerentes ao consumo, poupança e 

investimento. Aborda também os produtos de preferência do consumidor conquistense e seu 

vínculo com os espaços do consumo, incluindo a variável internet. Assim, logo abaixo serão 

apresentados os gráficos pertinentes de cada questão com as devidas análises à luz da 

literatura. 
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Tabela 35 – Questões Específicas sobre o Consumo dos Entrevistados. 

VARIÁVEL INDEPENDENTE Dados Absolutos - 

Casos válidos (n) 

Dados Relativos 

da Amostra 

(Percentual-%) 

Frequência Acumulada 

(%) 

PROPENSÃO E DESTINO DA 

RENDA EXTRA  

227 100% 100% 

Consumir 49 21,6 21,6 

Investir 58 25,6 47,1 

Poupar 70 30,8 78 

Todas as três 42 18,5 96,5 

Outras (Viajar, pagar as dívidas) 8 3,5 100 

    

Produtos Referentes a Vestuário e 

Calçados Mais Consumidos 

227 100% 100% 

Produtos Populares 60 26,4 26,4 

Grifes 25 11 37,4 

Franquias 10 4,4 41,9 

Todos os Estilos 132 58,1 100 

    

Espaço de Maior Consumo do 

Entrevistado 

227 100% 100% 

Comércio Tradicional
124

 113 49,8 49,8 

Shopping 41 18,1 67,8 

Internet 73 32,2 100 

    

VANTAGENS DE CONSUMIR 

NA INTERNET 170
125

 100% 

 

Comodidade 40 23,5% 23,5% 

Praticidade 29 17,1% 40,6% 

Melhores Preços 27 15,9% 56,5% 

Variedade 20 11,8% 68,3% 

Rapidez e Agilidade 14 8,2% 76,5% 

Fácil de Pesquisar 5 2,9% 79,4% 

Outros 35 20,6% 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

      Classes modais (maior frequência por renda): 227 pessoas ouvidas. 

O percentual está aproximado de acordo às normas de estatística: não constam decimais. 

 

Gráfico 24 – Propensão e Destino da Renda do Consumidor. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

                                                 
124

 Comércio de Rua. Inclui o centro comercial, bairro Brasil e demais bairros. 
125

 Por se tratar de uma questão aberta e facultativa, nem todos responderam a este questionamento. 
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Ao questionar o consumidor a respeito de qual a sua propensão com a sua renda 

mensal e com a renda extra, apresentando como alternativas de múltiplas escolhas as opções: 

consumir, investir, poupar, todas as opções e outros (como viajar e pagar dívidas), conforme 

se pode constatar na pesquisa realizada entre os 227 respondentes conforme gráfico 24 e 

tabela 35 acima, o consumidor conquistense tem expectativas muito parecidas. Assim, as 

variáveis que apresentaram maior valor preditivo na amostra (levando em consideração a 

moda e também a margem de erro da pesquisa que foi de 4%) foram: 

Primeiro lugar – Propensão em poupar, com quase 1/3 da amostra (70 entre os 227 

respondentes ou 30,8%), os respondentes se inclinam em perspectivas futuras de consumir, 

uma vez que a poupança tem algumas finalidades, a exemplo de adiar um consumo; reservas 

para contingências ou agregar para o consumo de um bem de maior valor financeiro, como 

veículos, imóveis, eletrodomésticos, dentre outros;  

Segundo lugar – Propensão em investir com 58 respondentes ou 25,6% da amostra (investir 

em ativos imobiliários ou financeiros, por exemplo) a fim de gerar maiores ganhos; 

Terceiro lugar – Consumir em bens duráveis ou não duráveis, com 21,6% da amostra 

colhida. Este episódio pode ser explicado pela crise em que passa o brasileiro e/ou por já 

possuir os bens de consumo durável ou não durável (que falta a uma parcela da população) ou 

ainda para destinar aos objetivos que foram mencionados anteriormente. Significativo 

também foi a parcela da amostra que trabalha planejadamente o orçamento familiar, ocupando 

o último lugar nas escolhas com a alternativa todas elas, ou seja: consumir, investir e 

poupar, com 18,5 p.p. 

Para Keynes (1983) a propensão a consumir representa um dos fatores básicos da vida 

econômica, sendo que o consumo se vincula ao funcionamento da economia no seu aspecto 

global, quer como efeito, quer como causa. Assim, ao contrário do pensamento liberal ou 

clássico, que afirmava que uma diminuição do consumo significaria mais rápida acumulação 

de capiais, ou que o maior consumo representava diminuição do rítimo do progresso 

econômico, entende-se que a diminuição do consumo implicará na limitação da arrecadação 

tributária, de investimentos, do emprego e da renda nacional. 

Os produtos de qualquer natureza são comprados e consumidos para preencher 

algumas necessidades e finalidades. Assim, Kotler (2000) assinala que os principais motivos 

que levam alguém a consumir são: a) Utilidade (Dimensão funcional – um medicamento que 

tem a finalidade da cura de uma moléstia, por exemplo); b)sentimental (heranças ou 

memorabiles de viagens ou relações afetivas); c)sinalização (roupas e veículos por exemplo: 

atribuição de identidade por meio dos objetos, podendo ser de três formas:exibir, ostentar, 
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sobressair ou pertencer a determinado grupo); d)gratificação sensorial (objetivo de excitar 

positivamente qualquer dos órgãos dos sentidos, como exemplo de perfumes, músicas, obra 

de arte e etc.);e) raridade (condição sine-qua-non de ser um objeto único); f) gratificação 

psicológica (1)orgulho de sinalizar conquistas e aquisições; 2) privilégio de ser um dos 

poucos que podem ter acesso a alguns bens ou serviços;3) compensação para estresse ou 

frustração e g) reserva de valor (algum objeto que sirva como investimento). 

Face ao exposto, apresentas-se logo abaixo, algumas tabelas de referência cruzada 

entre as variáveis sexo, estado civil e renda com a variável dependente propensão e destino da 

renda, a fim de identificar possíveis correlações. 

 

Tabela 36 – Referência Cruzada entre Propensão e Destino da Renda Extra e 

Sexo do Entrevistado. 

  

  

Sexo do Entrevistado 

Total 
  

Masculino Feminino 

   Consumir Quantidade 18 31 49 

  % do Total 7,9% 13,7% 21,6% 

  Investir Quantidade 38 20 58 

  % do Total 16,7% 8,8% 25,6% 

  Poupar Quantidade 28 42 70 

  % do Total 12,3% 18,5% 30,8% 

  Todas as 

três 

Quantidade 20 22 42 

  % do Total 8,8% 9,7% 18,5% 

  Outras Quantidade 3 5 8 

  % do Total 1,3% 2,2% 3,5% 

   Quantidade 107 120 227 

  % do Total 47,1% 52,9% 100,0% 

  Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

      Classes modais (maior frequência por renda): 227 pessoas ouvidas. 

 

 

 Conforme tabela acima, se percebe que ao correlacionarmos propensão e destino da 

renda com a variável sexo, se percebe que há uma preferência das mulheres em poupar 

(18,5%) e consumir, com 13,7% das pessoas, contra 8,8% em investir. Já no pensamento 

masculino, é o inverso: Existe a maior disponibilidade para investir e menor para consumir. 

Tais resultados podem ser explicados pelo fato de que o gênero feminino tem maior 

predisposição à vaidade e, culturalmente, a adquirir bens de consumo não durável. Entretanto, 

historicamente as mulheres ocuparam cargos inferiores aos homens, tendo também rendas 

inferiores. Com o passar dos tempos, a mulher passa a ocupar um espaço com maior 

igualdade na sociedade, vindo a obter melhores salários e assim, se equiparar ao sexo 

masculino. Nesta perspectiva e considerando a cultura do país, os homens investem mais em 
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ativos imobiliários, financeiros e em bens de consumo durável, como automóvel. Já as 

mulheres, apesar de ter mudado muito o perfil (com predominância de poupança) trás em seu 

histórico, consumo entre bens duráveis, como roupas, acessórios, itens de estética e 

cosmética. Entretanto, os resultados não são estatisticamente significativos para se fazer 

qualquer inferência. 

 

Tabela 37 – Referência Cruzada entre Propensão e Destino da Renda Extra e Estado Civil do 

Entrevistado. 

   

  

Estado Civil do Entrevistado 

Total 
   

Solteiro Casado Outros 

   Propensão e 

Destino da 

Renda 

Extra. 

Consumir Quant. 26 17 6 49 

   % Total 11,5% 7,5% 2,6% 21,6% 

   Investir Quant. 33 23 2 58 

   % Total 14,5% 10,1% 0,9% 25,6% 

   Poupar Quant. 40 28 2 70 

   % Total 17,6% 12,3% 0,9% 30,8% 

   Todas as 

três 

Quant. 18 19 5 42 

   % Total 7,9% 8,4% 2,2% 18,5% 

   Outras Quant. 5 2 1 8 

   % Total 2,2% ,9% 0,4% 3,5% 

   Total Quant. 122 89 16 227 

   % Total 53,7% 39,2% 7,0% 100,0% 

   Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

      Classes modais (maior frequência por renda): 227 pessoas ouvidas.  

Com relação à variável estado civil, percebe-se que para as pessoas solteiras, existe 

uma distribuição mais homogênea entre consumir, investir e poupar, com maior 

predominância para a poupança. No concernente aos casados, acredita-se que por pensarem 

no núcleo familiar e filhos, a maior propensão se encontra em poupar e investir. Já entre as 

pessoas separadas, desquitadas e viúvas, as propensões não parecem claras. Os resultados 

não são estatisticamente significativos para se fazer qualquer inferência. 

 

Tabela 38 – Referência Cruzada entre Propensão e Destino da Renda Extra e Renda Mensal do Entrevistado. 

 

  

Renda Mensal do Entrevistado 

Total 

 Até 1 

Salário 

Mínimo 

De 1 a 3 

S.M. 

De 3 a 5 

S.M. 

De 5 a 15 

S.M. 

Acima de 

15 S.M. 

 Propensão e 

Destino da 

Renda 

Extra. 

Consumir Quant. 6 21 9 12 1 49 

 %Total 2,6% 9,3% 4,0% 5,3% ,4% 21,6% 

 Investir Quant. 3 12 16 21 6 58 

 %Total 1,3% 5,3% 7,0% 9,3% 2,6% 25,6% 

 Poupar Quant. 7 30 17 11 5 70 

 %Total 3,1% 13,2% 7,5% 4,8% 2,2% 30,8% 
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Todas as 

três 

Quant. 2 10 11 17 2 42 

 % total ,9% 4,4% 4,8% 7,5% 0,9% 18,5% 

 Outras Quant. 4 2 1 1 0 8 

 %Total 1,8% ,9% ,4% ,4% 0,0% 3,5% 

 Total Quant. 22 75 54 62 14 227 

 %Total 9,7% 33,0% 23,8% 27,3% 6,2% 100,0% 

 Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

                                                                        Classes modais. 

 

No concernente ao cruzamento de dados entre propensão e destino da renda em 

confronto com a variável renda, se percebe que: as pessoas de baixa renda tendem a consumir 

e poupar, com escores semelhantes, não cabendo aqui fazer inferências; as pessoas com 

rendas intermediárias (entre 1 a 3 e 3 a 5 salários mínimos) tendem a poupar e investir, com 

percentuais bem próximos. Já entre aqueles com renda superiores a 5 salários mínimos, tem 

em sua maioria propensão a investir, conforme se percebe na tabela 38.  

O consumo é uma dimensão importante da vida do ser humano, visto que desde o 

nascimento já consumimos ar, água, serviços de hospital e profissionais da área de saúde, 

medicamentos, roupas, móveis e utensílios, leite (natural e artificial) dentre outros. Ao final 

da vida, com a morte, o consumo também se faz presente através do velório, dentre outros.  O 

estudo do comportamento consumidor envolve atividades desde a percepção de necessidade 

até o descarte, porém costuma ser concentrado no ato de comprar.   

Tendo muito ou pouco dinheiro, consome-se permanentemente, afirma Miniard 

(2005). O indivíduo e o consumidor se confundem quando este almoça, veste, lê, assiste, 

bebe, descarta, translada-se, estuda etc.  

Sejam quais forem os complementos a estes verbos, quando do seu uso, eis um 

consumidor. Assim, mesmo entre as classes mais baixas, como “C, D e E”, o consumo (em 

alguns itens, em valores financeiros baixos e também em baixos volumes) parece em tese ser 

ainda maior que nas classes A e B, visto que estas classes estão vivendo um momento 

especial com a abertura do crédito para trabalhadores formais e informais (em prazos a perder 

de vista), tanto por financeiras como pelas próprias lojas e também a demanda de muitos itens 

até então tida como reprimida e inexistente nos lares. A exemplo disso, eletrodomésticos, em 

especial da linha branca, visto que existe a “imitação” do consumo por baixo das classes 

imediatamente inferiores com as maiores. Tal pressuposto será debatido no capítulo que trata 

a análise da pesquisa e dos resultados (MINIARD, 2005, 1997). 
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12.3 A TEORIA DA CONSUMIDOR E A HIERARQUIA DO CONSUMO 

 

Gráfico 25 – Teoria do Consumidor: Hierarquia na Importância do Consumo
126

. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016 

 

 A 19ª questão interrogava conhecer os atributos mais importantes no momento de 

consumir. Assim, a: “O que é mais importante para você no momento de consumir? Este 

questionamento foi feito tanto para os 227 consumidores entrevistados (sendo que somente 

218 responderam) como também na entrevista semiestruturada para os dez dirigentes. Assim, 

se apresenta no gráfico 25 acima e na tabela 38, as variáveis de maior valor preditivo no 

momento de consumir, agrupadas em forma de valores absolutos (casos válidos) e relativos 

(percentual): 

 

Tabela 39 – O que é mais importante para você no momento de consumir. 

Ordem Preditor de Consumo Valores Absolutos Valores Relativos (%) 

1.  Qualidade no Atendimento 103 47,2% 

2.  Atender a Minhas Necessidades 97 44,5% 

3.  Promoções e Preços Baixos 84 38,5% 

4.  Meu Agrado com o Produto 69 31,7% 

5.  Minhas Condições Financeiras 64 29,4% 

6.  Prazos e Condições de Pagamento 19 8,7% 

7.  Outros (Especificar) 12 5,5% 

8.  A Loja Estar Próxima da Minha Casa 05 2,3% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

                                                 
126

 Em algumas questões o número de casos estudados ou “n” será inferior ao total da amostra, visto que alguns 

pesquisados simplesmente não respondeu na íntegra as questões ou mesmo o programa SPSS excluiu 

automaticamente as variáveis que contém o número “0” ou espaço vazio, aparecendo a mensagem “Missing 

Sistem” (o entrevistado não opinou, respondeu zero ou se esqueceu de responder). 



516 

 

Assim, o instrumento de pesquisa primária contou com questões objetivas e de 

múltiplas escolhas, com possibilidade de cada respondente marcar até duas respostas, os 218 

respondentes assim escolheram: Primeira (Qualidade no Atendimento); Segunda (Atender às 

necessidades); Terceira (Preço do bem e promoções); quarto (a preferência pessoal e o agrado 

com o produto); Quinto (Poder aquisitivo do consumidor/Minhas Condições Financeiras) e, 

por último, os prazos e condições de pagamento, que estão alinhadas com as condições 

financeiras. Assim, estas respostas são – em parte – incompatíveis com a literatura pertinente, 

contrariando autores comportamentalistas como Maslow (1971) e outros da área do marketing 

como Kotler (2000) e tantos outros economistas e psicólogos, uma vez que, a necessidade 

aparece em segundo lugar na hierarquia de importância (a qual deveria surgir em primeiro) e 

o preço (valor de troca) do bem aparece como mais importante que o poder aquisitivo, 

atropelando, portanto a ordem hierárquica.  

Kotler (2000) acrescenta ainda que, pela teoria do consumidor, existem três fatores 

de ordem objetiva um subjetiva na determinação do consumo. Hierarquicamente, pela ordem 

decrescente de importância, as objetivas são: a) necessidade; 2) poder aquisitivo; 3) preço do 

bem e 4), a escolha subjetiva ou preferência por determinado objeto, sendo 

inquestionavelmente a necessidade o preditivo de maior relevância no momento de consumir. 

Não é objetivo da presente tese conhecer ou mesmo questionar “o porquê”  deste 

fenômeno apresentar determinados valores invertidos na ordem de relevância, mesmo porque 

a variável qualidade no atendimento (que aparece em primeiro lugar na pesquisa) foi colocado 

entre as opções de respostas apenas para “subsidiar o respondente” , assim como a questão 

“Prazos e Condições de Pagamento” que teria a função coadjuvante e assessória em relação ao 

poder aquisitivo do consumidor. Entretanto, de acordo a fórmula para obtenção da amostra, a 

margem de erro foi de 4% (a mais ou a menos), podendo então o atributo “necessidade” 

ocupar o primeiro lugar de acordo a expectativa dos respondentes. Entretanto, a qualidade 

assim como a satisfação no atendimento é o constructo que – incondicionalmente – é a 

maestria e direciona o consumidor na escolha do local (loja) e do espaço geográfico (bairros, 

lojas virtuais, galerias ou shopping) para a obtenção dos produtos ou serviços desejados. 

A renda diponível é sem dúvida o fator que mais influencia nos dispêndicos de 

consumo. Entretanto, na medida em que se vai diminuindo o espaço de tempo de análise, 

ocorrem variações no consumo, sendo maiores as influências de outras variáveis sobre as 

decisões de consumir dos indivíduos da coletividade. Os fatores na concepção de Montoro 

Filho et al. (1998, p. 335) que impactam no consumo são: 



517 

 

 Taxa de juros – A idéia clássica de que quanto maior a taxa de juros e as reservas, é claro, 

maior será a propensão a poupar, reduzindo significativamente o consumo. Este fenômeno se 

justifica devido ao fato de em inflações elevadas, torna-se mais atrativo investir a consumir, já 

que estaríamos diante de uma situação de vantagens e especulação, deixando para se consumir 

no futuro; 

 Expectativas futuras de preços e renda - É bastante lógico e racional o fato de o 

consumidor consumir no momento atual se a expectativa de sua renda diminuir ou se o nível 

geral dos preços subirem no futuro; 

 Condições relativamente fáceis de crédito (como os pagamentos parcelados e elasticidade 

no prazo de pagamento por política dos cartões de crédito e lojas) estimulam o dispêndio de 

consumo, principalmente de bens duráveis; 

 Uma maior redistribuição da renda (como acontecido no Brasil com os governos Lula e 

Dilma Rusself) estimula o dispêndio agregado; 

 Estoque de bens financeiros - Uma variação positiva do valor dos estoques dos ativos 

financeiros (ações, títulos, moedas, reservas) levam a aumentar os níveis de consumo das 

famílias, visto que estes indivíduos poderão se sentir mais ricos e aumentar os dispêndios. De 

forma igual uma reduçao dos ativos financeiros e ampliação dos passivos reuzirão os 

dispêndios do consumo.  

Com igual teor, porém feita de forma subjetiva na entrevista semiestruturada aberta, 

foi questionado aos Dirigentes Conquistenses: “Em sua opinião, no pensamento do 

consumidor conquistense e também de outras cidades, o que mais impacta no momento de 

decidir pela compra”? 

As respostas foram manifestadas em ordem alfabética: 

 

ENTREVISTADO B: Atualmente a necessidade de consumo/compras está muito 

associada ao momento econômico do país. Isto faz com que haja uma maior cautela 

em relação ao consumo em geral. Mas, em condições normais da economia o 

consumo está indexado às necessidades primárias e complemente-se pela 

“satisfação” em ascender socialmente ao alcance de produtos e serviços que gerem 

satisfação e bem estar. Não há diferenças não, o que existe é que as necessidades 

são distintas. Tem pessoas que se encantam com o preço de produtos em Conquista. 

O custo de vida de Conquista é menor, comparado com outras capitais. Algumas 

pessoas preferem estar em um ambiente diferenciado e status no consumo, que 

encontre os seus pares. Existe a pesquisa de preços. 

Existe uma maior ou menor necessidade do consumidor sobre um produto ou 

serviço. Assim, a gastronomia e demais preços são abaixo do praticado no 

mercado. Assim, o status e estar em um ambiente diferenciado faz parte.todos os 

extratos sociais que pesquisam preços, a qual existem muitas pessoas de muitas 

classes sociais distintas barganhando preços. Também os novos hábitos do consumo 

impactam na escolha, como consumir produtos hortifrutigranjeiros em feiras livres 

e,logo depois, os supermercados passaram a ofertar tais alimentos. 
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C: Dividir isso nos níveis de consumo. O consumidor de baixa renda, portanto com 

o orçamento comprometido, ele procura mais itens de primeira necessidade e 

depois com preços mais baixos, com menor qualidade, mas via de regra, os 

produtos mais baratos são menos qualificado. Mas, o consumidor com melhores 

condições financeiras vão comprar menos coisas com mais qualidade. O brasileiro 

não tem o hábito de planejar, assim, muitos compram por impulsos e deixam de 

consumir itens mais básicos para consumir produtos que não necessitam, 

principalmente no momento de crise.Mas, o comércio utiliza descontos, vitrines 

chamativas para atrair o consumo. Também tem o psicológico e o emocional, as 

pessoas precisam se sentir bem e ter o prazer de adquirir os bens, admirando o 

consumo, principalmente o mundo feminino, hormônios e enzimas para se sentirem 

melhor. ‘É melhor consumir produtos que psicólogos’. Entretanto, o consumo 

consciente deve priorizar o consumo, mas, é algo do ser humano trazer as 

necessidades fisiológicas e também emocionais. Não podemos criar um mundo 

mecânico e frio, as mulheres precisam de flores e de objetos. A felicidade pode 

variar de acordo com o consumo, gerando muitas vezes arrependimentos e 

dificuldades maiores. O consumo é consciente quando consome algo da sua 

necessidade. Presentear alguém é um gesto de bem estar e prazer, além de fazer 

amizades. O comércio também premia o consumo via concorrência. Os próprios 

salões de beleza viabilizam sonhos... Em alguns países desenvolvidos,Ao taxa de 

suicídio e depressões é grande, muitas vezes devido ao não consumo. São educados 

para não consumir e poupar, ficando muito mecânico, o inverso também é uma 

doença. O consumo é o prazer e presentear alguém também. Os descontos atraem o 

consumo e estimulam. O consumo está ligado ao bem estar e quando se tem baixa 

no consumo, dificulta a arrecadação tributária e a geração de empregos. Diante 

das classes sociais, quem ganha menos investirá primeiro nas necessidades, mesmo 

porque os mais ricos já tem. Muitos ganham bem e deixam de consumir por que 

querem poupar, trazendo problemas para si mesmo. As classes D e E se preocupam 

muito com a cesta básica. 

 

F: Atendimento e confiabilidade nos serviços oferecidos pela empresa. Identificação 

do consumidor com a empresa. Qualidade e variedade de serviços oferecidos pela 

cidade. 

 

P: Em minha opinião, as pessoas analisam muito a qualidade do produto. Nosso 

consumidor prioriza a qualidade, em nossa cidade as pessoas gostam de casas 

arrumadas. Os produtos precisam ser customizados e as pessoas gostam de ser bem 

vestidas. O preço e o bom atendimento são diferenciais significativos. Mas, no atual 

momento, o preço tem sido o mais importante, em virtude da crise, mas a escolha 

por produtos melhores sempre foi desejada. Quanto aos consumidores que vem de 

outras regiões, eles procurarão por produtos com diferencial competitivo e com 

design. Senão tiverem condições de pagar, irão comprar parcelados e o custo 

benefício será melhor. No momento atual tem muitos consumidores comprando 

produtos populares, mas em tempos normais preferem pagar mais caro para ter um 

produto melhor em casa. As pessoas de baixa renda optam por consumir bens 

duráveis e de consumo rápido. Uma característica da região do sudoeste, as 

pessoas gostam de consumir produtos que tenham diferencial, evitam os produtos 

básicos e padronizados. Talvez em outras regiões seja diferente. Um produto 

melhor trará um custo-benefício melhor. As pessoas de classes mais altas fazem 

reservas para adquirir bens mais caros como imóveis, veículos e etc. 

 

H: Em primeiro lugar o atendimento, depois o produto, necessitando de ambos 

serem diferenciados. 

 

L: Relação de custo – benefício. O Conquistense tem uma consciência econômica 

bem formada... Não basta o produto ser bom (e é necessário que seja, uma vez que 

ele é bastante exigente), tem que ter um preço justo. 

Depende da cidade... No caso das cidades circunvizinhas que consomem aqui, a 

marca e o status causado pelo uso impacta bastante a decisão de compra. 



519 

 

Abraham Maslow (1971), autor da Teoria da hierarquia de necessidades formulou a 

hipótese de que o comportamento humano se embasa em uma categoria hierarquizada de 

necessidades: 1) Fisiológicas: incluem fome, sede, abrigo, sexo e outras necessidades 

corporais; 2) Segurança: segurança e proteção contra mal físico ou emocional; 3) Sociais: 

afeto, se relaciona com alguém, aceitação e amizade; 4) Estima: fatores internos de estima 

como amor-próprio, autonomia e realização: e fatores externos de estima como status, 

reconhecimento e atenção; 5) Autorealização: O impulso de alguém se tornar o que é capaz de 

tornar-se: inclui crescimento, atingimento do seu potencial e autorealização. 

 

Figura 102 – Teoria das Necessidades de A. Maslow. 

 
Fonte: Chiavenato (1994). 

 

 

Em essência, a hierarquia de necessidades baseia-se no fato de que pessoas têm 

motivações diferentes em tempo e espaço diferentes, motivando-se pelo que procuram e não 

pelo que já realizaram. Ou seja, a necessidade varia de acordo as peculiaridades de cada um. 

Por exemplo, a renda de cada um impactará no momento de tomar a decisão pelo consumo; o 

regionalismo também é outro fator que impacta no consumo. Maslow (1971) classifica as 

necessidades humanas em níveis, e acredita que se uma pessoa estiver com necessidades de 

nível básico, não conseguirá se concentrar nos níveis mais altos. Assim, a hierarquia começa 

com as necessidades fisiológicas, como respiração, comida, água, dormir, dentre outras mais 

básicas. Se uma dessas necessidades está em falta, a pessoa se focará em suprir essa 

necessidade. Em uma crise onde falte o básico para sobrevivência, a maioria das pessoas não 

vai se preocupar com leis. Elas farão o que for necessário para sobreviver.  
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Quando o indivíduo conseguir suprir essas necessidades ele vai começar a se 

preocupar com segurança, incluindo a segurança do seu corpo, mas também financeira, 

familiar, do patrimônio e etc. Nesse nível as pessoas já começam a se preocupar com moral. O 

próximo nível é a necessidade de ser amado, incluindo amizade, família, intimidade sexual. 

Nesse nível o indivíduo tenta construir laços familiares e com a comunidade. Estima, o 

próximo nível, acontece quando o indivíduo está confiante e sente realização na vida. Nesse 

nível o personagem já está preparado para oferecer suporte para outros personagens, porque 

ele está seguro consigo mesmo.  A Autorrealização é o nível mais alto que uma pessoa pode 

atingir. Supostamente, poucas pessoas atingem esse nível por muito tempo. É comum 

atingirmos esse nível temporariamente e depois voltar atrás, circulando entre vários níveis. 

Atingir esse nível depende das aspirações pessoais de cada um. Tanto nossos heróis quanto os 

vilões tem essas necessidades, afirma Chiavenato (1994, 2000, 2001).  

Após análise das respostas objetivas dos consumidores e também dos dirigentes, 

acredita-se que, de fato, a primazia do consumo está ligada às necessidades primárias, para 

então vir as secundárias e assim por diante. É racional pensar também que, o poder aquisitivo 

seria o segundo mais importante nesta ordem, devido ao fato de que senão tem recursos, 

independentemente do valor, qualidade ou identidade, não se poderá adquirir. Isso em tese, 

porque existem os financiamentos e também os parcelamentos da compra, podendo o 

consumidor adquirir o bem no momento desejado.  

Castelo (1972), alinha-se com a resposta do entrevistado P quando ele afirma: “O 

consumidor de baixa renda, portanto com o orçamento comprometido, ele procura mais itens 

de primeira necessidade e depois com preços mais baixos”. Dito isso, Castells (1972) existem 

duas categorias que correspondem às estruturas de intercâmbio entre a produção e o consumo 

dentro do sistema urbano, organizado de acordo com o modo capitalista, a reprodução simples 

ou ampliada: O primeiro responde para o necessidades mais básicas do povo de habitação e 

mínimo equipamento material. O segundo, mais complexo representa os cuidados de saúde 

para o desenvolvimento das capacidades sociais e políticos. A variável qualidade aparece em 

três entrevistas, um pouco mais que o preço. 
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Gráfico 26 – Produtos Referentes ao Vestuário e Calçados Mais Consumidos. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

  

 

No concernente ao consumo de produtos duráveis e não duráveis, como vestuário e 

calçados, levando em consideração o perfil da amostra coletado conforme gráficos e tabelas 

logo acima, aproximadamente 60% dos respondentes (quase 2/3) não tem preferência por 

estilo de roupas e sapatos, sendo que 132 das 227 entrevistas direcionaram o consumo para 

todos os estilos de produtos o que inclui produtos populares, grifes e franquias.   

No concernente às franquias (estilo muito presente nos shoppings centers do país, em 

especial na unidade investigada, o Shopping Conquista Sul), somente 10 respondentes (4,4% 

da amostra) inclinou-se favorável ou preferencial ao consumo deste item em específico. Já os 

produtos populares, refletem as tendências do consumidor do sudoeste baiano em consumir, 

apresentando o segundo maior escore com 26,4% (que também está presente nos shoppings, 

mas, em muito maior quantidade no mercado a céu aberto). As grifes que são encontradas 

tanto no comércio a céu aberto quanto no shopping aparece como a terceira maior preferência 

dos entrevistados, com 11% das respostas.  

Tais achados são reforçados no gráfico abaixo, visto que confirma que 

aproximadamente metade dos entrevistados preferem consumir no mercado a céu aberto, ou 

seja, 50% da amostra optou por consumir nas lojas do centro comercial, bairro Brasil e demais 

ambientes abertos de Vitória da Conquista, visto que quando questionados a respeito do 

espaço de maior consumo do entrevistado, o shopping Center ocupou o último lugar entre os 

ambientes citados, com 18%. Em segundo lugar aparece a internet. 

 Assim, fazendo uma correlação se percebe que as franquias que ocuparam o último 

lugar na preferência do consumidor – e que é um produto típico do shopping – coincide com a 

preferência pelo consumo no shopping Center, que também ficou em último lugar na 
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preferência dos espaços. De igual maneira, os produtos populares e estilos diversos estão em 

primeiro lugar, assim como o consumo no mercado a céu aberto, o que reforça tais achados. 

Adiante, estas convicções ficarão ainda mais claras. 

  O comportamento do consumidor, é então definido por Arnould, Price e Zinkhan 

(2004, p. 9) como “o processo de indivíduos ou grupos adquirindo, usando e se desfazendo de 

produtos, serviços, ideias ou experiências”. Assim, para Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 

5 apud LACERDA, 2007, p. 2): [...] até recentemente, o processo de compra despertou mais 

interesse nos profissionais da área de marketing do que o processo de consumo e determinou a 

pauta da pesquisa de campo. A tomada de decisão do consumidor é influenciada e moldada 

por muitos fatores e determinantes, que se encaixam em três categorias: [...] (1) diferenças 

individuais; (2) influências ambientais; e (3) processos psicológicos. No processo de tomada 

de decisão, os consumidores diferem entre si quanto aos recursos que eles trazem para as 

decisões de compras e consumo; (b) ao conhecimento envolvido; (c) às atitudes do 

consumidor e seu efeito sobre o comportamento; (d) à motivação e autoconceito e, por fim, 

(e) aos conceitos de personalidade, valores e estilo de vida. Assim, Compreender o 

comportamento do consumidor é também importante para entender identidades sociais e 

culturais. 

Salutar se faz acrescentar à presente discussão - que envolve o consumo de calçados e 

vestuário,  o debate sobre o consumismo, visto ser estes bens, os recordistas em consumo 

exacerbado. Neste aspecto, mister se faz registrar que Os Estados Unidos são 

inquestionavelmente o país referência no consumismo, e alguns exemplos disso são a troca 

constante de bens de consumo anualmente, como veículos, eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos 

Baudrillard (1995, p. 84) afirma: 

 

O consumismo está tão enraizado na cultura americana que poupar chega a ser 

considerado “antiamericano”. O sistema precisa dos homens como trabalhadores, 

como economizadores, e cada vez mais, como consumidores, cujo centro de 

gravidade se desloca do empresário e do economizador individual, figuras de proa 

do capitalismo concorrencial, para o consumidor individual. 

   

Para alguns publicitários, as marcas constituem uma nova religião em que as pessoas 

se voltam para elas em busca de sentido, possuindo paixão para transformar o mundo e 

converter as pessoas em sua maneira de pensa, possuindo âncoras racionais e emocionais. 

Assim, Schweriner (2006) comenta que a o consumo e as marcas alcançaram uma 
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transcendência tamanha que os shoppings centers são comparados a catedrais do consumo e o 

mercado é chamado de deus-mercado, sendo o shopping verdadeiro templo de consumo. 

Em Karl Marx, veremos que o consumo é encarado como um vício gerador de 

pequenos burgueses, muitas vezes constituídos por pessoas alienadas e fúteis. Assim, o mero 

consumo de supérfluos foi muito criticado pelos grupos de esquerda. Mas, os supérfluos 

associados ao consumismo são uma magistral fonte de empregos na produção e 

comercialização de produtos como cosméticos, moda, joias, assessórios, por exemplo, 

empregando milhares de pessoas. Assim, o que seria das costureiras e dos empregos nas 

plantações de algodão e todos os demais agentes da cadeia produtiva se os consumidores 

deixassem de consumir em massa os produtos supérfluos? Milhares de empregos 

desapareceriam. 

O conceito unidimensional proposto por Fishbein e Ajzen (1975) destaca a 

quantidade de afeto que uma pessoa sente por um objeto ou lugar, sendo que as crenças 

(cognição) e intenções (comportamento desejado) são vistas como relacionadas à atitude e 

que impactam diretamente no comportamento de compra. 

Neste contexto, Fishbein e Ajzen (1975, p. 216) definem atitude como “sentimento 

positivo ou negativo de um indivíduo com relação a um determinado objeto de 

comportamento”. Os consumidores têm atitudes em relação a uma ampla gama de objetos: 

desde comportamentos muito específicos relacionados a produtos ou serviços (como comprar 

um creme dental, sabonete, xampu de uma marca e não de outra) até comportamentos mais 

gerais relativos ao consumo (como a decisão sobre comprar em loja do mercado tradicional, 

shopping Center ou através de comércio eletrônico). 

No comportamento do consumidor, por exemplo, afirma Lacerda (2007) que muitos 

fatores podem influenciar o comportamento além das intenções, como a disposição dos 

produtos nas gôndolas, pressão do tempo, persuasão dos vendedores, apelos da mídia 

eletrônica e escrita enfim, ainda que de um ponto de vista teórico, intenções determinem o 

comportamento, isto não significa inexoravelmente que uma medida de intenção sempre será 

uma previsão retilínea do comportamento.  

 

12.4 ESPAÇOS DE CONSUMO  

 

Abaixo no gráfico 27, apresentam-se os resultados proferidos pelos 227 

consumidores em questão objetiva sobre o espaço mais preferido para o consumo. 
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Gráfico 27 – Espaço de Maior Consumo do Entrevistado. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Número de casos: 227 
  

 

Ao serem questionados a respeito do espaço de maior preferência para se consumir em 

Vitória da Conquista, tendo como alternativas o comércio tradicional (lojas de rua), Shopping 

Conquista Sul e consumo pela internet, conforme aponta o gráfico 27, 50% dos consumidores 

(113 casos), o que equivale à metade, optaram por consumir no mercado tradicional; Cerca de 

1/3 da amostra (32% ou 73 respondentes) – preferem a comodidade, praticidade, agilidade da 

internet e somente 18%  (40 pessoas) afirmaram que o maior espaço de consumo seria no 

Shopping Conquista Sul.  

 Assim, embora os shoppings ainda sejam uma tendência iminente do consumo, pelos 

inúmeros atributos apontados como fortes preditores do consumo, como estacionamento, 

comodidade, conforto demanda cruzada com entretenimento, ainda em Vitória da Conquista 

não representa um hábito hegemônico ou maior preferência do consumidor, talvez por pela 

cultura citadina em optar por consumos no centro comercial ou no próprio bairro ou mesmo 

por questões de preços. Tal achado contraria a literatura pertinente quando demonstra maiores 

tendências nas metrópoles e cidades grandes pelo consumo em shoppings. Bom ressaltar que, 

o ambiente do mercado dito tradicional é muito maior em km
2
 e também em quantidade e 

variedade de produtos e serviços, se comparado ao shopping. 
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Gráfico 28 – Vantagens de se Consumir Via Internet 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

A respeito do consumo pela internet e, complementando a questão anterior, conforme 

se observa no gráfico 28, os atributos na questão aberta que são os maiores preditores ou 

antecedentes do consumo na internet são: Primeiro lugar comodidade com 23,5%, 

representando o maior e melhor preditor do consumo na rede mundial de computadores, uma 

vez que com o tempo muito limitado das pessoas, comprar, pagar e receber a mercadoria sem 

sair de casa e sentado a uma poltrona agrega valor para aqueles que não tem tempo nem 

disposição para se deslocar até o local do consumo; segundo lugar praticidade (17,1); terceiro 

lugar, melhores preços (15,9%); quarto lugar, variedade de produtos e serviços com 11,8%. 

Os demais atributos como rapidez e agilidade e “fácil de pesquisar” aparecem logo em 

seguida”. Já o shopping aparece em terceiro lugar na escolha ou preferência dos consumidores 

com 18%. 

Assim, no concernente ao consumo pela internet, Laudon e Laudon (2004) e O’Brien 

(2004) elencam alguns benefícios de se consumir através do e-commerce:  

 

 Infraestrutura do comércio eletrônico é fácil (tecnologias universais) e barata; 

 Menor necessidade de intermediários, visto que pode atingir consumidores diretamente; 

 Produtos baseados em informações distribuídas fisicamente (software, música, documento 

e vídeo); 

 Menores custos transacionais (transporte, pesquisa e negociação) 

 Menores custos de infraestruturas físicas e coordenação de atividades (Ex: venda de livros 

físicos em livrarias); 
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 Venda de livros físicos e também digitais diretamente ao público sem intermediários (como 

exemplo a amazon.com); 

 Nova economia da informação (custos de pesquisa,simetria de informação e mais alcance em 

quantidade de pessoas; 

 Des-intermediação e re-intermediação; 

 Revolução nos processos tradicionais de comprar, pagar e receber
127

 (a internet Bankline faz 

os pagamentos diretos, assim como a cotação dos melhores preços e maiores vantagens, as 

escolhas e as compras, o consumidor pode realizar todo o processo da compra sem sair de 

casa, apenas teclando de um computador, net book, note book, celular ou tablets), o que se 

denomina “eletronização” do negócio; 

 Economia de tempo e eficácia no processo de compras. 

 

Dito isso, o advento das compras online, assim como todos os demais serviços, como 

bancários, consultas, procedimentos de controle (inclusive do estado), todos eles apresentam 

facilidade, comodidade, praticidade e, tal como relata a literatura, tais atributos de fato são 

confirmados pelos consumidores e empresários entrevistados, se traduzindo como sinal de 

eficácia em todas as transações e-commerce. 

Assim, logo abaixo serão apresentadas tabelas de referência cruzada utilizando as 

variáveis independentes como idade, sexo, escolaridade com a variável dependente 

espaço de maior consumo do entrevistado, a fim de desmitificar as preferências dos 

consumidores conquistenses em prol do comércio dito tradicional, internet ou nos novos 

formatos do varejo, neste caso, o shopping Center e fazer as análises cruzadas (crosstables) a 

fim de avaliar se existem conexões entre elas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127

 As empresas tradicionais de entrega já sentem os efeitos das vendas on-line em suas atividades. Os Correios 

informam que o número de pacotes transportados em 2014 é 360% maior que em 2000. O tráfego criado para 

empresas de motoboys também cresceu em mais de 500%, segundo o Sindicato de Transportes de Cargas. Os 

investimentos também vão para as transportadoras e distribuidoras. É o caso do site Netenvios.com (Autor, 2015, 

p. 14). 
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12.4.1 Análise das Variáveis Socioeconômicas versus local de maior consumo 

 

Idade do entrevistado 

     

Tabela 40 – Referência Cruzada entre a variável independente Idade e os Espaços do Consumo 

 

Dito isso e conforme se verifica na tabela 40, percebe-se claramente que: 

a) Entre os 5 consumidores com até 20 anos de idade ouvidos na pesquisa, 4 deles (80%) 

preferem consumir no ambiente do Shopping; Este resultado é congruente com a literatura e 

com as demais entrevistas dadas pelos dirigentes; 

b) A classe compreendida entre 21 a 30 anos deixa explícito que 28 respondentes (33%) 

optam – prioritariamente – pelo consumo na internet e, em segundo lugar, 24 respondentes 

(37,5%) por consumir no mercado tradicional;  

c) Já nas quatro classes restantes, – de 31 anos até os idosos – escolhem consumir em sua 

maioria no comércio tradicional, chegando a afirmar que o somatório das variáveis internet e 

shopping apresenta o mesmo escore do consumo no comércio dito tradicional. É interessante 

perceber que ainda entre todas as demais classes etárias, a segunda opção foi consumir bens 

pela internet;  

d) Na classe que antecede os idosos (51 a 60 anos) há uma predominância muito 

significativa no mercado dito tradicional, com mais destaque ainda entre os idosos (classe 

acima de 60 anos), apresentando um escore de 10 casos para o mercado tradicional;1 para a 

internet e nenhum para o shopping. 
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Quanto às entrevistas com os Dirigentes da CDL e Shopping, ao serem questionados 

se a variável idade impacta no consumo e também na escolha do espaço a ser consumido, 

considerando os ambientes: shopping Conquista Sul, Comércio do bairro Brasil e comércio do 

Centro da cidade, as respostas foram transcritas logo abaixo: 

 
ENTREVISTADO B: “Os jovens vão muito ao shopping, mas, tem menor 

capacidade de consumo. A visitação é uma fauna fértil e que ajuda. Os jovens tem 

baixa capacidade de consumo comparado àqueles que já estão estabelecidos, tem 

reservas e rendas. Ela é uma fauna necessária, mas não repercute em consumo 

devido a boa parte não possuir renda, se comparado a alguém que trabalha e 

possui renda ou então já possua riqueza acumulada. Mas, no caso das crianças não 

é assim. As crianças conduzem os pais, tios, padrinhos para o shopping, sendo um 

dos maiores consumidores indiretos, que se encantam pelos apelos visuais, entrando 

aí movimento de lanches, sorvetes e outros. Paralelo a isso, tem a questão que as 

crianças trazem o empreendedor para a sua capacidade tecnológica, viso que os 

pais consumem mais produtos”. 

P: “O shopping atinge mais o público adolescente. Já no centro da cidade são mais 

adultos com algum determinado objetivo de compra”. 

C: “A geração de 10 anos influencia os pais onde consumir, de acordo suas 

vontades, no parque, na lanchonete, por exemplo. Quanto aos jovens, ele vai buscar 

o que ele deseja onde estiver. A tecnologia e a moda irão mostrar para ele. Assim, o 

jovem influencia a família, mas no segmento que ele usa. Ele pesquisa e vai achar 

onde quer que seja”. Os idosos procuram mais o centro comercial, pelo hábito, 

costume e tradição.  

D: “A idade interfere, mas eles – os adolescentes – vão para se encontrar, pegar um 

cinema, encontrar a galera e, despretensiosamente, acabam consumindo. Os idosos 

estão divididos, no centro pela tradição e no shopping com bons olhos, pelo 

conforto e passeio”. 

F: “Acredito que a visitação no shopping seja maior pelos adolescentes que buscam 

opção de lazer”. 

P: “Os jovens preferem o shopping. As pessoas de média idade relativizam o 

consumo. os filhos dos empresários no centro, também por hábitos, acabam 

consumindo muito no centro comercial. os filhos dos empresários do shopping 

fazem o mesmo”. Os idosos são mais resistentes a mudanças e vão muito ao centro 

comercial. 

 

Assim, percebe-se que, sob o ponto de vista destas pessoas (dirigentes, empresários e, 

portanto, mais experientes em relação ao mercado) que:  

a) Os adolescentes e crianças frequentam mais o espaço do Shopping Center que os outros 

espaços, percepção esta que foi confirmada na pesquisa quantitativa dos 227 consumidores, 

embora tenham baixa capacidade de consumo devido ao fato de não possuírem renda (por não 

trabalharem em sua maioria) nem reservas ou poupança, porém são consumidores indiretos 

pois levam juntos consigo os pais, influenciando-os onde consumir (respostas comum a todos 

os entrevistados, com maior ênfase dada pelos respondentes B e C). Já os adolescentes 

procuram lazer e entretenimento no shopping, o que se repercute em demanda conjunta; 

b) Quanto aos jovens e adultos, as entrevistas apontam que a maioria destes consumidores 

preferem consumir no mercado dito tradicional, percepção que também foi encontrada entre 
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os consumidores, acrescentando aqui a compra via internet para este público alvo. Entre os 

respondentes, a D também aponta isso na frase: “Quanto aos jovens, ele vai buscar o que ele 

deseja onde estiver. A tecnologia e a moda irão mostrar para ele”. 

c) Já entre os idosos, para percepção da maioria dos respondentes é compatível com o 

próprio sentimento dos consumidores, de que o mercado tradicional é a melhor opção para os 

mesmos. Esta congruência está demonstrada nas respostas dos entrevistados ) que afirma ser 

“pelo hábito, costume e tradição” e P, quando apontam que: “Os idosos são mais resistentes a 

mudanças e vão muito ao centro comercial”. 

 

A longevidade também produz transformações profundas no consumo. De um lado, as 

ameaças para a manutenção do estado de bem-estar. Por outro lado, a criação de um novo 

grupo social grande com um peso importante no consumo, que seriam as pessoas da terceira 

idade (chamado por muitos como melhor idade), visto que a vida social não acaba com a 

aposentadoria, como foi o caso da sociedade industrial, visto que as pessoas aposentadas 

apenas deixam de ser ativas no trabalho, mas continuam recebendo renda. Tal classe, 

geralmente em sua grande maioria já possui veículos e domicílios próprios, além de riquezas e 

reservas. Possui também vastas linhas de crédito consignado, se tornando potenciais 

consumidores. Uma pesquisa do IBGE (2015) apontou que a média salarial do aposentado no 

Brasil é de 2,5 salários mínimos, aumentando nas regiões sul e sudeste e com uma redução 

nas regiões norte e nordeste, em torno de dois salários mínimos (cerca de 1.760,00 reais, ou 

440,00 euros). Este público é um nicho muito disputado no consumo, por índices baixíssimos 

de inadimplência. O problema maior são os familiares que por vezes, aproveitam das 

limitações de alguns idosos fazendo compras e financiamento em seu nome ou cartão.  

Este grupo de “idosos” ou melhor idade constitui um importante novo alvo para 

empresas comerciais e de serviços. O consumo de bens e serviços para esses grupos, além das 

viagens populares aumentou muito. Por exemplo, a preocupação com a imagem pessoal e a 

luta contra a idade biológica. Proliferam os serviços especializados no cuidado de saúde, 

corpo e estética, como por exemplo, e academias e cosmética em geral. 

A vida das pessoas hoje é mais definida socialmente do que biologicamente. Os 

jovens, assim como os idosos, são um grupo significativo em todas as sociedades. Em 

sociedades mais tradicionais, o trabalho foi aprendido no seio da família primeiro e depois no 

mercado de trabalho e era considerada um dos mais importantes valores do indivíduo, além da 

escola e da igreja.  Nas sociedades mais avançadas, não há costume de os jovens começarem a 

trabalhar até que os estudos não sejam concluídos No caso de pessoas com formação superior 
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pode começar a trabalhar é uma vez deixou de ser jovem, de acordo com os critérios 

acadêmicos de idade. Esta é uma mudança da base econômica tradicional baseada no trabalho 

de jovens e adultos.  

Tudo o que está relacionado com a juventude, da cultura, habilidades, hábitos e, acima 

de tudo, a imagem pode ser igualmente decisiva, afirma o professor Carreras (2008), 

apontando que na sociedade contemporânea, a juventude é também socialmente definida e 

idade não é o fator mais relevante. Neste sentido, os jovens e adolescentes são portadores de 

valores fundamentais da sociedade de consumo, produtos de exemplo de beleza, esportes, 

atividades ou a compra da juventude roupas “da moda” e também no concernente aos estilos 

próprios de consumir músicas, viagens e entretenimento, se tornando um novo nicho com 

vários singularidades, inovando o modo de ser e viver com seus estilos arrojados. 

 

Estado Civil do Entrevistado 

 

Tabela 41 – Referência cruzada entre sexo e espaço de maior consumo do entrevistado 

 

Conforme ser verifica na tabela 41, que aborda uma possível relação entre estado civil 

e espaço de consumo, é perceptível que há também uma preferência pelo comércio tradicional 

entre os solteiros, casados e outros (separados, desquitados e viúvos), vindo logo em seguida 

a preferência pelo consumo via internet e, mais uma vez, o shopping é um espaço preterido 

entre os demais. Entretanto, não é possível tirar quaisquer conclusões, mesmo porque não é 

objetivo do pesquisador neste estudo. 

Assim, ao falar em variáveis como idade, sexo e estado civil, remete-se ao pensamento 

da família, que tem sido, até agora, a organização básica da sociedade, coincidindo com a 

família biológica (no Ocidente o modelo da família nuclear é aquele tradicional formado pelo 

– pai – mãe e filhos, como a família social propriamente dita). Assim, para Bourdieu(1979) a 

família tem sido a unidade sob a qual estão agrupados o consumo de todos os seus membros e 

a transformação das famílias é, portanto, uma transformação profunda da sociedade. 
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Em geral se pode dizer que historicamente, a família foi reduzida de seu tamanho nos 

países desenvolvidos. Nas sociedades pré-industriais, as famílias eram caracterizadas por um 

número considerável de crianças. Com a atual crise econômica, a evolução do feminismo e as 

novas concepções da família, muitos casais  estão preferindo ter um ou dois filhos ao máximo, 

e muitos divorciados convivem com as dificuldades de formar novas famílias separadamente, 

visto já possuir filhos. Em alguns países da europa, por exemplo, a média de filhos por casal é 

de 0,7, o que significa dizer que algumas famílias tem um filho, outras dois e tantas outras 

nenhuma. 

No Brasil, fortemente influenciado pela igreja católica e até a década de 80, era 

comum um dito popular do “Deus dá, Deus cria”. Assim, o  uso do anticoncepcional não era 

comum, e o país tinha nesta época, predominância rural e culturamente falando, durante as 

décadas de 20 a 50 era comum ter famílias com dez e até 15 filhos, era comum os 

brasileirinhos terem famílias muito grandes com muitos primos, garantindo assim casas cheias 

por longo tempo, o que foi mudando gradativamente com o êxodo rural. O paradigma mudou 

no Brasil, embora algumas localidades da zona rural  e da periferia (de alta exclusão social e 

pobreza) permanecem com o pensamento voltado para muitos filhos. Algo que não poderia 

deixar de se destacar é o  bolsa família – um programa social do governo federal que dá 

subsídios mensalmente para famílias carentes em que os filhos menores estejam estudando 

(quanto mais filhos, mais será o montante do recebimento bolsa família que atualmente está 

em R$ 180,00 por filho), fato que também tem estimulado as famílias carentes a aumentar o 

número de filhos.  

Assim, em uma entrevista dada pela empresária e dirigente C ao longo deste capítulo, 

demonstra a importância deste programa social no consumo. Tal incremento na renda, 

melhorou significativamente o consumo não somente em bens alimentícios, mas também em 

bens de consumo duráveis, visto que vendedores informais ambulantes e também as empresas 

formais perceberam este novo nicho, chegando a financiar os bens e parcelar em até 24 meses, 

ficando acessível a esta classe financiar alguns eletrodomésticos, por exemplo. 

Também existem novas formas de membros em coabitação, ou seja, grupos de pessoas 

com nenhuma ligação familiar que partilham casa e apartamentos, a fim de economizar na 

hospedagem, que, muitas vezes são formados por afinidades, não consanguinidade, é um fato 

que acontece com cuidadores de idosos que trocam cuidados em troca de alojamento. Em 

Vitória da Conquista é muito comum as chamadas repúblicas, que consiste no fato de que 

muitos alunos compartilham o apartamento com outros estudantes durante o período que 

durar seus estudos, dividindo entre si as despesas (além deste, existe também as pensões, em 
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que os moradores pagam uma certa quantia por mês para se acomodar, alimentar e dormir. 

Também neste mesmo contexo, existem as residências universitárias, que são programas 

promovidos por univerisidades a fim de acolher os estudantes que residem em outras cidades 

e não podem pagar (SANTOS, 1999). 

Um outro fenômeno seria as famílias unipessoais, formada por uma única pessoa, que, 

na realidade, “são famílias sem famílias”. Este fenômeno, que é tradicionalmente produzido 

por viuvez ou estado de ficar órfão dos pais está em ascensão como indivíduos mais jovens de 

ambos os sexos preferem morar sozinhos e ter sua privacidade. Outra razão para o aumento 

deste tipo de agregado familiar é o crescimento das separações conjugais em que um dos 

cônjuges sái da casa e vai morar sozinho ou com o filho. A diversidade das famílias 

(mononuclear plurinuclear, coreless, individuais, vários membros, pais solteiros, casais com 

filhos ou sem filhos) transformou-se a idéia da família consanguíneos, coabitação e ambiente 

hierárquico à figura dos pais. No entanto, novas formas de solidariedade ocorrerem a partir de 

novas relações estabelecidas entre os indivíduos, por exemplo, associações de mães 

divorciadas ou solteiras que partilham a casa, chamado de colega de apartamento (SANTOS, 

1999). 

Dito isso, O professor Carles Carreras e Martinez-Rigol (2013) comentam que as 

alterações demográficas impactam  consideravelmente sobre o consumo. Talvez um dos mais 

importantes seja a redução do tamanho das unidades de consumo e a alteração das relações de 

família patriarcais. Segundo Bourdieu (1979), consumo das famílias tempos atrás era algo em 

forma de “atacado” em que os pais adquiriam os produtos (roupa e os acessórios) para todos 

de forma igual, quase todos padronizados e, atualmente, o consumo está se tornando mais 

individual. Assim, cada membro tem mais 'liberdade' para fazer valer seus gostos,decidir 

quais produtos ou serviços consumidos em conformidade com os valores e conhecimento 

diferenciado de cada um .   

Outra conseqüência da interrupção das relações familiares é a busca de novas formas 

de relacionamento com os animais. Por exemplo, o crescimento do consumo de animais de 

estimação e domesticáveis como companhia como cães, gatos e pássaros. É evidente que o 

significado e a valorização da companhia foi alterado ao longo do tempo (BAUDRILLARD, 

1968). Em muitas famílias unipessoais, os animais tem a função de substituir a companhia das 

crianças. O aumento destes animais é acompanhado pela proliferação de todos os tipos de 

comercialização de animais e produtos relacionados, bem como serviços, como encontrados 

em pet shops (roupas, ração, acessórios) e serviços como os de veterinários, banho e tosa de 
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animais, pessoas para passear, dentre outros. Assim, acredita-se que o consumo mude de 

segmento.  

 

Renda do Entrevistado 

 

Tabela 42 – Referência cruzada entre renda e espaço de maior consumo do entrevistado 

 

 

No concernente à tabela de referência cruzada entre renda versus espaço de maior 

consumo e preferência do respondente, pode-se inferir em linhas gerais que em todas as faixas 

de renda, o Comércio dito tradicional (lojas de rua ou a céu aberto) é o mais preferido entre os 

227 respondentes da pesquisa, com metade das respostas a seu favor o que representa 113 

preferências em um total de 227 (50%). Logo em seguida vem a internet com 73 respostas o 

que equivale a 32% e por último o shopping com 18%, como principais meios de consumo. 

Esta comparação parece não ser justa nem equânime, devido às proporções diferentes entre os 

espaços, visto que se pode consumir todo o tipo de produtos e serviços no mercado tradicional 

e mais ainda na internet, visto que a amplitude de produtos e serviços, assim como a área de 

abrangência é infinitamente maior.  

De qualquer forma, estes questionamentos nos permitem um posicionamento 

mercadológico e também uma convicção quanto à pesquisa, mesmo porque a internet é 

infinitamente mais ampla que o comércio local ficando com apenas 32% das preferências do 

consumo, enquanto que o mercado local apresenta 50%, reafirmando os hábitos, costumes e 

identidade do consumidor conquistense e regional pelo mercado tradicional. Nesta mesma 

linha de raciocínio, se consideramos os grandes centros, o comércio de rua sofreu muitos 

impactos, fechando muitas lojas e até quarteirões inteiros sendo transformados em escritórios 

para profissionais liberais, devido à falência dos empreendimentos. Tal episódio, conforme 



534 

 

comentado em outra questão nesta tese, aconteceu na baixa dos Sapateiros (Cidade Baixa em 

Salvador, Bahia). Assim, pelas metrópoles do país, costuma-se ver muitas galerias, mas, as 

lojas estão mudando seu nicho e público alvo, “sobrevivendo” às custas da tradição, 

fidelização dos clientes de retorno e localização estratégica. 

Dito isso, os consumidores de todas as classes salariais apresentadas na tabela 42 

acima consomem com maior frequência e quantidade nas lojas de rua e em segundo lugar a 

internet. As únicas classes que fogem a esta regra são as dos extremos, sendo que aqueles que 

auferem apenas um salário mínimo mensalmente quase não consomem na internet (registro de 

apenas um caso), enquanto que os mais ricos (classes acima de 15 salários mínimos) 

consomem quase que equitativamente nos três espaços. 

Já no concernente às entrevistas e informações prestadas pelos Dirigentes da CDL e 

Shopping, ao serem questionados se a variável renda e classe social impactam no consumo e 

também na escolha do espaço a ser consumido, considerando os ambientes: shopping 

Conquista Sul, Comércio do bairro Brasil e comércio do Centro da cidade, as respostas – por 

unanimidade – remetem ao entendimento de que a renda é diretamente proporcional ao 

consumo, ou seja, maior renda, maior consumo, assim como não há consumo sem dinheiro. 

Aqueles com maiores rendas consomem itens de melhor qualidade, às vezes no exterior e 

marcas famosas em shoppings e galerias requintadas. Dito isso, veremos o que os 

entrevistados afirmaram: 

 

ENTREVISTADO B:“Quem tem mais renda é maios criterioso. A necessidade é o 

carro chefe do consumo. Os brasileiros consomem de acordo com a sua renda 

mensal e também seu orçamento.[...] Quanto maior o número de moradores da 

família com renda, melhor será o consumo. A loja H Stern e Prada mesmo não teria 

público alvo sustentável para se instalar aqui, por forças de termos um extrato de 

consumo menor. As compras no exterior tinham o alcance bom, principalmente com 

o dólar em baixa, o que impacta também no consumo. O comércio precisa se 

aprimorar em tecnologia, devido aos modismos”; 

C: “Influencia diretamente. Não há consumo sem dinheiro. [...]Assim, gastará mais 

quem pode consumir mais. Quem gera renda é o autor da decisão”; 

D: “Quem tem a renda mais alta, digo classe a, consome em viagens e em outras 

cidades e países, consome na internet e também consome no shopping pelo espaço. 

Mas, as lojas de grife como Plataform e Carmen Steffanes, por exemplo.[...] as 

pessoas fazem este percurso no centro comercial. mas se tivessem no shopping, 

comprariam lá. também existem lojas de grifes no centro comercial que não tem no 

shopping, atraindo um público específico”; 

M: “Cada consumidor gasta onde é mais atrativo e confortável. É certo que as 

pessoas são muito influenciadas pelo meio onde vivem. [...]As pessoas, de classes 

mais elevadas e de renda maior via de regra, buscam mais o shopping, visto que 

mesmo sendo mais caro, acabam não se importando com isso e pagam sem 

reclama”;. 

 P: “Acredito que as pessoas de poder aquisitivo mais elevado consumem 

preferencialmente no shopping, sempre na demanda conjunta com outros serviços e 
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entretenimento, por exemplo. Embora consuma também no centro produtos de grifes 

e marcas famosas”. 

 

 No concernente às entrevistas com os dirigentes, ainda neste mesmo contexto, o 

pesquisador achou metodologicamente mais interessante separar as respostas com classes 

sociais, localizado em separado, porém sequencialmente devido à estreita ligação com a 

variável renda. Assim, ao questionar sobre os impactos dos estratos diversos das classes 

sociais no consumo e, em particular, nos três espaços, as respostas foram proferidas logo 

abaixo, o que nos legitima afirmar que, segundo os entrevistados, mais particularmente o A: 

“mediante a política de crédito implantada no Brasil nos últimos 15 anos, as classes menos 

favorecidas foram as que mais consumiram estimuladas pelo governo através de bolsas e 

linhas de crédito”. As classes A e B optaram por consumir nos novos formatos do varejo que 

se encontram predominantemente nos espaços dos Shoppings Centers. Segundo a respondente 

L, “as classes C e D têm preferido frequentar o shopping Conquista Sul como forma de 

entretenimento nos finais de semana. A classe A e B (que consomem) não tem ido ao 

Shopping nesse período, pois o julga estar mal frequentado”. Para o entrevistado P: “antes da 

crise, a maior parte do consumo era das classes mais baixas, devido ao fato de faltar alguns 

aparelhos em casa e imitar as classes mais altas. Muitos tiveram acesso ao crédito e muitos 

acabaram ficando inadimplentes, reduzindo muito o consumo daqueles que estão endividados 

e pagando os débitos anteriores, Assim, nos dias atuais, os consumidores das classes a e b 

estão consumindo mais”. Abaixo, as entrevistas fornecidas pelos dirigentes da CDL e 

Shopping: 

 

ENTREVISTADO A: “A própria política implantada no Brasil nos últimos 15 

anos, levou a população de baixa renda a ter a renda um pouco maior e foi 

estimulada a consumir. Entre objetos e eletrodomésticos como fogão, geladeira, 

dentre outros. A população de classe de menor poder aquisitivo foi quem mais 

consumiu, logo as grandes lojas da cidade jamais poderiam sobreviver vendendo 

apenas para os consumidores das classes mais altas. A maior margem de lucro das 

grandes lojas foi proveniente das classes menos favorecidas que foi estimulada pelo 

governo através de bolsas e linhas de crédito. Então, o país como um todo e Vitória 

da Conquista passaram por esse processo do consumo em grande escala das classes 

menos favorecidas. No passado as classes mais pobres não tinham tanta facilidade 

de crédito, por exemplo, antigamente para se criar uma conta em banco era muito 

difícil, era necessário abrir sindicância sobre a vida da pessoa e muitas outras 

burocracias. Hoje em dia as coisas são bem menos complicadas, ter um cartão de 

credito já é possível ser feito apenas por telefone ou internet. Abrir o crediário em 

uma loja exigia muito tempo e também muita burocracia. Então as facilidades que 

começaram a acontecer nos últimos anos foram abrindo as portas do consumo para 

as classes menos favorecidas, recaído sobre elas maior consumo em relação às 

demais classes. Dito isso, todas as classes frequentam os Três espaços, 

indistintamente, com mais destaques para o centro comercial e shopping”; 

B: “Todos os extratos sociais procurem melhores preços, seja nas feiras livres, seja 

no shopping. É comportamental a pechincha e a negociação de preços. Assim, as 
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classes A e B optam mais pelo novo formato do varejo que se encontra 

predominantemente nos espaços dos Shoppings Centers”; 

C: As classes mais altas (A e B) vão preferir mais o shopping, porque preferem um 

local mais climatizado, limpo e harmonizado, influenciando a compra.  

L: As Classes C2 e D têm preferido frequentar o shopping Conquista Sul como 

forma de entretenimento nos fins de semana. A classe A e B (que consomem) não 

tem ido ao Shopping nesse período pois o julga estar mal frequentado.  

P: Antes da crise, a maior parte do consumo era das classes mais baixas, devido ao 

fato de faltar alguns aparelhos em casa e imitar as classes mais altas. Muitos 

tiveram acesso ao crédito e muitos acabaram ficando inadimplentes, reduzindo 

muito o consumo daqueles que estão endividados e pagando os débitos anteriores, 

devido aos juros mais elevados. Assim, nos dias atuais, os consumidores das classes 

a e b estão consumindo mais. 

 

Escolaridade do Entrevistado 

 

Tabela 43 – Referência cruzada entre escolaridade e espaço de maior consumo do entrevistado 

 
 

Analisando as classes modais existentes entre as classes sociais e espaço de maior 

consumo do entrevistado, conforme tabela 43, percebe-se que existe uma predominância 

praticamente em todas as classes com grau de escolaridade distintos como preferência de 

consumo no comércio tradicional. Entretanto, entre as classes de nível superior completo e 

superior incompleto, as respostas apesar de semelhantes, se invertem. Assim, acredita-se que 

a variável independente escolaridade não seja um bom atributo do consumo, visto não ser 

possível fazer quaisquer inferências com os resultados. Tal impressão, baseada em dados, se 

legitima com as entrevistas dos dirigentes logo abaixo e também com a literatura pertinente 

do assunto. Assim, quanto às entrevistas com os Dirigentes da CDL e Shopping, ao serem 

questionados se a variável escolaridade impacta no consumo e também na escolha do espaço 

a ser consumido, considerando os ambientes: shopping Conquista Sul, Comércio do bairro 

Brasil e comércio do Centro da cidade, as respostas foram: 
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Entrevistado A: “De modo geral o consumidor procura o produto, independendo do 

seu nível de escolaridade.Os lugares variam de acordo o perfil de cada um”. 

B e D: “Não há influência e se houver é muito baixa”. 

M: “Acredito que não, o consumidor vai atrás do produto e aqui tem pessoas de 

todos os níveis de escolaridade. Embora hoje em dia a escolaridade esteja presente 

em todos os níveis sociais, sendo que via de regra, aqueles com maior nível auferem 

melhores e maiores salários. 

P: Baixa influência, mas atrelada a renda alta, existe uma sutil discrepância a favor 

de consumir no shopping. 

 

12.4.2 Análise das Variáveis Espaciais versus Local de maior consumo 

 

Domicílio do Entrevistado 

 

Tabela 44 – Referência cruzada entre cidade de residência e espaço de maior consumo do entrevistado

 

Algumas inferências são possíveis ser tiradas desta tabela: 

 

a) Mais da metade dos entrevistados que residem em V. da Conquista, portanto 101 pessoas o 

 eu equivale a 85% da amostra preferem consumir no comércio de rua, comparadamente 

com a internet (60 pessoas – 30%) e, por último, o shopping (38 pessoas – 19%). (101 de um 

total de 199)  

b) Para as demais cidades, há uma congruência muito grande entre consumir pela internet e 

comércio tradicional, conforme pode ser percebido na tabela 44 logo acima. Não tivemos a 

preocupação em questionar o porquê nesta pergunta, acredita-se tão somente que  o shopping 

é uma parada obrigatória para os visitantes, principalmente oriundos das cidades em que não 

exista este equipamento. Mas, por residirem em outros centros, a internet é um mercado que o 

acompanha para onde quer que vão, visto que na rede mundial de computadores se adquire 
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tudo o que necessitar, fato este que não acontece com aqueles que residem em cidades 

pequenas.  

Sob a perspectiva dos dirigentes, algumas conclusões são possíveis ser tiradas: a) V. 

da Conquista por ser uma cidade polo, existe uma diversidade muito grande de produtos e 

serviços, o que acaba atraindo consumidores para seu espaço com diferenciados perfis, visto 

que em muitas cidades há a carências de determinada oferta, procurando a cidade pelo mix de 

lojas e variedade de produtos conforme se percebe nas entrevistas B e J. Para o respondente P 

(que se aproxima mais das respostas totais dos consumidores), a resposta foi a seguinte: 

“Pessoas de outras cidades também não tem o hábito de frequentar shopping, talvez por não 

ter vivência e costume para isso, preferindo o centro comercial por se sentir bem. Vão ao 

shopping mais passear e consumir entretenimento, acabando comprando outros itens”. Os 

respondentes B e J complementam dizendo que: “muitas vezes procuram o shopping por estar 

aberto em horário especial e finas de semana”. Assim, no concernente a este tópico, embora 

haja uma congruência entre as respostas, não foi mencionado entre os dirigentes a perspectiva 

da internet. 

 

ENTREVISTADO B: O Nordeste tem muitas carências de sustentação. Assim, na 

Bahia e também Conquista existem poucas opções. Jequié começou a se destacar 

recentemente com o grupo Assai, Bobs e dentre outros, mas poucas cidades 

desenvolveram assim. Assim, como V. Conquista é uma cidade polo, atrai 

consumidores para o seu espaço, como médicos por exemplo, já são 774 médicos e 

mais hospitais, clínicas e etc. A educação, através dos pais estabelecem por aqui,. 

Também o distrito industrial, o comércio acaba influenciando, por questões de 

investimento e capacidade de renda (o caso da Azaléia foi um desastre para 

Itapetinga). Por outro lado, algumas cidades vêm se destacando como Itabuna, 

Ilhéus, Porto Seguro e outros, assim, os consumidores que não dispõe destes 

produtos e serviços, acabam vindo pra V. Conquista. O que acaba sendo um 

atrativo para o consumo local. Em Conquista – existem muitas lojas monomarcas. 

Muitas pessoas aqui tiveram prejuízos de posicionamento de mercado. Assim, 

existindo oferta para o consumo e questões de características regionais como 

variáveis climáticas, por exemplo, impactam. Exemplo, na região sul, as férias são 

em julho enquanto no nordeste é em junho, precisando haver oferta de produtos e 

serviços nestas épocas (filmes por exemplo). Outra questão é a climática, tradição, 

hábito, cultura do consumo e outras coisas que atraem o consumidor para as 

questões do tipo sazonalidade. Assim, a importância do clima impacta no consumo. 

Assim, a oferta de conforto é sempre privilegiada em situações adversas como 

chuvas, frio e etc. Assim, é necessário acrescentar também os custos embutidos. 

Além do mais, V. da Conquista dorme muito cedo, a vida noturna aqui é limitada. 

Sou a favor de operar o negócio 365 dias 24 horas dias, como restaurantes, 

supermercados e etc. Assim, na oferta do transporte coletivo, segurança e outras 

coisas acabam limitando o consumo por conta destas características que atendam 

às demandas. Aqui não tem teatro, centro de convenções e outros serviços para 

darem sustentabilidade. A regionalização, por exemplo, faz com que pessoas de 

outras cidades fazem caravanas e se deslocam em um único dia para assistir a um 

filme, consumindo tudo aqui e retornam no mesmo dia. 

J: O público de outras cidades tem vindo para o centro devido ao mix de lojas e 

variedade de produtos, e também vai ao shopping por estar aberto aos finais de 
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semana, quando normalmente estão de folga de seus trabalhos na localidade em 

que residem. 

P: Pessoas de outras cidades também não tem o hábito de frequentar shopping, 

talvez por não ter vivência e costume para isso, preferindo o centro comercial por 

se sentir bem. Vão ao shopping mais passear e consumir entretenimento, acabando 

comprando outros itens. Quanto ao bairro Brasil e Centro comercial, um percentual 

médio de 70% versus 30%. Assim, muitos visitantes que ficam hospedados no bairro 

brasil, quer na casa de amigos, quer nos hotéis acabam consumindo por lá, 

pegando o hábito e o costume, ocorrendo na mesma forma dos moradores de lá que 

direcionam para o consumo do bairro. Igual maneira são os moradores das cidades 

que ficam na saída da e para a avenida brumado. 

 

 

Tabela 45 – Referência cruzada entre bairro de residência e espaço de maior consumo do entrevistado 

 

 

Analisado os dados quantitativos postos na tabela 45 acima, percebe-se – claramente 

que os bairros confirmam a tendência apresentada no computo geral dos  227 questionários 

em que apontam o comércio tradicional como o espaço de maior consumo e preferência dos 

mesmos. Assim, os bairros que apresentam mais de 50% de preferência pelo comércio 

tradicional são: Boa Vista, Alto Maron, Centro, Ibirapuera, Iracema, Recreio, Urbis e demais 

bairros. Um achado muito significativo e compatível com o consumo nos bairros onde reside 

quando foi encontrado um escore do bairro Felícia, que apresentou quatro dos cinco opinantes 

(cerca de 80%) preferirem consumir no shopping. Assim, o fato curioso é que o Shopping se 

encontra no bairro Felícia, já inferindo concluir que “o bairro de residência do consumidor é 

um preditor de consumo com relação às variáveis espaço e distância. Para todos os demais 
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bairros, o comércio tradicional é predominante. Já para os moradores de outras cidades, houve 

um empate entre o consumo na internet e no mercado tradicional (7 respostas para cada um). 

Vamos analisar agora quanto às entrevistas prestadas pelos Dirigentes da CDL e 

Shopping, ao serem questionados se a variável bairro de residência impacta no consumo, seja 

ele em um dos três espaços (shopping Conquista Sul, Comércio do bairro Brasil e comércio 

do Centro da cidade) ou mesmo nos demais bairros – inclusive onde eles residem. Assim, em 

resumo, as respostas giram em torno de que os consumidores sejam um tipo bairrista para os 

produtos do dia-a-dia e que são encontrados facilmente em seus bairros, quer seja pela 

preferência em consumir ou por ser cômodo (conforme se observa nas entrevistas A, B, C e L. 

Um destaque muito grande para o bairrismo foi dado ao bairro Brasil, conforme se observa 

nas entrevistas A, D e P. De acordo com Kotler (2000), a cultura citadina é relevante para a 

decisão de uma pessoa de se tornar um usuário regular de um produto ou consumir em 

determinado espaço. 

O entrevistado B acrescenta ainda que existem os fashion point (espaços 

especializados onde se concentram muitas lojas de um mesmo segmento) que merecem ser 

considerados no momento de decidir pelo consumo. Assim,  conforme dito na fundamentação 

teórica, em V. da Conquista algumas ruas onde concentram lojas de um mesmo segmento são: 

Francisco Santos (rua das óticas); Washington Luiz (rua das oficinas de geladeira); Av. 

presidente Dutra (avenida das concessionárias, das autopeças e oficinas para carros); Praça 

Vitor Brito (revendedora de automóveis usados); Crescêncio Silveira, próximo ao hospital 

São Vicente (especializada em funerárias) e assim por diante. Dito isso, as respostas entre os 

consumidores e dirigentes são compatíveis nas entrelinhas. As entrevistas podem ser 

visualizadas abaixo: 

 

ENTREVISTADO A: Acredito na existência de um certo “Bairrismo” e também de 

comodismo por parte de algumas pessoas e sentem felizes em consumir apenas nos 

seus bairros, principalmente no B. Brasil.  Mas, também acredito que as pessoas 

preferem consumir em seus bairros aqueles itens do dia a dia como padarias, 

supermercados e frutas e alguns serviços mais básicos;  

B: Existiria em meu entendimento, a opção por acessibilidade aos espaços do 

consumo nos bairros. Existem os fashion point e lugares especializados que 

concentram determinados grupos de produtos ou serviços. 

C: As pessoas mais tradicionais valorizam muito seu habitat, seu bairro. 

D: Geralmente as pessoas que residem próximos do bairro Brasil, como Ibirapuera, 

Vilas Serranas consomem no bairro Brasil e somente na ausência dos produtos vem 

para o centro. 

L: Acredito que os consumidores estão cada vez mais buscando comodidade, por 

esse motivo, bairros como a Olivia Flores e os demais se fortalecem cada vez mais. 

P: Tratando-se de Vitória da conquista, nós temos divisões entre a parte oeste da 

cidade que a população teve uma origem mais simples que com o passar do tempo 

teve uma ascensão financeira, porém não se despertou nessas pessoas o interesse 
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em investir em lazer, a única forma de lazer seria apenas o próprio trabalho.  Já a 

parte leste e central em que residem as famílias tradicionais e demais famílias ricas 

que migraram para Vitória da Conquista, tem em sua formação uma cultura maior 

de lazer e consumo, a pesar de nem sempre terem um poder aquisitivo elevado, o 

que leva a maiores esforços para manter o status de sociedade consumidora. 

 

 

Dando seguimento à análise dos resultados, a seguir serão discutidos o consumo nos 

espaços de Vitória da Conquista: Shopping Conquista Sul, Centro Comercial e Bairro Brasil, 

incluindo aqui todos os cruzamentos entre as variáveis geográficas, sociais e pessoais, além 

do comportamento do consumidor e  mapas cognitivos. 

 

12.5 O CONSUMO NOS TRÊS ESPAÇOS: SHOPPING CONQUISTA SUL, CENTRO 

COMERCIAL E BAIRRO BRASIL 

 

Antes de adentrarmos no mérito da análise dos resultados no concernente ao consumo 

realizado pelos conquistenses nos modelos tradicionais de mercado de rua, ou mesmo nos 

novos formatos do varejo, que é o caso dos Shoppings Centers, necessário se faz, 

entendermos os significados de região, espaço e território.  

De acordo com Alves (2001), o espaço não pode  ser  introduzido  na  análise  

econômica apenas como mais uma dimensão (variável) adicional (o espaço unidimensional). 

Ao  invés disso, precisa ser visto como uma realidade multidimensional, com consequências 

variadas sobre a origem e o desenvolvimento dos fenômenos econômicos. Assim, segundo 

(ALVES, 2001), A natureza não é homogênea; é diferenciada, na multiplicidade das suas 

paisagens e  na  diversidade  de  fenômenos  e  características  físicas,  que  se  desenvolvem  

nos seus diferentes  espaços.  Esta  diferenciação  cria  especificidades,  no  Homem,  nas 

culturas  e  no  modo  como  é  feita  a  ocupação  do  espaço.  Tem  consequências  

importantes que não podem ser ignoradas pela análise. Com base nesta interpretação, o autor 

define espaço, inicialmente, como o  suporte físico  onde se desenvolve toda atividade 

econômica e esse espaço terá relevância econômica se  os fenômenos e agentes econômicos 

tiverem  comportamento diversificado nos diferentes  pontos do espaço  (ALVES, 2001). 

Em outras palavras, a não consideração do  espaço  na  análise  e  política  econômicas  

conduziria,  necessariamente,  à  sua  errada  formulação. Já Lopes (2001) diz que  o espaço 

pode definir-se a partir de um conjunto de dados  econômicos localizados, podendo as 

localizações serem dispersas, porque o que dá unidade ao  espaço são as suas características e 

a  natureza das relação de  interdependência. O autor argumenta  que  o  espaço  tem  uma  

definição  geográfica,  histórica,  econômica  e  social  (LOPES). Assim, o espaço é um 

produto material, como se pode considerar que os homens o  são; entre eles, espaço e homem, 
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estabelecem-se relações sociais determinadas que  os  influenciam  e  dão  ao  espaço  formas,  

funções  e  significado  social 

Em complemento a este argumento, o autor  diz não se r possível uma teoria do espaço 

que  não  integre  uma  teoria  social  geral,  mesmo  que  seja  implícita.  Assim, a  

distribuição  das  atividades  no  espaço  não  surgiria  do  acaso,  e  a  afirmação  de  que  os  

processos  sociais  estruturantes do espaço urbano espelham as características de cada tipo e 

de cada período  da organização social seria aplicável a todo o espaço (LOPES, 2001). Já no 

espaço geográfico, estão presentes o espaço natural e as transformações a que este  está  

sujeito  por  ação  do  homem.  Harmonizam-se  a  maneira  de  entender  e  observar  o  

espaço  (geografia  física)  e  as  interações  deste  com  a  ação  humana  (geografia  humana).   

Seria um espaço de lugares, e como tal, mais valorizado pelos geógrafos. Por fim, o 

espaço econômico seria um espaço de localizações. Por esta distinção, deve-se  entender  a  

implantação  de  atividades  econômicas  pela  ação  do  homem,  sendo  o  espaço  

considerado  um  fator  produtivo  ou  objeto  de  consumo  e  investimento. Neste  aspecto,  a 

distância  seria  a  variável  usada  com  mais  significância,  e  sua  valorização  acontece  na  

medida em que constitui um fator estrito para a mobilidade de bens, serviços e pessoas. No  

entanto,  Alves  (2001)  argumenta  que  a  distância  tem  perdido,  pouco  a  pouco,  a  sua 

importância  relativa,  pois  a  capacidade  para  se estabelecer  relações  entre  atividades  e 

agentes mostra relevância crescente. Por esta ótica, o espaço econômico tem sido cada vez 

menos um espaço de lugares e cada vez mais um espaço de relações. 

Já a ideia de região é frequentemente associada a certa uniformidade ou 

homogeneidade, mas  não deve se confundir com o conceito de espaço. Segundo Lopes 

(2001), a  região  tem  de  ser  definida  de  forma  mais  restrita,  não  resultando  as  

restrições  de  fatores  associados à dimensão, mas a razões de contiguidade: os elementos que 

a compõem têm de localizar-se necessariamente de forma contígua. Esta noção de 

contiguidade exerce domínio sobre a noção de região, levando à distinção entre espaço e 

região. Mas, para  Lopes (2009), continuam a existir  em relação a uma  e  a  outra  os  

problemas  de  escala,  afetando  naturalmente  as  características  dos agregados a construir. 

Assim, seria necessário o aprofundamento desta questão  com base na análise de critérios para 

a divisão do todo em partes. Regiões e nações desempenham papel extremamente importante 

nos quadros territoriais de análise.  

No entanto, as nações são herança de um processo histórico, enquanto as regiões não  

terão  sempre  uma  existência  evidente  e  objetiva,  já  que  se integram  para  formarem 

nações.  De  acordo  com  Lopes  (2009),  isso  ajuda  a  entender porque  os  economistas  se 
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dividem  sobre  o  conceito  de  região:  há  aqueles  que  admitem  ser  o  conceito  de  região 

observável  por  ser  dotada  de  certa  homogeneidade  de comportamento  e  de  alguma 

autossuficiência;  há  os  que  entendem  que  o  espaço econômico  deve  ser  visto  como  um 

continuum, sendo, por consequência, desnecessária a determinação de regiões econômicas; 

por fim, existem os que admitem que o conceito de região deve ser flexível, adaptando-se à 

natureza concreta dos problemas nela existentes. 

De acordo  com  Haesbaert  (2004  apud  SOUZA,  2008),  o  termo  território  está 

ligado essencialmente a concepções históricas e sociais, uma vez que,   segundo o 

autor,sociedade e  espaço  seriam  dimensões  gêmeas.  Desta  maneira,  território  não  seria  

um  conceito exclusivo  da  geografia,  sendo  também  analisado  por  outras  áreas  do  

conhecimento, principalmente no campo das ciências sociais e das ciências humanas. Das 

principais discussões a respeito da origem do significado do termo território, conforme atesta 

Souza (2008), aquela que tem sido mais bem aceita propõe que, etimologicamente, a palavra 

derive do latim, e seria resultante dos termos terra  e  torium,  originando a palavra 

territorium, cujo significado seria “terra que pertence a alguém”.   

Para Santos (2000a), o território seria  o chão da população, isto é, sua identidade, o 

fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é  a base do trabalho, da 

residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Para este 

autor, o termo território aparece como cenários onde os sentimentos de pertencimento e/ou 

identidade estão atrelados ao que as pessoas sentem em relação aos territórios em que vivem.   

Assim, o território  seria  o  cenário  de  produção  e  reprodução  do  trabalho,  das 

manipulações culturais, materiais e espirituais. Seguindo o mesmo raciocínio, Silva et al. 

(2003) afirmam que o território expressa, em determinado momento, um complexo e 

dinâmico conjunto de relações socioeconômicas, culturais e políticas, historicamente 

desenvolvidas e contextualmente especializadas, incluindo a perspectiva ambiental. Em 

função das diferentes formas de combinação temporal e espacial das relações acima  citadas,  

os  territórios  apresentam  grande  diversidade  com  fortes características identitárias e isto 

envolvendo diferentes escalas. Os territórios assim identificados  tendem,  potencialmente,  a  

implementar  laços  de  coesão  e solidariedade.Assim,  o território  é uma produção social 

historicamente determinada que resulta de um processo de apropriação de uma determinada 

porção do globo terrestre  (SOUZA, 2008), e deve ser entendido através de um processo 

histórico e social resultante de relações estabelecidas entre o homem e a natureza. 

É preciso considerar o universo de variáveis que afetam uma decisão de consumo, a 

quantidade de decisões envolvidas e sobrepostas e como estas se influenciam mutuamente 
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(FOXALL, 2006). Assim, a discussão de como os consumidores define o destino de seus 

recursos como dinheiro, tempo e esforço, envolve questões Omo o que compram, onde 

compram, quando e como procuram, como levantam as informações necessárias para tomar 

decisões e, com que frequência compram, sendo este último questionamento a variável mais 

importante desta seção. Assim, estas palavras de Foxall (2006) instigaram o pesquisador a 

conhecer as variáveis que afetam a decisão do consumo, a exemplo de tempo, condições 

financeiras, custos de tomar as decisões e, sobremaneira, frequência de consumo em espaços 

distintos, comparando os antigos ou tradicionais modelos com os novos formatos do varejo.  

Conforme visto na seção anterior, já foram conhecidos os antecedentes ou 

determinantes da satisfação do consumidor em Vitória da Conquista. Na presente seção serão 

conhecidas a frequência espaços do consumo e também desmitificadas as variáveis que 

impactam diretamente sobre o consumo, mais precisamente as pessoais e geográficas ligadas 

aos três espaços propostos na pesquisa. 

 

12.5.1 Frequência do Consumo entre os Espaços 

 
Gráfico 29 – Frequência com que o Consumidor Visita os Espaços para Consumir. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 O gráfico 29 demonstra através da moda e em linhas gerais que o centro da cidade é 

o espaço de maior visitação em curtos espaços de tempo por parte dos consumidores 

(semanalmente quica diariamente); Já no que diz respeito às visitas quinzenais e mensais 

com intenção de consumir produtos e serviços, o Shopping Conquista Sul é o espaço de 

maior demanda, principalmente na variável “mês”, visto que a periodicidade quinzenal 

tem escores compatíveis entre centro e shopping. Também, pode ser percebido que a 

maioria dos consumidores da pesquisa somente visita o bairro Brasil na intenção de 

consumir acima de seis meses, ou seja, o volume de consumidores é pequeno, com 

exceção dos residentes naquele bairro e adjacências. Dito isso, a tabela 46 abaixo, 

apresenta a frequência em termos absolutos e relativos com que os entrevistados visitam os 
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bairros Centro, Brasil e Shopping Conquista Sul (bairro Felícia) para consumir, apresentando 

os intervalos temporais de consumo: semana, quinzena, mês, trimestre e semestre.  

 

Tabela 46 – Frequência/Periodicidade com que entrevistado visita o Centro da Cidade, Bairro Brasil e Shopping 

Conquista Sul para Consumir produtos e serviços em dados absolutos e percentuais. 

 

Frequência 

Centro 

Percentual 

Centro 

Frequência 

B. Brasil 

Percentual 

B. Brasil 

Frequência 

Shopping 

Percentual 

Shopping 

Semanal 77 33,9 36 15,9 34 15 

Quinzenal 37 16,3 17 7,5 42 18,5 

Mensal 52 22,9 28 12,3 68 30 

Trimestral 30 13,2 29 12,8 41 18,1 

Acima de 

seis meses 21 9,3 99 43,6 27 11,9 

Outros 10 4,4 18 7,9 15 6,6 

Total 227 100 227 100 227 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

      Classes modais (maior frequência por renda): 227 pessoas ouvidas. 

 

A tabela 47 abaixo, por sua vez, apresenta as medidas de tendência central e dispersão 

com relação aos três espaços. Logo a seguir, a tabela 49 mostra as escalas correspondentes. 

 

Tabela 47 – Medidas de Tendência Central e Dispersão Referentes a Frequência/Periodicidade com que 

entrevistado visita o Centro da Cidade, Bairro Brasil e Shopping Conquista Sul para Consumir produtos e 

serviços. 

MEDIDAS DE DISPERSÃO E 

TENDÊNCIA CENTRAL 

Frequência 

Centro 

Frequência 

B. Brasil 

Frequência 

Shopping 

Número de Casos 227 227 227 

Média Aritmética 

2,61 (Entre quinzena e 

mensal) 

3,85 (Próximo a 

Trimestre) 
3,13 
 (Mensal) 

Mediana 2 (Quinzena) 5 (Acima 6 meses) 3 (Mensal) 

Moda 1 (Semanal) 5 (Acima 6 meses) 3 (Mensal) 

Desvio Padrão 1,508 1,610 1,424 

Variância 2,275 2,591 2,027 

Alpha de Crombach Geral 0,717 3 casos em 227  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 
Tabela 48 – Escala correspondente à frequência/periodicidade 

Periodicidade Escala Correspondente 

Semanal 1 

Quinzenal 2 

Mensal 3 

Trimestral 4 

Acima de seis meses 5 

Outros 6 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Conforme consta no capítulo anterior, tópico 10.6 que versa sobre os Procedimentos: 

Apuração, Mensuração e Análise dos Dados, são apresentados neste capítulo, as medidas mais 
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indicadas para se conhecer e investigar a verdade, no concernente aos meios da pesquisa em 

que esclarecem os conceitos, finalidades e aplicabilidade das medidas de dispersão
128

 e 

tendência central
129

, a fim de entender e explicar as tabelas e gráficos da presente tese, mais 

especificamente nas questões em que procuravam conhecer a frequência e periodicidade com 

que os consumidores se deslocam para os três espaços (Centro comercial, bairro Brasil e 

Shopping Conquista Sul) com a finalidade de consumir, chega-se à conclusão de que: 

No concernente à medida da moda: O Centro Comercial é o espaço mais procurado 

pelos conquistenses, não somente constatado nestas tabelas 47 e 48 logo acima, como também 

nas anteriores, tendo uma periodicidade semanal entre os consultados, coforme se apresenta 

com o valor 1 na tabela 48 referente à escala da periodicidade (que significa semana). Tal 

achado é encontrado e confirmado pela moda (valor que mais se repete entre as classes), com 

77 consumidores (aproximadamente 34%), ou seja, mais de um terço da amostra.  

Ainda no concernente à moda, analisando os demais resultados, averigua-se que a 

frequência de visitas do consumidor aos espaços citados para fins de consumo são mais 

latentes no Shopping Conquista Sul para quinzena e mês, sendo estatisticamente mais 

significativo entre mês (68 dos 227 casos ou 30%). Também o Shopping Conquista Sul é o 

local mais frequentado trimestralmente, com 41 respondentes (ou 18,1% da amostra) 

afirmando a visita a cada três meses. Já na frequência quinzenal, embora o shopping apresenta 

uma pequena vantagem, está equiparado com o Centro comercial. Confirmando a tendência, 

demonstrada entre as várias respostas dos consumidores, empresários e também dirigentes, 

via entrevistas, o bairro Brasil é o menos frequentado entre os bairros pesquisados: Os 

consumidores o visitam muito ocasionalmente, ou seja, para a alternativa “Acima de seis 

meses” o bairro Brasil apresenta em torno de 44% (99 respondentes). As classes modais 

indicam também que para quinzena e mês, pouquíssimos consumidores se deslocam para 

aquele espaço.  

                                                 
128

 Para Crespo (1988) e Stevenson (1981) as medidas de dispersão e variabilidade, dizem respeito a maior ou 

menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central. As mais 

conhecidas são: a amplitude total (que é uma medida de dispersão, mas é instável e se deixa influenciar pelos 

valores extremos); o desvio médio (afastamento médio em relação à média) a variância e o desvio padrão que se 

baseiam nos desvios em torno da média aritmética, determinada através da média aritmética dos quadrados dos 

desvios. 
129

 Também para Crespo (1988) e Stevenson (1981) as medidas de tendência central servem para orientar quanto 

à posição de uma distribuição, tendendo a se agrupar em torno dos valores centrais. As mais importantes são a 

média aritmética (é o quociente da divisão da soma dos valores da variável pelo número deles), a mediana(é o 

número que se encontra no centro de uma série de números, cujo valor é situado de tal forma no conjunto que o 

separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos),  e a moda(valor que ocorre com maior frequência 

em uma série de valores). 
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Quanto às medidas da mediana e média aritmética, se percebe que é no centro 

comercial que os consumidores se deslocam quinzenalmente. Enquanto que, para o 

deslocamento para o Shopping a fim de consumir a periodicidade é Mensal, apontado tanto na 

moda (número 3) quanto mediana (número 3). Aplicando-se a medida da média aritmética, o 

espaço mais frequentado continua a ser o Centro Comercial, com um score de 2,61 (entre 

quinzena e mensal), enquanto que o Shopping teria um score de 3,13 (confirmando a moda e 

mediana que apontaram o atributo Mensal), enquanto que o bairro Brasil é sem dúvidas, o 

espaço menos frequentado para o consumo, apontado pelo número 5 na moda e mediana 

(acima de 6 meses) e pela média aritmética entre trimestre e semestre (score de 3,85). 

Os pressupostos literários, as pesquisas e estatísticas – e também a entrevista com os 

diretores do Shopping e CDL – que apontam que o movimento no shopping é maior entre os 

dias de sexta-feira até domingo, em virtude de os dias serem propício a lazer, passeio e 

entretenimento, inclusive de turistas de negócios e lazer que vem a Vitória da Conquista para 

consumir diversos serviços, sendo um dos motivos pelo qual os consumidores preferem o 

shopping aos finais de semana. Mas, mesmo com esta preferência, o montante de 

consumidores que frequentam o centro da cidade é bem intenso durante os dias de segunda a 

sexta-feira, indistintamente, o que aumentou a frequência dos entrevistados. 

  Quanto ao consumo ser superior no centro da Cidade, isso pode ser explicado devido 

ao hábito de consumo, a tradição do comércio, os valores e costumes ou mesmo pelo 

consumo planejado e atividades corriqueiras do dia a dia que são realizadas no centro 

comercial, como bancos, órgãos e equipamentos públicos, exames, consultas médicas e 

demais equipamentos públicos. A figura em que questiona o consumidor quanto ao espaço em 

que ele mais consome, agregando além do Shopping, a própria internet, fica demonstrado que 

tradicionalmente e em se tratando de uma cidade do interior da Bahia, o centro comercial 

assim como comércio entre os bairros ainda é bastante procurado, embora esta nova tendência 

do varejo – shopping Center – já se apresenta como hegemônica nas capitais e metrópoles, 

com tendências iminentes para o meio termo (as galerias). Sendo assim, tendo por base os 

livros lidos e as entrevistas dos dirigentes, acredita-se que em um futuro próximo, poderá vir a 

ser também na segunda cidade do interior da Bahia, Vitória da Conquista, lócus desta 

pesquisa. 

No concernente às medidas de dispersão, Crespo (1988) e Stevenson (1981) 

apontam que o desvio padrão é considerado pela literatura para avaliar os desvios em relação 

à média, como o mais eficaz, cuja finalidade é detectar a distância dos valores de uma 

variável em torno de um dado de tendência central. Neste sentido, encontrou-se na 

frequência/periodicidade com que o entrevistado visita o centro comercial para consumir 

produtos e serviços um desvio padrão de 1,508; um desvio de 1,610 para a frequência de 
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consumo do bairro Brasil e 1,424 para a frequência de consumo no Shopping Conquista Sul, 

valores estes considerados medianos, o que equivale a dizer que houve relativa discrepância 

em relação aos escores medianos da amostra, com menor diferença entre os consumidores do 

bairro Brasil.  

Neste sentido, considerando que a pesquisa está sendo analisada com base nos dois 

instrumentos (um para empresários e outro para consumidores) e também nas entrevistas entre 

dirigentes, torna-se necessário conhecer a confiabilidade das escalas, a fim de obter resultados 

com margens fidedignas. O índice de confiabilidade das medidas proposta no presente estudo 

medido com base no Alpha de Cronbach, que foi obtido no programa SPSS (passos: Análise-

scales Reliability Statistics –  Cronbach's Alpha).  

Considerando que o Alpha de cronbach ideal, segundo a literatura pertinente, varia 

entre 0,70 - 0,90 as questões inerentes à frequência com que o consumidor visita os três 

espaços geográficos comerciais da cidade com a finalidade de consumir, apresenta um índice 

excelente de confiabilidade, com um alpha de 0,717 para o estudo das variáveis de frequência 

espaciais (3/227), vindo o pesquisador a afirmar que tais achados são significativamente 

importantes para afirmar que: O Centro comercial de Vitória da Conquista é o espaço mais 

procurado pelos consumidores locais e regionais para o consumo, com periodicidade 

predominante na visitação semanal. O Shopping Conquista Sul é o preferido para consumo 

mensal e trimestral e o bairro Brasil é o espaço menos procurado, mediante uma procura 

acima de seis meses pelos consumidores. Quanto à periodicidade quinzenal, há uma 

preferência dividida entre o Centro Comercial e o Shopping. 

 

12.5.2 Análise das variáveis socioeconômicas e espaciais com o Shopping Conquista Sul 

 

No concernente à frequência com que os moradores dos diversos bairros frequentam o 

Shopping Conquista Sul para consumir, percebe-se que os achados não são significativos para 

se tirar conclusões, ficando muito claro que 1/3 da amostra que reside em outras cidades (5 

respondentes)  somente consomem no Shopping a cada seis meses e outros com menor 

frequência como trimestralmente, por exemplo Dito isso, parece que os visitantes vão ao 

shopping toda boa parte das vezes em visitam Vitória da Conquista a turismo de negócios ou 

lazer. 

Blecher (1996), comenta que o processo de modernização do comércio, tendo por base 

as grandes organizações varejistas, está em pleno desenvolvimento. Os sistemas mais 

modernos de vendas de produtos de vestuário e calçados a varejo, como hipermercados, lojas 

de departamentos, lojas de conveniência e shopping Centers, estão aumentando sua 

participação no mercado brasileiro. Dito isso, embora o Shopping não seja o ambiente mais 
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frequentado em Vitória da Conquista, ele está se consolidando de acordo a evolução das 

cidades, se configurando como um espaço a ser no futuro, o mais frequentado, como já 

acontece nas cidades grandes. 

Outro questionamento apresentado na pesquisa de campo foi: “A distância do 

Shopping me desestimula a ir lá”. Assim, as respostas para os consumidores e também 

empresários em percentual e respectivamente foram: Concordo: (20% e 20%); Discordo (41% 

e 60%); Não concordo nem discordo (23% e 20%) Outros (16% e 00%). Assim, o mesmo 

percentual de respondentes da pesquisa, ou seja, 20% dos consumidores e dos empresários 

concordam com o fato de que a distância é um fator desestimulante para frequentar o 

shopping com o intuito de consumir. Um percentual semelhante está entre aqueles que não 

concordam nem discordam, ou seja, em torno de 20 a 23%. Entretanto, a grande maioria dos 

empresários (conforme consta na tabela de localização dos empreendimentos) discorda que a 

distância dificulta a ida dos consumidores no Shopping Conquista Sul, com um score de 60%. 

Também 41% dos consumidores discordam de que o atributo distância seja um mal 

antecedente de consumo no Shopping. O que demonstra uma percepção compatível entre os 

perfis estudados. 

No concernente às variáveis espaciais, o mapa 44 situa a frequência com que os 

consumidores visitam o Shopping Conquista Sul com a intenção de consumir. Dito isso, a 

variável  independente que será analisada é o local de domicílio do consumidor conforme se 

vê abaixo. 

Mapa 44 – Frequência com que os Entrevistados Frequentam o Bairro Brasil com a Finalidade de Consumir 

Produtos e Serviços. 

 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Elaborado por Leite (2016) e Oliveira (2016). 
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A duplicação, com urbanização e asfaltamento veio após o shopping. Assim aconteceu 

na época com o Shopping Iguatemi em Salvador. Assim, mesmo estando longe do centro, o 

shopping deve constituir condições de o consumidor chegar até lá, dentro de perspectivas de 

transporte privado e coletivo, com diversas linhas para conectar os bairros ao shopping. Os 

equipamentos denominados de “cosmética pública” como infraestrutura física, pavimentação 

asfáltica de ruas e avenidas, saneamento, transporte coletivo urbano e acessibilidade para o 

transporte privado facilitam a decisão de onde consumir. 

 De acordo com a literatura pertinente, os Shoppings Centers devem, de fato, se 

localizar distante do centro até uma média de 3 km e próximos a rodovias e anéis viários, nos 

extremos da cidade (fonte). Desta forma, o fato de os consumidores não frequentarem o 

shopping para consumir devido ao fator distância não é tão relevante, visto que para a grande 

maioria, não seria um obstáculo, embora muitos consumidores utilizem o transporte público 

para tal. 

 Muito dividida foi uma questão semelhante à anterior que procurou abordar se “A 

distância entre a residência do consumidor e do ambiente de compras desestimula o 

consumo”, cujos percentuais dos que  concordam foi de 37%; discordo (34%) e não concordo 

nem discordo com 29%. 

 

Tabela 49 – Referência cruzada entre frequência com o que o entrevistado visita o Shopping Conquista Sul para 

consumir produtos e serviços e idade do entrevistado 
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No concernente à variável independente idade comparadamente com a variável 

dependente tempo (frequência de visitação) na tabela 50 abaixo, percebe-se que não há 

grandes achados, entretanto se confirma que os consumidores do shopping o visitam com 

predominância mensal, confirmada através dos consumidores das classes de 21 até 60 anos 

(04 classes), conforme se observa na tabela logo abaixo. Embora a literatura pertinente que 

trata o assunto, assim como uma constante nas entrevistas com os dirigentes apontam que as 

crianças e os adolescentes visitam o shopping com mais intensidade que os adultos e idosos, 

na pequena amostra obtida para tal perfil (somente 5 pessoas até 20 anos responderam aos 

questionários) encontrou-se uma distribuição equitativa entre a periodicidade questionada nas 

classes, não sendo possível afirmar por estes dados que o shopping é o lugar mais procurado 

pelos adolescentes (uma outra questão metodológica é que as crianças não responderam ao 

questionário).  

 

Tabela 50 – Referência cruzada entre frequência com o que o entrevistado visita o Shopping Conquista Sul para 

consumir produtos e serviços e renda mensal do entrevistado  

 

 

No concernente à variável independente renda comparadamente com à variável 

dependente tempo de visitação, não há grandes achados, entretanto se confirma que os 

consumidores do shopping que mais os visitam são aqueles com renda entre 1 a 15 salários 

10 
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mínimos, distribuídos em três classes sociais, conforme aponta a tabela 50, e também o 

visitam com predominância mensal. Embora a literatura pertinente que trata o assunto, assim 

como uma constante nas entrevistas com os dirigentes apontam que aqueles de maior poder 

aquisitivo visitam o shopping, devido ao glamour, status, conforto e segurança, dentre outros, 

tais consumidores não o fazem com frequência, deixando para ir consumir no shopping em 

média de uma vez por mês, com exceção dos mais ricos que o fazem a cada quinzena. 

Aqueles de menor renda o fazem semanalmente. Assim, conforme se percebe na entrevista 

com os dirigentes, boa parte das pessoas vão passear no shopping (demanda provável), não se 

confirmando a tendência do consumo (demanda efetiva). 

Afim de cofirmar tais resultados, seguem logo abaixo, as tabelas de referência cruzada 

que se comparam as variáveis independentes (idade, renda e bairro de residência, sendo este 

último entre os três espaços). 

 

12.5.3 Análise das variáveis socioeconômicas e espaciais com o bairro Brasil 

 

O Mapa 45 e a tabela 51 abaixo sumarizam a frequência com que o consumidor 

conquistense residente em os diversos bairros da cidade visita o bairro Brasil com a finalidade 

de consumir. 

 
Mapa 45 – Frequência com que os Entrevistados Frequentam o Bairro Brasil com a Finalidade de Consumir 

Produtos e Serviços. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Elaborado por Leite (2016) e Oliveira (2016). 
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Tabela 51 – Referência cruzada entre bairro e frequência com o que o entrevistado visita o Bairro Brasil para 

consumir produtos e serviços 

 
 

Considerando que a categoria território é uma das mais importantes para a ciência 

geográfica, afirma Ratzel (1999a), e conforme comentado logo acima neste mesmo capítulo, 

um dos maiores expoentes do assunto, ele (1999a) traz uma compreensão dessa temática 

passando pelo solo, Estado, povo, cultura, formando, a partir desses elementos, um organismo 

do Estado. Percebe-se o vínculo do Estado com o território no sentido de organização e 

“proteção” do mesmo, além da importância do solo para a formação territorial. O território 



554 

 

representa as condições de trabalho, renda e existência de uma sociedade, cuja perda seria a 

maior prova de decadência de uma sociedade”.    

Conforme se observa nas tabelas acima, em que busca compreender a relação existente 

entre o bairro onde reside o consumidor e a frequência com ele procura os três espaços para 

consumir (Centro comercial, bairro Brasil e Shopping Conquista Sul), na tabela 51 de 

Referência Cruzada entre Bairro e Frequência com que o entrevistado visita o Bairro Brasil 

para consumir produtos e serviços, percebe-se claramente que as respostas são compatíveis 

com as entrevistas dadas pelos dirigentes da CDL, Shopping e também com os questionários 

respondidos pelos empresários. Assim, conforme pode ser visualizado logo abaixo, todos os 

consumidores que residem em bairros afastados do bairro Brasil, consomem lá somente 

superior a seis meses, são eles: Boa Vista, Alto Maron, Candeias, Centro, Felícia, outros 

bairros e os residentes nos conjuntos habitacionais da Urbis.  

Tal fato pode ser explicado por três variáveis: 1) o Centro da cidade, assim como os 

demais bairros possuem comércio próprios, absorvendo este consumidor por lá; 2) a distância 

e o fato de o bairro Brasil ainda não ser bem servido de empresas e equipamentos públicos, a 

exemplo do centro da cidade e, 3) falta de hábito. Já os residentes no bairro Brasil, frequentam 

semanalmente o seu bairro para consumir, assim como os moradores da Patagônia que é um 

bairro muito próximo e o Ibirapuera, também vizinho ao bairro Brasil (aqui existe uma 

procura semanal e trimestral também), confirmando os achados esclarecidos logo abaixo e no 

decorrer deste trabalho. Vejamos o que o entrevistado D comenta:  

A localização é o mais importante na definição do negócio. O consumidor do bairro Brasil consume no bairro 

Brasil. Já os consumidores dos demais bairros preferem o centro da cidade e se tiver oportunidade de vir ao 

centro, ele virá a não ser que não tenha tempo. O deslocamento é feito sem dificuldades. 

 

Agora, o parecer do Entrevistado P: 

 
Os bairros estão se estruturando e tornando bairros comerciais. Quando o 

consumidor busca algo planejado e o que ele quer ele irá consumir no próprio bairro. 

O bairro Brasil tem um diferencial de ser leais e fiéis a seu bairro, somente buscam 

outro centro quando não possui no bairro Brasil. Assim, o bairro Brasil é o segundo 

com maior variedade, perdendo apenas para o centro. Mas, quando quer algumas 

novidade e variedade, ele se desloca para o centro. 

 

Todo processo de transformação urbana significa, por um lado, o resultado de 

alterações sociais, econômicas, territoriais ou culturais, embora estas nem sempre sejam 

totalmente visíveis e identificáveis (SANTOS, 1996). As alterações poderão ser percebidas e 

mensuradas por indicadores.  
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A transformação de atividades comercial urbano e sua possível relação com o processo 

de gentrificação (gentryfiers) através da renovação ou mudança da oferta ou não. Assim,  

gentrificação (do inglês gentrification) que por sua vez deriva do Francês arcaico “genterise” 

que significa “de origem gentil, nobre” é o fenômeno que afeta uma região ou bairro pela 

alteração das dinâmicas da composição do local, tal como novos pontos comerciais ou 

construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando a população de baixa renda 

local, como é o caso de alguns bairros em Vitória da Conquista, como o Felícia, onde está 

localizado o shopping, visto que houve uma valozrização muito grande após toda a 

infraestrutura construída para dar suporte ao shopping, como exemplo duplicação de avenidas, 

saneamento básico, arborização e suprote dos equipamentos públicos como limpeza, 

jardinagem e paisagismo, dentro outros. Tal valorização é seguida de um aumento de custos 

de bens e serviços, dificultando a permanência de antigos moradores de renda insuficiente 

para sua manutenção no local cuja realidade foi alterada. Este processo também aconteceu 

com o bairro Recreio ao longo da av. Otávio Santos e adjascências, com o Candeias ao longo 

das casas do BNH e nos demais bairros. 

O termo gentrification entende-se também a reestruturação de espaços urbanos 

residenciais e de comércio independentes com novos empreendimentos prediais e de grande 

comércio, ou seja, causando a substituição de pequenas lojas e antigas residências. 

(HARVEY, 2013). Assim e em geral, comércio a retalho ou varejo é usado como um 

indicador direto de deficiência ou de melhoria urbana, tais como imagem e como um 

indicador indireto da mudança na vida da população (MARTINEZ-RIGOL, 2000, 

BUTTLER; LEES, 2006).  

Dentro do debate teórico, o papel do comércio varejista pode ser encontrado nas duas 

explicações: econômica e cultural. Os principais autores da opção econômica entendem que a 

gentrificação é um processo sócio-espacial, produzido por uma forma de acumulação simples, 

chamada renda diferencial, segundo o qual quando atingem-se as expectativas de lucro sobre 

uma área, isto iria começar. Agindo em seguida, os agentes de mudanças que seria, no 

mínimo, os agentes que eles procuram fazer lucro com isso, inclusive o varejista seria 

comércio, a exemplo das rendas geradas pelos  imigrantes (em especial os Miguelenses) 

próprios comerciantes, industriais que fixaram residencia aqui em detrimento com os grandes 

grupos que aqui se fixaram. Outra questão que vale a pena constar é no que diz respeito aos 

bairros em que se desenvolveram, fazendo com que as residências fossem transformadas em 

pontos comerciais, atraídos e estimulados pelas ofertas e propostas irrecusáveis dos aluguéis e 

do outro lado, os custos mais elevados de se manter neste espaço, como impostos prediais – 
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IPTU, aumento dos valores nas contas de água, energia e segurança. Assim, muitos 

proprietários venderam ou alugaram seus imóveis para irem residir em bairros recém criados 

ou mais distantes para aproveitar as oportunidades em que eaquele espaço estava oferecendo. 

Outros pesquisadores atribuem o fenômeno às variáveis culturais. 

    

Tabela 52 – Questões Específicas sobre o Bairro Brasil.

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Assim, conforme se verifica na tabela 52 acima, quando os consumidores e 

empresários foram questionados a respeito da sua disposição e prazer em consumir no bairro 

onde reside, por ser prático, cômodo e estimular o crescimento, as respostas dadas pelos 

consumidores em termos percentuais foram: 35% concordam; 18% discordam; 31% são 

indiferentes e 16% não responderam, confirmando os achados descritos nos cruzamentos das 

variáveis entre bairros, quando demonstram um tempo bastante elástico em consumir no 

bairro Brasil, ou seja, acima de seis meses. Já sob a perspectiva dos empresários, este 

pressuposto fica ainda mais claro, na medida em que mais da metade deles (60%) concorda 

que o espaço geográfico interfere no consumo. 

Complementar a esta questão, foi indagado também a respeito dos consumidores não 

consumirem no bairro Brasil devido à sua distância. As respostas foram: 41% consumidores 

concordam com este fato e somente 22% discordam. Para os empresários, mais da metade 

(54%) também concorda e somente 17% discordam. Uma outra questão levantada na pesquisa 

foi: “Os consumidores residentes no bairro Brasil e adjacências consomem por lá. São leais ao 

bairro”. 34% concordam com a assertiva; 31% discordam e 34% não concordam nem 

discordam.  

Portanto, escores muito próximos e semelhantes, não cabendo aqui arriscar quaisquer 

análise. Outro questionamento que se tornou complementar ao estudo do espaço e do 

consumo foi: O bairro Brasil tem um comércio independente e é auto-suficiente. Dito isso, 

mais da metade dos entrevistados, ou seja, 57% concordam que se encontra quase de tudo que 
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se deseja por lá, em tese, não seria necessário sair do bairro Brasil para consumir em outros 

ambientes. 17% discorda e 26% não sabem se posicionar ao certo. Ainda nesta mesma 

perspectiva, outro questionamento com relação ao bairro Brasil foi feito: A falta de hábito e 

distância dificultam os moradores residentes no lado leste a consumir no bairro Brasil. Aqui, 

mais da metade dos entrevistados também concorda com a assertiva, sendo que somente 17% 

discordam e quase1/3 (33%) da amostra se manteve indecisa. 

 
Mapa 46 – Divisão dos Bairros de Vitória da Conquista-Ba. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Elaborado por Leite (2016) e Oliveira (2016). 

 

Face às três questões analisadas, o autor da presente tese doutoral compreende que, 

mesmo sendo o bairro Brasil um bairro com amplas possibilidades de se tornar o segundo 

centro comercial de V. Conquista, mesmo havendo a cultura do bairrismo e da lealdade por 

parte dos consumidores de lá, a distância, a falta de hábitos e a ausência de equipamentos 

públicos e demais empreendimentos com variedade de lojas e também mix de produtos e 

serviços, atrelados à cultura do Conquistense, os moradores do lado leste da cidade elegeram 

o bairro Brasil como a última entre os três espaços a serem consumidos. Bom ressaltar 

também que bairros como Alto Maron, Felícia, Candeias, Recreio (todos do lado leste da 

cidade) estão crescendo muito enquanto comércio independente. 

Nesta perspectiva, é possível compreender porque boa parte dos bancos da cidade, 

como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Nordeste mantém suas 

agências no lado oeste (e também em outros bairros, como Candeias e Felícia) e também, 
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empresas de médio e grande porte afiliadas à CDL (respondentes desta pesquisa) como Silva 

Calçados, o Boticário, Linda Rosa, Farmácia Pague Menos, Armazém das Confecções e 

outras como Insinuante, Laboratório Oliveira, clínicas médicas, e etc., colocaram e firmaram 

suas filiais lá no bairro Brasil (lado oeste) assim como no Shopping, a fim de estar próximo 

fisicamente do consumidor em bairros de grande movimentação de recursos e finanças. 

Assim, o entrevistado P desta pesquisa complementa: “Haverá um equilíbrio, visto que os 

moradores do bairro Brasil avaliarão positivamente seu bairro, diferentemente dos moradores 

dos demais bairros. Mas, a proximidade do ambiente de compras da residência é uma 

tendência”. 

 

12.5.4 Análise das Variáveis socioeconômicas e espaciais com o Centro Comercial 

 

Tabela 53 – Referência cruzada entre bairro e frequência com o que o entrevistado visita o centro da cidade para 

consumir produtos e serviços 
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Já no concernente ao centro comercial, a amostra dos 227 respondentes nos remete a 

afirmar que a maior parte dos consumidores residentes nos diferentes bairros da cidade e 

também de outras cidades, visitam o centro semanalmente para cosumir produtos e serviços, 

conforme se verifica na tabela 53 acima. Os moradores dos bairros que fogem a esta 

estatística são: consumidores do bairro Felícia (bairro onde se localiza o Shopping); 

Ibirapuera e Patagônia, sendo estes últimos vizinhos ao bairro Brasil, já analisados na tabela 

anterior. Acredita-se que fatores como equipamentos públicos, tradição do comércio, bons 

preços, diversidade de produtos e serviços, dentre outros fatores, seriam os melhores 

preditores da escolha do centro comercial. Assim, conforme se verifica na tabela 53, 

consumidores de todos os bairros e também de outras cidades optam por consumir em maior 

quantidade no centro comercial, cuja frequência para a maioria dos entrevistados é semanal. 

Complementando esta análise no concernente às três tabelas nos respectivos espaços 

geográficos do consumo, um questionamento semelhante através da entrevista 

semiestruturada entre os dirigentes foi feita: “Em sua opinião, a localização do 

empreendimento no mesmo bairro de residência do consumidor interfere no momento da 

compra? Você acredita que o consumidor prefere – prioritariamente – consumir no bairro em 

que reside, caso encontre o que precisa?”. As respostas foram as seguintes:  

 

ENTREVISTADO A: Os itens do cotidiano como supermercados e farmácias sim e 

alguns outros que ele encontre facilmente por lá. Mas, a depender do bairro, objetos 

como vestuário, eletrodomésticos, serviços médicos e calçados não são consumidos 

no espaço não. Com a experiência de professor por mais de trinta anos, pude 

observar a existência de um certo “Bairrismo” e também de comodismo por parte de 

algumas pessoas. Existem famílias que passam de seis meses a um ano sem ir ao 

centro da cidade, e se sentem felizes em consumir apenas nos seus bairros.  Essa é 

uma dúvida que merece uma pesquisa, se isso ocorre por “Bairrismo” ou pela 

comodidade de não ir para muito longe? Bairros como o Brasil, por exemplo, tem 

lojas, hospitais, farmácias, praticamente tudo que uma população precisa. 

B: Entendo que sim. Contudo, em cidades menores e com acessibilidade de trânsito 

(cinco linhas de ônibus),este impacto é menor. O shopping Center em uma cidade 

média como é V. Conquista tem muita acessibilidade e facilidade de deslocamento 

fácil e rápido. O maior axioma do marketing é o ponto (um dos quatro p’s). O 
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shopping faz a região se desenvolver, ele promove o adensamento residencial e 

valorização imobiliária. Assim, os equipamentos como asfaltamento de ruas e 

avenidas, infraestrutura asfáltica saneamento, transporte coletivo urbano e 

acessibilidade para o transporte privado. O custo do investimento pode ser alto 

demais e não for compatível com o espaço. O consumo do bairro está relacionado à 

oferta de produtos e serviços que o bairro possui e a premência de consumo, mais 

conforto, mais tempo ele se deslocará para escolher melhores produtos. Mas, se 

estiver sem tempo, ela irá consumir no próprio lugar. Por isso existem os shoppings, 

supermercados de vizinhança, lojas conveniência de pessoas que não podem e não 

tem tempo para se deslocar para outros lugares.Assim, o ambiente de trabalho e 

residência favorecem ao consumo. No bairro Brasil não existe loja de tecidos, então 

alguns consumidores se deslocam para outros lugares a fim de consumir produtos 

que não existem em seus espaços. O shopping em uma cidade média como conquista 

se difere de outras cidades grandes quanto ao deslocamento e acessibilidade. Existe 

o axioma em que o Shopping Conquista Sul promoveu grande valorização 

imobiliária, com deslocamento fácil e rápido e desenvolvimento local através de 

lotes e terrenos no entorno. A duplicação, com urbanização e asfaltamento veio após 

o shopping. Assim aconteceu na época com o Shopping Iguatemi em Salvador. 

Assim, mesmo estando longe do centro, o shopping deve constituir condições de o 

consumidor chegar até lá, dentro de perspectivas de transporte privado e coletivo, 

com diversas linhas para conectar os bairros ao shopping. Para se ter um bom 

terreno, o custo dele pode ser proibitivo e ter uma outra forma de investimento. 

Tanto o ambiente comercial como o ambiente residencial impactam na escolha do 

local quanto às contingências. Assim, se o bairro não oferecer o produto\serviço, 

fatalmente ele deslocará para outro espaço.  

C: Talvez segmentos como farmácia e supermercados. Mas, se há tempo hábil, as 

pessoas irão se deslocar aos ambientes, inclusive para fazer pesquisa e buscar outras 

opções. Na própria internet, as pesquisas são contundentes. O diferencial ainda é o 

calor humano e agregar valor e diferenciação ao produto e serviço. As pessoas 

geralmente consomem no próprio bairro as coisas mais urgentes. As pessoas querem 

acrescentar valores ao seu consumo para se tornar objeto de prazer. A maior parte 

das compras hoje é planejada. A variedade é muito grande. 

F: Não acredito que o consumidor prefira comprar no bairro em que reside, o que 

vai determinar na sua opção de local vai ser o seu tempo e a oferta de serviços. 

D: A localização é o mais importante na definição do negócio. O consumidor do 

bairro Brasil consume no bairro Brasil. Já os consumidores dos demais bairros 

preferem o centro da cidade e se tiver oportunidade de vir ao centro, ele virá a não 

ser que não tenha tempo. O deslocamento é feito sem dificuldades. 

H: Acredito que sim, desde que tenha um serviço completo, ou seja, produto, preço 

competitivo, atendimento e pós-venda. Este um dos motivos que me levam a crer 

que o Shopping Boulevard  não afetará de modo muito grande o Shopping 

Conquista Sul. TESTE. 

P: Os bairros estão se estruturando e tornando bairros comerciais. Quando o 

consumidor busca algo planejado e o que ele quer ele irá consumir no próprio bairro. 

O bairro Brasil tem um diferencial de ser leais e fiéis a seu bairro, somente buscam 

outro centro quando não possui no bairo Brasil. Assim, o bairro Brasil é o segundo 

com maior variedade, perdendo apenas para o centro. Mas, quando quer algumas 

novidade e variedade ele se desloca para o centro. 

L: Acredito que sim. Também tem sido uma tendência de mercado buscar lojas de 

conveniência, próximo aos bairros residenciais onde o consumidor possa ter mais 

conforto sem enfrentar trânsito e perder tempo. Não sei se ele prefere 

prioritariamente, pois a decisão de compra envolve outras variáveis (preço, marca, 

produto), mas com certeza é um diferencial estar próximo do seu cliente. 

M: A localização realmente influencia muito, pois as pessoas buscam consumir 

próximo delas para não perder tempo, mas isso num primeiro momento, por que se a 

demanda não for atendida na sua localidade o consumidor vai procurar nas outras 

variáveis. As pessoas também buscam um atendimento personalizado, uma espécie 

de consultoria, por que o vendedor passa credibilidade para o consumidor que 

necessita desse acompanhamento e se sentem mais confiantes.  
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Mapa 47 – Frequência com que os Entrevistados Frequentam Centro Comercial com a Finalidade de Consumir 

Produtos e Serviços. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Elaborado por Leite (2016) e Oliveira (2016). 

 

 

No que diz respeito ao consumo entre bairros, os dados e entrevistas colhidas apontam 

que o consumidor prefere consumir – via de regra – no bairro onde reside, principalmente 

itens do cotidiano como supermercados, farmácia, panificadoras, salões de beleza, materiais 

de construção, mas referente a consumo pequeno porte e rotineiro. Consumo de 

eletrodomésticos, móveis, máquinas, veículos geralmente se dá em grandes centros de 

negócios e points. O consumo do bairro está relacionado à oferta de produtos e serviços que o 

bairro possui e a premência de consumo, mais conforto, mais tempo ele se deslocará para 

escolher melhores produtos. Mas, se estiver sem tempo, ela irá consumir no próprio lugar. Por 

isso existem os shoppings, supermercados de vizinhança, lojas conveniência de pessoas que 

não podem e não tem tempo para se deslocar para outros lugares. Assim, o ambiente de 

trabalho e residência favorece ao consumo. No bairro Brasil não existe loja de tecidos, então 

alguns consumidores se deslocam para outros lugares a fim de consumir produtos que não 

existem em seus espaços.  

O consumo no próprio bairro de residência diz respeito à premência da urgência e 

aflitiva e oferta de produtos em seu bairro e no entorno, visto ser o tempo uma variável 

importante no consumo do cidadão urbano contemporâneo, assim como o consumo da 
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vizinhança, visto que existem estes empreendimentos montados para atender a estes 

consumidores, como supermercados, farmácias e até shopping. Se o consumidor dispõe de 

mais tempo, ele então se deslocará para outros centros, visto lá existir uma variedade é muito 

grande. Assim, tem sido uma tendência de mercado buscar lojas de conveniência, próximo 

aos bairros residenciais onde o consumidor possa ter mais conforto sem enfrentar trânsito e 

perder tempo. Assim, acredita-se que a decisão de consumir além da necessidade e fator 

tempo envolve outras variáveis (preço, marca, produto), mas um diferencial competitivo seria 

estar próximo do seu cliente. O acesso também facilita o deslocamento. A localização é um 

dos axiomas mais importantes, um dos p’s do mix ou composto de marketing (place = lugar, 

ponto).  

 

12.6 OUTRAS QUESTÕES ESPACIAIS DO CONSUMO NO SHOPPING CONQUISTA 

SUL E COMÉRCIO TRADICIONAL (CENTRO E BAIRRO BRASIL) 

 

 A tabela 54 abaixo apresenta os questionamentos feitos a empresários e consumidores 

com relação ao consumo nos três espaços escolhidos para investigar o lócus da pesquisa. 

Assim, as questões são específicas de cada espaço, mas ocuparão o mesmo lugar na tabela de 

forma a se tornar mais operacional a análise, que será feita logo a seguir. 

 

Tabela 54 – Variáveis Espaciais: O consumo nos três espaços - Shopping Conquista Sul e Comércio Tradicional 

(Centro e bairro Brasil). 

Questões Concordo Discordo Nem (*)  Não 

Responderam 

TOTAL 

CONSUMIDORES - A 

distância do Shopping me 

desestimula a ir lá. 

20 
 

41 
 

23 
 

16 
 

100% 

EMPRESÁRIOS  20 60 20 00 

 

100% 

CONSUMIDORES - Gosto de 

consumir no bairro onde 

resido. É cômodo e prático e 

estimulo o crescimento do 

meu bairro 

35 18 31 16 100% 

EMPRESÁRIOS 60 20 20 00 

 

100% 

CONSUMIDORES - Não 

consumo no Bairro Brasil 

porque é muito longe. Eu 

raramente vou lá. 

41 22 

 

 

21 

 

 

16 

 

100% 

EMPRESÁRIOS 54 17 29 00 

 

100% 

CONSUMIDORES - No 

centro da cidade existem 

poucas vagas (E park) para 

estacionamento. O 

Estacionamento privado é caro 

63 

 

 
 

6 

 

 

17 

 

 

14 100% 
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EMPRESÁRIOS 74 17 09 00 100% 

CONSUMIDORES - O 

trânsito no centro da cidade é 

precário. Desestimula-me a 

consumir lá 

53 10 

 

 

20 

 

 

17 100% 

EMPRESÁRIOS 

 
94 03 03 00 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

(*) Nem Concordo Nem Discordo. 

 

Tabela 55 – Medidas de Tendência Central. 

 

MÉDIA MEDIANA MODA DESVIO 

PADRÃO 

VARIÂN-

CIA 

A distância do Shopping me 

desestimula a ir lá. 

2,36 

 
 

2 2 0,978 

 
 

0,957 

No centro da cidade 

existem poucas vagas (E-

Park) para estacionamento. 

O Estacionamento privado 

é caro 

1,83 

 

 
 

1 1 1,157 1,338 
 

O trânsito no centro da 

cidade é precário. Me 

desestimula a consumir lá 

 

 

2 

 

 

 

 
 

1 1 1,186 
 

1,407 
 

Gosto de consumir no 

bairro onde resido. É 

cômodo e prático e estimulo 

o crescimento do meu 

bairro 

2,29 2 1 1,111 1,234 

Não consumo no Bairro 

Brasil porque é muito 

longe. Eu raramente vou lá. 

2,11 
 

2 1 1,112 1,237 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

12.6.1 - Consumo nos bairros de Vitória da Conquista 

 

No concernente à questão: “Gosto de consumir no bairro onde resido. É cômodo e 

prático e estimulo o crescimento do meu bairro”, os consumidores concordaram em 35% da 

amostra com o referido enunciado e, embora represente mais de 1/3 da amostra ouvida, ou 

seja, 80 pessoas, existe uma polarização por parte da amostra quanto às preferências de 

consumir no bairro onde reside, mesmo porque 31% não soube opinar (não concordo nem 

discordo). Entretanto, este escore de 35% dos que concordam é o dobro daqueles que 

discordam (18%), se configurando portanto, que o consumo nos bairros de residência não 

somente é bem visto pelos consumidores como é praticado. Esta convicção se reforça com a 

percepção dos empresários e também dos dirigentes ouvidos, sendo que 60% deles concordam 
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com este fato e somente 20% discordam, sendo estes achados mais significativos que aqueles 

dos consumidores. Assim, segundo eles o consumo do dia-a-dia pode ser feito no próprio 

bairro, principalmente para os bens de consumo não duráveis, como em supermercados, 

panificadoras, farmácias e armarinhos, dentre outros.  

Quanto ao questionamento: “A distância do Shopping me desestimula a ir lá” , aborda 

de o fato do dispêndio de tempo e recursos mediante a distância do Shopping Conquista Sul 

que está localizado no bairro Felícia ao sul da cidade (próximo ao anel viário e saída para o 

litoral sul da Bahia) é um fator que não impacta no deslocamento do consumidor até o 

shopping para consumir (independente de o indivíduo possuir veículo próprio ou utilizar o 

transporte público), sendo portanto improcedente, visto que 41% dos respondentes (93 

pessoas) discordam da proposição. De igual maneira, 60% dos empresários ouvidos (21), 

também discordam quanto ao desestímulo por questões de distância, mesmo porque a 

distância é uma características dos malls em todo o mundo. 

Dito isso, o mesmo percentual de respondentes da pesquisa, ou seja, 20% dos 

consumidores e 20% dos empresários concordam com o fato de que a distância é um fator 

desestimulante para frequentar o shopping. Um percentual semelhante está entre aqueles que 

não concordam nem discordam, ou seja, em torno de 20 a 23%. Entretanto, a maioria dos 

empresários (conforme tabela de localização dos empreendimentos) discorda que a distância 

dificulta a ida dos consumidores no Shopping Conquista Sul, com um score de 60%. Também 

41% dos consumidores discordam de que o atributo distância seja um mal antecedente de 

consumo no Shopping. O que demonstra uma percepção compatível entre os perfis estudados.  

De acordo com a literatura pertinente, os Shoppings Centers devem, de fato, se localizar 

distante do centro e próximos a rodovias e anéis viários, nos extremos da cidade.  

Uma outra questão diz respeito ao espaço geográfico do Bairro Brasil, localizado no 

lado oeste. A frase diz o seguinte: Não consumo no Bairro Brasil porque é muito longe. Eu 

raramente vou lá. Como o questionamento se trata de uma pergunta fechada para os 

empresários e consumidores, portanto não há explicações para o fato, mais da metade dos 

empresários (54%) concordam que a distância e a localização dificultam o consumo dos 

moradores de outros bairros – mais distantes, como é o caso do lado leste (bairros: Candeias, 

Centro, Recreio, Felícia, Bem Querer, dentre outros) – favorecendo apenas aos moradores do 

bairro Brasil e adjacências. Também no grupo dos consumidores, este percentual é bem 

elevado (41%), demonstrando que ambos pensam semelhantes, embora com uma leve 

discrepância. O percentual dos respondentes que discordam deste questionamento gira em 

torno de 20% para os dois grupos. Assim, confirma-se a percepção de que na questão: 
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“Frequência/Periodicidade com que entrevistado visita o Centro da Cidade, Bairro Brasil e 

Shopping Conquista Sul para Consumir produtos e serviços em Conquista”, os valores 

centrais indicaram uma frequência de 99 pessoas se deslocando para o bairro Brasil em 

períodos superiores há seis meses, se configurando como o menor espaço do consumo entre 

os três pesquisados (embora muito superior aos demais bairros que não participaram da 

pesquisa). 

 

Tabela 56 – Questões Espaciais: Consumo no Bairro Brasil – Percepções dos Empresários. 

Questões Concordo Discordo Nem (*) TOTAL 

A distância entre a residência do consumidor e do ambiente de 

compras desestimula o consumo 
37 34 29 100% 

Os consumidores residentes no bairro Brasil e adjacências 

consomem por lá. São leais ao bairro 
34 31 34 100% 

As ruas e passeios do bairro Brasil são largas. É bom para 

transitar estacionar 
49 20 31 100% 

O bairro Brasil tem um comércio independente e é 

autossuficiente 
57 17 26 100% 

A falta de hábito e distância dificultam os moradores 

residentes no lado leste a consumir no bairro Brasil 
54 17 29 100% 

O consumidor quase sempre concilia as compras á resolução 

de coisas em bancos e instituições no centro e bairro Brasil 
77 14 9 100% 

Caso encontre o que precisa, o consumidor prefere - 

prioritariamente - consumir no bairro em que reside. 
60 20 20 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Ainda no que diz respeito o consumo no bairro Brasil, a tabela 56 engloba as 

perguntas e respostas específicas no consumo do lado oeste (Bairro Brasil) proferidas pelos 

empresários. De uma maneira geral, há o consenso de que o na questão: “O bairro Brasil tem 

um comércio independente e é autossuficiente” com mais da metade dos entrevistados (57%) 

concordando com este fato e somente 17% discordam. No concernente a hábitos e costumes, 

há um também um consenso com escores semelhantes de que na questão abordada no 

questionário: “A falta de hábito e distância dificultam os moradores residentes no lado leste a 

consumir no bairro Brasil” é um aspecto negativo para a expansão e crescimento do comércio 

daquela localidade, visto que atrelado a isso, boa parte dos equipamentos públicos não estão 

localizados no lado oeste e sim no lado oeste. O fato de os equipamentos públicos e privados 

(prefeitura, fórum, receita federal, bancos dentre outros) se localizarem no lado leste da 

cidade é um fator estimulante para o deslocamento de pessoas para resolver questões pessoais 

neste espaço e assim, consumir, conforme a assertiva: “O consumidor quase sempre concilia 

as compras á resolução de coisas em bancos e instituições no centro e bairro Brasil” teve 77% 

de concordância e somente 14% de discordância. 
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Quanto ao questionamento de que “As ruas e passeios do bairro Brasil são largas. É 

bom para transitar estacionar”, a metade dos empresários concordam com isso, visto que 49% 

dos empresários se posicionaram a favor e somente 20% discordaram. De fato, o bairro Brasil 

teve sua cosmética pública e infraestrutura física planejada logo em seu início com alguns 

loteamentos, fato que não aconteceu em tantos outros bairros, como o centro. Este atributo se 

configurou como um dos bons determinantes do consumo no bairro Brasil, visto que o 

trânsito e estacionamento se configuram como os maiores gargalos do Centro comercial, 

conforme será abordado logo abaixo. Uma questão chamou a atenção do pesquisador que foi: 

“Os consumidores residentes no bairro Brasil e adjacências consomem por lá. São leais ao 

bairro”, visto que em entrevista aos dirigentes, a grande maioria atribui o bairrismo e a 

localização estratégica nas proximidades de outros bairros como, Ibirapuera, Patagônia, 

Zabelê dentre outros, além de a Avenida Brumado servir de corredor de entrada e saída para 

as cidades do oeste Baiano como Anoje, Aracatu, Brumado, Guanambi, Barreiras e até 

mesmo para Brasília, a capital do país, como um bom determinante do consumo por lá. Na 

pesquisa com os Empresários, houve uma distribuição muito homogênea entre as respostas 

concordo, discordo e não concordo nem discordo em volta da casa dos 30%, ou seja 1/3 para 

cada resposta. 

Outra questão referente ao fluxo de veículos é a seguinte” O trânsito no centro da 

cidade é precário. Me desestimula a consumir lá”. Um pouco mais da metade dos 

consumidores respondentes (53%) concorda que este é um grande problema de se transitar e, 

consequentemente, consumir no centro comercial. Também congruente com o grupo dos 

consumidores, porém com um score bem mais avançado está o grupo dos empresários, com 

quase a totalidade (94%) concordando de que este é um atributo muito negativo da 

infraestrutura urbana que também impacta negativamente o estímulo, fluxo e consumo no 

centro comercial. Muito insignificante é o percentual de empresários que discordam deste 

problema urbano (3%), contra 10% do grupo dos consumidores, que são, por sua vez, menos 

radical. 

Conforme mencionado logo acima e quanto às questões estruturais ligadas ao Centro 

comercial da cidade, portanto lado leste, as mais lamentáveis críticas são voltadas para a 

infraestrutura física, conforme mostra a tabela 56 acima e abordagem em outro lugar deste 

capítulo. Assim, questões como banheiros públicos, calçadões, passeios, segurança pública, 

estacionamento e trânsito se destacaram em todos os grupos pesquisados (consumidores, 

empresários e dirigentes da CDL e Shopping) como problemas de longo prazo na cidade e 

que, a falta de investimentos nestas áreas, afetam diretamente o comércio, o consumo e a 
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qualidade de vida das pessoas. Desta forma, a questão: “No centro da cidade existem poucas 

vagas (E park) para estacionamento.  

O Estacionamento privado é caro” teve a concordância de 63% dos consumidores 

pesquisados e 74% dos empresários, sendo que somente 6% e 17% discordaram 

respectivamente. Ainda com relação ao estacionamento, no que diz respeito à questão que 

aborda a satisfação dos consumidores, esta variável é também uma das maiores e melhores 

preditoras de satisfação para com o shopping. Os escores para o centro comercial e Bairro 

Brasil estão bem insignificantes para o grupo dos empresários e consumidores. A mediana e a 

média também confirmam esta tendência. O desvio padrão e variância apresentam bons 

escores para os dois grupos, com desvio padrão de 0,891para o grupo dos consumidores. A 

médias aritmética para o grupo dos consumidores está em 3,17 o que reforça – ainda mais – 

esta questão como bastante significativa para o grupo dos consumidores. 

Quanto ao questionamento: “O trânsito no centro da cidade é precário. Desestimula-

me a consumir lá” teve a concordância de 53% dos consumidores ouvidos e quase a totalidade 

dos empresários, com um escore de 94%. Estes resultados confirmam aqueles outros dados 

relacionados à satisfação do consumidor para com o consumo nos espaços comerciais, visto 

que impactaram significativamente a satisfação com o Centro comercial abaixando os escores 

de satisfação. Assim, daqueles 18 atributos/itens avaliados no Modelo de Mensuração da 

Satisfação do Consumidor da Multiplicidade de Indicadores da Satisfação proposto por Oliver 

e Desarbo (1988) e Oliver e Swan (1989) somente três tiveram os melhores escores para o 

centro Comercial: Venho aqui porque encontro de tudo o que preciso, inclusive serviços 

diversos; Este ambiente possui os melhores preços e Prefiro este espaço devido às promoções 

oferecidas pelas lojas, ou seja, indicadores de um construto formador da Satisfação ligadas a 

preços e mix de produtos e serviços. O bairro Brasil não teve os maiores escores em nenhum 

dos dezoito itens propostos na escala, enquanto que o Shopping Conquista Sul foi escolhido 

como o melhor espaço em satisfação nos demais 15 (quinze) itens. 

 

12.6.2 – Impactos e Mudanças de Hábito nos Consumidores após a implantação do 

Shopping  

 
Tabela 57 – Impactos e Mudanças de Hábito nos Consumidores após a implantação do Shopping. 

Questões Concordo Discordo Nem (*) TOTAL 

Houve impactos no comércio local e mudança de 

hábitos no comportamento do consumidor após a 

implantação do Shopping Conquista Sul 

77 11 11 100% 

O Shopping é uma nova tendência que se perdurará e 

não é um modismo 
74 11 14 100% 
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Questões Concordo Discordo Nem (*) TOTAL 

A instalação do shopping Boulevard  impactará no 

consumo local. Haverá uma redução de vendas nas 

lojas do Shopping Conquista Sul e no Comércio 

tradicional 

57 26 17 100% 

Geralmente, o consumidor vai ao Shopping para 

passear e se divertir. Aproveita a oportunidade para 

consumir nas lojas 

89 9 3 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

  

Na tabela 57, percebe-se claramente através da dos percentuais entre os 35  

respondentes da presente tese que não somente o shopping é uma nova tendência nos 

formatos do varejo como está cada vez mais ocupando o espaço no mercado 

mundial,brasileiro, regional e local, pelos motivos já explicitados nas seções logo acima que 

compõem este capítulo. Assim, houve impactos significativos desde o início da sua 

implantação há aproximadamente dez anos, como foi um significativo e “divisor de águas” no 

consumo local e regional, assim como foram acrescentados novos valores, hábitos e costumes. 

Foi visto também, que esta tendência ela vem em efeito cascata das metrópoles, logo em 

seguida nas cidades médias, causando impactos no consumo não somente pelas marcas 

mundialmente conhecidas, através do mercado global como Mcdonalds, como também em 

franquias do mundo inteiro. Assim, um lançamento em Paris ou Xangai feito há 5 segundos, 

chegará a todo os centros urbanos do mundo inteiro, seja no mercado da moda, seja 

alimentício, de tecnologia e etc.  

 Na tabela 57 acima, assim como nas entrevistas dadas logo abaixo, é unânime a 

resposta de que o novo shopping, o Boulevard (que será inaugurado em 2017) impactará ainda 

mais no consumo local, modificando hábitos de consumo e de comportamento em todas as 

esferas sociais. Imperativo afirmar que, devido ao fato de ser um concorrente direto do 

Shopping Conquista Sul, impactará significativamente nas relações comerciais daquele 

espaço, que respingará também nos demais espaços do mercado de bairros e centro comercial. 

Entretanto, alguns empresários responderam que este novo equipamento particular trará uma 

nova fatia do mercado regional pra Conquista, atraindo ainda mais novos consumidores. 

Quanto ao questionamento de que os consumidores vão ao shopping – em sua maioria 

– para entretenimento e lazer, um percentual elevadíssimo de 89% concordam com este item, 

o que nos legitima dizer que este novo formato do varejo pensou em agregar valor ao 

consumo de produtos através dos serviços como cinema, praça de alimentação, parques, 

brinquedoteca ao consumo do varejo, assim como proporcionar outros benefícios que o 
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comércio de rua não o faz, a exemplo de comodidade, estacionamento fechado gratuito, 

cobertura, climatização, luminosidade artificial, dentre outros. 

 Muito significativo foram os achados desta seção, cujo coeficiente de confiabilidade, o 

alpha de cronbach atingiu o índice de 0,903, sem encontrando no limiar do indicativo que 

afere a credibilidade da escala que se encontra no intervalo de 0,70 a 0,90. 

 Apresenta-se logo abaixo, as entrevistas proferidas pelos dirigentes da CDL, um 

professor-escritor-historiador e gestores do Shopping Conquista Sul complementares às 

questões objetivas analisadas logo abaixo. 

Em sua opinião, O comportamento do consumidor tem mudado nos últimos anos?  De 

que forma e por que mudou? 

 

ENTREVISTADO A: Tudo que é novidade causa impacto na fase inicial, quando 

se falava na construção de um shopping os mais conservadores acreditavam que o 

shopping não teria progresso, pois se localizaria longe da parte central da cidade, 

eles achavam também que o shopping seria transformado em uma espécie de 

mercadão e que a tendência era o fechamento. Os lojistas se posicionaram de uma 

forma preocupante, pois a concorrência seria forte e muitos temiam a falência. 

Posso dizer que o impacto foi grande e positivo, por que seria uma demonstração de 

que Conquista estava crescendo e melhorando o seu grau de civilização.  

Quando o shopping finalmente foi instalado e vieram as chamadas empresas 

ancoras, que todo shopping tem como sustentação e chamariz, o comercio 

tradicional se preocupou e os maiores lojistas se posicionaram contrários em 

adquirir espaços para suas lojas nos shoppings, mas com o tempo a grande maioria 

desses lojistas abriram filiais no shopping e mantiveram suas lojas nos bairros. Isso 

é uma questão da evolução do desenvolvimento empresarial. 

Quando o shopping finalmente foi instalado e vieram as chamadas empresas 

ancoras, que todo shopping tem como sustentação e chamariz, o comercio 

tradicional se preocupou e os maiores lojistas se posicionaram contrários em 

adquirir espaços para suas lojas nos shoppings, mas com o tempo a grande maioria 

desses lojistas abriram filiais no shopping e mantiveram suas lojas nos bairros. Isso 

é uma questão da evolução do desenvolvimento empresarial. 

B: Sem dúvida, o perfil de exigência e experiências de consumo faz com que o 

consumidor seja cada vez mais qualificado e ciente de seus direitos. Isto impõe 

também aos varejistas a necessidade de constantes atualizações e aperfeiçoamentos. 

C: Houve uma mudança em todos os segmentos de consumo e  todas as idades do 

consumidor. As crianças recebem muitas informações nas escolas e mídia e os 

nossos filhos apresentam informações de consumo que a gente ainda não vivenciou. 

Assim, o consumo está em todos os lugares e até mesmo qualquer consumo em 

produtos ou serviços distintos impactam dentro do orçamento familiar em consumir 

outros itens. Assim, não há mais concorrência somente no setor e sim em todos os 

setores da economia devido ao desfalque do orçamento familiar para consumir 

outros produtos. Isso é uma mudança de comportamento a educação e alfabetização 

financeira. A mídia em si está oferecendo uma variedade muito ampla e abrangente 

de produtos e serviços.  As mudanças já aconteceram e continuarão acontecendo. 

Assim, as lojas estão ampliando o seu mix de produtos para abrir canais para o 

consumidor a fim de utilizar o site ou a loja para consumir. A globalização tornou 

acessível e divulgou os produtos, marcas e serviços apenas com um click e em 

tempo real. Uma moda ou produto lançado em Paris já está sendo visualizado e 

produzido no mesmo dia aqui no interior da Bahia. A moeda hoje é plástica, é o 

cartão de crédito que dá mobilidade e comodidade para pagar, modificando e 

atraindo o consumo. Os nossos pais e avós eram fieis ao ponto de venda. O 

consumidor de hoje ele transita por todas as lojas virtuais e físicas. Não há mais 
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fidelidade e identidade com o roduto. com o cliente, mas, ele precisa lembrar da 

loja e o mundo girou . o produto diversificou e pulverizou e os produtos estão em 

outros pontos de venda e já existem os similares dos produtos. Quem fideliza sai na 

frente. 

D: Os custos no shopping são bem maiores. Mudou sim, apesar da onda do fast 

fashion, consumo rápido, ele está procurando um bom custo benefício, de um 

produto que sirva e não seja tão caro. As sub marcas estão tendo maior procura. 

F: Sim, o comportamento tem mudado devido principalmente ao comercio 

eletrônico, as lojas virtuais favorecem ao consumidor comprar o produto desejado 

sem precisar sair do conforto de sua casa. 

H: Com a crise o consumidor ficou mais seletivo e passou a comprar com um ticket 

médio menor, ou seja, passou a ser mais criterioso. 

L: Sim bastante. O perfil do consumidor tem se complexificado – não existe padrão 

de consumo... Eu posso ser de Classe social A e consumir produtos B, C de acordo 

com  meu juízo de valor para cada segmento de mercado e o contrário também pode 

acontecer. Além disso o acesso às informações mudou totalmente o padrão de 

exigência desse consumidor, a concorrência acirrada devido ao crescimento 

econômico também. 

 

Em sua opinião, a localização do empreendimento ou mesmo bairro de residência do 

consumidor interfere no momento da compra? Você acredita que o consumidor prefere – 

prioritariamente – consumir no bairro em que reside, caso encontre o que precisa?  

 

ENTREVISTADO A: Os itens do cotidiano como supermercados e farmácias sim. 

Alguns outros que ele encontre facilmente por lá, mas a depender do bairro, 

vestuário, eletrodomésticos, serviços médicos e calçados não são consumidos no 

espaço não.Com a experiência de professor por mais de trinta anos, pude observar a 

existência de um certo “Bairrismo” e também de comodismo por parte de algumas 

pessoas. Existem famílias que passam de seis meses a um ano sem ir ao centro da 

cidade, e se sentem felizes em consumir apenas nos seus bairros.  Essa é uma dúvida 

que merece uma pesquisa, se isso ocorre por “Bairrismo” ou pela comodidade de 

não ir para muito longe, bairros como o Brasil por exemplo, tem lojas, hospitais, 

farmácias, praticamente tudo que uma população precisa. 

ENTREVISTADO B: Entendo que sim. Contudo, em cidades menores e com 

acessibilidade de trânsito  (cinco linhas de ônibus),este impacto é menor. O 

shopping Center em uma cidade média como é conquista tem muita acessibilidade e 

facilidade de deslocamento fácil e rápido. O maior axioma do marketing é o ponto 

(um dos p’s). O shopping faz a região se desenvolver, ele promove o adensamento 

residencial e valorização imobiliária. Assim, os equipamentos, asfaltamento de ruas 

e avenidas, infraestrutura asfáltica saneamento, transporte coletivo urbano e 

acessibilidade para o transporte privado. O custo do investimento pode ser alto 

demais e não for compatível com o espaço. O consumo do bairro está relacionado à 

oferta de produtos e serviços que o bairro possui e a premência de consumo, mais 

conforto, mais tempo ele se deslocará para escolher melhores produtos. Mas, se 

estiver sem tempo, ela irá consumir no próprio lugar. Por isso existem os shoppings, 

supermercados de vizinhança, lojas conveniência de pessoas que não podem e não 

tem tempo para se deslocar para outros lugares.Assim, o ambiente de trabalho e 

residência favorecem ao consumo. No bairro Brasil não existe loja de tecidos, então 

alguns consumidores se deslocam para outros lugares a fim de consumir produtos 

que não existem em seus espaços. 

O shopping em uma cidade média como conquista se difere de outras cidades 

grandes quanto ao deslocamento e acessibilidade. Entre o MIX DE MARKETING, 

o p (ponto) é muito importante. O axioma em que o Shopping Conquista Sul 

promoveu grande valorização imobiliária, com deslocamento fácil e rápido e 

desenvolvimento local através de lotes e terrenos no entorno. A duplicação, com 

urbanização e asfaltamento veio após o shopping. Assim aconteceu na época com o 

Shopping Iguatemi em Salvador. Assim, mesmo estando longe do centro, o 
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shopping deve constituir condições de o consumidor chegar até lá, dentro de 

perspectivas de transporte privado e coletivo, com diversas linhas para conectar os 

bairros ao shopping. 

Para se ter um bom terreno, o custo dele pode ser proibitivo e ter uma outra forma de 

investimento. 

Sobre o consumidor consumir no próprio bairro diz respeito à premência da urgência 

e aflitiva e oferta de produtos em seu bairro e no entorno, visto ser o tempo uma 

variável importante no consumo do cidadão urbano contemporâneo, assim como o 

consumo da vizinhança, visto que existem estes empreendimentos montados para 

atender a estes consumidores, como supermercados, farmácias e até shopping. Se ela 

dispõe de mais tempo, ela se deslocará para outros centros. 

Tanto o ambiente comercial como o residencial impactam na escolha do local 

quanto às contingências. Assim, se o bairro não oferecer o produto\serviço, 

fatalmente ele deslocará para outro espaço. 

ENTREVISTADO C: Talvez segmentos como farmácia e supermercados. Mas, se 

há tempo hábil, as pessoas irão se deslocar aos ambientes, inclusive para fazer 

pesquisa e buscar outras opções. Na própria internet, as pesquisas são contundentes. 

O diferencial ainda é o calor humano e agregar valor e diferenciação ao produto e 

serviço. As pessoas geralmente consomem no próprio bairro as coisas mais urgentes. 

As pessoas querem acrescentar valores ao seu consumo para se tornar objeto de 

prazer. A maior parte das compras hoje é planejada. A variedade é muito grande. 

ENTREVISTADO F: Não acredito que o consumidor prefira comprar no bairro em 

que reside, o que vai determinar na sua opção de local vai ser o seu tempo e a oferta 

de serviços. 

ENTREVISTADO D: A localização é o mais importante na definição do negócio. 

O consumidor do bairro Brasil consume no bairro Brasil. Já o consumidor dos 

demais bairros preferem o centro da cidade e se tiver oportunidade de vir ao centro, 

ele virá a não ser que não tenha tempo. O deslocamento é feito sem dificuldades. 

ENTREVISTADO H: Acredito que sim, desde que tenha um serviço completo, ou 

seja, produto, preço competitivo, atendimento e pós-venda. Este um dos motivos que 

me levam a crer que o Shopping Boulevard não afetará de modo muito grande o 

Shopping Conquista Sul. 

ENTREVISTADO P: Os bairros estão se estruturando e tornando bairros 

comerciais. Quando o consumidor busca algo planejado e o que ele quer ele irá 

consumir no próprio bairro. O bairro Brasil tem um diferencial de ser leais e fiéis a 

seu bairro, somente buscam outro centro quando não possui no b. Brasil. Assim, o 

bairro Brasil é o segundo com maior variedade, perdendo apenas para o centro. Mas, 

quando quer algumas novidade e variedade ele se desloca para o centro. 

ENTREVISTADO L: Acredito...Também tem sido uma tendência de mercado 

buscar lojas de conveniência, próximo aos bairros residenciais onde o consumidor 

possa ter mais conforto sem enfrentar trânsito e perder tempo.Não sei se ele prefere 

prioritariamente, pois a decisão de compra envolve outras variáveis (preço, marca, 

produto), mas com certeza é um diferencial estar próximo do seu cliente. 

ENTREVISTADO M: A localização realmente influencia muito, pois as pessoas 

buscam consumir próximo delas para não perder tempo, mas isso num primeiro 

momento, por que se a demanda não for atendida na sua localidade o consumidor 

vai procurar nas outras variáveis. As pessoas também buscam um atendimento 

personalizado, uma espécie de consultoria, por que o vendedor passa credibilidade 

para o consumidor que necessita desse acompanhamento e se sentem mais 

confiantes.  

 

Em sua opinião, com a implantação do Shopping Conquista Sul, houve impactos no 

Comércio dito tradicional do Centro da cidade e bairro Brasil? Quais impactos aconteceram? 

Eles foram mais acentuados no primeiro ano? Nos primeiros dois anos? Não houve impactos? 

Ou permanecem até hoje? Justifique sua resposta 
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ENTREVISTADO A: Inicialmente, comércio Conquistense demonstrou um pouco 

de decadência com o Shopping, mas os comerciantes - acredito que provocado 

pelos Miguelenses que são boa parte dos empreendedores locais, principalmente do 

centro da cidade -  rejeitando e com a finalidade de fazer enfrentamento ao 

shopping, fizeram reformas arquitetônicas nas lojas do centro comercial de 

Conquista, o que foi acompanhado e imitado pelos demais comerciantes. A intenção 

era de criar um Shopping comercial a céu aberto, era uma ideia de alguns 

empresários em fechar algumas ruas do centro da cidade e transformar em 

calçadões, o que facilitaria o trânsito dos pedestres, porém se distanciaria dos 

estacionamentos. Chegou a se discutir isso na Câmera de Vereadores pela 

vereadora Irma Lemos (esposa de José Andrade, um dos miguelenses que possui 

inúmeros empreendimentos no segmento de comércio no centro da cidade e bairro 

Brasil além de inúmeros imóveis alugados, como prédios para bancos, galerias e 

etc.).  

Tudo que é novidade causa impacto na fase inicial, quando se falava na construção 

de um shopping os mais conservadores acreditavam que o shopping não teria 

progresso, pois se localizaria longe da parte central da cidade, eles achavam 

também que o shopping seria transformado em uma espécie de mercadão e que a 

tendência era o fechamento. Os lojistas se posicionaram de uma forma preocupante, 

pois a concorrência seria forte e muitos temiam a falência. Posso dizer que o 

impacto foi grande e positivo, por que seria uma demonstração de que Conquista 

estava crescendo e melhorando o seu grau de civilização.  

Logo no início da implantação do shopping, em minas leituras do projeto de análise 

de habilidade, um dos argumentos da eficácia e sucesso para a construção do 

shopping partiria do conhecimento de que Vitória da Conquista é uma cidade polo 

do comercio no sudoeste baiano e norte de minas, por tanto muitas pessoas que 

vinham fazer negócios na cidade teriam um lugar apropriado para deixar os 

familiares, o shopping, que seria um espaço de segurança e ocupação, onde esses 

familiares aproveitariam para fazer compras, alimentação e lazer. Este foi um dos 

pilares para o convencimento de que o shopping seria teria bom retorno. O 

argumento citado vai de encontro ao movimento migratório de pessoas de outros 

municípios para Vitória da conquista. 

Quando o shopping finalmente foi instalado e vieram as chamadas empresas 

âncoras, que todo shopping tem como sustentação e chamariz, o comércio 

tradicional se preocupou e os maiores lojistas se posicionaram contrários em 

adquirir espaços para suas lojas nos shoppings, mas com o tempo a grande maioria 

desses lojistas abriu algumas filiais no shopping e mantiveram suas lojas nos 

bairros. Isso é uma questão da evolução do desenvolvimento empresarial. 

ENTREVISTADO B: Em se tratando de uma cidade de interior e por ser pioneiro, 

a implantação de um centro de compras aos moldes de um Shopping Center 

promove alguns impactos, especialmente, neste caso, por atrair para a cidade os 

grandes magazines de moda e Franquias nacionais e internacionais. 

Uma mudança de hábitos de frequência e consumo. Também, alcance às marcas 

tradicionais de varejo nacional e, sem dúvida por promover o funcionamento em 

horários e dias diferenciados em relação ao comércio tradicional. 

A mudança que me refiro não foi “impactante” ela somou à força de comércio local 

atratividade. O que houve foi uma quebra de paradigmas em relação aos hábitos do 

consumidor tradicional. As novas tecnologias de oferta deste varejo em Shopping 

quer seja, em suas instalações, bem como, na apresentação física dos espaços 

oferecidos e, também em meios de pagamento e ofertas de âmbito nacional em seus 

produtos e serviços. A nova oferta de horários de funcionamento, lazer e 

entretenimento gerou novo comportamento de consumo. 

Houve uma resistência por parte de alguns empresários por parcial ou completo 

desconhecimento desta tecnologia de varejo que ele oferece, por ser diferenciado da 

rua entre o investimento que ele é diferenciado em relação à rua. A zona Sul ainda 

era distante do comércio. Esta resistência foi quebrada no momento da garantiu 

ancoragem nacional de magazine lojas americanas como Riachuelo, praça de 

alimentação, cinema (atividade âncora também) e fomos quebrando estes 

paradigmas, chamando outros investidores para empreender no shopping. Sexto 

PIB do Estado,está isolada em relação à capital e algumas lojas do Salvador 
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Shopping queria vir para Conquista, o fato de ter deficiência de aeroporto. Nós 

direcionamos para outras áreas e estimulamos o empreendedorismo através de 

franchising, quebrando esta resistência. A ótica Vip, Boticário, Nobel são 

empresários visionários e garantimos a ancoragem. Além do mais, a CICLO 

engenharia tinha muita credibilidade. A gestão profissional assegurou aos players a 

confiabilidade e credibilidade necessária. 

Quanto ao Shopping Conquista Sul, como você avalia este formato de galeria e 

Shopping, quais os critérios de diferenciação? Um shopping Center tradicional tem 

premissas básicas como porte de estabelecimento em termos de área locável 

parqueamento compatível dimensionado para o número de lojas, ter ancoragens, 

gestão profissional, áreas locáveis e não vendas de pontos para locatários 

especuladores. Ele loca para operadores e trazer a ancoragem para a cidade. Ter 

gestão profissional e não síndicos, não deve haver especuladores para locatários 

investidores, preferindo os locatários operadores e não especuladores, trazendo a 

ancoragem para o centro do investimento. 

ENTREVISTADO C: Mais opções, mais lojas, espaços e horários diversificados e 

já deveria ter acontecido há muito mais tempo em Conquista. Os shoppings centers 

são realidades no mundo inteiro. É um formato das cidades desenvolvidas. 

ENTREVISTADO D: No início houve uma curiosidade, uma especulação grande, 

mas para passear e entretenimento. Assim, demorou muito tempo para maturar. 

Com 5 anos maturou o consumo. 

ENTREVISTADO P: O impacto do shopping no início foi muito grande. Um novo 

equipamento com condições diferenciadas do visto no comércio: lojas bonitas, 

estacionamento, comodidade. Veio para melhorar no atendimento e causar 

impactos nas demais lojas, a fim de que elas pudessem rever seus conceitos. Muitas 

lojas colocaram vitrines de vidro, melhoraram sua aparência física e 

modernizaram. Com o shopping, houve uma motivação a mais pra os consumidores 

virem ainda mais a conquista, visitando também os demais bairros e centros 

comerciais, demandando também serviços, educação, saúde etc. 

ENTREVISTADO H: Não tenho como opinar, tendo em vista ter mudado para esta 

cidade após a abertura do Shopping conquista sul. 

ENTREVISTADO F: Sim, acredito que ouve mudanças, favoreceu aos clientes que 

possuem tempo restrito para vir ao centro comercial tradicional. Em questão de 

vendas acredito que não afetou as empresas do centro comercial tradicional já que 

Vitoria da Conquista esta em  crescimento, recebendo cada vez mais visitantes e 

novos moradores já que hoje se tornou também um polo educacional. Esses 

impactos acredito ser mais acentuados nos primeiros 2 anos, hoje já se observa um 

grande número de pontos para alugar dentro do shopping, a situação econômica do 

Brasil não favorece aos empreendedores. 

ENTREVISTADO L: Inicialmente acredito que houve pouco impacto por conta da 

comodidade e grande mix de lojas que o shopping oferecia. Com o passar dos anos 

o shopping deixou de oferecer serviços básicos e foi perdendo suas lojas de forma 

que o comércio tradicional foi novamente conquistando aqueles clientes que 

migraram inicialmente para o Shopping. 

Minha percepção tem base no fato de eu possuir lojas nos dois pontos, tanto no 

Shopping, como no Centro. Quanto ao Bairro Brasil, nessa questão não posso 

opinar. 

Não estou no Shopping desde que começou, nem morava em Conquista nessa época. 

ENTREVISTADO E: Acredito que a cidade cresceu bastante e tem público para os 

comércios de bairro, centro e shopping. Realmente isso tirou um pouco o deslocou 

um pouco o público do comércio de rua, mas só inicialmente, por que o 

desenvolvimento da cidade comporta público para todas essas variáveis, prova 

disso é que vem um novo shopping para a cidade.  

ENTREVISTADO M: Os jovens hoje em dia buscam consumir produtos de marca, 

e essa forma de consumo depende muito da classe social do indivíduo e da faixa 

etária. No nosso comercio as grifes estão mais presentes nos shoppings. Voltando 

ao assunto do cartão de crédito, pessoas com uma renda um pouco menor fazem 

compras desses produtos de grife e dividem em muitas vezes no cartão para poder 

ter aquela produto. Essa nova forma de consumo se estende ao consumo 

alimentício, atualmente as franquias fazem muito sucesso e elas estão presentes nem 
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só no shopping, muitas delas estão indo também para o centro, para atender a 

demanda de pessoas que buscam alimentação rápida. 

 

12.7 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: CONSUMO COMPULSIVO VERSUS 

PLANEJADO 

  
Tabela 58 – Questões sobre o Comportamento do Consumidor: Compra Planejada e por impulso Sob a 

Perspectiva do Consumidor. 

Questões Concordo Discordo Nem Não 

Responderam 

TOTAL 

Sou comedido. Somente 

consumo de acordo as 

necessidades 

53 13 
 

27 
 

7 
 

100% 

 
Média Mediana Moda Desvio padrão Variância 

Sou comedido. Somente 

consumo de acordo as 

necessidades 

1,88 1 1 1,027 1,056 

Questões Concordo Discordo Nem  Não 

Responderam 

TOTAL 

Admito que consumo além do 

necessário. Não planejo as 

compras. Parece que sou 

compulsivo às vezes 

 23 
 

49 20 
 

8 
 

100% 

 Média Mediana Moda Desvio padrão Variância 

Admito que consumo além do 

necessário. Não planejo as 

compras. Parece que sou 

compulsivo às vezes 

2,13 
 

2 2 0,867 
 

0,752 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Quanto questionados a respeito do consumo por impulso e consumo planejado, a 

primeira questão é uma afirmação do consumo comedido, em que o indivíduos consome 

apenas aquilo que é necessário, sem se deixar levar por impulsos ou estratégias de marketing. 

Já a segunda questão, afirma que ele, o consumidor, é compulsivo, não planeja as compras e 

perde o controle por vezes. Assim, considerando as medidas já trabalhadas até então para 

aferir as demais sentenças e então, explicar o fenômeno, as respostas serão analisadas à luz da 

literatura brasileira e internacional com base nos dados absolutos, relativos e também pelas 

medidas centrais da moda e mediana, tão somente. Quanto às medidas de dispersão, foram 

utilizadas o desvio padrão e a variância. Dito isso, as opções de respostas foram: 

 

Tabela 59 – Escala para aferir consumo compulsivo 

Concordo 1 

Discordo 2 

Não Concordo nem Discordo 3 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Assim, para a primeira sentença, “Sou comedido. Somente consumo de acordo as 

necessidades”, mais da metade dos entrevistaram, ou seja, 53% afirma ser racional em seu 

consumo e por conseguinte nas compras, enquanto que somente 13% negaram . Utilizando-se 

da moda e mediana, os resultados confirmam tal achado em que 227 pessoas são equilibradas, 

conscientes e compram planejadamente. O desvio padrão apontou o escore de 1,027. 

Quanto à segunda sentença que foi a negativa da primeira questionando: “Admito que 

consumo além do necessário. Não planejo as compras. Parece que sou compulsivo às vezes”, 

na verdade foi uma tentativa de verificar a consciência, concentração e lisura do respondente 

no processo. Assim, cerca de 50% dos respondentes discordaram da sentença e somente 23% 

concordaram. As medidas de tendência central confirmam tal achado e o desvio padrão 

apresenta o melhor índice que o primeiro questionamento com 0,867, e isso quer dizer que os 

10 casos verificados a mais da primeira questão são mais confiáveis. 

Dito isso, as respostas dos 227 ouvintes no presente estudo transmitem que mais da 

metade da amostra se mostrou comedida no consumo, mediante compras planejadas. Tal 

resultado, pode ter sofrido impactos diretos da crise que se instalou no país desde o ano de 

2015, não sendo possível descrever os motivos. Entretanto, aproximadamente 13% da amostra 

na primeira pergunta e 23% na segunda pergunta se mostraram compulsivos. No capítulo dois 

que versava sobre este assunto, o pesquisador apresentou um caso real que acometeu a sua 

irmã. Assim, a compra por impulso vem sendo estudada desde o início dos anos cinquenta, 

mas, na prática, existe desde que o homem passou a comercializar bens. Segundo Araújo e 

Ramos (2007), Stern (1962) foi um dos autores que abordou a compra por impulso com maior 

profundidade e Murray (1938), que entendeu a impulsividade como uma tendência de 

responder rapidamente e sem reflexão à tomada de decisões de compra. 

 Já o psicólogo Valenciana Ismael Quintanilla (1998) estudou o comportamento 

associado com o “shopping compulsivo”, como essa conduta que se relaciona a compra para 

cuja reação é impulsos irracionais. Uma relação inseparável e maior satisfação pessoal, mas 

por outro lado, um aumento de patologias associado com a dificuldade de decidir. Os 

consumidores são cada vez mais influenciados a comprar. O ambiente dos shopping centers, 

por exemplo, pode ser visto como uma armadilha para capturar compradores em potencial, 

uma vez que os ambientes existentes são, dentre outras estratégias, providos de luz artificial 

para que o consumidor não perceba o “avançar das horas” e são também capazes de preencher 

as necessidades e anseios dos consumidores, sendo compreendido por muitos como um lugar 

de convivência social, visto que as pessoas também vão ao shopping center para consumir 

lazer, serviços,produtos,  passear e fazer novas amizades. Nas entrevistas e e pesquisas de 
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campo, foram mencionados por vários arguintes que de fato, as compras no shopping são 

tendencosas à compulsividade, enquanto que no centro comercial são mais planejadas, devido 

aos formatos singularizados. 

Nos anos 60, a compra por impulso era sinônimo de compra não planejada, podendo 

ocorrer de diversas formas. Pesquisas desta época já apontavam que as pessoas que tendem a 

comprar por impulso não apresentam um mesmo padrão no processo de decisão de compra. 

Stern (1962) descreveu quatro tipos de compra por impulso: pure impulse buying (compra por 

impulso pura); reminder impulse buying (compra por impulso por recordação); suggestion 

impulse buying (compra por impulso por sugestão) e planned impulse buying (compra por 

impulso planejada) e até hoje estes construtos são testados em pesquisas de marketing.  

Complementar a este pensamento, Stern (1962) aponta ainda que a compra por 

impulso mais típica ocorre quando o consumidor se deixa levar por um apelo de 

merchandising no ponto de venda e compra algum produto ou serviço sem ter planejado, o 

que cria um ambiente favorável para a maior incidência de compras por impulso. A compra 

por impulso também pode ser caracterizada quando o consumidor vê um determinado produto 

sendo oferecido e lembra que não dispõe dele em casa, ou ainda, recorda que alguém havia 

recomendado aquele produto.  

A compra por impulso é resultado de influências ambientais e fatores psicodinâmicos 

internos (YOUN; FABER, 2000). “A compra impulsiva não obedece ao tradicional processo 

decisório de consumo” (ARNOULD et al., 2004, p. 679). Enquanto as compras planejadas se 

iniciam com o reconhecimento de um problema ou a percepção de uma necessidade, passando 

pela busca de informações e avaliação das alternativas de compra até a decisão de consumir, 

as compras por impulso têm forte apelo emocional, baixa análise racional e baixa lógica 

provocada pela necessidade e pouco controle do consumidor sobre o processo de compra. É 

como se o consumidor fosse levado a consumir por fatores externos como promoções e 

merchandising no ponto de venda (STERN, 1962; ROOK, 1987; YOUN; FABER, 2000) ou 

como impulsos para conter uma ansiedade baixa e assim, se sentir psicologicamente melhor, 

auto-realizado mediante a redução da tensão e ansiedade além de se sentir “feliz” através do 

consumo. 

 

12.8 MAPAS COGNITIVOS 
 

 

A questão aberta de número 19 aplicada através dos questionários mistos aos 

Empresários Conquistenses com o título: “Em Sua Opinião, Quais as Vantagens de um 
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Ponto Comercial no Shopping Conquista Sul? Em Sua Opinião, Quais as Vantagens de 

um Ponto Comercial na rua (a Céu Aberto?)” e também nas entrevistas realizadas com os 

Dirigentes do Shopping Conquista Sul, professores/historiadores e também da Câmara de 

Dirigentes Lojistas – CDL com o questionamento: “Quais os Fatores Positivos e Negativos 

de Consumir no Shopping Conquista Sul? Quais os Fatores Positivos e Negativos de 

Consumir no Centro Comercial e Bairro Brasil em Vitória da Conquista?” geraram 

respostas subjetivas e abertas em forma de frases e também em forma de palavras individuais. 

Assim, o pesquisador da presente tese se fez valer de uma ferramenta que aborda schemas e 

mapas cognitivos para representar as respostas coletivas, técnica esta aprendida com seu 

orientador no mestrado na UFBA e professor da disciplina Processos Psicossociais, o 

professor Dr. e amigo Antônio Virgílio Bastos Bittencourt, que consiste em uma ferramenta 

para ajudar o pesquisador a compartilhar os resultados e significados do questionário da 

pesquisa aplicado entre empresários e entrevistas com os dirigentes, de forma a favorecer o 

diálogo e o consenso das respostas e permitir de maneira científica a representação das 

respostas. Assim, após uma breve elucidação do entendimento e modus operandi desta 

técnica, serão gerados dois mapas cognitivos causais a fim de explicar melhor estes 

questionamentos da pesquisa.  

Bastos (2004) aponta que os mapas cognitivos são ferramentas de pesquisa e 

intervenção e gestão organizacional e também ferramentas de modelagem e estudo para o 

estudo das diversas situações, além de auxiliar no processo decisório. Tais mapas tiveram 

grande contribuição de Tolman (1948) mediante alguns experimentos realizados com ratos, 

que trabalhavam a ideia de labirinto com indícios visuais, táteis, auditivos e de olfato. Eles 

configuram o ambiente e permitem a localização no espaço. Kelly (1995) apud Bastos (2004) 

trabalhou a Teoria dos Construtos Pessoais na perspectiva de o homem buscar conhecer e 

construir o mundo ao seu redor, através de conceitos organizados e valores que nos ajudam a 

lidar com os problemas. Assim, os mapas permitem uma localização no espaço social, ou seja, 

a relação do homem com o mundo, a ciência e com os semelhantes.  

Tolman (1948) citado por Bastos (2004) entende os mapas como representações, 

schemas ou modelos mentais construídos a partir das interações e aprendizados em um 

domínio específico do ambiente para dar sentido à realidade e permitir lidar com os 

problemas, desafetos e conflitos. Também é uma ferramenta de modelagem e estudo para as 

situações em que auxiliam na tomada de decisões. Trata, portanto, de uma representação 

visual de ideias, percepção e leitura sobre os ambientes. Os mapas possuem algumas 

características: Devem ser imparciais, ou seja, os indivíduos revelam sem modificar nem 
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intervir na realidade, registrando apenas aquilo que é real e útil aos seus objetivos; 

Simplificam a realidade em função dos seus limites cognitivos; Localizam as pessoas em 

relação aos ambientes de informação; Não são representações estáticas do ambiente, ao 

contrário, são atualizados pelas experiências e aprendizado e também não constituem uma 

cópia exata do ambiente, visto serem flexíveis e, por isso, retratam graficamente as crenças; É 

também uma comunicação visual e torna explícito o pensamento dos indivíduos, tendo como 

pressuposto básico a centralidade das palavras (ordem com que emergem) e a frequência com 

que aparecem. Os tipos de mapas mais conhecidos são: mapas de identidade (conceitos); 

mapas de categorização (hierarquia), e mapas causais (raciocínio de decisão). A taxonomia é a 

técnica de criar e classificar os objetos em categorias, níveis e hierarquias (BASTOS, 2004). 

Dito isso, Bastos (2004) comenta alguns fundamentos dos mapas cognitivos: Os 

mapas colocam as pessoas em seus lugares, tanto literal como figurante; São substitutos do 

espaço; Através dos territórios, trás a percepção sobre os eventos e as coisas; fazem a 

Localização nos ambientes; tem a finalidade de Compreender a realidade e, assim sendo, pela 

abstração e simbolização, as pessoas mapeiam o território a partir dos valores atribuídos e 

formas de ver o objeto e o mundo. 

Modus Operandi para a elaboração dos mapas cognitivos:  

1) Colher o material cognitivo bruto e tirar as ideias mais importantes do diálogo através da 

expressão verbal ou escrita, observando os assuntos e palavras que mais aparecem na 

pesquisa;  

2) Através do mapeamento, identificar as palavras que aparecem em ordem de importância 

(primeiro, segundo e terceiro lugares) e anotar a repetitividade  com que elas aparecem entre 

os entrevistados; Assim, as palavras que aparecerem primeiro terão maior importância na 

hierarquia. Aqui, não somente a centralidade e distância, mas como também ordem e a 

frequência são os atributos mais essenciais no processo de geração dos mapas cognitivos; 

3) Confeccionar a tabela com os pesos dos atributos; 

4)  Utilizar a técnica da taxonomia (técnica de criar e classificar os objetos em categorias, 

níveis e hierarquias).  

5) Enquadrar os atributos nos quadrantes do plano cartesiano de acordo a 

importância/centralidade (essenciais) e intensidade/frequência com que aparecem; 

6) Utilizar as dimensões para agregar e agrupar as coisas e elementos. Escolher os pares e 

justificativas dos elementos e então separar por duplas para avaliar e agrupar. Assim, o 

pesquisador terá acesso ao material verbal produzido pelos pesquisados ou respondentes do 

processo de schematização pelo qual ele conceitualizará a situação em que ele se encontra. 
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7) Elaborar os mapas através das figuras geométricas a fim de representar a percepção dos 

entrevistados e situá-los nos respectivos mapas. 

Observações: 

Assim, tanto a schematização como os elementos argumentativos deverão ser, 

portanto, imparciais: os entrevistados revelam aquilo que é útil aos seus objetivos e 

simplificam a realidade em função dos seus limites cognitivos. É salutar comentar que as 

pessoas não partilham mapas idênticos e eles são bases simultâneas para a unidade e 

diversidade dos processos grupais, do pensamento coletivo. A ideia central é que em um 

mundo de dados incompletos, os indivíduos fazem inferências causais (BASTOS, 2004). O 

schema 2 demonstra via plano cartesiano a categorização das variáveis:  

 

Schema 2 – Representação Cartesiana das Variáveis Importância -  mapas cognitivos. 

IMPORTÂNCIA DA IDÉIA 

    BAIXA 

      (+,-)                                                            (-,-) 

 

 

     (+,+)                                                  (-,+) 

 

 

     ALTA        

 

 

 

ALTA        - FREQUÊNCIA DA IDÉIA -         BAIXA 
Fonte: Bastos (2004). Adaptação feita pelo próprio autor, 2016. 

 

 

PARTE I – Vantagens dos Pontos Comerciais localizados no espaço do Shopping 

Conquista Sul e mercado tradicional  

 

Apresenta-se logo abaixo, as vantagens, desvantagens dos pontos comerciais 

localizados no Shopping Conquista Sul e Mercado Tradicional, apresentados em forma de 

tabelas, quadros, gráficos e schemas, a fim de classificar e modelar os resultados transmitidos 

pelos empresários e dirigentes nas pesquisas de campo. Ao final desta parte, os resultados 

serão analisados à luz da literatura pertinente. 

 

I – NÚCLEO 

CENTRAL 

Aparecem MUITO, e 

com ALTA  

intensidade 

II–Aparecem 

POUCO, e com 

ALTA  
intensidade 

III – Aparecem 

MUITO, e com 

BAIXA 

intensidade 

IV – Aparecem 

POUCO, e com 

BAIXA 

intensidade 
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Quadro 26 – Vantagens dos Pontos Comerciais no Shopping Conquista Sul – Perspectiva dos Empresários – 

2016. 

RESPON-

DENTE 

ASPECTOS POSITIVOS (VANTAGENS) 

AS RESPOSTAS APARECEM NA “’INTEGRA” 

PALAVRAS-CHAVE 

(EDITADAS) 

 ORDEM EM QUE APARECERAM AS RESPOSTAS ORDEM EM QUE 

APARECERAM AS RESPOSTAS 

1 1. GRANDE TRÁFICO DE PESSOAS 1. FLUXO DE PESSOAS 

2 1. BOM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

2. ESTACIONAMENTO 

3. COMODIDADE 

1. ESTACIONAMENTO  

2. COMODIDADE 

3 1. MIX DIVERSIFICADO DE PRODUTOS 

2. SEGURANCA 

1. MIX DE PRODUTOS 

2. SEGURANÇA 

4 1. COMODIDADE 

2. POSICIONAMENTO DE MARCA/LOJA, TENDO EM 

VISTA O MIX DE LOJAS QUE CHEGARAM DE 

OUTROS CENTROS. 

1. COMODIDADE 

2. POSICIONAMENTO DE 

MERCADO 

5 1. MUITAS VAGAS PARA ESTACIONAMENTO 

2. SEGURANCA 

3. BOA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

4. DIVERSIDADE DE SOLUÇÕES AO TRANSEUNTE 

1. ESTACIONAMENTO 

2. SEGURANÇA 

3. PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

6 1. INFRAESTRUTURA E A SEGURANÇA 

2. CONFORTO E COMODIDADE AOS CLIENTES. 

1. INFRAESTRUTRA FÍSICA 

2. SEGURANÇA 

3. COMODIDADE 

7 1. O HORÁRIO DIFERENCIADO DO SHOPPING 

2.  SEGURANÇA,  

3. PREÇO  

1. HORÁRIO 

2. SEGURANÇA 

3. PREÇOS BAIXOS 

8 1. CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO D0 

COMÉRCIO LOCAL 

2. PODEMOS ATENDER A GRANDE DIVERSIDADE DO 

PÚBLICO QUE FREQUENTA O SHOPPING – BOM 

FLUXO DE CONSUMIDORES 

1. DESENVOLVIMENTO DO 

COMÉRCIO 

2. FLUXO DE CONSUMIDORES 

9 1. HORARIO ESTENDIDO DO FUNCIONAMENTO DO 

SHOPPING 

2. SEGURANÇA 

3. COMODIDADE 

1. HORÁRIO ; 

2. SEGURANÇA 

3. COMODIDADE 

10 1. FACILIDADE DE ESTACIONAMENTO E 

LOCOMOÇÃO 

1. ESTACIONAMENTO 

11 1. INFRAESTRUTURA CONCEDIA AOS 

FREQUENTADORES 

1. INFRAESTRUTURA FÍSICA 

12 1. SEGURANÇA 

2.  ORGANIZAÇÃO.  

1. SEGURANÇA 

2. ORGANIZAÇÃO 

13 1. SEGURANÇA  

2. GRANDE FLUXO DE PESSOAS 

1. SEGURANÇA 

2. FLUXO DE CONSUMIDORES 

14 

1. MAIS PONTOS DE VENDAS 

2. SOLIDIFICAÇÃO DA EMPRESA, 

3.  NOVAS OPORTUNIDADES. 

1. MUITOS PONTOS DE VENDA 

2. EMPRESA SÓLIDA 

3. OPORTUNIDADES DE 

NEGÓCIOS 

15 1. INFRAINSTRUTURA AGREGADA 1. INFRAESTRUTURA FÍSICA 

16 1. SEGURANÇA 

2. BEM ESTAR PARA OS FUNCIONÁRIOS E 

COLABORADORES 

1. SEGURANÇA 

2. BEM ESTAR 

TRABALHADORES 

17 1. CONFORTO 1. CONFORTO 
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RESPON-

DENTE 

ASPECTOS POSITIVOS (VANTAGENS) 

AS RESPOSTAS APARECEM NA “’INTEGRA” 

PALAVRAS-CHAVE 

(EDITADAS) 

2. SEGURANÇA 2. SEGURANÇA 

18 1. CONFORTO,  

2. COMODIDADE 

3. SEGURANÇA 

1. CONFORTO 

2. COMODIDADE 

3. SEGURANÇA 

19 1. ATRAIR CONSUMIDORES OU PARA CONSUMIR 

PRODUTOS OU SERVIÇOS DIFERENTES DOS SEUS 

OU PARA ENTRETENIMENTO E ONDE HÁ PESSOAS, 

HÁ OPORTUNIDADE.  

1. FLUXO DE CONSUMIDORES 

20 1. ESTACIONAMENTO 

2. CONFORTO 

3. SEGURANÇA 

1. ESTACIONAMENTO 

2. CONFORTO 

3. SEGURANÇA 

21 1. VISIBILIDADE DA MARCA 

2.  ALEM DE OFERECER UM DIFERENCIAL AO 

COMSUMIDOR NO QUE SE REFERE A SEGURANÇA 

3. COMODIDADE E LAZER EM UM UNICO LUGAR. 

1. VISIBILIDADE DA MARCA 

2. SEGURANÇA 

3. ENTRETENIMENTO 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
 

Tabela 60 – Vantagens dos Pontos Comerciais no Shopping Conquista Sul – Perspectiva dos Empresários – 

2016 - Centralidade (Ordem de importância), Frequência (repetitividade) e Peso dos Atributos. 

ATRIBUTOS ORDEM DE SURGIMENTO E FREQUENCIA  

 PRIMEIRO 

 (peso 5) 
SEGUNDO 

(peso 3) 
TERCEIRO 

(peso 2) 
CÁLCULO 

FINAL (*) 

BEM ESTAR DOS 

TRABALHADORES 
00 casos RESPONDENTES: 

16 

1 x 3= 3 

001casos 3 

COMODIDADE RESPONDENTES: 

04 

1caso x 5= 5 

RESPONDENTES:

02 e 18 

2casos x 3= 6 

RESPONDENTES: 

06 e 09 

2 casos x 2=4 

15 

CONFORTO RESPONDENTES: 

17 e 18 

2 casos  x 5= 10 

RESPONDENTES: 

20 

1 caso x 3= 3 

RESPONDENTES: 

00 casos 

13 

DESENVOLVIMENTO DO 

COMÉRCIO E 

OPORTUNIDADES  

RESPONDENTES: 

08 

1 caso x 5= 5 

00 casos RESPONDENTES: 

14 

1 caso x 2= 2 

07 

EMPRESA SÓLIDA 00 casos RESPONDENTES: 

14  

1 caso x3=3 

00 casos 03 

ENTRETENIMENTO/LAZER 00 casos 00 casos RESPONDENTES: 

05 e 21 

2 casos x 2= 4  

04 

ESTACIONAMENTO  RESPONDENTES: 

02, 05, 10 e 20 

4 casos x 5=20  

00 casos 00 casos 20 

FLUXO DE PESSOAS RESPONDENTES: 

01 e 19 

2 casos x 5= 10 

RESPONDENTES: 

08 e 13 

2 casos x 3= 6 

00 casos 16 

HORÁRIOS E DIAS DE 

FUNCIONAMENTO 

RESPONDENTES: 

07 e 09 

2 casos x 5= 10 

00 casos 00 casos 10 

INFRAESTRUTRA FÍSICA RESPONDENTES: 

06, 11 e 15 

3 casos x 5= 15 

00 casos 00 casos 15 

MIX/DIVERSIDADE DE 

PRODUTOS/SERVIÇOS 

RESPONDENTES: 

03 

00 casos 00 casos 05 
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ATRIBUTOS ORDEM DE SURGIMENTO E FREQUENCIA  

 PRIMEIRO 

 (peso 5) 
SEGUNDO 

(peso 3) 
TERCEIRO 

(peso 2) 
CÁLCULO 

FINAL (*) 

1 caso x 5= 5 

ORGANIZAÇÃO 00 casos RESPONDENTES: 

12 

1 caso x 3= 3 

00 casos 03 

POSICIONAMENTO DE 

MERCADO / PONTOS DE 

VENDA 

RESPONDENTES: 

14 

1 caso x 5= 5 

RESPONDENTES: 

04 

1 caso x 3= 3 

00 casos 08 

PREÇOS BAIXOS 00 casos RESPONDENTES: 

16 

1 caso x 3= 3 

RESPONDENTES: 

07 

1 caso x 2 = 2 

05 

SEGURANÇA RESPONDENTES: 

12, 13 e 16. 

3 casos x 5= 15 

RESPONDENTES: 

03, 05, 06, 07, 09, 

17 e 21 

7 casos x 3= 28 

RESPONDENTES: 

18 e 20 

2 casos x 2= 4 

47 

VISIBILIDADE DA MARCA RESPONDENTES: 

21 

1 caso x 5= 5 

00 casos 00 casos 05 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016; 

(*) Produto do peso de cada atributo pela quantidade de vezes que ele aparece 

Em Ordem Alfabética 

Nesta tabela, as palavras tiveram uma segunda edição de acordo a compatibilidade e afinidade dos conceitos (Ex: 

foram agregadas praça de alimentação, lazer, cinema e entretenimento em uma única palavra: Entretenimento). 

 

 

Figura 103 – Contendo as Vantagens dos Pontos Comerciais no Shopping Conquista Sul (Perspectiva dos 

Empresários) – 2016. 

 

       

      . Organização 

      . Empresa Sólida 

  . Conforto   . Visibilidade da Marca   

                            . Comodidade  

  . Entretenimento 

  . Desenv. Comércio  

 

 

 

 

  . Segurança   . Infraestrutura Física 

  . Fluxo de Pessoas  . Diversidade de Produtos/Serviços 

  . Estacionamento                . Horário/Dias de funcionamento 

      . Posicionamento/Pontos de Vendas 

       

  

 

                     

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
 

Assim, a guisa da conclusão da análise dos atributos mais importantes que 

compuseram os mapas cognitivos referentes às Vantagens dos Pontos Comerciais no 

Shopping Conquista Sul sob a Perspectiva dos Empresários – 2016 serão aqueles que 

apresentarem as ideias mais importantes (ordem de relevância) citadas com maior frequência 
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entre os empresários e dirigentes entrevistados, formado pelo par cartesiano (+,+) e, nesta 

mesma metodologia e entendimento, os atributos mais fracos, ou seja, os menos relevantes, 

serão compostos pelas ideias que forem menos lembradas pelos respondentes (em ordem de 

importância) e com menor frequência entre as respostas, formada pelo par cartesiano (-,-), 

conforme preconiza a metodologia da técnica apresentada logo acima, ficando assim definido: 

 

Atributos do núcleo central – Ideias que aparecem muito e com alta intensidade. 

Atributos do núcleo secundário – Ideias que aparecem pouco e com alta intensidade. 

Atributos do núcleo terciário – Ideias que aparecem muito e com baixa intensidade. 

Atributos do núcleo quaternário – Ideias que aparecem pouco e com pouca intensidade. 

 

Neste sentido, depois de extraídos todos os quadros, tabelas, figuras e schemas 

apresentados logo acima, o resultado final para aferir as  Vantagens dos Pontos Comerciais no 

Shopping Conquista Sul sob a Perspectiva dos Empresários está apresentado conforme quadro 

27 e schema 3 abaixo: 

 
Quadro 27 – Resultado final dos Atributos referentes às Vantagens dos Pontos Comerciais no Shopping 

Conquista Sul sob a Perspectiva dos Empresários. 

Núcleo Central (+,+) Segurança, fluxo de pessoas e estacionamento. 

Núcleo secundário 

(-,+) 

Infraestrutura Física, Diversidade de Produtos/Serviços, Horário/Dias de 

funcionamento e Posicionamento/Pontos de Vendas. 

Núcleo terciário 

(+,-) 

Conforto, comodidade, entretenimento e desenvolvimento do comércio.  

Núcleo quaternário (-,-) Organização, Empresa Sólida e Visibilidade da Marca. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

   
 

 Assim visualiza-se logo abaixo, o schema 3 referente à confecção do mapa cognitivo refrentes às 

vantagens de possuir um ponto comercial no shopping Conquista Sul sob as perspectivas dos empresários. Todos 

eles são proprietários de pontos, quer no mercado tradicional quer em outros ambientes.  
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Schema 3 – Cognitivo contendo as Vantagens dos Pontos Comerciais no Shopping Conquista Sul – Perspectiva 

dos Empresários – 2016. 
 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Legenda:              Atributos Centrais da Pesquisa (+,+)                  Atributos Terciários da Pesquisa (-,+) 

      Atributos Secundários da Pesquisa (+,-)           Atributos Menos relevantes da Pesquisa (-

,+) 

 

 

 Logo abaixo, o mesmo procedimento metodológico será repetido para obtenção dos 

atributos mais importantes no que cerne os pontos comerciais, demonstrado logo acima, será 

apresentado tendo como objetivo de estudo, apresentar as Vantagens dos Pontos Comerciais 

do Comércio Tradicional. 

Quadro 28 – Vantagens dos Pontos Comerciais no Comércio Tradicional – Perspectiva dos Empresários – 2016. 

RESPON-

DENTE 

ASPECTOS POSITIVOS (VANTAGENS) 

AS RESPOSTAS APARECEM NA “’INTEGRA” 

PALAVRAS-CHAVE 

(EDITADAS) 

 ORDEM EM QUE APARECERAM AS RESPOSTAS  

1 1. PODER MODIFICAR A ESTRUTURA DA LOJA 

AUTONOMIA PARA REALIZAR REFORMA NOS 

PONTOS) 

1. MUITO TRANSITO EM ALGUNS LUGARES 

1.    AUTONOMIA NEGÓCIO 

2. FLUXO DE PESSOAS/ 

VEÍCULOS 

2 1. GRANDE VARIEDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

2. ATENDIMENTO 

3. PRECO 

 

1. MIX DE PRODUTOS/SERVIÇOS 

2. ATENDIMENTO 

3. PREÇOS BAIXOS 

3 1. MENORES CUSTOS DE MÃO DE OBRA ACABA 

SENDO MENOR DEVIDO A CARGA HORÁRIA. 

2. PUBLICO DIVERSIFICADO 

1.BAIXOS CUSTOS MOB 

2.PÚBLICO IVERSIFICADO 

4 1. OS CUSTOS FINANCEIROS SÃO MENORES  

2. A SUA MARCA FICA COMO REFERÊNCIA PARA O 

CLIENTE QUE BUSCA UMA COMPRA 

DIRECIONADA,(PRINCIPALMENTE NO CENTRO 

1. BAIXOS CUSTOS 

OPERACIONAIS  

2. VISIBILIDADE MARCA 

3. FAVORECE À COMPRA 

Fluxo de Pessoas 

Organização 

Segurança 

Infraestrutura 
Física 

Diversidade de 
Produtos e 

Serviços 

Visibilidade da 
Marca 

Horário e dias de 
funcionamento 

Estacionamento 

Posicionamento 
de Mercado 

Empresa 
Sólida 

Desenvolvimen
to do Comercio 

Conforto 

Entretenimento 

Comodidade 

Gestão 
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RESPON-

DENTE 

ASPECTOS POSITIVOS (VANTAGENS) 

AS RESPOSTAS APARECEM NA “’INTEGRA” 

PALAVRAS-CHAVE 

(EDITADAS) 

COMERCIAL) DIFERENTE DO CLIENTE DO 

SHOPPING QUE GERALMENTE COMPRA POR 

IMPULSO. 

PLANEJADA 

5 1. NÃO SE PAGA CONDOMÍNIO E OS VALORES DOS 

ALUGUEIS SÃO BAIXOS, PODRÉM.  

2. PODE-SE MELHORAR O RELACIONAMENTO COM 

CLIENTES E AGREGAR NOVOS CONSUMIDORES 

(FLEXIBILIDADE NA RELAÇÃO COM 

CONSUMIDORES) 

1. BAIXOS CUSTOS 

OPERACIONAIS 

2. FLEXIBILIDADE  

6 1. SÃO INÚMERAS, GRANDE PÚBLICO CONSUMIDOR 

2.  LOCALIZAÇÃO,  

3. FACILIDADE DE ENCONTRAR TUDO EM UM SÓ 

LOCAL, NO CASO DA FARMÁCIA, AS CLINÍCAS 

EM SUA MAIORIA SE CONCENTRAM NO CENTRO, 

O QUE TRÁS UM RETORNO BASTANTE 

RENTÁVEL. 

1. FLUXO DE PESSOAS 

2. LOCALIZAÇÃO/ 

3. MIX DE PRODUTOS/SERVIÇOS 

7 1. MAIOR VARIEDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

QUE ATRAEM MAIS CONSUMIDORES 

2. GRANDE FLUXO DE PESSOAS 

1. MIX DE PRODUTOS/SERVIÇOS 

2.  FLUXO DE PESSOAS 

8 1. A MAIOR DIVERSIDADE DE PONTOS BAIXANDO O 

CUSTO E FACILITANDO A ESCOLHA DE NEGÓCIO 

1. LOCALIZAÇÃO 

2. CUSTOS OPERACIONAIS 

9 1. VARIEDADE DE LOJAS. 1. MIX DE PRODUTOS/SERVIÇOS 

10 1. BAIXOS PREÇOS 

2. MENOR INTEFERÊNCIAS NAS SUAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS (AUTONOMIA DO NEGÓCIO)  

1. PREÇOS BAIXOS 

2. AUTONOMIA  

11 3. O MENOR CUSTO OPERACIONAL 1. BAIXO CUSTO OPERACIONAL 

12 1. O PÚBLICO SE TORNA MAIS INTENSO POR CONTA 

DOS MORADORES DAS CIDADES VIZINHAS 

2. O PÚBLICO INTERNO QUE COMPÕE COMO 

GRANDE PARTE OS TRABALHADORES DO 

PRÓPRIO COMÉRCIO 

1. FLUXO DE PESSOAS DE 

OUTRAS CIDADES 

2. FLUXO DE PESSOAS LOCAIS 

14 1. CONSEGUIMOS ATINGIR TODOS OS PÚBLICOS. 1. DIVERSIDADE/FLUXO DE 

PESSOAS 

15 1. FLUXO MAIOR DE PESSOAS 

2. PONTO MAIS BARATO 

1. FLUXO  DE CONSUMIDORES 

2. BAIXO CUSTO OPERACIONAL 

16 1. NOS DEIXA MAIS LIVRES COM NOSSO NEGÓCIO 

(AUTONOMIA DO NEGÓCIO) 

1. AUTONOMIA  

17 1.  GRANDE TRADICAO DO COMERCIO 1. TRADIÇÃO COMÉRCIO 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Tabela 61 – Vantagens dos Pontos Comerciais no Comércio Tradicional – Perspectiva dos Empresários – 2016 

– Centralidade (Ordem de importância), Frequência (repetitividade) e Peso dos Atributos. 

ATRIBUTOS ORDEM DE SURGIMENTO E FREQUENCIA  

 PRIMEIRO 

 (peso 5) 
SEGUNDO 

(peso 3) 
TERCEIRO 

(peso 2) 
CÁLCULO 

FINAL (*) 

AUTONOMIA NEGÓCIO RESPONDENTES: 

01, 15 

2 casos x 5= 10 

 

RESPONDENTES: 

10 

1 casos x 3= 3 

 

00 casos 13 

ATENDIMENTO 00 casos RESPONDENTES: 

02 

1 caso x 3= 3 

00 casos 03 

BAIXO CUSTO DE MÃO DE 

OBRA  

RESPONDENTES: 

03 

1 caso x 5= 5 

00 casos 00 casos 05 

BAIXOS CUSTOS 

OPERACIONAIS 

RESPONDENTES: 

04, 05, 11 

RESPONDENTES: 

08, 14 
00 casos 21 
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ATRIBUTOS ORDEM DE SURGIMENTO E FREQUENCIA  

 PRIMEIRO 

 (peso 5) 
SEGUNDO 

(peso 3) 
TERCEIRO 

(peso 2) 
CÁLCULO 

FINAL (*) 

3 casos x 5=15 2 casos x 3= 6 

FAVORECE A COMPRA 

PLANEJADA 
00 casos 00 casos RESPONDENTES: 

04 

1 caso x 2=2 

02 

FLEXIBILIDADE 00 casos RESPONDENTES: 

05 

1 caso x 3= 2 

00 casos 03 

FLUXO DE PESSOAS RESPONDENTES: 

06,12,13,14 

4 casos x 5= 20 

RESPONDENTES: 

01,07,12 

3 casos x 3=9 

00 casos 29 

LOCALIZAÇÃO RESPONDENTES: 

08 

1 caso x 5=5 

RESPONDENTES: 

06 

1 caso x 3=3 

00 casos 08 

MIX/DIVERSIDADE DE 

PRODUTOS/SERVIÇOS 

RESPONDENTES: 

02,07,09 

3 casos x 5=15 

00 casos RESPONDENTES: 

06 

1 caso x 2=2 

17 

TRADIÇÃO DO NEGÓCIO RESPONDENTES: 

01 

1 caso x 5=5 

00 casos 00 casos 05 

VISIBILIDADE DA MARCA 00 casos RESPONDENTES: 

04 

1 caso x 3=3 

00 casos 03 

PREÇOS BAIXOS RESPONDENTES: 

10 

1 caso x 5=5 

00 casos RESPONDENTES: 

03 

1 caso x 3=3 

08 

PÚBLICO DIVERSIFICADO 00 casos RESPONDENTES: 

03 

1 caso x 3=3 

00 casos 03 

TOTAL 13 ATRIBUBOS    

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Figura 104 – Mapa das Vantagens dos Pontos Comerciais no Comércio Tradicional sob a Perspectiva dos 

Empresários – 2016.       

                                                                                       . Atendimento  

        . Favorece a Compra Planejada 

           . Nenhum                   . Visibilidade da Marca 

            . Flexibilidade 

            . Público Diversificado 

  

 

 

 

 

 

                          . Fluxo de Pessoas                . Autonomia do Negócio 

                       . Baixo Custo Operacional               . Localização 

          . Diversidades Serviços                . Preços Baixos 

                    . Tradição do negócio 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Assim, a guisa da conclusão da análise dos atributos mais importantes que 

compuseram os mapas cognitivos referentes às Vantagens dos Pontos Comerciais no 

comércio tradicional, portanto as lojas de rua, sob a Perspectiva dos Empresários – 2016 

serão aqueles que apresentarem as ideias mais importantes (ordem de relevância) citadas com 

maior frequência entre os empresários e dirigentes entrevistados, formado pelo par cartesiano 

(+,+) e, nesta mesma metodologia e entendimento, os atributos mais fracos, ou seja, os menos 

relevantes, serão compostos pelas ideias que forem menos lembradas pelos respondentes (em 

ordem de importância) e com menor frequência entre as respostas, formada pelo par 

cartesiano (-,-), conforme preconiza a metodologia da técnica apresentada logo acima, ficando 

assim definido: 

Atributos do núcleo central – Ideias que aparecem muito e com alta intensidade. 

Atributos do núcleo secundário – Ideias que aparecem pouco e com alta intensidade. 

Atributos do núcleo terciário – Ideias que aparecem muito e com baixa intensidade. 

Atributos do núcleo quaternário – Ideias que aparecem pouco e com pouca intensidade. 

Neste sentido, depois de extraídos todos os quadros, tabelas, figuras e schemas 

apresentados logo acima, o resultado final para aferir as  Vantagens dos Pontos Comerciais no 

Shopping Conquista Sul sob a Perspectiva dos Empresários está apresentado conforme quadro 

29 e schema 4 abaixo: 

 

Quadro 29 – Resultado final dos Atributos referentes às Vantagens dos Pontos Comerciais no Comércio 

tradicional, portanto as lojas de rua sob a Perspectiva dos Empresários. 

Núcleo Central 

(+,+) 

Fluxo de Pessoas, baixo custo operacional e Diversidades Serviços 

Núcleo secundário 

(-,+) 

Autonomia do negócio, localização, preços baixos e tradição do mercado/negócios 

Núcleo terciário 

(+,-) 

Nenhum atributo 

Núcleo quaternário 

(-,-) 

Favorece a Compra Planejada, atendimento, visibilidade da marca, flexibilidade e 

público diversificado. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Schema 4 – Cognitivo contendo as Vantagens dos Pontos Comerciais do Comércio Tradicional – Perspectiva 

dos Empresários – 2016. 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Legenda:              Atributos Centrais da Pesquisa (+,+)                      Atributo de Conexão   

      Atributos Secundários da Pesquisa (+,-)           Atributos Menos relevantes da Pesquisa (-

,+) 

 

 

Alguns respondentes se posicionaram a respeito das desvantagens de possuir um ponto 

no Shopping Conquista Sul e também no comércio dito tradicional. Como foram poucas as 

indicações, serão apenas elencadas a fim de engrandecer a pesquisa, porém, não foram 

elaborados os mapas. 

Quadro 30 – Aspectos  Negativos dos Pontos Comerciais: Shopping versus Comércio Tradicional. 

RESPON-

DENTE 

ASPECTOS NEGATIVOS 

(DESVANTAGENS) DOS PONTOS 

COMERCIAIS NO SHOPPING CENTER 

ASPECTOS NEGATIVOS 

(DESVANTAGENS) DOS PONTOS 

COMERCIAIS NO COMÉRCIO 

TRADICIONAL 

1 ALTAS TAXAS E CUSTOS 

OPERACIONAIS 

FALTA DE SEGURANCA 

2 SÃO OS ALTOS CUSTOS PARA 

ADQUIRIR E MANTER-SE UM PONTO  

LÁ, ASSIM, EMPRESARIADO É 

OBRIGADO A DILUIR TAIS CUSTOS NA 

OPERAÇÃO TORNANDO ASSIM OS 

PREÇOS FINAIS MAIS CAROS DO QUE OS 

PREÇOS PRATICADOS EM LOJA A CÉU 

ABERTO 

FICAMOS VULNERÁVEIS AOS 

ASSALTOS CONSTANTES 

3 CUSTO OPERACIONAL FALTA DE SEGURANÇA 

7 TAXAS DE CONDOMÍNIO ALTÍSSIMAS  

5 HOJE NÃO EXISTEM VANTAGENS EM 

TER LOJA NO SHOPPING UMA VEZ QUE 

O LOCAL NÃO OFERECE SEGURANÇA 

 

Fluxo de Pessoas 

Baixo Custo 
Operacional 

Mix de Produtos 
e serviços  

Autonomia  

Localização 

Preços 
Baixos 

Tradição 
do 

Mercado 

Compra 
Planejada 

Visibilidade 

Flexibilidade 

Público 
Diversificado 

Gestão 
dos 

Negócios 

Atendimento 
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NÃO OFERECE NEM CONFORTO 

10 REQUER MAIS ATENÇÃO EM 

INFRAESTRUTURA, ESTÉTICA, E NÃO 

SÃO NOSSAS DE FATO. TEMOS UM 

“SÓCIO” QUE DITA AS REGRAS. SE ELE 

ERRAR, NÓS PAGAMOS O PREÇO. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 Apresenta-se abaixo, as respostas proferidas pelos dirigentes quando às vantagens e 

desvantagens dos pontos comerciais alocados nas espacialidades do Shopping Conquista Sul e 

mercado tradicional. 

Pergunta: Em sua opinião, quais as vantagens de se ter um ponto comercial no 

Shopping? E quais as vantagens de se ter um ponto nas lojas a céu aberto? 

 

ENTREVISTADO A: As vantagens do Shopping são a padronização dos espaços, 

trafegam muitas pessoas nos finais de semana e feriados e é um lugar onde as 

pessoas compras tanto por impulso como planejadamente, sendo mais por impulsos, 

logo consomem mais. As vantagens das lojas a céu aberto é que os empresários 

podem modificar tanto o seu interior como o seu interior e, em alguns lugares, os 

pontos tem aluguéis mais baratos, sem contar que não pagam condomínios. 

B: Um axioma de varejo propõe que um dos itens fundamentais ao sucesso, é a 

escolha do “ponto comercial”, por analogia, como deixar de estar próximo aos 

grandes varejistas nacionais que se estabeleceram no Conquista Sul? Esta 

atratividade por si só, resume a importância da ancoragem em Shoppings, 

associada a um planejamento do Mix de lojas , serviços e conveniências que 

promovam efetiva atratividade ao público consumidor. 

P: Todos os espaços oferecem vantagens e desvantagens. O shopping por exemplo 

tem um bom fluxo, há sempre o interesse de consumir. Já o comércio de rua tem o 

interesse de resolver algum problema e acabam comprando, ou seja, todos tem 

atrativos muito grandes. Mas, no shopping os custos são muito altos, aluguel por 

metro2 e custos com fundo promocional de administração. Ou seja, apesar do 

aluguel do centro ter um m2 elevado, no shopping ainda consegue ser superior. 

C: Terá sua marca em horário e lugares diferenciados e a dificuldade será de 

gestão de espaços diferentes. Ele terá que investir maiores recursos e um tempo de 

retorno maior. A jornada de trabalho no shopping é exaustiva, o ideal seria abrir 

pontos nos dois ambientes e ter capacidade gerencial para gerir as finanças. As 

lojas de bairro trabalham um público específico do próprio bairro, mas os 

consumidores externos procuram o centro comercial e o shopping, mesmo porque 

as lojas são próximas e o consumidor transitam nas lojas. As lojas de bairro são 

diferenciadas e somente darão certo se tiverem um nicho com valores agregados e 

diferencial de mercado. Ideal seria ter galerias. 

H: Uma das principais vantagens no meu entender é posicionamento de marca/loja, 

tendo em vista o mix de lojas que chegaram de outros centros. 

D: Ter nos dois lugares, mais um ponto de venda, demarcar território para 

fortalecer a marca . As desvantagens no shopping é o consumo no início da semana, 

é baixo aumentando de quinta feira em diante. Os custos operacionais do shopping 

são mais altos. O ponto da Lauro de Freitas é muito bom. Os bancos e instituições 

públicas ajudam o consumo 

F: A vantagem que vejo é dar mais uma opção ao consumidor que não possui tempo 

ou não gosta de vir ao centro comercial tradicional devido os problemas de 

estacionamento 

L: Hoje, levando em consideração os custos e o contrato estabelecido entre as 

partes, em minha opinião não existe vantagens em se ter uma loja no shopping. 

Várias franquias de renome nacional estão aconselhando seus franqueados a não 

fecharem contratos com shoppings e irem pra rua como forma de boicote à relação 



590 

 

leonina que se estabeleceu desde que esse mercado de Shopping Centers vem 

crescendo. 

No atual cenário econômico brasileiro os custos fixos são os que mais demandam 

atenção dos empreendedores e o custo de ocupação tem se apresentado como um 

grande gargalo para as empresas e tem sido debatido inclusive em artigos de 

revistas de economia. 

A vantagem de se ter uma loja a céu aberto é que a negociação do contrato é livre, 

você não precisa ficar “preso” a regras contratuais e nem de condomínio como é o 

caso do Shopping. 

 

Quais os tipos de lojas do centro e as do shopping?:  

 

M: Lojas populares de “varejão” que não são de marcas famosas geralmente se 

localizam no centro, já produtos de grife combinam com o espaço do shopping.  

No shopping você tem uma tabela de custos para respeitar no shopping, inclusive 

por metro quadrado. No centro da cidade, com a crise atual o aluguel, que seria um 

grande custo, baixou certa de 50%. Porém no centro ou bairro, a depender do 

negócio são necessárias reformas no espaço que podem custar muito para o 

empresário, e no shopping esses custos não são necessários pois o shopping tem um 

padrão do espaço que não necessita de reformas. 

 

 

 Face às entrevistas estruturadas aplicadas aos dirigentes (conforme respostas acima) e 

também questões abertas respondidas pelos empresários no questionário misto (questões 

fechadas e abertas) que culminaram com a elaboração dos schemas, mapas cognitivos, tabelas 

e quadros, com relação aos principais atributos e vantagens dos pontos comerciais do 

Shopping Conquista Sul e também comércio tradicional, assunto este pertinente para estudar a 

espacialidade do consumo e localização das empresas, será feita uma análise à luz da 

literatura pertinente que aborda a localização dos pontos comerciais. Assim, instituições como 

o SEBRAE (2012, 2015) e atores como Cher (2001), Marinho (2015) e Dornelas (2005), 

subsidiarão as discussões logo abaixo, conforme os resultados obtidos na pesquisa e 

formatados em formas de schemas e mapas, a fim de interpretar os fenômenos estudados.Para 

um melhor entendimento, serão analisadas as variáveis impactantes sobre a localização do 

ponto comercial cada espaço em separado:  

 No concernente ao investimento do empreendimento nas lojas do shopping, Cher 

(2001) e Dornelas (2005), apontam que o investimento é maior nos shoppings devido ao custo 

de ocupação (soma do aluguel, do condomínio e do fundo de promoção). Precisa manter uma 

despesa entre 10% e 15% do seu faturamento e custos com luva (taxa cobrada quando um 

inquilino passa o ponto para outro ou mesmo por parte do proprietário, quando o imóvel tem 

muita demanda). Assim, os custos do investimento e também da gestão após a abertura serão 

mais altos. Neste sentido, a pesquisa apontou tanto no grupo dos consumidores, quanto 

empresários e dirigentes que os custos operacionais do shopping são altíssimos, sendo este 



591 

 

o pior atributo do ponto comercial o que, inevitavelmente, o lojista terá que repassar para os 

consumidores, sendo encarado por eles, como preços finais bem mais elevados. Assim, foi 

absolutamente superior e frequente a seguinte resposta: “a maior desvantagem de possuir um 

ponto comercial no shopping são os elevados custos operacionais de ingresso e mensais”. 

Alguns respondentes disseram que “não há vantagens significativas em possuir lojas no 

shopping, uma vez que requer muita atenção na ornamentação e estética e investimentos em 

vitrines, móveis e na própria estrutura física, coisa que não vale a pena porque o imóvel é 

locado e não pertence a nós”. Além do mais, outra entrevistada relata que “temos um sócio 

que dita as regras e se ele errar, nós pagamos o preço”. 

Já nas lojas de rua, Também existem os custos com aluguel e luva. No centro de 

Vitória da Conquista, existe um monopólio por parte de algumas famílias proprietárias de 

pontos comerciais, passando a cobrar luvas e também escolher o inquilino pelo tipo de 

negócio que ele deseja abrir. Entretanto, ficou demonstrado na pesquisa que mesmo com estes 

custos com luvas, dentre outros, o custo operacional das lojas do mercado tradicional ainda é 

menor se comparado ao shopping, o que se transfere também para o preço dos produtos e 

serviços, compensando o custo benefício. 

No Shopping, as campanhas promocionais são realizadas ao longo do ano e mantêm-

se na memória dos consumidores, sobretudo em datas comemorativas, aponta Marinho 

(2015). Ao realizar essas ações, as lojas de seu mix são beneficiadas pelo volume de público 

atraído ao empreendimento. Tal  estratégia é financiada pelo Fundo de Publicidade e 

Propaganda – FPP. Já este custo não existe na loja de rua, embora também não exista, na 

maioria dos casos, uma estratégia de divulgação. Precisa investir parte de seu faturamento em 

ações que tornem a empresa mais conhecida. Assim, uma desvantagem seria o alto 

investimento individual em publicidade, visto que a divulgação é essencial para aumentar o 

número de pessoas que conhecem a loja. Mesmo após ter alcançado um público fiel é preciso 

continuar investindo em propaganda e publicidade. Mas há certa flexibilidade. Assim, 

conclui-se que no shopping, os custos com locação são altíssimos, mas no concernente à 

propaganda são rateados entre os lojistas, minimizando-os. Quanto aos pontos comerciais de 

rua, não existem custos de locação (com exceção do aluguel), mas é necessário promover a 

marca e, o proprietário arcará com os custos sozinho, afirmam isso o  SEBRAE (2012, 2015) 

e Dornelas (2005). 

O Shopping opera das 10 às 22 horas, sete dias por semana. Embora funcione em 

menor carga horária no domingo, são operações diárias. O shopping também abre na maior 

parte dos feriados. O varejo já é exigente, no shopping ele é ainda mais, porque não tem o 



592 

 

conforto de fechar no sábado a tarde, ou fechar no feriado ou domingo. Já no concernente às 

lojas do comércio tradicional, geralmente funciona no horário de 8:00 às 19:00. Sábado até as 

13:00 e domingo e feriados o comércio é fechado, com exceção de supermercados e 

empreendimentos de bairro, como o Bairro Brasil, onde funciona a sua tradicional feira e feira 

do rolo aos domingos, estendendo o funcionamento também até as 13:00. Nas datas festivas 

(Natal, São João, dias “D” (dia dos pais,das mães, namorados e das crianças, por exemplo), o 

CDL amplia o funcionamento para o turno noturno e finais de semana. 

 Uma das maiores vantagens dos shopping centers ao lado da climatização e bem estar. 

Muito comum ser ver seguranças pelos corredores e muitas câmeras de vigilância. Quase 

nunca se ver pedintes ou mendigos transitando pelos corredores, apontam Cher (2001), 

Marinho (2015) e Dornelas (2005. Já em relação aos pontos comerciais a céu aberto, o 

SEBRAE (2012, 2015) e Marinho (2015) afirmam que Embora algumas lojas utilizem 

circuitos de câmeras e filmagem e embora exista segurança particular em outras, ainda é uma 

desvantagem, tanto para o empresário como para o consumidor, visto ficar muito vulnerável 

de roubos e furtos (muito comum no Brasil). Não é viável estender o horário de atendimento 

em certas regiões, como ocorre nos shoppings, em épocas de datas comemorativas, devido aos 

altos custos. 

 Assim, a literatura pertinente aponta que existem vantagens e desvantagens em 

quaisquer pontos comerciais localizados em shoppings, galerias e também lojas da ruas, sendo 

portanto, possíveis gerencial alguns custos operacionais. Os dirigentes que também são 

comerciantes apontaram algumas desvantagens do espaço do shopping:  padronização dos 

espaços, trabalho exaustivo do proprietário e funcionários por se estender aos finais de 

semana e feriados; o proprietário terá que investir maiores recursos para  um tempo de retorno 

maior, além do fato de o consumo no início da semana ser muito baixo aumentando de quinta 

feira em diante. Este mesmo grupo apontou vantagens, a exemplo de: ser um axioma de 

varejo propõe que um dos itens fundamentais ao sucesso, é a escolha do “ponto comercial”, 

por analogia, como deixar de estar próximo aos grandes varejistas nacional e também a 

importância da ancoragem em Shoppings tem um bom fluxo franquias de renome nacional  

Assim, o saldo geral da pesquisa analisada à luz da literatura que aborda o tema em 

questão é de que, de fato existe uma queixa geral por parte dos empreendedores e empresários 

de que os custos operacionais das lojas nos shoppings, serão elevadíssimos, quer referente à 

locação, fundo de participação e também encargos trabalhistas, precisando repassar estes 

custos para o preço final dos produtos e serviços, que acabam por onerar e causar uma 

imagem negativa nestes empreendimentos. Quanto ao comércio de rua, foi bastante acentuada 
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o problema da segurança pública e também individual, uma vez que as lojas e consumidores 

ficam muito vulneráveis à ação dos furtos e assaltos constantes 

 

PARTE II – vantagens de consumir no Shopping Conquista Sul e também mercado 

tradicional (nos bairros Centro comercial e Brasil). 

 

 Nesta parte da análise dos resultados serão apresentados as vantagens e os fatores 

positivos de se consumir no Shopping Conquista Sul e também mercado tradicional (nos 

bairros Centro comercial e Brasil), conforme respostas obtidas nas entrevistas 

semiestruturadas entre os dez dirigentes da CDL e Shopping, mais um professor/escritor, 

seguindo a mesma metodologia e schemas apresentados para analisar os pontos positivos das 

lojas no mercado tradicional e shopping. 

 

Quadro 31 – Fatores Positivos de se Consumir nos Espaços: Shopping Conquista Sul, Comércio Tradicional de 

Conquista: Centro da cidade e Bairro Brasil: Perspectivas dos Dirigentes  

ENTREVISTAD

O  

Comércio do Centro da 

cidade 

Shopping Conquista Sul Comércio do bairro 

Brasil 

A=DURVAL DE 

LEMOS 

MENEZES 

 

Localização estratégica 

Hábitos e costumes 

Comércio muito 

diversificado e encontra de 

tudo 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Localização  

2. Hábitos e Costumes 

Segurança 

Comodidade 

Possui entretenimento 

otimiza seu tempo com 

outras coisas 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Segurança 

2. Comodidade 

3. Entretenimento 

4. Otimiza Tempo 

Ruas largas e passeios 

espaçosos 

Comércio e serviço 

diversificado 

Empresários e moradores 

acolhedores 

Bairrismo 

Comodismo 

Praticidade 

 

RESPOSTAS 

EDITADAS 

1. Ruas Largas e Passeios 

espaçosos 

1. Diversidade 

2. Moradores Bairristas 

3. Comodidade 

4. Praticidade 

B=CÉSAR 

ZOLIN 

Tradição e costume 

Variedades 

Preços competitivos 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Tradição/Costume 

2. Diversidade 

2. Bons Preços 

 Conforto 

Segurança 

Ofertas de varejo  

nacionais. Correios, SAC, 

entretenimento e 

diversificação.  

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Conforto 

2. Segurança 

3. Diversidade de 

produtos/serviços 

4. Entretenimento 

 

Vizinhança 

Preços acessíveis 

 

RESPOSTAS 

EDITADAS 

1. Boa vizinhança 

2. Bons Preços 

C=CLAUDIA 

DUTRA MELO 

PEREIRA 

Variedade, qualidade e 

tradição do comércio, preços 

 

Variedade, comodidade, 

segurança, área de 

alimentação, cinemas. 

Variedade, lojas 

segmentadas e lojas de 

bairro. 
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ENTREVISTAD

O  

Comércio do Centro da 

cidade 

Shopping Conquista Sul Comércio do bairro 

Brasil 

 RESPOSTAS EDITADAS 

1. Diversidade 

2. Tradição 

3. Preços Baixos 

 

 

 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Diversidade 

2. Comodidade 

3. Segurança 

4. Entretenimento 

 

 

 

RESPOSTAS 

EDITADAS 

1. Diversidade 

2. Segmentação 

3. Bairrismo/Lojas de Bairro 

 

D=DANIEL 

SOARES NETO  

 

Variedade de lojas, serviços 

como bancos, prefeitura etc., 

tradição. 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Diversidade 

produtos/serviços 

2. Tradição 

 

Estacionamento, ambiente 

climatizado e segurança 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Estacionamento 

2. Climatização 

3. Segurança 

 

Amizade, bairrismo, 

conhece as pessoas pelo 

nome. O cliente é simples 

e é conhecido e 

reconhecido por pagar em 

dias. Eles se sentem 

intimidado em comprar no 

shopping e centro. 

 

RESPOSTAS 

EDITADAS 

1. Amizade 

2. Bairrismo 

1. Boa vizinhança 

E=PAULO 

ALMEIDA 

NUNES 

 

Atendimento personalizado, 

grande variedade de lojas 

com diversificação de 

produtos e serviços, preços. 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Atendimento Personalizado 

2. Variedade  Lojas 

3. Diversidade Produtos e 

Serviços 

Climatização, conforto, 

estacionamento, grandes 

lojas, redes e franquias, 

segurança e lojas 

melhorando sua aparência. 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Climatização 

2. Conforto 

3. Estacionamento 

4. Grandes Lojas, redes e 

franquias 

5. Segurança 

6. Boa aparência e requinte 

 

A localização é estratégica 

para os consumidores do 

lado oeste. O atendimento 

é familiar, os 

consumidores tem amizade 

e são conhecidos pelos 

empresários e vendedores. 

O bairro tem uma feira 

própria, sendo o mercadão 

atrativo e  uma identidade  

local . 

 

RESPOSTAS 

EDITADAS 

1. Localização Estratégica 

2. Atendimento Familiar 

3. Conhecimento e amizade 

4. Feira Própria e Mercado 

Atrativo 

F=MARA 

ANDRADE 

SANTOS 

 

Comodidade para quem 

trabalha no próprio ambiente 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Comodidade 

 

 

Variedade de produtos e 

serviços, entretenimento, 

estacionamento, horários e 

dias distintos, comodidade 

em que trabalha por ali ou 

vai ao centro. 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Variedade 

Produtos/Serviços 

2. Entretenimento 

3. Estacionamento 

4. Dias e Horários 

interessantes 

5. Comodidade 

 

Comodidade, estar perto 

de casa, bairrismo e 

conhecimento vizinhos. 

 

RESPOSTAS 

EDITADAS 

1. Comodidade 

2. Bairrismo 

3. Vizinhança  
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ENTREVISTAD

O  

Comércio do Centro da 

cidade 

Shopping Conquista Sul Comércio do bairro 

Brasil 

G=JOSÉ 

FALCÃO DE 

SOUSA 

 

Variedade de serviços e 

produtos 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Diversidade 

Produtos/Serviços 

 

A falta de tempo e busca 

por mais uma opção de 

lazer e Estacionamento 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Praticidade 

2. Entretenimento 

3. Estacionamento 

A falta de tempo do 

consumidor. 

Estacionamento facilitado, 

Localização. 

 

RESPOSTAS 

EDITADAS 

1. Praticidade  

2. Estacionamento 

3. Localização Estratégica 

H=MARTHA 

PINTHMEL 

 

1) Preço 

2) Mix de lojas 

3) Oferta grande variedade 

de produtos 

Variedade de produtos 

Preço atrativo 

Mix de lojas 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Bons Preços 

2. Mix de Lojas 

3. Diversidade 

produtos/serviços 

1) Estacionamento 

2) Praça de alimentação/ 

Cinema 

3) Lojas âncoras 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Estacionamento 

2. Entretenimento 

3. Lojas Âncoras 

 

Proximidade da residência 

Preço 

Estacionamento 

 

RESPOSTAS 

EDITADAS 

1. Localização Estratégica 

2. Preços Baixos 

3. Estacionamento 

 

I=MARCOS 

ALBERTO DE 

OLIVEIRA DAS 

VIRGENS 

 

Variedade em produtos, 

Preços Baixos, bom 

atendimento, e fluxo de 

pessoas 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Diversidade 

produtos/Serviços 

2. Preços Baixos 

3. Fluxos Consumidores 

Produtos e marcas 

diferenciadas e o 

entretenimento como o 

cinema por exemplo, além 

da segurança, ambiente 

climatizado e 

estacionamento 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Diversificação de 

Produtos/marcas 

2. Entretenimento 

3. Segurança 

4. Climatização 

5. Estacionamento 

 

Mobilidade para 

estacionamento e 

movimentação. 

 

RESPOSTAS 

EDITADAS 

1. Mobilidade 

2. Estacionamento 

3. Fluxo Pessoas 

 

J=ANALICE 

VIEIRA 

 

Para mim o comércio no 

centro ainda é o melhor para 

consumir, por conta da 

relação entre consumidor e 

vendedor, no centro também 

estão excelentes lojas de 

grife, e eu prefiro consumir 

no centro. 

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Relações Interpessoais 

2. Diversidade 

3. Lojas Grifes 

o horário estendido, que 

ajuda bastante o 

consumidor.   

 

RESPOSTAS EDITADAS 

1. Horário 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Quadro 32 – Fatores Positivos de Consumir no Comércio Tradicional de Conquista – Espaço: Centro da cidade 

sob a Perspectiva dos Dirigentes – 2016.  

ATRIBUTOS ORDEM DE SURGIMENTO E FREQUENCIA  

 PRIMEIRO 

 (peso 5) 
SEGUNDO 

(peso 3) 
TERCEIRO 

(peso 2) 
CÁLCULO 

FINAL (*) 

ATENDIMENTO 

PERSONALIZADO 

 

RESPONDENTES: 

E, 

1 caso x 5= 05 

00 casos 

 

00 casos 

 

05 

BOAS RELAÇÕES 

INTEPESSOAIS 

 

RESPONDENTES 

:J, 

1 caso x 5= 05 

00 casos 

 

00 casos 

 

05 

COMODIDADE  RESPONDENTES: 

F, 

1 caso x 5= 05 

00 casos 

 

00 casos 

 

05 

DIVERSIDADE DE 

PRODUTOS E 

SERVIÇOS/VARIEDADE DE 

LOJAS 

RESPONDENTES: 

C,D,E,G,I 

5 casos x 5= 25 

RESPONDENTES: 

B,E,H,J 

4 casos x 3= 12 

00 casos 

 

37 

FLUXOS DE PESSOAS 00 casos 

 

00 casos 

 

RESPONDENTE I 

1 caso x 2= 02 

02 

LOCALIZAÇÃO  RESPONDENTE A 

1 caso x 5= 10 

00 casos 

 

00 casos 

 

05 

LOJAS DE GRIFFES 

 
00 casos 

 

00 casos 

 

RESPONDENTE J 

1 caso x 2= 02 

02 

PREÇOS BAIXOS RESPONDENTES: 

H, 

1 caso x 5= 05 

RESPONDENTES: 

I 

1 caso x 3= 03 

RESPONDENTES: 

B,C 

2 casos x 2= 04 

12 

QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO 

RESPONDENTE E, 

1 caso x 5= 05 

00 casos 

 

00 casos 

 

05 

TRADIÇÃO , HÁBITOS E 

COSTUMES 

RESPONDENTES: 

B,C 

2 casos x 5= 10 

RESPONDENTES: 

A,C,D 

3 casos x 3= 09 

00 casos 

 

19 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Centralidade (Ordem de importância), Frequência (repetitividade) e Peso dos Atributos. 

 

Figura 105 – fatores positivos de se Consumir no Comércio Tradicional de Conquista – Espaço: Centro da 

cidade sob a Perspectiva dos Dirigentes – 2016  

 

  

   . Preços Baixos   . Comodidade 

      . Atendimento Personalizado 

               . Qualidade Atendimento 

      . Fluxo de Pessoas 

      . Localização 

                                . Relações Interpessoais 

       

 

  .Diversidade de Produtos         . Tradição, Hábitos e Costumes 

    E Serviços 

 

 

 
                   

                   
 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  
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Assim, à guisa da conclusão da análise dos fatores mais importantes que 

compuseram os mapas cognitivos referentes aos fatores positivos de se consumir no 

comércio tradicional de Vitória da Conquista no espaço centro da cidade, portanto as 

lojas de rua,  sob a Perspectiva dos Dirigentes – 2016 serão aqueles que apresentarem as 

ideias mais importantes (ordem de relevância) citadas com maior frequência entre os 

empresários e dirigentes entrevistados, formado pelo par cartesiano (+,+) e, nesta mesma 

metodologia e entendimento, os atributos mais fracos, ou seja, os menos relevantes, serão 

compostos pelas ideias que forem menos lembradas pelos respondentes (em ordem de 

importância) e com menor frequência entre as respostas, formada pelo par cartesiano (-,-), 

conforme preconiza a metodologia da técnica apresentada logo acima, ficando assim definido: 

Atributos do núcleo central – Ideias que aparecem muito e com alta intensidade. 

Atributos do núcleo secundário – Ideias que aparecem pouco e com alta intensidade. 

Atributos do núcleo terciário – Ideias que aparecem muito e com baixa intensidade. 

Atributos do núcleo quaternário – Ideias que aparecem pouco e com pouca intensidade. 

Neste sentido, depois de extraídos todos os quadros, tabelas, figuras e schemas 

apresentados logo acima, o resultado final para aferir os pontos positivos de se consumir no 

comércio tradicional, espaço Centro comercial está apresentado conforme quadro 33 e schema 

5 abaixo: 

 

Quadro 33 – Resultado final dos atributos de se Consumir no Comércio Tradicional de Conquista – Espaço: 

Centro da cidade, portanto as lojas de rua sob a Perspectiva dos Dirigentes. 

Núcleo Central(+,+) Diversidade de produtos e serviços 

Núcleo secundário(-,+) Tradição, Hábitos e Costumes 

Núcleo terciário(+,-) Preços baixos 

Núcleo quaternário 

(-,-) 

Comodidade, Atendimento personalizado, Qualidade Atendimento, Fluxo 

de Pessoas, Localização e Relações Interpessoais 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016 
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Schema 5 – Mapa Cognitivo dos Atributos de se Consumir no Comércio Tradicional de Conquista – Espaço: 

Centro da cidade sob a Perspectiva dos Dirigentes – 2016.   

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. (Elaborado pelo próprio autor). 

 

 

 A seguir, serão analisados os fatores Positivos e vantagens de se consumir no 

Shopping, seguindo a mesma metodologia das análises anteriores, a fim de construir 

novamente todo o processo metodológico para se extrair os fatores centrais e periféricos. 

 

 

Quadro 34 – Fatores positivos e vantagens de se Consumir no Shopping Conquista Sul Perspectiva dos 

Dirigentes – 2016 

ATRIBUTOS ORDEM DE SURGIMENTO E FREQUENCIA  

 PRIMEIRO 

 (peso 5) 
SEGUNDO 

(peso 3) 
TERCEIRO 

(peso 2) 
CÁLCULO 

FINAL (*) 

CLIMATIZAÇÃO  RESPONDENTES: 

E 

1 caso x 5= 05 

RESPONDENTES: 

D 

1 caso x 3= 03 

00 casos 
 

08 

COMODIDADE 

/PRATICIDADE 
00 casos 

 

RESPONDENTES: 

A,C,G 

3 casos x 3= 09 

 

00 casos 

 

09 

CONFORTO RESPONDENTES: 

B 

1 caso x 5= 05 

RESPONDENTES: 

E 

1 caso x 3= 03 

00 casos 
 

08 

DIVERSIDADE DE 

PRODUTOS E 

SERVIÇOS/VARIEDADE DE 

LOJAS 

RESPONDENTES:

C,F,I 

3 casos x 5= 15 

  

00 casos 
 

RESPONDENTES: 

B 

1 caso x 2= 02 

 

17 

ENTRETENIMENTO 00 casos 
 

RESPONDENTES: 

F,G,H,I 

4 casos x 3= 12 

RESPONDENTES: 

A 

1 caso x 2= 02  

14 

Diversidade  de 
Produtos e Serviços 

Fluxo de Pessoas 

Tradição, Hábitos e 
Costumes 

Preços  Baixos 

Comodidade 

Qualidade no 
Atendimento 

Atendimento 
Personaizado 

Relações 
Interpessoais 

Localização  
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ATRIBUTOS ORDEM DE SURGIMENTO E FREQUENCIA  

 PRIMEIRO 

 (peso 5) 
SEGUNDO 

(peso 3) 
TERCEIRO 

(peso 2) 
CÁLCULO 

FINAL (*) 

ESTACIONAMENTO RESPONDENTES: 

D,H 

2 casos x 5= 10 

00 casos 

 

RESPONDENTES: 

E,F,G 

3 casos x 3= 09 

 

19 

HORÁRIO RESPONDENTES: 

J 

1 caso x 5= 05 

00 casos 
 

00 casos 
 

05 

SEGURANÇA RESPONDENTES: 

A 

1 caso x 5= 05 

RESPONDENTES: 

B 

1 caso x 3= 03 

 

RESPONDENTES: 

C,D,I 

3 casos x 3= 09 

17 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Centralidade (Ordem de importância), Frequência (repetitividade) e Peso dos Atributos. 

Obs.: Somente serão considerados os atributos que aparecerem até o 3º lugar. 

Em Ordem Alfabética. 

 

Figura 106 – Mapa Cognitivo dos Atributos, pontos positivos ou Vantagens de se consumir no                 

Shopping Conquista Sul - Perspectiva dos Dirigentes – 2016. 

 

  . Segurança   .Comodidade 

      

                          . Horário 

           

 

 

 

 

 

   

                        . Diversidade de Produtos . Climatização 

    e Serviços   . Conforto 

  . Estacionamento 

  . Entretenimento 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

  

 

Assim, à guisa da conclusão da análise dos fatores mais importantes que 

compuseram os mapas cognitivos referentes aos fatores positivos de se consumir no 

Shopping Conquista Sul, sob a Perspectiva dos Dirigentes - 2016 serão aqueles que 

apresentarem as ideias mais importantes (ordem de relevância) citadas com maior frequência 

entre os empresários e dirigentes entrevistados, conforme já apresentado acima, sendo 

desnecessário repetir os passos de todo o processo metodológico novamente. Dito isso, e 

depois de extraídos todos os quadros, tabelas, figuras e schemas apresentados logo acima, o 



600 

 

resultado final para aferir as  os fatores positivos de se consumir no shopping Conquista Sul 

sob a perspectiva dos dirigentes está apresentado conforme quadro 35 e schema 6 abaixo: 

 

Quadro 35 – Resultado final dos Atributos referentes aos pontos positivos de se consumir no Shopping 

Conquista Sul sob as perspectivas dos Dirigentes. 

Núcleo Central(+,+) Diversidade de Produtos  e Serviços, Estacionamento, Entretenimento 

Núcleo secundário(-,+) Climatização e conforto 

Núcleo terciário(+,-) Segurança e Horário de funcionamento 

Núcleo quaternário(-,-) Comodidade 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Schema 6 – Mapa dos fatores positivos e vantagens de se consumir no Shopping Conquista Sul sob as 

perspectivas dos Dirigentes. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. (Elaborado Próprio Autor, 2016). 

  

 

Tabela 62 – Fatores Positivos e vantagens de se Consumir no Comércio Tradicional de Conquista – Espaço: 

Bairro Brasil Sob a Perspectiva dos Dirigentes – 2016. 

ATRIBUTOS ORDEM DE SURGIMENTO E FREQUENCIA  

 PRIMEIRO 

 (peso 5) 
SEGUNDO 

(peso 3) 
TERCEIRO 

(peso 2) 
CÁLCULO 

FINAL (*) 

ATENDIMENTO FAMILIAR 

 
00 casos 

 

RESPONDENTES: 

E 

1 caso x 3= 03 

00 casos 

 

03 

COMODIDADE 

/PRATICIDADE 

RESPONDENTES: 

F, G 

2 casos x 5= 10 

00 casos 

 

00 casos 

 

10 

CONHECIMENTO E 

AMIZADE 

RESPONDENTES: 

D 

1 caso x 5= 05 

00 casos 

 

RESPONDENTES: 

E 

1 caso x 2= 02 

07 

DIVERSIDADE DE 

PRODUTOS E 

SERVIÇOS/VARIEDADE DE 

RESPONDENTES: 

C 

1 caso x 5=05 

RESPONDENTES: 

A 

1 caso x 3= 03 

00 casos 

 

08 

Diversidade de 
Produtos e Serviços 

Climatização 

Entretenimento 

Segurança 

Comodidade 

Conforto 

Horário de 
funcionamento 

Estacionamento 

Infraestrutura 
Física 



601 

 

ATRIBUTOS ORDEM DE SURGIMENTO E FREQUENCIA  

LOJAS 

ESTACIONAMENTO 00 casos 

 

RESPONDENTES: 

G, I 

2 casos x 3= 06 

RESPONDENTES: 

H 

1 caso x 2= 02 

08 

FLUXOS DE PESSOAS 00 casos 

 

00 casos 

 

RESPONDENTES I 

1 caso x 2= 02 

02 

LOCALIZAÇÃO 

ESTRATÉGICA 

RESPONDENTES: 

E,H 

2 casos x 5= 10 

00 casos 

 

RESPONDENTES: 

G 

1 caso x 2= 02 

12 

MORADORES 

BAIRRISTAS/BOA 

VIZINHANÇA 

RESPONDENTES: 

B 

1 caso x 5=05 

RESPONDENTES: 

D,F 

2 casos x 3= 06 

RESPONDENTES:  

A, C,D,F, 

4 casos x 2= 08 

19 

PREÇOS BAIXOS 00 casos 

 

RESPONDENTES: 

B,H 

2 casos x 3= 06 

00 casos 

 

06 

MOBILIDADE URBANA/ 

RUAS LARGAS E PASSEIOS 

ESPAÇOSOS  

 

RESPONDENTES: 

A,I 

2 casos x 5= 10 

00 casos 

 

00 casos 

 

10 

SEGMENTAÇÃO DE 

MERCADO  

 

00 casos 

 

RESPONDENTES: 

C 

1 caso x 3= 03 

00 casos 

 

03 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

Centralidade (Ordem de importância), Frequência (repetitividade) e Peso dos Atributos. 

 

 

 

Figura 107 – Mapa das Vantagens (fatores positivos) de se Consumir no Comércio Tradicional de                                 

Conquista – Espaço: Bairro Brasil sob a Perspectiva dos Dirigentes 2016 

                     Centralidade (Ordem de importância), Frequência (repetitividade) e Peso dos Atributos.     
 

                       . Estacionamento  . Fluxo de Pessoas 

  .Comodidade   . Atendimento Familiar 

      . Conhecimento e Amizade 

      . Diversidade de Produtos e Serviços 

      . Segmentação de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

           . Bairrismo/Boa Vizinhança . Comodidade e Praticidade 

      . Localização Estratégica 

   

 

 

                     

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Assim, à guisa da conclusão da análise dos fatores mais importantes que 

compuseram os mapas cognitivos referentes aos fatores positivos de se consumir no 

mercado tradicional do bairro Brasil sob a Perspectiva dos Dirigentes – 2016 serão 

aqueles que apresentarem as ideias mais importantes (ordem de relevância) citadas com maior 

frequência entre os dirigentes entrevistados, conforme já apresentado acima, sendo 

desnecessário repetir os passos de todo o processo metodológico novamente. Dito isso, e 

depois de extraídos todos os quadros, tabelas, figuras e schemas apresentados logo acima, o 

resultado final para aferir as os fatores positivos de se consumir no mercado tradicional do 

bairro Brasil sob a perspectiva dos dirigentes está apresentado conforme quadro 36 e schema 

7 abaixo: 

 

Quadro 36 – Resultado final dos Atributos referentes aos pontos positivos de se consumir no mercado 

tradicional do bairro Brasil sob as perspectivas dos Dirigentes. 

Núcleo Central (+,+) Bairrismo/Boa Vizinhança  

Núcleo secundário (-,+) Comodidade e Praticidade,  Localização Estratégica 

 

Núcleo terciário (+,-) Estacionamento e Comodidade 

Núcleo quaternário (-,-) Fluxo de Pessoas,Atendimento Familiar, Conhecimento e Amizade, 

diversidade de Produtos e Serviços e Segmentação de Mercado 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

Schema 7 – Mapa das Vantagens (FATORES POSITIVOS) de se Consumir no Comércio Tradicional de 

Conquista – Espaço: Bairro Brasil sob a Perspectiva dos Dirigentes – 2016. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. (Elaborado pelo Próprio Autor). 

 

Bairrismo/Boa 
Vizinhança 

Estacionamento 

Localização 
Estratégica 

Fluxo de 
Pessoas 

Atendime
nto 

Familiar 

Conhecimento 
e Amizade 

Diversidade de 
Produtos e 

Serviços 
Segmentação 
de Mercado 

Comodidade 
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Ao final da apuração de todos os questionários respondidos pelos 35 empresários e 

também as entrevistas proferidas pelos dez dirigentes da CDL e Shopping a respeito dos 

atributos – aspectos e fatores positivos de se consumir no mercado tradicional (Centro 

comercial e bairro Brasil) e também Shopping Conquista Sul, apresenta-se à guisa da 

conclusão desta seção, os achados mais significativos obtidos através da ferramenta mapas 

cognitivos: 

No concernente aos atributos apontados na pesquisa como sendo os mais relevantes 

fatores para se consumir no Shopping Conquista Sul localizado no bairro Felícia, portanto, 

obtidos no núcleo central do plano cartesiano foram: diversidade de produtos e serviços, 

estacionamento e entretenimento. No segundo quadrante, aparecem os atributos climatização 

e conforto; já no terceiro quadrante (que também seria a segunda e terceira ordem de 

importância para os mesmos respondentes), aparecem a segurança e horário de 

funcionamento. Por fim, em menor importância, a comodidade.  

Analisando as respostas dadas pelos arguentes, devidamente tabuladas, generalizadas e 

classificadas através das técnicas de taxonomia, apresentada na ferramenta mapas cognitivos, 

aparecem – em ordem decrescente – os atributos mais relevantes do espaço do Centro 

comercial de Vitória da Conquista. Assim, os fatores mais importantes e que aparecem no  

núcleo central do plano cartesiano foi a diversidade de produtos e serviços. No segundo e 

terceiros quadrantes (que também seriam a segunda e terceira ordem de importância para os 

mesmos respondentes), aparecem: Tradição, Hábitos e Costumes e logo depois, os preços 

baixos. Por fim, em menor importância os atributos foram: Comodidade, atendimento 

personalizado, qualidade no atendimento, fluxo de pessoas, localização e relações 

interpessoais 

Por fim, os atributos mais relevantes do espaço do bairro Brasil, obtidos no núcleo 

central do plano cartesiano, portanto que aparecem em primeiro lugar e com maior repetência 

foram: Bairrismo/boa Vizinhança. No segundo e terceiros quadrantes (que também seriam a 

segunda e terceira ordem de importância para os mesmos respondentes), aparecem a 

comodidade e praticidade, localização estratégica, estacionamento e comodidade oferecida 

pelas lojas do bairro Brasil. Por fim, em menor importância os atributos foram: Fluxo de 

pessoas, atendimento familiar, conhecimento e amizade, diversidade de produtos e serviços e 

segmentação de mercado. Todos estes resultados finais, foram apresentados nos mapas 

cognitivos elaborados logo acima. Ao final deste capítulo, todos os resultados obtidos através 

dos diversos métodos serão compatibilizados e analisados coletivamente. 
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Após concluído este capítulo denominado de Análise dos Resultados, cuja essência se 

configura como o mais importante capítulo do presente estudo, apresenta-se a seguir, as 

considerações finais do trabalho, quando serão resgatados os objetivos propostos no presente 

estudo e aferidas as hipóteses ou pressupostos que compuseram a Introdução deste trabalho. 

Assim, serão resgatados achados mais significativos e, logo em seguida indicar-se-á as 

limitações na presente tese doutoral assim como as perspectivas para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 13 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Somente quem deseja fortemente, encontra meios para realizar os seus 

sonhos. 

      Gramsci 

 

O objetivo central da tese doutoral é de  conhecer as mudanças que aconteceram no 

consumo e no comportamento do consumidor tendo como unidade espacial de análise o 

comércio tradicional (no Centro comercial e bairro Brasil) e Shopping Conquista Sul, 

correlacionado o consumo com as variáveis geográficas e socioeconômicas. Outros objetivos 

secundários guiaram o presente estudo, que serão relembrados no decorrer desta conclusão. 

Assim, o presente estudo aborda um tema de grande relevância para a economia regional e 

geografia comercial que é o consumo e o comportamento do consumidor nas áreas urbanas.  

Em nenhum momento desta investigação o pesquisador teve a intenção de esgotar as 

possibilidades do estudo, ou tirar conclusões ambiciosas, devido às suas próprias limitações, 

bem como pela complexidade do tema exigiu muita determinação, comprometimento e 

seriedade, a fim de atingir os objetivos propostos. Como em toda investigação, o presente 

estudo possui limites que cabem ser apontados. Certamente que pesquisas complementares 

podem e devem aprofundar a compreensão deste trabalho, o que deverá contribuir para a 

ampliação do conhecimento na área do consumo e comportamento do consumidor em nível 

teórico e empírico. 

Procurou-se com a presente investigação conhecer as mudanças que aconteceram no 

consumo e no comportamento do consumidor nos últimos anos, tendo como unidade espacial 

de análise o comércio tradicional de Vitória da Conquista (no Centro comercial e bairro 

Brasil) e Shopping Conquista Sul, correlacionado o consumo com as variáveis geográficas e 

socioeconômicas. A pesquisa de campo aconteceu no período de 01 de junho a 30 de julho de 

2016 e foram ouvidos via questionários mistos 227 consumidores dos mais variados perfis 

socioeconômicos e espaciais, a exemplo de cidade e bairro de domicílios; Também foram 

aplicados questionários contendo questões abertas e fechadas para 37 empresários que tem 

seus empreendimentos nos bairros Brasil, Centro e Felícia (Shopping) – concomitantemente 

ou não – e 10 dirigentes da Câmara dos Lojistas e dos lojistas do Shopping Conquista Sul. 

Após exaustivos questionamentos feitos através dos três instrumentos de pesquisa e 

também nas pesquisas secundárias, contendo testes de significância e confiabilidade, 

percebeu-se que tanto os fatos inusitados como os já esperados aconteceram no presente 

estudo. Assim, descobriu-se com a investigação, que este novo formato do varejo representou 
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impactos significativos na economia local e regional e também culminou em novos hábitos de 

consumo por parte dos conquistenses, criando novas maneiras de consumo na população, 

criando também uma identidade com alguns padrões internacionais de consumo, a exemplo da 

americanização, consumo de franquias e fast food e tantos outros hábitos de consumo e 

convivência com os formatos ditos “tradicionais e modernos” do consumo. 

De uma maneira geral, os resultados geram em torno de que apesar de o shopping 

apresentar um modelo de consumo inovador, global e modernizante, os consumidores 

conquistenses ainda preferem consumir no mercado dito tradicional, mais especialmente no 

centro comercial de V. da Conquista em que o mix e variedade de lojas e produtos é grande. 

Além do mais, os equipamentos públicos e privados são atraentes para a demanda cruzada, 

uma vez que ao se deslocar para consumir tais serviços, aproveita a oportunidade para 

demandas por outros itens. Esta preferência pelo consumo no mercado a céu aberto é 

inclusive superior ao consumo via e-commerce (lojas virtuais). Considerando que foram 

utilizados nos questionários e nas entrevistas a variável tempo, enquanto indicador de 

consumo periódico foi verificado e confirmado que os consumidores se deslocam 

semanalmente para o centro da cidade, a fim de consumir. As escalas também demonstram 

compatibilidade entre espaço de tempos menores e, em alguns casos quinzenais. 

Já as escalas demonstraram um consumo menor em quantidade e maior em espaço de 

tempo em relação ao shopping Conquista Sul, cujas medidas de tendência central 

(convalidadas pelos índices de confiabilidade e ratificadas pelas medidas de dispersão) 

indicam uma periodicidade de visitas mensais (com maior proporção) e quinzenais em menor 

proporção. 

Outro fato muito interessante quanto ao consumo é que está se ampliando 

gradativamente entre os bairros periféricos, entre eles do lado leste da cidade: Candeias, Alto 

Maron, Felícia dentre outros, e do lado oeste (Patagônia, Zabelê) e o próprio bairro Brasil que, 

embora estando mal avaliado entre os quesitos satisfação do consumidor e demais atributos de 

periodicidade no consumo se comparado ao Centro comercial e Shopping, ainda está é o 

segundo bairro em melhor oferta de produtos e serviços de Vitória da Conquista. Assim, a 

hipótese que pressupunha a independência e autossuficiência dos bairros periféricos 

quanto à oferta e demanda de produtos e serviços se confirmou, e apesar de ainda haver 

uma concentração nos bairros centrais, da cidade, com a expansão demográfica e 

crescimento econômico experimentado por Vitória da Conquista nos últimos 20 anos, os 

bairros estão se organizando e se tornando independentes e autossuficientes na oferta de 



608 

 

produtos e serviços, não sendo tão necessário o consumidor se deslocar dos domicílios 

para consumir em espaços tradicionais. 

Quanto aos objetivos traçados na introdução para Conhecer o perfil socioeconômico 

dos consumidores e empresários do comércio tradicional e do Shopping Conquista Sul no ano 

de 2016, os resultados obtidos pela pesquisa primária assim como secundária estão 

sistematizadas em formas de gráficos, mapas, tabelas e schemas e são compatíveis com o 

universo. Assim, tais resultados encontram-se disponíveis nos capítulos anteriores, 

denominados de Análise dos Resultados e caracterização e perfil da amostra em decorrência 

da quantidade de variáveis analisadas. De igual maneira foi feita uma revisão bibliográfica 

com base teórica existente em Geografia Comercial, Marketing, Economia e Sociologia, cujos 

conteúdos são encontrados nos respectivos capítulos teóricos. 

A fim de melhor entender os resultados e assim colocar as hipóteses a teste de 

confirmação, refutação ou confirmação parcial, os objetivos a que se destinam cada hipótese 

serão resgatados para a discussão e, logo em seguida, analisados. 

Quanto ao objetivo que pretendeu conhecer o índice de satisfação do consumidor 

(ISC) para com o comércio varejista de Vitória da Conquista, os escores apontaram predição 

dos consumidores pelo novo formado do varejo, o Shopping, sendo o mais bem avaliado nas 

escalas dos grupos de consumidores, empresários e dirigentes, tanto no concernente às 

expectativas quanto na satisfação comprovada após apreciação.  

Assim, os índices obtidos na escala foram: 3,29 para a moda; 3,38 para mediana e 3,42 

para a média aritmética, (portanto, próximo do shopping, cujo indicador é 3), confirmando ser 

este o espaço o  melhor valor preditivo para a satisfação do consumidor. O alpha de cronbach 

apresenta um índice ótimo de confiabilidade, com 0,833 para o estudo das variáveis satisfação 

(escala de 18 itens /para 227 casos) entre os consumidores.  

Dito isso, a hipótese que especulava que o “ambiente de Shoppings Center’s é o 

mais satisfatório para se consumir se comparado aos demais formatos” foi confirmada, 

uma vez que todos os índices e medidas utilizadas foram compatíveis com este resultado. 

Os atributos da escala que continha 18 itens com maiores valores preditivos foram 

compatíveis para: ambiente interno requintado, horários de funcionamento, climatização, 

segurança, estacionamento e adaptável para deficiente físico. 

O Centro comercial foi o segundo espaço mais bem avaliado, cujos atributos de maior 

predileção foram: Diversidade de produtos e serviços e possuir os melhores preços. 

Adicionalmente a isto, acrescenta-se a tradição e o fato de existir os equipamentos públicos e 

privados neste espaço. 
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A pesquisa comprovou também que, entre os três grupos de respondentes pesquisados 

(consumidores, empresários e dirigentes) que o bairro Brasil é o espaço de menor satisfação 

entre eles, não apresentando em nenhum dos atributos da escala, um escore superior aos 

outros dois, sendo muito pequeno o quantitativo de consumidores que o avaliam 

positivamente, conforme se pode comprovar pelas medidas pertinentes.  Entretanto, com base 

nas informações secundárias do IBGE, SEI e outros órgãos, o bairro Brasil se configura como 

o segundo maior comércio de V. da Conquista, sendo este o motivo de o pesquisador ter 

comparado o mesmo na pesquisa. 

Conhecer a forma como os empresários percebem o comportamento e satisfação do 

consumidor para com o Centro comercial, o Shopping Conquista Sul e o bairro Brasil foi 

outro objetivo proposto na presente tese. Assim, no geral, os 35 empresários foram muito 

perspicazes em perceber empiricamente o modus operandi do mercado, das tendências, 

sentimentos e satisfações/insatisfações dos consumidores para com os três espaços estudados, 

ou seja, Shopping Conquista Sul, Centro Comercial e bairro Brasil. Na maioria quase que 

absoluta dos itens ou atributos existentes na escala, as respostas foram compatíveis entre 

aquelas dadas pelos consumidores e aquelas apontadas pelos empresários que “se colocaram 

na posição de consumidor” para avaliar os questionamentos e entender o mercado.  

Assim, extraindo-se as medidas de tendência central desta escala, a moda ficou em 

3,5; a média aritmética em 3,22 e a mediana em 3,17.  Os escores para desvio padrão foi de 

0,650 e para variância, 0, 423, portanto, considerando que o indicador de consumo no 

shopping é 3, os valores são estatisticamente significativos para afirmar esta  hipótese, 

sancionada pelo índice de alpha de cronbach encontrado que foi 0,743 para o grupo dos 

empresários, vindo o pesquisador a afirmar que tais achados são significativamente 

importantes para afirmar que: O Shopping Conquista Sul de Vitória da Conquista é também o 

espaço com maiores índices de satisfação entre o grupo dos empresários pesquisados, uma 

vez que os empresários por serem consumidores e também por interagirem com os 

consumidores e mercado, teriam um comportamento e percepção compatível com os 

consumidores.  

Com relação à percepção dos dez dirigentes no que concerne a satisfação dos 

consumidores nos três espaços, o Centro Comercial saiu à frente com uma ligeira tendência 

entre o mais bem quistos entre os espaços, com maiores indicadores, vindo em segundo lugar 

o Shopping Conquista Sul e, por fim o bairro Brasil com a maior insatisfação entre todos os 

itens/atributos avaliados pelos consumidores, empresários e agora entre os sete dirigentes que 

responderam a pesquisa. Os escores para o Centro Comercial foram: ESG de 55,5; média 



610 

 

aritmética de 7,9 e moda de 8,0; Para o Shopping foram: ESG de 50,5, média aritmética de 

7,2 e moda de 8,0. Por último, o bairro Brasil com 50,0, 7,1 e 7,0 para as respectivas medidas.  

Assim, o Modelo utilizado na Mensuração da Satisfação do Consumidor foi o da 

Multiplicidade de Indicadores da Satisfação proposto por Oliver e Desarbo (1988) e Oliver e 

Swan (1989), por trabalhar uma gama mais ampla de construtos que a dos demais modelos. O 

ESG foi obtido pela soma simples dos escores indicados em cada um dos itens da escala 

acrescida dos indicadores descritos no capítulo de análise dos resultados. 

Quanto ao objetivo de conhecer os melhores antecedentes ou preditores  da satisfação 

do consumidor para com os três espaços estudados, após submeter os resultados a testes 

estatísticos e correlações, os maiores achados deste trabalham apontam para a variável 

socioeconômica Estado Civil com F=2,567 e Significância de 0,079 na significância 

combinada e de F=0,000 na significância linear foi o maior coeficiente de significância  entre 

todos os demais atributos. Quanto à variável espacial, Bairro de Residência foi o que obteve 

maiores índices de significância com F=0,05 e Significância=0,941.  

Estes achados se apresentam como muita expressividade e isso significa dizer que 

estas foram as variáveis de maior coerência qualitativa e quantitativa para com a predição. 

Dito isso, a hipótese que pressupôs que a infraestrutura do shopping seria a melhor 

preditora de satisfação (através dos atributos estacionamento, climatização, segurança, 

dentre outras) foi refutada, pois os índices de significância indicaram as variáveis 

espaciais como melhor preditora (neste caso, bairro de domicílio). Também foi refutada a 

indicação de renda como a variável de melhor predileção, o que foi refutada também devido 

aos ótimos escores da variável estado civil.  

 Estes dados refutam a hipótese, mas, de maneira alguma anula a grande relevância dos 

atributos da estrutura física como também preditores de satisfação. Assim, as mais 

contundentes entre os consumidores foram: 

Quadro 37 – Atributos Preditores de satisfação entre consumidores 

Item/Atributo Percentual Desvio Padrão Classificação 

Ambiente Interno Agradável 76 0,991 Primeiro 

Dias e horários de funcionamento 76 1,005 Segundo 

Climatização e Iluminação 70 0,986 Terceiro 

Segurança 64 1,179 Sexto  

Banheiros 72 1,058 Quarto  

Estacionamento 64 1,176 Quinto 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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Desta forma, todos os seis itens com maiores escores apontados na pesquisa pelos 

consumidores aparecem na mesma percepção entre os empresários, o que reforça também as 

outras hipóteses em que sugeriam existir uma interatividade e percepção dos empresários para 

com o seu público. Assim, os atributos são idênticos, modificando apenas a ordem de 

importância que os dois grupos atribuem aos atributos. 

 

Quadro 38 – Melhores Preditores de Satisfação entre Empresárioss 

Item/Atributo Percentual Desvio Padrão Observação 

Ambiente Interno Agradável 77 0,617 Segundo  

Dias e horários de funcionamento 74 0,731 Terceiro 

Climatização e Iluminação 69 1,14 Quinto 

Segurança 91 0,565 Primeiro  

Banheiros 69 1,146 Quinto 

Estacionamento 80 0,891  Quarto  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Outro objetivo proposto para o presente trabalho foi de conhecer o espaço de maior 

consumo entre as lojas virtuais, mercado tradicional e Shopping, comparando as variáveis 

entre si socioeconômicas e espaciais entre si. Assim, Considerando a amostra dos 227 

questionários válidos e dos 35 empresários ouvidos em Vitória da Conquista, no concernente 

às questões que procuraram conhecer o ambiente de maior consumo entre mercado 

tradicional, Shopping Conquista Sul e Internet, nestes espaços foram:  

1º) Mercado tradicional (Centro e bairro Brasil) com 113 casos, ou seja, 50%;  

2º) Internet – 73 respondentes ou 32% e, 

3º) Shopping  – 41 respondentes, o que representa 18% da amostra.·. 

 O estudo mostrou compatibilidade entre Estado civil e Espaço de Maior Consumo, 

visto que todos os resultados indistintamente entre os solteiros e casados ou desquitados 

apontaram para a preferência pelo consumo no mercado tradicional (centro comercial e 

bairros) com índices bem superior à média das outras questões; Faixa Etária e Espaço de 

Maior Consumo – Jovens e Adolescentes (até 20 anos) preferem o Shopping. As demais 

classes, ou seja, de 31 anos até a terceira idade preferem o comércio tradicional. 

Pessoas entre 21 a 30 anos preferem consumir na internet (quase empate com os 

consumidores). Renda e Espaço de Maior Consumo - Segundo a literatura, esta variável é a 

melhor preditora de consumo, o que não aconteceu de fato, devido não apresentar bons 
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índices de significância, confirmando apenas tendências. Em Todas as classes de renda o 

maior consumo se concentra no mercado tradicional, com exceção daqueles com maior renda 

(acima de 15 S.M) em que há um empate entre comércio e shopping e praticamente internet 

com o mesmo escore, não se predizendo como um bom achado. Daí se faz uma tênue ligação 

do preço dos produtos no shopping assim como de produtos customizados e com atributos de 

marca e exclusividade, sugerindo rendas altas para consumir. As demais variáveis 

socioeconômicas não demonstraram bons índices significativos apontando apenas tendências. 

Entre as variáveis espaciais, Bairro de domicílio é o que melhor explica o maior 

ou menor consumo entre os três espaços. Assim, como na satisfação, o bairro de domicílio 

apresentou um elevado índice de significância, mostrando a compatibilidade desta variável 

geográfica com os espaços de consumo. Assim, os bairros que apresentaram mais de 50% de 

preferência pelo comércio tradicional foram: Boa Vista, Alto Maron, Centro, Ibirapuera, 

Iracema, Recreio, Urbis e demais bairros.  

 Dito isso, a terceira hipótese que pressupunha ser o consumo via internet que 

abrangeria maior volume de negócios foi refutada, pois apesar de as lojas virtuais fazem 

parte de uma tendência global e integrante da modernização, portadora de atributos 

como agilidade, praticidade, comodismo teve menor preferência que aqueles que 

consomem no mercado dito tradicional, a exemplo dos comércios de bairro e centro da 

cidade cujos percentuais foram 50% para consumo no mercado tradicional (Centro e bairro 

Brasil); 32%  para consumo via internet e 18% para Shopping. 

 Tal achado foi um fato inusitado para o pesquisador, de um lado, pelo viés do 

shopping, visto ter sido ele considerado com maior índice de satisfação pelos consumidores e 

por ser um formato dito “inovador” e atraente. Por outro lado, devido à amplitude infinita da 

internet, o mix de produtos, serviços e pela quantidade de lojas espalhadas pelo mercado 

global, sendo uma tendência no consumo deste século. Isso talvez possa ser explicado pela 

cultura citadina de V. Conquista que ainda está muito voltada a hábitos ditos tradicionais 

como o fato de o consumidor se deslocar de sua residência para consumir em um espaço que, 

na maioria das vezes demanda custos com tempo, dinheiro e emoções, indicando ser uma 

espécie de consumidor “conservador”, típico de uma cidade do interior de um país em vias de 

desenvolvimento. 

 Entretanto, no capítulo dois quando foi discutido “custos de mudanças” foi percebido 

pelas leituras que o consumidor – no geral – pondera muito tomar decisões tipo “mudar” seja 

de local, produto, cidade ou fornecedor” existindo aqui além dos hábitos, cultura e costumes, 

os custos “embutidos” com a mudança. A variável bairro de domicílio se apresentou para 
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melhor predizer o consumo com relação aos atributos “consumir no mesmo bairro de 

residência e distância entre o trabalho/domicílio para consumir em outros espaços”. O Bairro 

Felícia (onde se localiza o shopping) apresentou 80% na escolha dos respondentes.  

 Mapeando apenas o território conquistense quanto às preferências e frequência com 

que o consumidor visita os espaços Shopping Conquista Sul, Centro comercial e bairro Brasil 

com a intenção de constituir demanda, os resultados indicam que o Centro é o mais 

demandado, com 34% da amostra indicativa de demanda semanal; Já o Shopping com 18,5% 

– vista quinzenal para fins de consumo (a variável “quinzena” também é compatível com  o 

espaço Centro comercial, com 16,3% da amostra); Novamente o Shopping  aparece com uma 

Mensal (30%) e Trimestral (18,1%).  

 O Bairro Brasil – 99 casos (43,6%) para visitação e demanda de consumo acima de 

seis meses. Nas demais variáveis temporais, o bairro Brasil aparece como o pior preditor 

de consumo. Entretanto se percebe que, se tratam de questões distintas, aquelas em que 

procurou mensurar o consumo nos espaços virtuais e físicos com estas questões que procuram 

conhecer a espacialidade do consumo em V. da Conquista. Entretanto, se somarmos os 

valores do mercado tradicional (bairro Brasil e Centro comercial) é compatível com os 50% 

da questão anterior, sendo esta mais uma constatação da confiabilidade da pesquisa. Assim, o 

Centro comercial é o espaço mais preferido no consumo de Vitória da Conquista. Este 

resultado já havia sido também comprovado nas questões anteriores em que se fazia uma 

análise comparativa também com a internet, conforme dito.  

 Os possíveis atributos que explicam este comportamento do consumidor para com a 

escolha do espaço são: “Comércio pujante e tradicional”, “o consumidor encontra de tudo o 

que precisa”, “la existem os melhores preços se comparado ao shopping e demais bairros”, as 

melhores promoções, localizam-se estrategicamente por lá a maioria dos equipamentos 

públicos (receita federal, prefeitura, fórum, delegacia, diretorias de: saúde, segurança, 

transporte, universidades dentre outros) e privados (todos os bancos, clínicas, faculdades, 

hospitais etc.), pela localização privilegiada e pelo polo dos demais serviços. Adicionalmente 

a isto, há de se considerar todo um histórico que gira em torno do centro, desde os primeiros 

espaços de compra e venda no mercado, a primeira feira livre (localizada no centro) e as 

relações do comércio com a cidade e com o campo, também instaladas neste ambiente em que 

“a paz” social imperava e juntamente com ela as instituições como estado e igreja. Estas 

percepções foram obtidas através do referencial teórico da tese e também pelas respostas dos 

consumidores, empresários e dirigentes. 
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 A confiabilidade dos resultados se deu pela análise deu pelo Alpha de Crombach com 

o índice de  0,717 considerada fidedigna pela  literatura, uma vez que os índices aceitáveis são 

entre 0,70 e 0,90. Estes achados também foram confirmados pelas medidas de tendência 

central e dispersão. Assim, a hipótese premente é de que: Considerando o Shopping como o 

melhor espaço de satisfação dos consumidores, ele também é o espaço mais frequentado para 

fins de consumo no mercado conquistense, visto que a satisfação e o consumo são correlatos. 

Assim, a hipótese foi refutada, uma vez que os resultados apontaram o Centro comercial 

como o mais procurado pra o consumo local. 

 Outro objetivo proposto na presente tese procurou identificar o perfil do consumidor 

conquistense quanto ao consumo planejado ou compulsivo, cujos questionamentos foram 

direcionados para perguntas explícitas e também subliminares para avaliar consciente e 

inconscientemente do comportamento do consumidor quanto ao consumismo.  

 Assim, percebeu-se que mais da metade dos consultados compram planejadamente. Os 

índices de confiabilidade e desvio padrão foram considerados bons, mas não excelentes. 

Quanto à segunda sentença que foi a negativa da primeira questionando: “Admito que 

consumo além do necessário. Não planejo as compras. Parece que sou compulsivo às vezes”, 

na verdade foi uma tentativa de verificar a consciência, concentração e lisura do respondente 

no processo. Assim, cerca de 50% dos respondentes discordaram da sentença e somente 23% 

concordaram. As medidas de tendência central confirmam tal achado e o desvio padrão 

apresenta o melhor índice que o primeiro questionamento com 0,867. 

Dito isso, as respostas dos 227 ouvintes no presente estudo transmitem que mais da 

metade da amostra se mostrou comedida no consumo, mediante compras planejadas. Tal 

resultado pode ter sofrido impactos diretos da crise que se instalou no país desde o ano de 

2015, não sendo possível descrever os motivos. Mas, um achado muito significativo foi que 

ao correlacionarmos estas pessoas com o espaço de consumo, mais de 90% preferem 

consumir no comércio tradicional. Já aqueles que se mostraram “impulsivos” nas compras 

pelo excesso com tendência ao estilo consumista, são em sua maioria consumidores de 

shopping, o que confirma a literatura e a presente pesquisa (seja através das entrevistas ou 

questionários) que o consumo no shopping é tendencioso para o compulsivo, enquanto no 

comércio tradicional para o planejado.  

Quintanilla (1998) que estudou o comportamento associado com o “shopping 

compulsivo”, como essa conduta que se relaciona a compra para cuja reação é impulsos 

irracionais. Uma relação inseparável e maior satisfação pessoal, mas por outro lado, um 

aumento de patologias associado com a dificuldade de decidir. Os consumidores são cada vez 
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mais influenciados a comprar. O ambiente dos shopping centers, por exemplo, pode ser visto 

como uma armadilha para capturar compradores em potencial, uma vez que os ambientes 

existentes são, dentre outras estratégias, providos de luz artificial para que o consumidor não 

perceba o “avançar das horas” e são também capazes de preencher as necessidades e anseios 

dos consumidores, sendo compreendido por muitos como um lugar de convivência social, 

visto que as pessoas também vão ao shopping center para consumir lazer, serviços, produtos,  

passear e fazer novas amizades. Nas entrevistas e e pesquisas de campo, foram mencionados 

por vários arguintes que de fato, as compras no shopping são tendencosas à compulsividade, 

enquanto que no centro comercial são mais planejadas, devido aos formatos singularizados. 

Complementar a este pensamento, Stern (1962) aponta ainda que a compra por 

impulso mais típica ocorre quando o consumidor se deixa levar por um apelo de 

merchandising no ponto de venda e compra algum produto ou serviço sem ter planejado, o 

que cria um ambiente favorável para a maior incidência de compras por impulso. A compra 

por impulso também pode ser caracterizada quando o consumidor vê um determinado produto 

sendo oferecido e lembra que não dispõe dele em casa, ou ainda, recorda que alguém havia 

recomendado aquele produto.  

A compra por impulso é resultado de influências ambientais e fatores psicodinâmicos 

internos (YOUN; FABER, 2000). “A compra impulsiva não obedece ao tradicional processo 

decisório de consumo” (ARNOULD et al., 2004, p. 679). Enquanto as compras planejadas se 

iniciam com o reconhecimento de um problema ou a percepção de uma necessidade, passando 

pela busca de informações e avaliação das alternativas de compra até a decisão de consumir, 

as compras por impulso têm forte apelo emocional, baixa análise racional e baixa lógica 

provocada pela necessidade e pouco controle do consumidor sobre o processo de compra. É 

como se o consumidor fosse levado a consumir por fatores externos como promoções e 

merchandising no ponto-de-venda (STERN, 1962; ROOK, 1987; YOUN; FABER, 2000) ou 

como impulsos para conter uma ansiedade basa e assim, se sentir psicologicamente melhor, 

auto realizado mediante a redução da tensão e ansiedade além de se sentir “feliz” através do 

consumo. 

Quanto ao objetivo que procurou conhecer os Impactos e Mudanças de Hábito nos 

Consumidores após a implantação do Shopping, percebe-se através da presente tese que não 

somente o shopping é uma nova tendência nos formatos do varejo como está cada vez mais 

ocupando o espaço no mercado mundial. 

 Assim, houve impactos significativos desde o início da sua implantação há 

aproximadamente dez anos, como foi um significativo e “divisor de águas” no consumo local 
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e regional, assim como foram acrescentados novos valores, hábitos e costumes. Foi visto 

também, que esta tendência vem em efeito cascata das metrópoles, logo em seguida nas 

cidades médias, causando impactos no consumo não somente pelas marcas mundialmente 

conhecidas, através do mercado global como McDonalds, como também em franquias do 

mundo inteiro.  

As pesquisas e primárias deste estudo é unânimes em afirmar que o novo shopping, o 

Boulevard (que será inaugurado em 2017) impactará ainda mais no consumo local, 

modificando hábitos de consumo e de comportamento em todas as esferas sociais. Imperativo 

afirmar que, devido ao fato de ser um concorrente direto do Shopping Conquista Sul, 

impactará significativamente nas relações comerciais daquele espaço, que respingará também 

nos demais espaços do mercado de bairros e centro comercial. Entretanto, alguns empresários 

responderam que este novo equipamento particular trará uma nova fatia do mercado regional 

pra Conquista, atraindo ainda mais novos consumidores. 

Quanto ao questionamento de que os consumidores vão ao shopping – em sua maioria 

– para entretenimento e lazer, cerca de 90% concordam com este item, o que nos legitima 

dizer que este novo formato do varejo pensou em agregar valor ao consumo de produtos 

através dos serviços como cinema, praça de alimentação, parques, brinquedoteca ao consumo 

do varejo, assim como proporcionar outros benefícios que o comércio de rua não o faz, a 

exemplo de comodidade, estacionamento fechado gratuito, cobertura, climatização, 

luminosidade artificial, dentre outros. Muito significativo foram os achados desta seção, cujo 

coeficiente de confiabilidade, o alpha de cronbach atingiu o índice de 0,903, sem encontrando 

no limiar do indicativo que afere a credibilidade da escala que se encontra no intervalo de 

0,70 a 0,90. 

 Outro objetivo do presente estudo foi em verificar quais as vantagens e desvantagens 

de se consumir no mercado tradicional e no Shopping, usando para isso duas ferramentas: Os 

mapas cognitivos e os questionários. 

  Assim, como metodologia, utilizou-se da seguinte questão: “Quais as vantagens e 

desvantagens dos pontos comerciais no comércio de rua (a céu aberto) e no shopping? 

Percebeu-se que na maioria dos casos as variáveis são paradoxais, ou seja, o que é um atributo 

positivo para um espaço é negativo para o outro. Os mapas cognitivos demonstraram que a 

segurança contra assalto e roubos no shopping se apresentou como o melhor atributo 

entre todos os citados pelos entrevistados, sendo um atributo de grande relevância para os 

lojistas e também consumidores que ali transitam. O fluxo de consumidores foi outra 

variável muito relevante, sendo muito grande em ambos os espaços e, segundo a literatura 
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pertinente, onde há transeuntes há consumo e, assim por dizer, o Shopping Conquista Sul é 

um ambiente que chega a ter um fluxo semanal de 25.000 pessoas, possíveis consumidores 

com possibilidades de chegar a 200.000 mês. 

  Outro atributo de valor significativo foi o fato de possuir estacionamento, sendo uma 

vantagem competitiva para os lojistas e também consumidores. Nas pesquisas feitas tanto 

neste trabalho como em outras feitas pelo próprio pesquisador e também outros colegas, 

verificou-se que estacionamento (público e privado) assim como segurança (pública e 

privada) são os maiores gargalos do comércio a céu aberto. 

 Assim, a hipótese é também confirmada quando ao correlacionar tais resultados 

(obtidos via mapas cognitivos) pelo grupo dos dirigentes com os questionários fechados 

respondidos por questões e métodos diferentes, as respostas são compatíveis para a maioria 

dos casos, o que é possível afirmar que mesmo do lado do capital quando a otimização dos 

lucros impera o valor de empreender, as percepções de melhoria quanto ao empreendimento 

se resultam também em benefícios para os consumidores que, indiretamente acabam pagando 

pelos custos, entretanto são beneficiados por eles. 

 Quanto às maiores e melhores vantagens dos pontos comerciais nas ruas da cidade, 

portanto no mercado tradicional, os atributos que foram apurados pela mesma técnica foram: 

Elevado fluxo de pessoas que transitam por estes bairros, baixo custo operacional mensal, 

principalmente se comprado ao shopping e Diversidade/mix de produtos e serviços, o que 

confirmam os achados apresentados no decorrer do capítulo anterior. 

 Em relação aos custos com os pontos nas lojas de rua, os shoppings centers 

apresentam os mais custos operacionais (soma do aluguel, do condomínio e do fundo de 

promoção) se comparado aos outros espaços. Neste sentido, a pesquisa apontou tanto no 

grupo dos consumidores, quanto empresários e dirigentes que os custos operacionais do 

shopping são altíssimos, sendo este o pior atributo do ponto comercial o que, inevitavelmente, 

o lojista terá que repassar para os consumidores, sendo encarado por eles, como preços finais 

bem mais elevados. 

Em relação ao horário e dias de funcionamento, o Shopping opera das 10 às 22 horas, 

sete dias por semana. Embora funcione em menor carga horária no domingo, são operações 

diárias. O shopping também abre suas portas na maior parte dos feriados. O varejo já é 

exigente, no shopping ele é ainda mais, porque não tem o conforto de fechar no sábado a 

tarde, ou fechar no feriado ou domingo. Já no concernente às lojas do comércio tradicional, 

geralmente funciona no horário de 8:00 às 19:00. Sábado até as 13:00 e domingo e feriados o 

comércio é fechado, com exceção de supermercados e empreendimentos de bairro, como o 
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Bairro Brasil, onde funciona a sua tradicional feira e feira do rolo aos domingos, estendendo o 

funcionamento também até as 13:00. Nas datas festivas (Natal, São João, dias “D” (dia dos 

pais, das mães, namorados e das crianças, por exemplo), o CDL amplia o funcionamento para 

o turno noturno e finais de semana. Tais achados são compatíveis entre os grupos dos 

consumidores, empresários e dirigentes. 

 Quanto aos melhores atributos de se consumir nos três espaços propostos para a 

presente pesquisa, os resultados obtidos via ferramenta mapas cognitivos e técnica da 

taxonomia à luz das entrevistas com os dirigentes demonstraram que: O Centro comercial 

apresenta as seguintes vantagens: Diversidade de produtos e serviços; Tradição, Hábitos e 

Costumes do comércio; e pelo fato de ter os Preços mais baixos respectivamente; 

 Já o Shopping Conquista Sul apresenta: Diversidade de Produtos e Serviços e uma 

grande variedade de lojas, estacionamento gratuito e de qualidade, Entretenimento; boa 

climatização em seus espaços e conforto nas instalações; também, uma boa segurança e 

horário de funcionamento adequado às demandas dos consumidores, respectivamente.  

 O bairro Brasil, apresenta nesta ordem: Bairrismo e boa vizinhança; Comodidade e 

praticidade para como os residentes daquele bairro, praticidade no consumo e localização 

estratégica graças às rodovias que cortam o território e avenidas e passeios largos. Assim, tais 

características mapeadas são compatíveis também com as respostas objetivas apresentadas 

pelo consumidores. 

Quanto aos limites do trabalho, os resultados apresentados neste estudo, apesar de 

indicarem bons índices de confiabilidade, se deparam com uma incógnita que persegue as 

pesquisas quantitativas de corte transversal que é o fato de visto que as respostas 

intencionalmente demonstradas nos instrumentos podem não corresponder ao real sentimento 

do entrevistado, podendo vir a camuflar a realidade, mesmo que cumpra a função de assegurar 

para o próprio indivíduo a consistência entre o dizer e o fazer. 

Assim, como uma das estratégias utilizadas na pesquisa foi a de corte transversal, 

pesquisando o indivíduo em determinando momento, em um dia “d”, poder-se-ia obter 

resultados diferentes em condições diversas de tempo e espaço, o que reforça o pressuposto de 

que deverá haver outros meios de acompanhar e pesquisar o consumidor regularmente sob 

vários enfoques, a exemplo de ampliar a amostra em os demais bairros e inclusive entre outras 

cidades, a fim de se pesquisar o comportamento do consumidor em outras regiões e outros 

instrumentos investigativos.  

Outra limitação se deu ao fato de o pesquisador não ter comparado os resultados desta 

pesquisa com outras cidades e outros países, a fim de investigar melhor os fenômenos 



619 

 

correlacionando os achados de Vitória da Conquista com outras cidades, estados e inclusive 

países, como por exemplo, fazer uma análise comparativa com o consumo em Barcelona e 

Madri. 

Vale destacar, contudo, que os dados aqui apresentados constituem explorações 

iniciais, fornecendo pistas a serem perseguidas em estudos cujos delineamentos possibilitem 

acompanhar as mudanças no mundo do consumo, priorizando as variáveis espaciais, visto que 

neste trabalho foram melhor valorizadas as questões socioeconômicas, enfraquecendo de certa 

forma o trabalho. 

Dentre as várias recomendações apresentadas para uma agenda de pesquisa que tenha 

por objetivo superar os problemas ora enfrentados, encontra-se a necessidade de estudar 

múltiplos estágios entre o consumo e o regionalismo, a fim de incentivar estudos 

exploratórios e qualitativos com enfoque mais qualitativo, desenvolver estudos longitudinais e 

vincular a pesquisa a outras áreas de investigação.  

Recomenda-se, também, outras iniciativas de pesquisas acadêmicas com o foco no 

consumo coletivo, uma vez que embora tenha constado no presente estudo um capítulo 

destinado à gestão pública, não houve na pesquisa de campo questões que dessem maior foco   

ao estado e a “res pública”, ficando aqui a sugestão para que possa complementar a presente 

tese e viabilizar o estudo do consumo em múltiplas nuances, transcendendo os países e 

também continentes, o individual e também o coletivo. 

Os resultados  e  conclusões  apresentados  acima  formam  um  significativo  conjunto  

de informações  relevantes  para  o  estímulo  a  pesquisas  de  natureza  teórico-prática  em 

comércio regional e urbano no estado da Bahia. Num estado em que este tipo de estudo é 

relativamente  escasso,  espera-se  que  este  trabalho  contribua  para  o  aprofundamento  e 

adensamento  destas  análises,  com  vistas  à  inspiração  entre o estado e mercado  capazes 

de promover o consumo racional entre os povos. 

A discussão aqui levantada ainda carece, certamente, de um amadurecimento teórico e 

de um acúmulo de conhecimentos a respeito de experiências práticas que possam, por sua vez, 

enriquecer o trabalho. Nosso esforço será totalmente recompensado se outros pesquisadores 

europeus e brasileiros se sentirem desafiados a aprofundar as questões aqui levantadas ou 

mesmo a substituí-las por outras mais pertinentes. Se lograrmos êxito esse intento, teremos 

somado alguma contribuição à busca de uma reflexão sobre o consumo e o comportamento do 

consumidor assim como os desafios encontrados pelos pesquisadores para equacionar os 

problemas nesta instigante, porém desafiadora missão de entender os indivíduos, os espaços 

geográficos, o varejo e o consumo. 



620 

 

  



621 

 

REFERÊNCIAS 

 

AJZEN, Icek, FISHBEIN, Martin. Understanding attitudes and predicting social behavior. 

New Jersey: Prentice Hall; 2000. 

 

ALMEIDA, Alda Rosana Duarte; BOTELHO, Delane; MAZZON, José Afonso. Esperança: 

o Estado-da-Arte e a Construção de um Modelo Teórico no Campo do Comportamento do 

Consumidor. Anais do 31º ENANPAD - Encontro Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Administração, Rio de Janeiro, set. 2007.  

 

ALVES, Manuel Brandão.  Multidimensionalidade do espaço:  do  espaço  objecto  ao  

espaço  sujeito  à  ordem  do  território.  Série Didática  nº  1/2001.  Lisboa:  Centro  de  

Investigações Regionais e Urbanas da Universidade Técnica de Lisboa, 2001. 

 

ARAÚJO, Gustavo Porpino; RAMOS, Anatália Saraiva Martins. Comportamento de 

Compra por Impulso em Shopping Centers: Pesquisa com Consumidores de Brasília-DF e 

Natal-RN. MKTB 2324. Anais do 31º ENANPAD - Encontro Nacional dos Programas de 

Pós-Graduação em Administração, Rio de Janeiro, set. 2007.  

 

ARNOULD E.; PRICE, L., ZINKHAN, G. Consumers. 2. ed. Boston: McGraw-Hill, 2004. 

 

ABRASCE. Disponível em: <http://www.portaldoshopping.com.br/site/monitoramento>. 

Acesso em: 22 nov. 2015. 

 

AVELINO, Yvone Dias. Historia e Globalizacão. In: REZENDE, Paulo-Edgard A; Dowbor, 

Ladislau; Ianni, Octavio. Desafios da Globalização. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 297-302. 

 

AYROSA, Eduardo André Teixeira; SAUERBRONN ,João Felipe Rammelt; BARROS,  

Denise Franca. Bases Sociais das Emoções do Consumidor: Uma Abordagem 

Complementar sobre Emoções e Consumo. Anais do 31º ENANPAD - Encontro Nacional 

dos Programas de Pós-Graduação em Administração, Rio de Janeiro, set.2007. 15p. 

 

AZEVEDO, Eurico de Andrade. Agências reguladoras. Revista de direito administrativo. 

Rio de Janeiro : V213, I-VII, p. 141-148, jul./set. 1998. 

 

BARBOSA, L. Sociedade de Consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.  

 

BARRETO, R. M. Análise Transacional da Propaganda. São Paulo: Summus, 1981.  

 

BAUDRILLARD, J. A Sociedade de Consumo. Lisboa: Edições 70, 1995. 

 

BAUMAN, Z. Consuming life. Journal of Consumer Culture. Londres: Sage Publications, 

2001. 

 

BECK, ULRICH, Risk Society, London, Sage ,1992. 

 

BERNARDES, Cyro;  MARCONDES, Reynaldo C. Teoria Geral da Administração: 

gerenciando Organizações. São Paulo: Saraiva, 2003. 



622 

 

BERNASIUK, Eduardo; DALCUL, Ane Lise Pereira da Costa. Em Busca da Excelência nos 

Serviços Públicos: a visão de seus funcionários.  Anais do 23
º
 Encontro da ANPAD, Foz do 

Iguaçu, set.1999. 

 

BOURDIEU, P. La Distinction: Critique Sociale du Jugement. Paris: Les Editions de 

Minuit, 1979. 

 

BRANDÃO, Margarida Guimarães Andrade. Comprometimento Organizacional na 

Administração Pública: Um estudo de caso de uma Instituição Universitária.1991. 199 f. 

Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Escola de Administração, Universidade 

Federal da Bahia, Salvador,1991. 

 

BITTENCOURT, Sidney. Pregão passo a passo: Uma nova modalidade de licitação. Rio de 

Janeiro: Temas & Idéias Editora, 2000. 

 

BLECHER, N. O futuro é desconto.  Revista Exame, São Paulo, ed. 607, n. 8, abril 1996, p. 

60-63. 

 

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; PNUD – Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento, ZAPATA, T. (coord.) 1996 – Gestão Participativa 

para o Desenvolvimento Local, Recife. 

 

BOBBIO, Norberto. O Conceito de Sociedade Civil. Rio de Janeiro: Grall, 1982. 

 

BOURDIEU, P. La Distinction: Critique Sociale du Jugement. Paris: Les Editions de Minuit, 

1979. 

 

______ . Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do Serviço Público, v. 

120, n.1, 1996. 

 

______ . Cidadania e res pública: a emergência dos direitos republicanos. Revista de 

Filosofia Política, Porto Alegre: UFRS, 1997b. 

 

CAMÕES Externato Luiz. A Sociedade de ordens do Antigo Regime, História. 2010. 

Disponível em: <wttp://www.elchistoria.bolg.sapo.pt//> Acesso em 02.fev.2016.  

 

CAMPBELL, C. A Ética e o Espírito do Consumismo Moderno. Rio de Janeiro: Rocco, 

2000. 

 

CARAVANTES, Geraldo Ronchetti. Teoria Geral da Administração: pensando e fazendo. 

6.ed. esp. Porto Alegre: AGE/UESC, 1999. 

 

CARDOZO, R. N. An Experimental Study of Consumer Effort, Expectation, and Satisfaction.  

Journal of Marketing Research,  v. 2, august 1965, p. 244-249. 

 

CARMO-NETO, D. G. do. Lógica do empreendedor: como traçar o percurso do sucesso. 

Salvador: Editora Universitária Americana, 1995. cap. 4-7. 

 

CARRERAS, C. El comerç i el consum. A Tradicionari. Volum  2.  Barcelona,  Enciclopèdia  

Catalana  i  Generalitat  de  Catalunya, 2005. 

http://elchistoria.blogs.sapo.pt/8154.html
http://elchistoria.blogs.sapo.pt/8154.html


623 

 

CARRERAS, Carles; Martínez-Rigol,Sergi. Catalunya.  La  gent  i  el territori. Barcelona, 

Galàxia Gutenberg, Cercle de Lectors. 

 

CARRERAS, Carles; Martínez-Rigol, Sergi. Previsions sobre l’evoluciódel consum a 

Catalunya, 2012-2022. Comertia. Observatori del Comerç Urbà de la Universitat de 

Barcelona, 2013. p. 91.   

 

CASOTTI, Leticia. Comportamento do Consumidor de Alimentos: Adoção de  Novos 

Produtos e Riscos Associados. Anais do 25º Encontro da Associação Nacional dos Programas 

de Pesquisa e Pós-graduação em Administração - ANPAD, Campinas, set. 2001 

 

CASTRO, Iná Elias; GOMES, Paulo Cesar da Costa; CORRÊA, Roberto Lobato. Brasil: 

Questões Atuais da Reorganização do Território. Org. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2002. 

 

CEI. Informações básicas dos municípios baianos – Sudoeste. Salvador: 1994. 

 

CERTO, S. C.; PETER, J. P. Administração Estratégica, Planejamento e Implantação da 

Estratégia. São Paulo: Makron Books, 1993. 

 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. 

 

CHÉR, Rogério. O meu próprio negócio: Todos os passos para avaliação, planejamento, 

abertura e gerenciamento de um negócio próspero. São Paulo: Negócio Editora, 2002. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à Administração Geral. 2. ed. São Paulo: Macron 

Books, 1994. 

 

COBRA, Marcos. Administração de Marketing no Brasil. São Paulo: Cobra Editora de 

Marketing, 2003.  

 

DEMO, Pedro. Pesquisa e Reconstrução de Conhecimento. São Paulo: Biblioteca Tempo 

Universitário, 1996. 

 

DESPHANDÉ, Rohit; WEBSTER, Frederic E. Jr. Organizational culture and marketing: 

defining the research agenda. Journal of Marketing, v. 53, p. 3-15, January 1989. 

 

DOLABELA, F. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura Editores Associados, 1999a. 

cap. 1-4.  

 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio de 

Janeiro: Campus, 2001. 

 

DOWBOR, Ladislau; Globalização e Tendências Institucionais. In: REZENDE, Paulo-

Edgard A; Dowbor, Ladislau; Ianni, Octavio. Desafios da Globalização. Petrópolis: Vozes, 

1997. p. 9-16. 

 

DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor. São Paulo: Pioneira, 1987. cap. 1, 12 

e 13. 



624 

 

ENGEL, J. F.; KOLLAT, D. T.; BLACKWELL, R. D. The Influence of Social 

Stratification on Consumer Behaviour Social Class. In Consumer Behaviour. New York, 

1968, p.263-308, 1968. 

 

ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. São 

Paulo: Global, 1884. 

 

EVRARD, Yves. La Satisfaction des Consommateurs: État des Recherches. Anais do 

XVIIo.  Enanpad, 1993, p.59-86. 

 

FADUL, Elvira M. Cavalcânti. Reforma do Estado e serviços públicos: transformação de 

um modelo ou adaptação à uma nova ordem social?. Trabalho apresentado no Seminário 

Internacional “Reestruturação e Reforma do Estado: Brasil e América Latina no Processo de 

Globalização” São Paulo, FEA/FIA/USP, 18-21 de maio 1998. 

 

FERRAZ, Ana Emilia de Quadros. O urbano em construção. Vitória da Conquista: um 

retrato de duas décadas. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2001.  

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

 

FERREIRA, Caio Márcio. Crise e Reforma do Estado: uma questão de cidadania e 

valorização do servidor. Revista do Serviço Público, Brasília: ENAP, ano 47, v. 120, n. 3, p. 

5-33, set./dez. 1996. 

 

FLEURY, Sonia. Reforma Administrativa: uma visão crítica. Revista de Administração 

Pública, Rio de Janeiro: v. 31, n. 4, p. 299-309, jul./ago. 1997. 

  

FILLION, Louis Jacques; DOLABELA, Fernando. Boa Idéia, e Agora? 7. ed. São Paulo: 

Cultura, 2000. 

 

FILION, L. J. O planejamento do seu sistema de aprendizagem empresarial: Identifique 

uma visão e avalie o seu sistema de relações. RAE. São Paulo, v. 31, n. 3, p. 63-71, jul./set. 

1991. 

 

GASTALDI, Ptrelli J. Consumo. In: GASTALDI, Ptrelli J. Elementos de Economia 

Política. 17a Edição. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

 

GOMES, Almiralva Ferraz. Mulheres Empreendedoras. Vitória da Conquista: Edições 

UESB, 2006. 

 

GUIMARÃES, Murilo Rodrigues. Conquista do Futuro: Cenários para o Desenvolvimento 

Sustentável (org.). Vitória da Conquista: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 2004.  

 

GREMAUD, Amaury Patrick e colaboradores. Economia Brasileira Contemporânea.  

4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.  

HELD, David. Democracy and the Blobal Order (Fron the Modern State to Cosmopolitan 

Governance). Polity Press. Cambridge: 1995, p.136 



625 

 

 

HERRMANN, Isadora. Licitações Públicas No Brasil: Explorando o Conceito de 

Ineficiência por Desenho. Anais do 23º ENANPAD - Encontro Nacional dos Programas de 

Pós-Graduação em Administração, Foz do Iguaçu, set.1999. 

 

HUNT, H. K. “CS/D-Overview and Future Research Direction”, in Conceptualization and 

Measurement of Customer Satisfaction and Dissatisfaction, H. K. Hunt, ed. Cambridge, 

MA: Marketing Science Institute, 1977. 

 

IANNI, Octavio. A Politica Mudou de Lugar In: REZENDE, Paulo-Edgard A.; DOWBOR, 

Ladislau; IANNI, Octavio. Desafios da Globalização. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 17-49.      

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atlas do Censo Demográfico 2010. Rio 

de Janeiro: IBGE, 2013. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Base de Dados. Diponível em 

http://www.ibge.br. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 

2010.Características da População e dos domicílios: resultados do universo.  Rio de Janeiro: 

IBGE, 2011. http://www.ibge.br.  

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Regiões de Influência da Cidades. Rio 

de Janeiro: IBGE, 1987. 

 

_____. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE Cidades.  Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1> Acessado em: 15-03-2010 

 

IGLÉSIAS, Francisco. Trajetória Política do Brasil: 1500-1964. São Paulo: Companhia das 

Letras,1993. 

 

JOHNSON, M.; ANDERSON, E.; FORNELL, C.  Rational and Adaptative Performance 

Expectations in a Customer Satisfaction Framework. Journal of Consumer Research, v. 21, 

p. 695-707, march 1995. 

 

KENNETH, John Albraith. A Sociedade da Abundância. São Paulo: Pioneira, 1984. 

 

KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do juro e da Moeda. São Paulo: 

Abril,1983. 

 

KOLTAR, Caterina. O “Estrangeiro” no Processo de Globalizacao ou a Insustentavel 

Estrangeiridade do Outro. In: REZENDE, Paulo-Edgard A; DOWBOR, Ladislau; IANNI, 

Octavio. Desafios da Globalização. Petrópolis: Vozes, 1997.  p. 70-73. 

 

KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 

 

______. Administração de Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e Controle. 

São Paulo: Atlas, 1995. 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 12. ed. São Paulo: 2007. 

 

http://www.ibge.br/
http://www.ibge.br/


626 

 

KON, Anita. Economia de serviços: Teoria e Evolução no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 

2004. 

 

LACERDA, Tales Sarmento. Teorias da Ação e o Comportamento do Consumidor: 

Alternativas e Contribuições aos Modelos de Fishbein e Ajzen. Anais do 31º ENANPAD - 

Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, Rio de Janeiro, 

set. 2007.  

 

LEITE, Carlos Fernando F. A Importância do Planejamento na Gestão Universitária. 

2000. 79 f. Monografia (Administração pública) – Centro de Estudos Interdisciplinares para o 

setor público,Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000. 

 

LEITE, Carlos Fernando Faria Leite. O Comprometimento Organizacional na Gestão 

Pública: Um estudo de caso em uma Universidade Estadual. 2004. 214 f. Dissertação 

(Mestrado em Administração Pública) – Escola de Administração, Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, 2004. 

 

LONGINOTTI-BUITONI. Vendendo Sonhos. Como tornar qualquer produto irresistível. 

São Paulo: Negócio, 2000. 

 

LAUDON, K Kenneth. C.; LAUDON, Jane.P. Sistemas de Informação Gerenciais. 5. ed. 

São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2004. 

 

LOPES, António Simões. Desenvolvimento regional. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste  

Gulbenkian, 2001. 

 

LOPES, Roberto Paulo Machado. Universidade Pública e Desenvolvimento local: ,uma 

abordagem a partir dos gastos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 2001. 147 f. 

Dissertação (Mestrado em Economia).Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002. 

 

LOPES, Roberto Paulo Machado. Universidade pública e desenvolvimento local: uma 

abordagem a partir dos gastos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Vitória da 

Conquista: Edições UESB, 2003.  

 

LORENZ, Konrad. Civilização e Pecado. Rio de Janeiro: Artenova, 1974. 

 

MACHADO, Geraldo. Reinventando o Estado: Uma Reflexão sobre as Idéias de David 

Osborne. In:________. A Gestão Pública: Desafios e Perspectivas. Cadernos da FLEM, nº 1. 

Salvador: FLEM, 2001. p.13-26. 

 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa. In: ______. Fundamentos 

de metodologia científica. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. cap. 9. 

 

MARTÍNEZ-RIGOL,Sergi. El Centro en cuetión, lá cuestión Del Centro. Lleida, Editorial 

Milenio. 2010. 

 

MEDEIROS, Ruy: Aspecto Urbano de Conquista através da História. Filó. Ensaios 

Conquistenses. Vitória da Conquista, 11.out.1977.p7. 

MEDEIROS, Ruy: O Gado e os Primórdios de Conquista. Filó. Ensaios Conquistenses. 

Vitória da Conquista, 22.nov.1977.p. 7. 



627 

 

 

MEDEIROS, Ruy: Uma pretensão de J. Gonçalves da Costa. Filó. Ensaios Conquistenses. 

Vitória da Conquista, 10.jan.1978.p9. 

 

MEIRELES, Hely Lopes. Licitação: Julgamento Objetivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

abr. 1989. 

 

MENEZES, Durval Lemos. A Conquista dos Coronéis. Vitória da Conquista, Editora da 

Uesb, 2010. 

 

MONTEIRO, Carmem Diva Beltrão. Função Pública e o Aparelho Estatal: Um olhar à luz 

da reforma administrativa brasileira. Anais do 22
º
 Encontro da ANPAD, Foz do Iguaçu, 

set.1998. 

 

MONTORO FILHO, André Franco e Colaboradores. Manual de Economia  - Equipe de 

Professores da USP. São Paulo: Saraiva, 1998.   

 

MORGAN, G. Imagens da Organização. São Paulo: Atlas. 1996. 

 

MOWDAY, R. T., PORTER, L. W., STEERS, R. M. Employee Organization Linkage: the 

psychology of commitment, absenteism and turnover. New York: Academic Press, 1982. 

 

MOTA, Fernando C. Prestes; VASCONCELOS, Isabella F. Gouveia. Teoria Geral da 

Administração. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 

 

MITCHELL, Gordon.  Problems and fundamentals of sustainable development 

indicators. University of Leeds, Leeds, UK. Sustainable Development, vol. 4 1-11, 1996. 

 

NASCIMENTO, Elimar Pinheiro . Globalizacao e Exclusão Social: Fenômenos de uma Nova 

Crise da Modernidade? In: REZENDE, Paulo-Edgard A; Dowbor, Ladislau; Ianni, Octavio. 

Desafios da Globalização. Petrópolis,RJ: Vozes, 1997.  p. 74-94. 

 

NEEDLEMAN, Jacbob. O Dinheiro e o Significado da Vida. São Paulo: Best Seller, 1991. 

 

NOVAIS, Fernando. História da Vida Privada no Brasil. Companhia das Letras, 1998. 

 

O’BRIEN, James A. Sistemas de Informação: As decisões gerenciais na era da Internet. São 

Paulo: Saraiva, 2004. 

 

OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômicos). Rumo a um 

desenvolvimento sustentável: indicadores ambientais. Tradução Ana Maria S. F. Teles. 

Salvador: Centro de Recursos Ambientais, 2002. Série cadernos de referência ambiental. v. 9. 

ISBN: 85-88595-08-7 

 

OLIVEIRA, Flávia A.M. Globalização: Repensar a História Nacional. In: REZENDE, Paulo-

Edgard A; Dowbor, Ladislau; Ianni, Octavio. Desafios da Globalização. Petrópolis: Vozes, 

1997.  p. 95-101. 

OLIVER, Richard L. Measurement and Evaluation of Satisfaction Processes in Retailing 

Settings.  Journal of Retailing, v. 57, n. 3, 1981, p. 25-48. 

 



628 

 

OSBORNE, David; GAEBLER Ted. Re-inventing Government: How the Entrepreneurial 

Spirit is Transforming the Public Sector. Addison-Wesley, Reading, 1992. 

 

PECI, Alketa; CAVALCANTI, Bianor. Reflexões sobre a autonomia do órgão regulador: 

análise das agências reguladoras estaduais. Revista de Administração Pública. Rio de 

Janeiro 34 (5). P.99 119. Set./out. 2000. 

 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Estado, aparelho de Estado e Sociedade Civil. Lua Nova. 

Revista de Cultura e política. N.36. 1995. 

 

PINHO, José Antônio Gomes de. A Evolução do Estado Moderno. In:________. A Gestão 

Pública: Desafios e Perspectivas. Cadernos da FLEM, nº 1. Salvador: FLEM, 2001. p.27-42. 

 

PINTAUDI, Silvana Maria O templo da mercadoria - estudo sobre os shopping-centers do 

Estado de São Paulo. Tese de Doutoramento. São Paulo: FFLCH/USP, 1989. 

 

PINTO, Marcelo de Rezende; LARA, José Edson. A Pesquisa na Área do Comportamento 

do Consumidor: Uma Análise da Produção Acadêmica Brasileira Entre 1997 e 2006.  Anais 

do 31º ENANPAD - Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Administração, Rio de Janeiro, set.2007.16p. 

 

PACHECO, Regina Silvia.Política de Recursos Humanos para a Reforma Gerencial: 

Realizações do período 1995-2002. Revista do Servidor Público, ano 53 nº 4 (Out-Dez.2002). 

Brasília: ENAP, 2002. p.78-103. 

 

POLANYI, Karl. The great transformation. The political e economical origins of our time.  

Paperback. 1980. 

 

REDÓN, Sergio Moreno. . O Análisis teórico y aproximación  práctica a las relaciones 

entre ciudad y comercio: El caso de la producción, venta y consumo de libros en 

Barcelona.2011. 603f. Tesis Doctoral (Programa de Doctorado de Dinâmicas Urbanas y 

Organización del Território) – Departamento de Geografia Humana, Universidad de 

Barcelona,2011. 

 

Revista Veja (01.abr.1992) 

 

RIVERO, Oswaldo de. O Mito do desenvolvimente. Os países inviáveisno século XXI. 

Petrópolis, Rj: Vozes, 2002.  

 

ROBBINS, Stephen. Comportamento Organizacional. 8ª Ed. Tradução de Christina Ávila 

de Menezes e Revisão de Cristina Bacellar. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e 

Científicos Editora, 1998. 

 

ROCHA, Antônio Sérgio de Carvalho. Comprometimento e Mudança Organizacional: Um 

estudo sobre as relações entre padrões de comprometimento e processos de mudança 

organizacional em uma Instituição Bancária. 1998. 174 f. Dissertação (Mestrado em 

Administração) - Escola de Administração, Universidade Federal da Bahia, Salvador,1998. 

 

ROCHA, Altemar Amaral; QUADROS, Ana Emilia. Atlas Geográfico de Vitória da 

Conquista-Ba. Vitória da Conquista: Ed. Dos Autores, 2015.  



629 

 

 

RODRIGUES, Marcos Figueiredo; OLIVEIRA, Marcos Inoi . Revolução na Gestão de 

Compras do Setor Público: O Sistema de Registro de Preços, o Pregão e o Portal Comprasnet. 

Anais do 26º ENANPAD - Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Administração, set, Salvador – 2002.  

 

ROOK, D.; FISHER, R. Normative influences on impulse buying behavior. Journal of 

Consumer Research, v. 22, n. 3, p. 305-313, dez. 1995. 

 

ROOK, D. The buying impulse. Journal of Consumer Research, v.14, p. 189-199, 1987. 

 

SAHLINS, Marshall. Cultura e razão prática. Rio de Janeiro : Zahar, 1979. 

 

SAMPAIO E STORINO (2007. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto 

Alegre: Artmed, 2004, p. 300-328. (p.512). 

 

SAMPAIO, Angela Maria Marques; STORINO, Gylcilene Ribeiro.  Alguns Aspectos da 

Questão Agrária Brasileira em um Contexto de Globalização da Economia: Anais do 31º 

ENANPAD - Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, 

Rio de Janeiro, set.2007.  16p. (conferir o ano) 

 

SANDALL, Hugo Leonardo Póvoa; OLIVEIRA-CASTRO, Jorge Mendes de Neto. 

Aproximação de Lojas em um Shopping Center: Análise do Comportamento do 

Consumidor e a Influência de Diferenciação de Marca e Localização sobre Taxas de 

Conversão: Anais do 31º ENANPAD - Encontro Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Administração, Rio de Janeiro, set.2007.  16p. 

 

SANTOS, Afonso Henrique Moreira dos. Pronunciamento. VIII CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ENERGIA. Hotel Glória. Rio de Janeiro
 
30 de novembro a 2 de dezembro 

de 1999. 

 

SANTOS, Milton.  Território e  sociedade:  Entrevista  com  Milton  Santos.  São  Paulo:  

Fundação Perseu Abramo, 2000a. 

 

______. Por uma Outra Globalização. Do Pensamento Único à Cosnciência Universal. 6. 

ed. São Paulo: Record, 2001.   

 

______.  A  natureza  do  espaço:  técnica  e  tempo/razão  e  emoção.  São  Paulo: Hucitec, 

1996. 

 

______. Economia espacial. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2003. 

 

______. Manual de Geografia Urbana. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1989.  

 

______.  O  espaço  dividido: os  dois  circuitos  da  economia  urbana  nos países 

subdesenvolvidos. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2008. 

 

SANTOS, Reginaldo Souza et al. Reestruturação Produtiva do Estado Brasileiro na 

Perspectiva do Projeto Neoliberal. Revista de Admnistração Pública – RAP, v. 38, n. 11,  p. 

7-32, jan./fev. 2004.  



630 

 

 

SANTOS, S. A. dos. A ação empreendedora em uma economia globalizada e competitiva. In: 

______. Criando seu próprio negócio: como desenvolver o potencial empreendedor. 

Brasília: Sebrae, 1995. p. 13-28. 

 

SAQUET, M. A. Abordagens e concepções de território e territorialidade. Revista 2007. 

 

SARAVIA, Enrique. Privatizacíon en América Latina: participacíon del sector privado em 

los serviços públicos de agua, gas e eletricidad. Mímeo, 1997. 

 

SCHUMPETER, J. A. O fenômeno fundamental do desenvolvimento econômico. In:______. 

A Teoria do Desenvolvimento Econômico. São Paulo: Abril Cultural, 1982. Coleção Os 

Economistas. 

 

SCHWERINER, Mário Ernesto René. Comportamento do Consumidor:Identificando 

Necejos e Supérfluos. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

SERRA NEGRA, Carlos Alberto e Elizabete Marinho. Manual de trabalhos monográficos 

de graduação, especialização, mestrado e doutorado. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

SEI. Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Evolução Territorial e 

Administrativa do Estado da Bahia: Um Breve histórico (Série estudos e pesquisas), 

Salvador: SEI, 2001. 

 

SEI. Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Base de Dados. 

Disponível em: http://www.sei.ba.gov.br. 

 

SILVA, Bárbara; NENTWIG,  Christine;  SILVA,  Sylvio  Bandeira  de  Mello.  Estudos  

Sobre  Globalização,  Território  e  Bahia.  Salvador: EDUFBA, Mestrado  em  Geografia,  

Departamento de Geografia, 2003. 

 

SLATER, D. Cultura do Consumo e Modernidade. São Paulo: Nobel, 2002.  

 

SOLOMON, M.R. O Comportamento do Consumidor. Porto Alegre: Bookman, 2002.  

 

SOUZA, Éder Júnior  Cruz.  Políticas  territoriais  do  Estado da Bahia:  regionalização  e  

planejamento.  Salvador: Universidade  Federal  da  Bahia,  Instituto  de  Geociências.  

Dissertação (Mestrado em Geografia), 2008. 

 

SOUZA, C.A.; SACCOL, A. Z. Sistemas ERP no Brasil: Teoria e Casos. São Paulo: Atlas, 

2003. 

 

SILVA, César Roberto Leite. Economia e Mercados: introdução à Economia. 8.ed. São 

Paulo: Saraiva, 1990.p.208 

 

SILVA, Vagner Alves. Processo de Territorialização dos Comerci antes do Bairro Brasil: 

Vitória da Conquista – Ba . 2015.101f. Monografia (Graduação em Geografia) Departamento de 

Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 2015 

 

SLATER, D. Cultura do Consumo e Modernidade. São Paulo: Nobel, 2002.  



631 

 

 

SOLOMON, M. R. O Comportamento do Consumidor. Porto Alegre: Bookman, 2002.  

 

SOUZA, Celina.  A Nova Gestão Pública. In:________. A Gestão Pública: Desafios e 

Perspectivas. Cadernos da FLEM, nº 1. Salvador: FLEM, 2001. p.43-68. 

 

STEIL, Andréa Valéria; SANCHES, Elizabeth Navas. Comprometimento Organizacional 

como uma Estratégia de Controle. Anais do 22º Encontro da ANPAD, Foz do Iguaçu, 

set.1998. 

 

STEVENSON, William J. Estatística Aplicada à Administração.Trad. Alfredo Alves de 

Farias. São Paulo: Ed. Harper e Row do Brasil, 1981. 

 

STIGLER, George, J. The citizen and the state. Essays on regulation. Chicago and London. 

University of Chicago Press. 1975. 

 

TANAJURA, Mozart. História de Conquista. Crônica de uma cidade. Vitória da 

Conquista: Brasil Artes Gráficas, 1992. 267 p. 

 

TANAJURA, Moazrt. História de Conquista. Crônica de uma cidade. Vitória da 

Conquista: s/e, 1992. 

 

TAYLOR, Frederick W. Princípios de Administração Científica. São Paulo: ed Atlas, 1970. 

 

TEIXEIRA, M. G. Comprometimento Organizacional: uma análise dos fatores individuais 

numa empresa de prestação de serviços. Anais do 18º Encontro ANPAD, Curitiba.set. 1994. 

 

TOMEI, P. A. A Busca do Comprometimento Organizacional. In: Recursos Humanos: 

Excelência de ideias, prática e ação. 4ª Ed. Rio de Janeiro: ABRH, 1994. (coletânea) 11-14. 

 

VALIM, Ana - Migrações: da perda da terra à exclusão social, Coordenação: Wanderley 

Loconte. São  Paulo: Atual, 1997  (Espaço e Debate). 

 

VEIGA, Artur José Pires. Mapeamento geomorfológico, com uso de sensoriamento remoto e 

SIG como subsídio ao planejamento ambiental. 2001. Dissertação (Mestrado) - Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília, Brasília, 2001. 130 p. 

 

 

VEIGA, Artur José Pires. Sustentabilidade Urbana, Avaliação e Indicadores: Um Estudo de 

Caso Sobre Vitória da Conquista – Ba. 2010.283f. Tese de Doutorado (Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da 

Bahia, 2010. 

 

VELOSO, R. P. S. A valorização dos imóveis da avenida Brumado em Vitória da 

Conquista – 2012, p.44. 

 

WEBER, Max. Theory of Social and Economic Organization. Tradução de A. J. Henderson 

e Talcott Parsons. Nova York: Oxford University Press, 1947. 

 



632 

 

WOO, K. Using Quality Perception to Segment Customers in Service. Marketing 

Intelligence & Planning, p. 418-424, 1998. 

 

WIENER, Y.; VARDI, Y. Relationships Between Organizational Culture and Individual 

Motivation: a conceptual integration. Psychologycal Reports, v. 67, p. 295-306, 1990. 

 

YOUN, S., FABER, R. Impulse buying: its relations to personality traits and cues. Advances 

in Consumer Research, v. 27, p. 179-186, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



633 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



634 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 



635 

 

 
         UESB 

 

APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO FECHADO DOS 

CONSUMIDORES) 

 

APRESENTAÇÃO  

 

Senhor(a) Consumidor(a):  

 

Sou Doutorando pela Universidade de Barcelona – UB na Espanha, professor da FAINOR e FTC, 

Analista Universitário da UESB e professor do Curso de Administração da UNEB - campus de Guanambi-BA, 

orientando do doutor Sergi Martinez-Rigol da Universidade de Barcelona – UB. 

  Este questionário tem como objetivo responder a questionamentos da tese de Doutorado cujo título é: 

MUDANÇAS NO CONSUMO E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR À PARTIR DA 

INTRODUÇÃO DE NOVOS FORMATOS COMERCIAIS  DO VAREJO: UM ESTUDO 

COMPARTATIVO ENTRE O COMÉRCIO TRADICIONAL E SHOPPING CENTER NA CIDADE DE 

VITÓRIA DA CONQUISTA-BAHIA. 

 Agradeço o tempo despendido para responder a esta pesquisa que permitirá contribuir para a melhoria 

na sua satisfação e também no atendimento das lojas do Shopping Conquista Sul e do comércio conquistense, em 

especial do centro da cidade e bairro Brasil, além de fazer um levantamento de informações que permitam 

conhecer perfil socioeconômico dos consumidores Conquistenses e regionais. 

Gostaria de contar com a sua disponibilidade e que você se sinta bastante à vontade para responder 

sinceramente as questões a seguir.  Gostaria de lhe assegurar que, conforme ética de toda pesquisa acadêmica, o 

anonimato mais estrito será respeitado na exploração deste questionário, e, os dados fornecidos serão sigilosos e 

de uso estritamente acadêmico, apresentados globalmente e não individualmente. Peço que responda a todas as 

questões que são de fácil entendimento, mesmo que algumas pareçam semelhantes, pois cada uma tem um 

sentido preciso. Algumas questões são pessoais.  

Torna-se importante ressaltar que não existem respostas “certas” ou “erradas”, sendo importante que 

você seja transparente e contribua com a sua opinião sincera, pois deste questionário poderão surgir melhorias 

futuras para você e sua família. Se, em função de algumas questões, você sentir necessidade de uma conversa ou 

maiores esclarecimentos, estarei à disposição através pelo e-mail: admfernandoleite@gmail.com. 

Desde já, lhe sou muito grato pelo seu tempo e sua ajuda. 

 

Prof. M. Sc. Carlos Fernando Faria Leite. 

Aluno do Programa de Doutorado pela Universidade de Barcelona 

                              Professor/Pesquisador (UESB\UNEB\FAINOR\FTC) 

 

PARTE 1 - PESQUISA SOBRE O PERFIL PESSOAL E SÓCIO-ECONÔMICO DOS 

CONSUMIDORES DO SHOPPING CONQUISTA SUL E COMÉRCIO TRADICIONAL DE V. DA 

CONQUISTA-BA. 

Idade: ____________________anos.  

Sexo: [  ] Masculino   [  ] Feminino   

Cidade onde reside (   ) V. Conquista      (   ) Outras – Qual?__________________________ 

Se residir em V. da Conquista, em qual bairro onde reside?___________________________ 

Estado Civil: [  ] Solteiro(a)     [  ] Casado(a)  [  ]Outros 

Escolaridade:__________________________  
 

Ocupação Principal (atividade remunerada ou não)____________________________ 

Renda Familiar Mensal(aproximadamente)?___________________________________________ 

 

Com que frequência VOCÊ visita os ambientes abaixo com a intenção de consumir produtos ou serviços:  

LOCAL Mensalmente Quinzenal 1x Semana 2x Semana 3x Semana 

Comércio – Centro       

Comércio – B. Brasil      

Shopping Conquista sul      
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Outro, especificar:___________________________________________________________ 

 

PARTE 2 – QUESTÕES INERENTES AO CONSUMO E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Resumidamente, quais os motivos que levam você a consumir no Shopping Conquista Sul? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Fatores Positivos de Consumir no Shopping 

Conquista Sul (resumir a1 ou 2 palavras) 

Fatores Negativos de Consumir no Shopping 

Conquista Sul? (resumir a1 ou 2 palavras) 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

Quais os motivos que levam você a consumir no Comércio Tradicional de Conquista? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Fatores Positivos de Consumir no Comércio 

Tradicional de Conquista. (1ou 2 palavras) 

Fatores Negativos de Consumir no Comércio 

Tradicional de Conquista (1ou 2 palavras) 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

Os produtos referentes a vestuário e calçado que você mais consome são:  

  [  ] produtos populares  [  ]produtos de GRIFFE     [  ]Franquias    [  ]Todos os estilos       

Em sua opinião, quais as maiores VANTAGENS e OPORTUNIADES que você percebe em Consumir no 

comércio Tradicional de Vitória da Conquista? (marque mais de uma alternativa): 

[  ] Tradição do Comércio de Conquista  [  ] Acesso e estacionamento fácil 

[  ] Variedade de produtos/serviços  [  ] Preços baixos        

[  ] Costumo/hábito    [  ] A CDL é forte e atuante 

[  ] Fácil localização                [  ] Bom atendimento 

[  ] Fica próximo da minha casa/trabalho [  ] Tenho vantagens que não encontro no shopping 

[  ] Outras: ____________________________  [  ] O horário é interessante para mim 

 

Em sua opinião, quais as maiores VANTAGENS e OPORTUNIADES que você percebe em Consumir no 

Shopping Conquista sul? (ATENÇÃO - marque mais de uma alternativa): 

[  ] Comodidade     [  ] Acesso fácil e boa localização 

[  ] Variedade de produtos/serviços   [  ] O shopping me traz status    

[  ] Preços acessíveis     [  ] Estacionamento 

[  ] Ambiente Climatizado     [  ] além de lojas, possui cinemas e praça de alimentação.  

[  ] Encontro tudo em um só lugar    [  ] Visito o Shopping porque me divirto e me dá prazer  

[  ] O horário é interessante para mim      [  ] Encontro franquias e produtos que não tem no comércio 

[  ] Poder fazer compras nos FDS   [  ] Porque vejo e sou visto em um ambiente de encontros 

[  ] Consumir símbolos invés de produtos 

[  ] Outras (enumerar): ________________________________ 

 

PARTE 3 – CONHECENDO O COMPORTAMENTO CONSUMIDOR 

 A seguir você encontrará uma série de sentenças para que você avalie o seu nível de satisfação com as 

lojas que compõem o comércio tradicional de Vitória da Conquista (neste caso específico, as lojas do Centro da 

cidade e Bairro Brasil) e o Shopping Conquista Sul. Assim, Atribua uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) nos atributos 

de satisfação do consumidor, quanto aos três espaços. 

 

Itens Shopping 

Conquista 

Sul 

Centro da 

Cidade 

Bairro 

Brasil 

Estou satisfeito com o atendimento prestado pelos vendedores e demais 

atendentes. O Atendimento é diferenciado e personalizado.  

   

O ambiente interno das lojas é muito agradável     

Entre as cidades que já frequentei, estas lojas e espaços estão entre os 

melhores. Prefiro este ambiente (coloque 10 no que escolher)  que os 

outros (colocar nota 5 no segundo) e 0 (zero) no terceiro. 

   

Houve mudança em meus hábitos no consumo após conhecer este 

ambiente. Prefiro este ambiente (coloque 10 no que escolher)  que os 

outros (colocar nota 5 no segundo) e 0 (zero)  no terceiro lugar. 
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Neste ambiente eu encontro restaurantes, lanchonetes e entretenimento.    

Gosto de consumir em ambientes em que eu encontre de tudo em um só 

lugar 

   

Este ambiente me trás status e prestigio    

Devido ao fato de estarem abertos aos finas de semana e feriados.     

A climatização e iluminação atendem plenamente às minhas expectativas    

Prefiro consumir neste ambiente devido às promoções realizadas pelas 

lojas  

   

Consumir neste ambiente me trás segurança contra assaltos, roubos e 

furtos.  

   

Neste ambiente eu não encontro pedintes e nem mendigos.     

Os banheiros deste ambiente são limpos e higienizados. Não faltam 

materiais nem produtos de limpeza para os usuários 

   

O estacionamento amplo e de fácil acesso    

O ambiente das lojas é adequado para as compras e circulação, o que me 

trás comodidade.  

   

O ambiente das lojas bem adaptado para a acessibilidade e contém 

segurança contra acidentes bem como segurança para os deficientes 

físicos 

   

Os dias e horários de funcionamento das lojas são adequados para minha 

necessidade e oportunidade de comprar 

   

Prefiro consumir em ambientes que sejam mais perto da minha 

casa/trabalho 

   

Eu julgo que os meus valores são muito similares aos valores do de onde 

eu compro. Por isso, me identifico sou leal aos lugares onde consumo. 

   

Faço compras em todos os ambientes: Bairro Brasil, Centro da cidade e 

Shopping Conquista Sul. Não vejo diferenças entre estes lugares.  

   

No geral, as minhas necessidades como consumidor neste ambiente são 

plenamente atendidas.  

   

Gosto de consumir em locais que transitando nas imediações eu  encontro 

os meus amigos e colegas: prefiro ambientes que me proporcione 

construir novas amizades  

   

A mídia em geral (TV, rádio, internet e outros) interfere em minhas 

escolhas quanto ao local de consumo. Assim, consumo nas lojas que 

investem em propaganda. 

   

Estou sempre informado sobre as promoções realizadas pelas das lojas. 

Prefiro comprar em épocas de promoções. 

   

No ambiente interno das lojas existem cadeiras, bancos e estofados para 

que eu sente enquanto aguardo minha companhia fazer as compras ou 

olhar os produtos.  

   

Os preços dos produtos são mais atrativos e baratos    

Prefiro consumir por questões culturais e me sentir bem. Um lugar em 

que me identifico. 

   

 A seguir você encontrará algumas frases para avaliar algumas das suas preferências. Responda-as 

utilizando os códigos: CM - Concordo Muito  C -Concordo   I – Nem Concordo nem Discordo   D - 

Discordo   DM - Discordo Muito 

Os produtos mais consumidos no shopping são vestuários e calçados.  

O fato de o Shopping possuir bancos, agências lotéricas e outros serviços me atraem para consumir 

nas lojas. 

 

O fato de o Shopping possuir praças de alimentação e entretenimento (cinemas, parque infantil) me 

atraem para consumir nas lojas. 

 

O fato de o Shopping possuir estacionamento, climatização e segurança me atraem para consumir 

produtos diversos nas lojas?  

 

Não gosto de frequentar o shopping porque as pessoas que ali frequentam são metidas, exibidas e 

discriminam os menos favorecidos. 
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         UESB 

APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO PARA OS 

EMPRESÁRIOS) 

 

APRESENTAÇÃO  

 

Senhor (a) Empresário (a):  

 

Sou Doutorando pela Universidade de Barcelona – UB, orientando do doutor Sergi Martinez-Rigol 

na Espanha, professor da Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR e da Faculdade de Tecnologia e 

Ciências – FTC, Analista Universitário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, professor do 

Curso de Administração da Universidade do Estado da Bahia - UNEB - campus de Guanambi-Ba da 

Universidade de Barcelona – UB. 

Este questionário tem como objetivo responder a questionamentos da tese de Doutorado cujo título é: 

MUDANÇAS NO CONSUMO E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR A PARTIR DA 

INTRODUÇÃO DE NOVOS FORMATOS COMERCIAIS NO VAREJO: UM ESTUDO 

COMPARTATIVO ENTRE O COMÉRCIO TRADICIONAL VERSUS SHOPPING CENTER NA 

CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BAHIA-BRASIL. 
  Agradeço o tempo despendido para responder a esta pesquisa que permitirá contribuir para o melhor 

desempenho das empresas do comércio conquistense, especialmente do Shopping Conquista Sul e mercado 

tradicional (centro da cidade/bairro Brasil). Adicionalmente a isso, pretendo conhecer o consumo e o 

comportamento do consumidor em V. Conquista e região, seus graus de (in)satisfação e suas causas, bem como 

os modelos ideais de comércio, conhecer os valores percebidos entre os comerciantes e os consumidores quanto 

à conformidade e desconformidade com os produtos e serviços ofertados, atributos estimulantes e inibidores do 

consumo, dentre outros e, por fim, fazer um levantamento de informações atualizadas que permitam conhecer 

perfil socioeconômico dos empreendedores e consumidores Conquistenses. 

Gostaria de contar com a sua disponibilidade e de que você se sinta bastante à vontade para responder 

sinceramente as questões a seguir. Este questionário é composto de três partes de fácil entendimento, sendo que 

cada parte é precedida de instrução específica, que deverá ser lida com atenção antes de começar a responder.  

  Gostaria de lhe assegurar que, conforme ética de toda pesquisa acadêmica, o anonimato mais estrito será 

respeitado na exploração deste questionário, e, os dados fornecidos serão sigilosos e de uso estritamente 

acadêmico, apresentados globalmente e não individualmente. Peço que responda a todas as questões que são de 

fácil entendimento, mesmo que algumas pareçam semelhantes, pois cada uma tem um sentido preciso. Algumas 

questões são pessoais. Responda o mais sinceramente possível. Como forma de agradecimento, parceria e apoio 

a mim prestados, os resultados serão lhes fornecidos posteriormente, caso lhe interesse. Ademais, caso o(a) 

senhor(a) desejar, poderá sugerir (acrescentar ou retirar) novas questões de interesse da CDL e Shopping. 

Torna-se importante ressaltar que não existem respostas “certas” ou “erradas”, sendo importante que 

você seja transparente e contribua com a sua opinião sincera. Se, em função de algumas questões, você sentir 

necessidade de uma conversa ou maiores esclarecimentos, estarei à disposição através do celular (77)98838-

4038 - OI ou (77)99174-2769 - TIM ou e-mail: admfernandoleite@gmail.com. 

Suas respostas são muito valiosas, visto que os resultados poderão - após diagnóstico e estudo - 

subsidiar uma proposta de revitalização do comércio conquistense nos formatos tradicional e de shopping 

Center. Desde já, lhe sou muito grato pelo seu tempo e sua ajuda. 

Afetuosamente, 

 

Prof. M.Sc. Carlos Fernando Faria Leite 

Aluno do Programa de Doutorado pela Universidade de Barcelona 

Professor/Pesquisador (UESB\UNEB\FAINOR\FTC) 
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PARTE 1 - PESQUISA SOBRE DADOS PESSOAIS e FUNCIONAIS:  

O PERFIL DOS EMPREENDEDORES CONQUISTENSES 

 

Idade do proprietário ou sócio majoritário: ____________________anos. 

Sexo: [  ] Masculino   [  ] Feminino   

Naturalidade:__________________________ 

Estado Civil: [  ] Solteiro(a)     [  ] Casado(a)  [  ]Outros 

Escolaridade:__________________________ 

[  ] 1º Grau Incompleto   

[  ] 1º Grau Completo    [  ] 3º Grau Incompleto 

[  ] 2º Grau Incompleto    [  ] 3º Grau Completo 

[  ] 2º Grau Completo                      [  ] Pós-Graduação – [  ] especialista   [  ]Mestre   [  ]Doutor 

 

Local e Bairro do(s) empreendimento(s): _______________________________________________ 

      Tipo de Propriedade: [  ] Empresa Individual  [  ] LTDA [  ] S.A                 

Qual o nº de funcionários da empresa: _______________________________________ 

Porte da Empresa:[  ] ME-Micro Empresa  [  ]EPP- Empresa de Pequeno Porte   

 [  ]ME- Médio Porte        [  ]GE- Grande Porte 

 

PARTE 2 - PESQUISA DOS FATORES DE SUCESSO E FRACASSO NAS EMPRESAS 

CONQUISTENSES 

Em sua opinião, quais as maiores VANTAGENS e OPORTUNIADES que você percebe em Consumir no 

Comércio de Vitoria da Conquista: (marque mais de uma alternativa): 

 

[   ] Tradição do Comércio de Conquista   [  ] Acesso e estacionamento fácil 

[   ] Variedade de produtos/serviços                [  ] Preços baixos     

[   ] Costumo/hábito dos consumidores                [  ] A CDL é forte e atuante 

[   ] Bom atendimento                                                        [  ] Elevado apoio governamental  

[   ] Localização geográfica privilegiada de Conquista     [  ] O horário de funcionamento 

[   ] Elevada capacidade de consumo dos conquistenses e demais visitantes 

[   ] O poder aquisitivo das pessoas que por aqui transitam  é alto 

[   ] Baixa inadimplência  

[   ]Por aqui transitam  muitos consumidores de outras cidades quem vem realizar compras aqui 

[   ] Encontro franquias e produtos que não tem  em outras cidades  

[   ] Outras: ____________________________   

 

 

Abaixo você encontrará algumas questões a respeito da sua percepção de como os consumidores pensam e 

avaliam o Shopping Conquista Sul e Comércio tradicional. Marque a questão mais próxima do lado 

esquerdo com um “X” Shopping se acreditar que a resposta esta mais propensa ao shopping ou do lado 

direito “Y”,  caso seja mais tendencioso para lojas do comercio tradicional. As respostas mais ao centro 

são dividas entre os dois. Assim, responda aos próximos itens usando os seguintes códigos: 

expressão X expressão YA B C D E F

extremamente X

bastante  X

levemente X

extremamente Y

bastante Y

levemente Y   
 

Boa qualidade no atendimento prestado pelos vendedores e demais colaboradores 

Shopping (X) A B C D E F (y)Bairro Brasil e Centro 

 

Ambiente Climatizado e cômodo para se consumir 

Shopping (X) A B C D E F (y)Bairro Brasil e Centro 

 

Estacionamento Fácil e seguro 

Shopping(X) A B C D E F (y)Bairro Brasil e Centro 

 

Melhores preços praticados no mercado 

Shopping(X) A B C D E F (y)Bairro Brasil e Centro 
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O consumidor se identifica mais devido aos hábitos, costumes e cultura 

Shopping(X) A B C D E F (y)Bairro Brasil e Centro 

 

Maior segurança quanto a roubos e furtos 

Shopping(X) A B C D E F (y)Bairro Brasil e Centro 

 

Possui melhores horários e dias para se consumir.Horário mais adequado a minha necessidade. 

Shopping(X) A B C D E F (y)Bairro Brasil e Centro 

 

Melhor localização para o consumo 

Shopping(X) A B C D E F (y)Bairro Brasil e Centro 

 

Limpeza, acesso e qualidade dos banheiros 

Shopping(X) A B C D E F (y)Bairro Brasil e Centro 

 

Valor agregado em fazer compras (encontrar de tudo e várias coisas em um só lugar) 

Shopping(X) A B C D E F (y)Bairro Brasil e Centro 

 

 

Em sua opinião, quais os motivos que levam o consumidor a consumir no Shopping Conquista Sul?(pode 

reduzir suas respostas a poucas palavras). 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Fatores Positivos de Consumir no Shopping 

Conquista Sul? 

Fatores Negativos de Consumir no Shopping 

Conquista Sul? 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

 

Quais os motivos que levam o consumidor a consumir no Comércio Tradicional de Conquista- 

Localização – Centro da cidade? 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Fatores Positivos de Consumir no Centro da cidade. Fatores Negativos de Consumir no Centro da cidade. 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

 

Quais os motivos que levam o consumidor a consumir no Comércio Tradicional de Conquista-Bairro 

Brasil? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Fatores Positivos de Consumir no Bairro Brasil? Fatores Negativos de Consumir no Bairro Brasil? 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

 

ATRIBUA UMA NOTA DE 0 (zero) a 10 (dez) dos atributos de COMO O CONSUMIDOR SE SENTE 

SATISFEITO em consumir nos três espaços geográficos: Shopping Conquista Sul, lojas do centro da cidade e 

Bairro Brasil. Se trata de uma percepção sua a respeito da avaliação que seus clientes fazem destes ambientes 

comerciais. 

 

Itens Shopping 

Conquista 

Sul 

Centro da 

Cidade 

Bairro 

Brasil 

Atendimento prestado pelos vendedores e demais funcionários    

O ambiente interno das lojas    

Estacionamento amplo e de fácil acesso    

Limpeza e comodidade dos banheiros     
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O ambiente adequado, iluminado, arejado e climatizado.     

Acessibilidade para deficientes físicos    

Segurança contra roubos e assaltos    

Quanto à qualidade do atendimento prestada pelos vendedores das lojas     

Funcionamento: dias e horários de abertura e fechamento     

Bons preços e condições de pagamentos    

No ambiente interno das lojas existem cadeiras, bancos e estofados para que 

eu sente enquanto aguardo minha companhia fazer as compras ou olhar os 

produtos. 

   

Status e Bem estar    

Não gosto de frequentar o shopping porque as pessoas que ali frequentam 

são metidas e discriminam a gente. 

   

Encontro com os amigos e colegas: é um ambiente de se construir novas 

amizades  

   

Consigo encontrar de tudo em um só lugar    

No geral, qual nota de (0)zero a dez(10) eu dou para os três espaços quanto a 

minha satisfação? 

   

Sugerir outras questões. 

 

 

MUITÍSSIMO OBRIGADO!!!   PROF. FERNANDO LEITE 

PARTE 3 – QUESTÕES ABERTAS (OPCIONAL) 

 

Por favor, fale-me resumidamente da sua história: Família, trabalho, profissão, carreira e etc. 

 

Porque os consumidores do sudoeste da Bahia preferem consumir em Vitória da Conquista? 

 

Você acredita que as pessoas preferem consumir no Shopping Conquista Sul ou no  

Comércio Tradicional Conquista? Ou em ambos os lugares? Justifique a sua resposta. 

 

Se atribuirmos as notas de 0 (zero) a 10 (dez) no concernente a satisfação dos consumidores em geral, em sua 

opinião, como seria a grau de contentamento do consumidor em relação ao:  

Shopping Conquista Sul__________________________ 

Comércio do bairro Brasil_________________________ 

Comércio do Centro da cidade______________________________ 

Em sua opinião, com a implantação do Shopping Conquista Sul, houve impactos no Comércio dito tradicional do 

Centro da cidade e bairro Brasil? Quais impactos aconteceram? 

Sua opinião tem como base sua percepção ou dados e informações? 

 

Estes impactos foram mais acentuados no primeiro ano? Nos primeiros dois anos? Não houve impacto? Ou 

permanecem até hoje? Justifique sua resposta. 

 

Em sua opinião, houve mudança de hábitos no consumo por parte dos consumidores após a implantação do 

Shopping?  

 

O Shopping é uma nova tendência que se perdurará? Ou é modismo? Qual a sua avaliação sobre a instalação do 

shopping Boulevard? Como você acha que será o consumo neste shopping? Impactará nas lojas existentes 

Shopping Conquista Sul e no Comércio tradicional da cidade? 

 

Em sua opinião, quais as vantagens de se ter um ponto comercial no Shopping? E quais as vantagens de se ter 

um ponto nas lojas a céu aberto? 

 

O comportamento do consumidor tem mudado nos últimos anos?  De que forma e por que mudou? 

 

Em sua opinião, a localização do empreendimento ou mesmo bairro de residência do consumidor interfere no 

momento da compra? Você acredita que o consumidor prefere – prioritariamente - consumir no bairro em que 

reside, caso encontre o que precisa?  

 

Em sua opinião, no pensamento do consumidor conquistense, o que mais impacta no momento de decidir pela 

compra? 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA DIRETORES E PRESIDENTES 

DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS-CDL SUPERINTENDENTE E DIRETORES 

SHOPPING CONQUISTA SUL 

 

APRESENTAÇÃO  

 

 

Senhor (a): 

 

 

Sou Doutorando pela Universidade de Barcelona – UB na Espanha, professor do Curso de 

Administração da Universidade do Estado da Bahia - UNEB - campus de Guanambi-Ba, professor do curso de 

Administração da Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR e Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC 

e orientando do doutor Sergi Martinez-Rigol da Universidade de Barcelona – UB. 

Este questionário tem como objetivo responder os objetivos da tese de Doutorado cujo título é: 

MUDANÇAS NO CONSUMO E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR A PARTIR DA 

INTRODUÇÃO DE NOVOS FORMATOS COMERCIAIS DO VAREJO: UM ESTUDO 

COMPARTATIVO ENTRE O COMÉRCIO TRADICIONAL E SHOPPING CENTER NA CIDADE DE 

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. 
  Agradeço o tempo despendido para responder a esta pesquisa que permitirá contribuir para o melhor 

desempenho das empresas do comércio conquistense, especialmente do Shopping Conquista Sul e mercado 

tradicional (centro da cidade/bairro Brasil). Adicionalmente a isso, pretendo conhecer o consumo e o 

comportamento do consumidor em V. Conquista e região, seus graus de (in)satisfação e suas causas, bem como 

os modelos ideais de comércio, conhecer os valores percebidos entre os comerciantes e os consumidores quanto 

à conformidade e desconformidade com os produtos e serviços ofertados, atributos estimulantes e inibidores do 

consumo, dentre outros e, por fim, fazer um levantamento de informações atualizadas que permitam conhecer 

perfil socioeconômico dos empreendedores e consumidores Conquistenses. 

Gostaria de contar com a sua disponibilidade e de que você se sinta bastante à vontade para responder 

sinceramente as questões a seguir.  

  Peço que responda a todas as questões que são de fácil entendimento, mesmo que algumas pareçam 

semelhantes, pois cada uma tem um sentido preciso. Algumas questões são pessoais. Responda o mais 

sinceramente possível. Como forma de agradecimento, parceria e apoio a mim prestados, os resultados serão lhes 

fornecidos posteriormente, caso lhe interesse. Ademais, caso o(a) senhor(a) desejar, poderá sugerir (acrescentar 

ou retirar) novas questões de interesse da CDL e Shopping. 

Torna-se importante ressaltar que não existem respostas “certas” ou “erradas”, sendo importante que 

você seja transparente e contribua com a sua opinião sincera. Se, em função de algumas questões, você sentir 

necessidade de uma conversa ou maiores esclarecimentos, estarei à disposição através do celular (77)98838-

4038 - OI ou (77)99174-2769 - TIM ou e-mail: admfernandoleite@gmail.com. 

Suas respostas são muito valiosas, visto que os resultados poderão - após diagnóstico e estudo - 

subsidiar uma proposta de revitalização do comércio conquistense nos formatos tradicional e de shopping 

Center. Desde já, lhe sou muito grato pelo seu tempo e sua ajuda. 

Afetuosamente, 

 

Prof. M. Sc. Carlos Fernando Faria Leite. 

Aluno do Programa de Doutorado pela Universidade de Barcelona 

Professor/Pesquisador (UESB\UNEB\FAINOR\FTC) 

 

 

Esta entrevista terá maior produtividade e agilidade se acontecer pessoalmente, visto que a proposta seria gravar 

nossa conversa para posteriormente transcrever para a tese, mas, esta escolha e sua. O tempo gasto na Entrevista 

é em média 30 a 45 minutos. Fica a sugestão. 
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Antes que sejam feitas as analises, o(a) senhor(a) terá acesso  às respostas para autorizar a inclusão. 

 

 

 

PARTE 1 – QUESTÕES ABERTAS SOBRE O SHOPPING CONQUISTA SUL E O COMÉRCIO 

TRADICIONAL CONQUISTA.   

 

Por favor, fale-me um brevemente da sua história: origem, Família, trabalho, profissão, carreira e etc. 

 

Por que as pessoas residentes em outras cidades preferem consumir produtos e serviços em Vitória da 

Conquista? 

 

Você acredita que as pessoas preferem consumir no Comércio Tradicional Conquista ou no Shopping Conquista 

Sul? Ou em ambos os lugares? Justifique a sua resposta. 

 

Se atribuirmos as notas de 0 (zero) a 10 (dez) no concernente à satisfação dos consumidores em geral, em sua 

opinião, como seria a grau de contentamento do consumidor em relação ao:  

Shopping Conquista Sul__________________________ 

Comércio do bairro Brasil_________________________ 

Comércio do Centro da cidade_____________________ 

 

Em sua opinião, com a implantação do Shopping Conquista Sul, houve impactos no Comércio dito tradicional do 

Centro da cidade e bairro Brasil? Quais impactos aconteceram? 

Sua opinião tem como base sua percepção ou dados e informações? Por favor, justifique. 

 

Estes impactos foram mais acentuados no primeiro ano? Nos primeiros dois anos? Não houve impactos? Ou 

permanecem até hoje? Justifique sua resposta. 

 

Em sua opinião, houve mudança de hábitos no consumo por parte dos consumidores após a implantação do 

Shopping? Depende da faixa etária? Da classe social ou nível de renda? 

 

O Shopping é uma nova tendência que se perdurará? Ou é modismo? Qual a sua avaliação sobre a instalação do 

shopping Boulevard? Como você acha que será o consumo neste shopping? Impactará nas lojas existentes 

Shopping Conquista Sul e no Comércio tradicional da cidade? 

 

Em sua opinião, quais as vantagens de se ter um ponto comercial no Shopping? E quais as vantagens de se ter 

um ponto nas lojas a céu aberto? 

 

Em sua opinião, O comportamento do consumidor tem mudado nos últimos anos?  De que forma e por que 

mudou? 

 

Em sua opinião, a localização do empreendimento ou mesmo bairro de residência do consumidor interfere no 

momento da compra? Você acredita que o consumidor prefere - prioritariamente - consumir no bairro em que 

reside, caso encontre o que precisa?  

 

Em sua opinião, no pensamento do consumidor conquistense, o que mais impacta no momento de decidir pela 

compra? 

 

Em sua opinião, no pensamento do consumidor de outras cidades, o que mais impacta no momento de decidir 

pela compra? 

 

Quais os motivos que levam o consumidor a consumir no Comércio Tradicional de Conquista- 

Localização – Centro da cidade? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Fatores Positivos de Consumir no Comércio 

Tradicional de Conquista- Centro da cidade? 

Fatores Negativos de Consumir no Comércio 

Tradicional de Conquista- Centro da cidade? 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 
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Quais os motivos que levam o consumidor a consumir no Comércio Tradicional de Conquista-Bairro 

Brasil? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Fatores Positivos de Consumir no Comércio 

Tradicional de Conquista(Bairro Brasil)? 

Fatores Negativos de Consumir no Comércio 

Tradicional de Conquista. (Bairro Brasil)? 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

 

Em sua opinião, quais os motivos que levam o consumidor a consumir no Shopping Conquista Sul? 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Fatores Positivos de Consumir no Shopping 

Conquista Sul? 

Fatores Negativos de Consumir no Shopping 

Conquista Sul? 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

 

Em sua opinião, quais as variáveis abaixo, de acordo o perfil do consumidor, mais impactam no consumo e 

também na escolha do local considerando os ambientes:  shopping Conquista Sul, Comércio do bairro Brasil e 

comércio do Centro da cidade. 

(  ) Renda. De que forma? 

(  ) Classe social. De que forma? 

(  ) Cidade (outras alem de V. Conquista). De que forma? 

(  ) Bairro onde o consumidor reside. De que forma? 

(  ) Escolaridade. De que forma? 

(  ) Idade. De que forma? 

(  ) Sexo. De que forma? 

 

Você acredita que a mídia em geral (TV, rádio, internet e outros) interfere nas escolhas dos consumidores quanto 

ao local de consumo? (por exemplo, shopping Conquista Sul, Comércio do bairro Brasil e comércio do Centro da 

cidade). 

 

PARTE 2 - QUESTÕES ESPECÍFICAS (OPCIONAL): 

 

Mercado Tradicional (DIRETORES DA CDL) 

O que as lojas do mercado tradicional tem feito para inovar e fazer frente aos novos formatos do varejo (por 

exemplo, o shopping)? 

 

Variáveis como estacionamento, segurança, banheiros impactam na escolha do local da compra (considerando 

comercio tradicional e shopping?). 

 

O fato de no comércio tradicional (a céu aberto) existir casas lotéricas, terminal de ônibus, bancos e demais 

empresas de serviços impactam positivamente no momento de consumir, tal como no ambiente do shopping?  

 

Comente algo importante a respeito do consumo que não foi t trato nesta entrevista. 

 

Shopping (STAFF) 

Quais os produtos ou serviços mais consumidos no shopping? Geralmente o consumidor se desloca ao shopping 

para consumir produtos ou símbolos? Ou ambos? 

O fato de o Shopping possuir bancos, agências lotéricas e outros serviços são maiores atrativos para consumir 

produtos e serviços? 

O fato de o Shopping possuir praças de alimentação e entretenimento (cinemas, parque infantil) são maiores 

atrativos para consumir produtos diversos?  

O fato de o Shopping possuir estacionamento, climatização e segurança são maiores atrativos consumir produtos 

diversos? 

Comente algo importante a respeito do consumo que não foi t trato nesta entrevista. 
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PARTE 3 - QUESTÕES FECHADAS 

 

FATORES DE SUCESSO E FRACASSO NAS EMPRESAS CONQUISTENSES 

Em sua opinião, quais as maiores VANTAGENS e OPORTUNIADES que você percebe em Consumir no 

Comercio de Vitoria da Conquista: ( marque mais de uma alternativa): 

 

[   ] Tradição do Comércio de Conquista   [  ] Acesso e estacionamento fácil 

[   ] Variedade de produtos/serviços                [  ] Preços baixos     

[   ] Costumo/hábito dos consumidores                [  ] A CDL é forte e atuante 

[   ] Bom atendimento                                                        [  ] Elevado apoio governamental 

[   ] Localização geográfica privilegiada de Conquista     [  ] O horário de funcionamento 

[   ] Elevada capacidade de consumo dos conquistenses e demais visitantes 

[   ] O poder aquisitivo das pessoas que por aqui transitam  é alto 

[   ] Baixa inadimplência  

[   ] Por aqui transitam  muitos consumidores de outras cidades quem vem realizar compras aqui 

[   ] Encontro franquias e produtos que não tem  em outras cidades  

[   ] Outras: ____________________________   

 

 

ATRIBUA UMA NOTA DE 0 (zero) a 10 (dez) dos atributos de COMO O CONSUMIDOR SE SENTE 

SATISFEITO em consumir nos três espaços geográficos: Shopping Conquista Sul, lojas do centro da cidade e 

Bairro Brasil. Se trata de uma percepção sua a respeito da avaliação que seus clientes fazem destes ambientes 

comerciais. 

 

Itens Shopping 

Conquista 

Sul 

Centro da 

Cidade 

Bairro 

Brasil 

Estou satisfeito com o atendimento prestado pelos vendedores e demais 

atendentes. O Atendimento é diferenciado e personalizado.  

   

O ambiente interno das lojas é muito agradável     

Entre as cidades que já frequentei, estas lojas e espaços estão entre os 

melhores. Prefiro este ambiente (coloque 10 no que escolher)  que os 

outros (colocar nota 5 no segundo) e 0(zero) no terceiro. 

   

Houve mudança em meus hábitos no consumo após conhecer este 

ambiente. Prefiro este ambiente (coloque 10 no que escolher)  que os 

outros (colocar nota 5 no segundo) e 0(zero) no terceiro.  

   

Neste ambiente eu encontro restaurantes, lanchonetes e entretenimento.    

Gosto de consumir em ambientes em que eu encontre de tudo em um só 

lugar 

   

Este ambiente me trás status e prestigio. Consumo símbolos.    

Prefiro consumir neste ambiente devido ao fato de estarem abertos aos 

finais de semana e feriados.  

   

A climatização e iluminação atendem plenamente às minhas expectativas    

Prefiro consumir neste ambiente devido às promoções realizadas pelas 

lojas  

   

Consumir neste ambiente me trás segurança contra assaltos, roubos e 

furtos.  

   

Neste ambiente eu não encontro pedintes e nem mendigos.     

Os banheiros deste ambiente são limpos e higienizados. Não faltam 

materiais nem produtos de limpeza para os usuários 

   

O estacionamento amplo e de fácil acesso    

O ambiente das lojas é adequado para as compras e circulação, o que me 

trás comodidade.  

   

O ambiente das lojas bem adaptado para a acessibilidade e contém 

segurança contra acidentes bem como segurança para os deficientes 

físicos 
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Os dias e horários de funcionamento das lojas são adequados para minha 

necessidade e oportunidade de comprar 

   

Prefiro consumir em ambientes que sejam mais perto da minha 

casa/trabalho 

   

Eu julgo que os meus valores são muito similares aos valores do de onde 

eu compro. Por isso, me identifico sou leal aos lugares onde consumo. 

   

Faço compras em todos os ambientes: Bairro Brasil, Centro da cidade e 

Shopping Conquista Sul. Não vejo diferenças entre estes lugares. 

   

No geral, as minhas necessidades como consumidor neste ambiente são 

plenamente atendidas.  

   

Gosto de consumir em locais que transitando nas imediações eu encontro 

os meus amigos e colegas: prefiro ambientes que me proporcione 

construir novas amizades  

   

A mídia em geral (TV, rádio, internet e outros) interfere em minhas 

escolhas quanto ao local de consumo. Assim, consumo nas lojas que 

investem em propaganda. 

   

Estou sempre informado sobre as promoções realizadas pelas lojas. 

Prefiro comprar em épocas de promoções. 

   

No ambiente interno das lojas existem cadeiras, bancos e estofados para 

que eu sente enquanto aguardo minha companhia fazer as compras ou 

olhar os produtos.  

   

Os preços dos produtos são mais atrativos e baratos    

Prefiro consumir por questões culturais e me sentir bem. Um lugar em 

que me identifico. 

   

 

 

 

 

ATENCIOSAMENTE, 

 

PROF. M. SC CARLOS FERNANDO FARIA LEITE. 

Doutorando em Geografia pela UB. 
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APÊNDICE D – RESTOSTAS NA ÍNTEGRA DOS DIRIGENTES ENTREVISTADOS DA 

CDL, PROFESSOR/HISTORIADOR E DO SHOPPING CONQUISTA SUL 

 

 

 Conforme consta na introdução, metodologia e no capítulo quatro intitulado: Novos e 

Tradicionais Formatos e Espaços do Consumo, o pesquisador do presente estudo em diálogos 

com professores, pesquisadores e empresários e também alicerçado na literatura pertinente, 

decidiu fazer um recorte entre os Dirigentes e Superintendentes de Associações e do 

Shopping, através de uma amostra sistemática, pela qual se adotou por entrevistar - 

estrategicamente - o alto escalão da CDL e também os dirigentes superiores do Shopping 

Conquista Sul. Assim, buscou-se entrevistar 100% dos ocupantes de cargos, entretanto por 

questões de tempo e agenda dos entrevistados e outras questões de força maior, nem todos se 

dispuseram a serem entrevistados. Dito isso, o conselho superior da CDL é composto por um 

presidente, um vice-presidente e três diretores. Deste total, foram entrevistados o presidente 

do conselho superior (Daniel Soares Neto – Silva Calçados) e um dos diretores (José Falcão 

de Sousa – Falcão Calçados).  

O vice-presidente (Manuel Elpídio Ribeiro – O Conquistão) optou por responder ao 

questionário designado aos empresários. No concernente à diretoria administrativa para 

2015/2016 (portanto atual gestão) composta por um presidente, três vice-presidentes e onze 

diretores, a amostra efetiva obtida foi: A presidente da CDL (Claudia Dutra Melo Pereira- 

proprietária da loja Plataforma) e os diretores de Recursos Humanos (Paulo Almeida Nunes) e 

do SPC/CECOB (Marcus Alberto de Oliveira-Também ex-presidente da CDL por duas 

gestões). Já no concernente ao Shopping Conquista Sul, foram entrevistados: O 

Superintendente Geral do Shopping (cargo de maior escalão) César Zolin; a ex presidente e ex 

vice-presidente da associação de lojistas do Shopping,  Martha Pinthmel; a Gerente de 

Marketing, Mara Andrade Santos e um atual representante (informal) dos lojistas do 

Shopping, Fabio Oliveira Campos. Além destes, foram entrevistados o professor, historiador e 

escritor Durval de Lemos Menezes e Analice Vieira, Assessora de Comunicação da CDL, 

conforme quadro logo abaixo que descreve o perfil dos respondentes.  

Assim, as entrevistas estão apresentadas em cinco partes e contém 40 páginas como 

um todo.Todas estas respostas foram obtidas após a gravação das conversas em um 

instrumento próprio e depois transcritas em forma de texto. Nesta primeira parte, apresenta-se 
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o perfil do entrevistado, contanto a sua trajetória pessoal e profissional que se encontra em 

ordem alfabética. Na segunda parte são descritas as respostas obtidas pelas questões abertas e 

estruturadas sobre o shopping conquista sul e o comércio tradicional, conforme roteiro pré-

definido na pesquisa.  A terceira parte contém as respostas das questões específicas sobre o 

comércio tradicional e sobre o shopping Conquista Sul. Aqui, somente o grupo dos dirigentes 

da CDL preencheram as questões sobre o comércio tradicional e somente o grupo que 

administra o Shopping Conquista Sul respondeu as questões específicas sobre o shopping. A 

quarta parte contém as as respostas objetivas das questões fechadas e, por fim, na parte cinco 

constam as perguntas e respostas improvisadas, que surgiram durante as entrevistas.  

 

PARTE 1 - Perfil dos Diretores, Presidentes e Superintendentes entrevistados da Câmara de Dirigentes 

Logistas – CDL e Shopping Center em Vitória da Conquista e professores/Historiadores/Escritores. 

ENTREVISTADO PERFIL DO ENTREVISTADO   

ANALICE VIEIRA 

Assessora de 

comunicação da CDL 

Graduada em Comunicação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ocuapa o 

cargo de Assessora de comunicação da câmara de dirigentes lojistas de Vitória da Conquista-

Ba há alguns anos. 

CÉSAR ZOLIN 

(Superintendente do 

Shopping Conquista 

Sul) 

Duas Entrevistas em 

Julho/2016 

Natural do Rio Grande do Sul. Administrador de Empresas; Pós-Graduado em Administração 

pela UFBA; Superintendente do Shopping Conquista Sul desde o seu início. Superintendente 

de seis shopping’s; Proprietário da Ciclo Empreendimentos Turísticos e Imobiliários Ltda 

com administração da Zolim Planejamento e Administração em Varejo. Iniciou no setor de 

Shopping Centers em 1994 no Bourbon Shopping em Porto Alegre/RS. 

CLAUDIA DUTRA 

MELO PEREIRA 

(Atual Presidente da 

CDL) 

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória da Conquista para a gestão 

2015\2016. A primeira presidente mulher da CDL. Graduada em Ciências Contábeis com pós 

em comércio varejista. Conquistense, casada, empresária do ramo calçadista há 20 anos. Ex 

bancária. 

DANIEL SOARES 

NETO.  

(Presidente do 

Conselho Superior da 

CDL).  

Administrador de Empresas. Presidente do Conselho Superior da CDL pela terceira gestão 

consecutiva. Proprietário de mais de cinquenta lojas na Bahia. Proprietário da Silva Calçados 

há 30 anos. Possui somente segundo grau completo. Possui lojas no centro da cidade, 

shopping e bairro Brasil. Sempre foi empreendedor e começou sua carreira como vendedor 

em sapataria em salvador para trabalhar e estudar. Com suas reservas, adquiriu uma mercearia 

até então adquirir uma loja de calçados, a Silva Calçados. 

DURVAL DE 

LEMOS MENEZES 

(Professor, Historiador 

e Escritor) 

(três Entrevistas em 

Maio e Junho/2016).  

Nascido em Iguá, distrito de V. Conquista, pai de 4 filhos e amante da história.Graduado em 

Ciências Sociais pela UFMG; Especialista em Geografia e Sociologia. Professor aposentado 

de geografia por 35 anos. Ex-diretor do Centro Integrado de Educação Navarro de Brito; Ex- 

Dirigente de Educação da DIREC 20; Membro da Associação de Sociólogos da Bahia; 

Membro da Academia Conquistense de Letras; Ex-Secretário de Educação e Cultura de 

Vitória da Conquista; Publicou quatro livros: O Poeta do Mulungu: Erasthóthenes Menezes 

(2000); O Pedralistmo: Um fenômeno Socia (203); A Conquista dos Coronéis (2010) e a 

República dos Miguelenses (2016). 

FÁBIO OLIVEIRA 

CAMPOS  
 

Convivo em união estável, sendo fruto desta 2 filhas de 04 e 06 anos. Sou formado em 

Direito e advoguei por um período até o momento em que o comércio me fez escolher entre 

uma das 2 profissões. Inicialmente tive um comércio no Estado de MG no ramo de alimentos 

por 10 anos7 

G=GLAUCO HUMAI 

Presidente da 

ABRASCE 

Presidente da Associação Brasileira de Shoppings Centers - ABRASCE na atual gestão 

(2015). Graduado em Ciências Contábeis. Ex superintendente do Shopping Guarulhos. 

Mestre em Administração de Varejos. (Entrevista obtida através do site da Abrasce). 

JOSÉ FALCÃO DE 

SOUSA 

Diretor do Conselho 

Superior da CDL 

Possui ensino médio. Diretor do Conselho superior da CDL. Proprietário de lojas tradicionais 

de V. da Conquista no segmento de calçados e material esportivo. Um dos empresários mais 

antigos e tradicionais da cidade. Natural de Amargosa, mas residente em Vitoria da Conquista 

desde 1962, venho atuando como empresário no setor calçadista desde 1984. 

MANUEL ALÍPIO 

RIBEIRO.  

Vice Presidente do Conselho superior da CDL. Proprietário de seis lojas no centro da cidade e 

bairro Brasil, dentre elas o Conquistão e Trajeto Modas (Respondeu somente aos 
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(Vice-Presidente do 

Conselho Superior da 

CDL).  

questionários, mas o mesmo deu boas contribuções). 

MARA ANDRADE 

SANTOS 

(Gerente de Marketing 

do Shopping Conquista 

Sul) 

Diretora executiva de Marketing do Shopping Conquista Sul. Administradora de Empresas 

pós-graduada em Varejo. Na hierarquia, é o segundo nome após César Zolin 

MARCOS ALBERTO 

DE OLIVEIRA DAS 

VIRGENS 

Diretor do 

SPC/SECOB e Ex Vice 

Presidente da CDL por 

dois mandatos. 

Diretor do Seviço de Proteção ao Crédito – SPC/CECOB(SICOOP que é uma instituição 

financeira cooperativista). Presidente por duas gestões consecutivas da Diretoria 

Administrativa da CDL Proprietário da Mira Modas e lojas de motos na Bahia.  Começou a 

trabalhar em casa de peças de automóveis, depois trabalhou na Conveima por um tempo, mais 

tarde montou a loja de peças para motocicletas e passou um período de seis anos na CDL.  

MARTHA 

PINTHMEL 

(Ex- Presidente e Ex-

Vice-Presidente da 

Associação dos 

Lojistas do Shopping 

Conquista Sul) 

Vice presidente dos lojistas do Shopping Conquista Sul de maio de 2013 a setembro de 

2015 e como presidente de setembro de 2015 a fevereiro de 2016, data que saiu do 

shopping. Administradora de Empresas formada pela FAINOR e pós-graduação 

também em Administração, na área de Recursos Humanos. Nascida em Vitória da 

Conquista, filha de pais conquistenses de famílias tradicionais da cidade. O pai é funcionário 

público Federal e a mãe dona de casa. Meus avós e bisavós eram comerciantes, tinham veia 

empreendedora. Trabalhou toda a vida no setor privado, basicamente nas áreas de vendas e 

marketing. Ex-gerente da indústria de Sabão TEIÚ situada no Distrito dos Imborés.  

Atualmente, possui três lojas de moda Masculina pertencente à Franquia Skyler. Uma das 

lojas está situada no Shopping, a outra no Candeias e a outra no Centro da cidade. Devido às 

necessidades de melhoria existentes foi Presidente da Associação do Shopping Conquista Sul 

PAULO ALMEIDA 

NUNES 

Diretor de Recursos 

Humanos da CDL 

Administrador de Empresas. Diretor de Patrimônio da CDL pela terceira gestão consecutiva. 

Proprietário Alumínio e Cia há 20 anos. Também proprietário da Conquistadora. Loja de 

utilidades domésticas. Possui lojas no centro da cidade e adjacências. Começou trabalhar 

ainda como criança na serralharia do avô. Concluiu o ensino médio. Tem 50 anos. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

 

PARTE 2 – QUESTÕES ABERTAS E ESTRUTURADAS QUE CONSTAM NO ROTEIRO SOBRE O 

SHOPPING CONQUISTA SUL E O COMÉRCIO TRADICIONAL CONQUISTA.   

 

PERGUNTA: Por que as pessoas residentes em outras cidades preferem consumir produtos e serviços em 

Vitória da Conquista? Quais as Vantagens e Oportunidades de Consumir no Shopping e no Mercado 

Tradicional? 

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

A=DURVAL 

DE LEMOS 

MENEZES 
 

Praticamente todos os administradores públicos de Vitória da Conquista sempre tiveram a ideia 

fixa de que uma cidade se desenvolve através de indústrias, porém V. Conquista nunca teve 

vocação para a indústria, pois sempre se desenvolveu melhor no comércio. Esse posicionamento 

dos administradores públicos nem sempre é positivo para uma cidade, por conta de poluição e 

etc. O ponto mais forte da cidade de Vitória da Conquista é a sua posição geográfica, pois está 

localizada em ligação com cidades em direção ao sul do país, em direção ao norte, sertão, sul do 

estado e etc. Desde a década de sessenta a cidade vem crescendo e a pesar da crise econômica, 

Vitória da Conquista, em comparação a outros municípios, continua em crescimento acelerado 

também pelo fato de ter se tornado um polo educacional no estado. Portanto Vitória da Conquista 

é muito privilegiada por diversos aspectos e tem todas as condições para manter o seu 

desenvolvimento, pode haver sim uma pequena queda do ritmo por conta da situação atual. 

Assim, Vitória da Conquista que foi cotada para ser a capital do Sudoeste, caso houvesse divisão 

da Bahia, passou a ser referência para o sudoeste da Bahia e também norte de Minas Grais, por 

ser um polo do comércio pujante e o polo de serviços como educação, saúde, transportes bem 

desenvolvido, atraindo pessoas de todos os lugares. 

Nós temos em Vitória da Conquista uma população de cerca 400 mil habitantes, sabe-se que a 

cidade absorve consumidores de mais de 70 municípios da região e isso faz com que a população 

flutuante da cidade seja superior a própria população local, chegando a números como dois 

milhões. Quem vem a vitória da conquista vem sempre para consumir roupas, perfumes e etc., e 
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até a área de saúde, temos mais de 500 médicos e inúmeras clínicas particulares, então muitos 

vem com a necessidade de tratamentos de saúdo, que leva ao consumo em lojas, farmácias 

crescendo o consumo assustadoramente. Assim, As pessoas preferem consumir em V. Conquista 

porque é uma cidade polo e referência em quase todo, sendo comparada a uma capital, além de 

possuir as indústrias, equipamentos públicos e a diversidade de produtos e serviços. A BR 116 é 

um entreposto comercial interessante. 

B=CÉSAR ZOLIN Conquista por tradição já é um centro comercial, educacional, de medicina, transporte etc. de 

muita atração a oferta de produtos e serviços de conquista é diferenciada em relação às cidades 

vizinhas, do varejo em questão em qualidade nacional. Já o consumo de feira etc, é típico das 

cidades pequenas que são auto-suficientes. Conquista tem diversificação e variedade de redes e 

atacados. Também as áreas de saúde, educação e outros serviços atraem. Tem também o 

entreposto comercial. 

C=CLAUDIA 

DUTRA MELO 

PEREIRA 

 

Pólo de abastecimento, pujante e diversificado e atrái todos os seguimentos, desde o Centro de 

Abastecimento – CEASA , comércio e serviços, saúde e educação atraem consumidores de todas 

as cidades, embora as demais cidades já tem seus comércios avançados, conquista é uma 

referência. 

D=DANIEL 

SOARES 

NETO  

 

Conquista tem um comércio forte. Quem mora no interior pensa em ir para uma cidade maior 

para obter maior variedade de itens, preços, comércio forte além de ter mais oportunidades na 

cidade maior. Quanto aos preços, as praças praticam os preços semelhantes. Mas por ter mutias 

lojas, atrai mais pessoas.  

P=PAULO 

ALMEIDA 

NUNES 

 

Conquista tem uma localização privilegiada no eixo rodoviário com 2 milhões de consumidores 

que procuram o comércio local. É uma cidade empreendedora com muitos empreendedores, o 

comércio é forte e diversificado. Os bairros tem vida própria, todos eles. Encontra de todos os 

produtos e serviços nos bairros. Tudo que tem de novo e lançamento se encontra em conquista. 

Os empreendedores buscam as novidades nas feiras e visitando os grandes centros em tempo 

real.Existe a vocação para o comércio, educação e saúde. 

F=JOSÉ 

FALCÃO DE 

SOUSA 

Pela localização da cidade e variedade de serviços oferecidos. 

 

L==MARTHA 

PINTHMEL 

 

Vitória da Conquista representa um pólo de comércio, serviço e educação. Acredito que pelo fato 

de a Bahia ser um estado extenso e a distância entre as cidades do Sudoeste e a capital ser 

bastante elevada, Vitória da Conquista tem se desenvolvido a ponto de atender toda essa região, 

que busca aqui o desenvolvimento que não existe em suas localidades. 

M=MARCOS 

ALBERTO DE 

OLIVEIRA DAS 

VIRGENS 

 

Percebo que em primeiro lugar o consumidor procura conforto, atendimento e espaço. O 

conforto, segurança, estacionamento e demais facilidades do shopping tiram o consumidor do 

comercio de rua, na situação atual em algumas capitais do Brasil notamos que o centro das 

cidades estão defasados e entrando em falência e o comercio acaba migrando para os bairros. Há 

quinze anos atrás todos os bancos de Vitória da Conquista ficavam no centro da cidade, o 

consumidor que recebia seu dinheiro em uma agencia acabava passando por lojas e acabava 

consumindo, mas hoje em dia todos esses bancos e casas lotéricas também tem filias nos bairros 

da cidade isso tirou o dinheiro e também o consumidor do centro da cidade, também demais 

serviços chegam aos bairros como: lojas, ótimas, advogados, dentistas e etc. Os preços mais 

baixos atraem os consumidores para Vitória da Conquista, a variedade nos produtos também. O 

consumidor da nossa região vem de segunda a quarta-feira, o consumidor vem fazer exames e 

etc, o consumidor sempre vem para resolver várias necessidades, então essa viagem é 

compensada.  

E=ANALICE 

VIEIRA 

Isso é bom para o comercio como um todo, nem só no centro. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: Você acredita que as pessoas preferem consumir no Comércio Tradicional Conquista ou no 

Shopping Conquista Sul? Ou em ambos os lugares? Justifique a sua resposta. 

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

A=DURVAL O shopping veio para Conquista em cima de pesquisas, percebendo o potencial de consumo aqui, 

vindo também as empresas âncoras para o shopping e também, não somente neste tempo mas 

alguns anos antes, as lojas de eletrodomésticos e os grandes atacados para a cidade. 

Vejamos bem, Vitória da Conquista tem o crescimento acelerado e diante disso o consumo cresce 

no mesmo ritmo, e como hoje nós temos como veículo de maior publicidade com efeito positivo e 

imediato que é a televisão, tudo aquilo que se vê na televisão dos Estados Unidos, países da 
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Europa por exemplo, reflete no processo de transmissão de informação que engloba todas as 

cidades maiores do mundo o do Brasil como: Rio de Janeiro e São Paulo, nesta lógica Vitória da 

Conquista também vai seguir a linha de desenvolvimento destas cidades. Nessa demanda, as lojas 

vão melhorando o espaço, atendimento, se qualificando para que o comércio se torne dinâmico e 

atraia o interesse da clientela, mesmo com a crise financeira que nos encontramos. 

As pessoas vão até o shopping no intuito de lazer e acabam consumindo, lá compram tudo o que 

precisam e o que não precisam. Enquanto que quando as pessoas vão nas lojas dos bairros ou 

centro, elas vão com o objetivo certo de comprar aquilo que estão pensando em comprar sem 

desviar o seu foco.  Podemos estabelecer uma comparação, pois o shopping desvia esse foco e faz 

a pessoa comprar mais do que imaginava. Também vemos a questão de acomodação, quem mora 

em um bairro pode sair a pé, pois o bairro é conhecido e a pessoa tem domínio do lugar, quem vai 

ao shopping vai de carro próprio ou precisa recorrer a algum meio de transporte público, o que 

inclui mais um gasto. Logo quem tem menor poder aquisitivo pode ter mais dificuldade em 

chegar ao shopping e recorre ao seu bairro para consumir aqueles produtos que ali são 

encontrados. 

Tratando-se de Vitória da conquista, nós temos divisões entre a parte oeste da cidade que a 

população teve uma origem mais simples que com o passar do tempo teve uma ascensão 

financeira, porém não se despertou nessas pessoas o interesse em investir em lazer, a única forma 

de lazer seria apenas o próprio trabalho.  Já a parte leste e central em que residem as famílias 

tradicionais e demais famílias ricas que migraram para Vitória da Conquista, tem em sua 

formação uma cultura maior de lazer e consumo, apesar de nem sempre terem um poder 

aquisitivo elevado, o que leva a maiores esforços para manter o status de sociedade consumidora, 

assim, preferindo consumir no centro da cidade ou no shopping. 

 

Eu uso as duas opções, eu procuro roupas, sapatos etc. no comércio central pela localização, 

mesmo porque eu moro aqui no centro mesmo. Porém tenho momentos de lazer com a família em 

shoppings e acabo consumindo muitas coisas por lá como qualquer outro cidadão, mas não com o 

interesse único de consumir. 

B-ZOLIN Em alguns casos há preferências. Consome indistintamente nos três espaços. Tem a ver com a 

conveniência, busca e desejo para o que está necessitando naquele momento. A cidade que tem 

facilidade de acesso ele irá se deslocar de acordo seu interesse. No shopping e bairro Centro ele 

encontrará a diversidade de produtos, quando ele quer marca, exclusividade, status, franquias, ele 

irá direcionar ao shopping. No caso do bairro Brasil, em menor escala, mas está evoluindo para 

isso. 

C=CLAUDIA Comércio é tradicional no centro comercial, embora com dificuldades com mobilidades e falta de 

apoio governamental. Em pesquisas anteriores o volume de atendimento supera em seis vezes o 

shopping, embora tenha horário, espaço e condições de espaço adequadas, visto que o ambiente 

mais fechado deixa a pessoa mais segura. 

D=DANIEL O shopping terá um espaço que venderá mais e bem mais competitivo e abrangente no futuro. 

Mais comodidiade, climatização. Conquista abastece todas estas cidades prosimas, Mas, 

atualmente, o consumo maior é no mercado tradcional, prioritariamente no centro. Muitas pessoas 

de fora, hmildes, agriculgores vem a conquista comprar no centro, por tradicção e costume. No 

são João por exemplo eles tem a tradição de vir fazer compras no centro. Não vende quase nada 

no shopping. Mas, no natal o shopping vende mais, questão cultural. 

H=FABIO Acredito que ambos têm sua clientela formada. O comércio tradicional será sempre muito forte 

pelo entorno da cidade que vem  abastecer em Vitória da Conquista. O Shopping conquista Sul se 

tornou uma opção de lazer em uma cidade em que esta deficiência ainda é grande. 

 

P=PAULO É uma realidade que o os shoppings ocuparam um espaço muito grande nos grandes centros. 

Avançou demais porque oferece atributos como segurança e comodidade.também lojas de redes e 

franquias com mix bastante variado e bons preços. Ainda existe uma tradição muito grande em os 

consumidores se deslocarem para os centros. A base ainda é o centro comercial com lojas de 

grande porte. O comércio local é com base no comércio de rua. Temos lojas no centro comercial 

do mesmo nível do shopping, faltando investimentos públicos. O shopping surgir para atender a 

uma demanda de pessoas que querem distração e redução de tempo gasto. O shopping Boulevard 

será um bom equipamento para o comércio. Em algumas grandes cidades o centro comercial e o 

comércio de rua perdeu espaço e até se extinguiram (baixa dos sapateiros). 

F=FALCÃO Acredito que em ambos locais dependendo da disponibilidade de tempo do cliente já que 

atendimento ambos tem qualidade. 
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L=MARTHA Acredito que as pessoas preferem consumir no Comércio Tradicional de Conquista, isso porque o 

Shopping não oferece um  mix de lojas e produtos que atenda às necessidades do consumidor. 

Existe também  um certo preconceito por parte de alguns, que julgam o shopping um local de 

lojas cujo preço é elevado. Para que isso se justifique (o consumidor pague a mais pelo valor 

agregado) o Shopping precisaria oferecer serviços de excelência, o que não é o caso. 

 

M=MARCOS 

ALBERTO 

De acordo com as minhas informações os brasileiros estão usando mais o cartão de crédito, entre 

70% das lojas vendem no cartão e isso nivelou o cidadão, todas as classes acabam tendo 

autonomia para fazer as compras, também muda bastante a postura do consumidor, caso algo não 

o agrade em determinada loja ele pode comprar em outra loja, o que não seria possível no tempo 

do crediário, por que o cliente só podia fazer parcelamentos na loja em que tivesse o crediário.  

O consumidor irá analisar muitos fatores para definir seu grau de satisfação como: o atendimento, 

a maneira com que o vendedor lhe oferece o produto, a receptividade e etc. Ou seja, o consumidor 

não analisa somente o produto, ele também procura por bom atendimento, bons vendedores 

carregam a clientela para onde forem, e isso é um fator muito importante a ser visto.  

 

E=ANALICE 

VEIERA 

Para mim a vantagem do shopping é o entretenimento, que no centro não tem. Quem vai ao 

centro está buscando compras, já no shopping a pessoa nem sempre vai com intuito de comprar, 

então a satisfação vai depender do objetivo do consumidor.  

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: Em sua opinião, com a implantação do Shopping Conquista Sul, houve impactos no 

Comércio dito tradicional do Centro da cidade e bairro Brasil? Quais impactos aconteceram? Eles foram 

mais acentuados no primeiro ano? Nos primeiros dois anos? Não houve impactos? Ou permanecem até 

hoje? Justifique sua resposta. 

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

DURVAL Inicialmente, comércio Conquistense demonstrou um pouco de decadência com o 

Shopping, mas os comerciantes - acredito que provocado pelos Miguelenses que são boa 

parte dos empreendedores locais, principalmente do centro da cidade -  rejeitando e com a 

finalidade de fazer enfrentamento ao shopping, fizeram reformas arquitetônicas nas lojas 

do centro comercial de Conquista, o que foi acompanhado e imitado pelos demais 

comerciantes. A intenção era de criar um Shopping comercial a céu aberto, era uma idéia 

de alguns empresários em fechar algumas ruas do centro da cidade e transformar em 

calçadões, o que facilitaria o trânsito dos pedestres, porém se distanciaria dos 

estacionamentos. Chegou a se discutir isso na Câmera de Vereadores pela vereadora Irma 

Lemos (esposa de José Andrade, um dos miguelenses que possui inúmeros 

empreendimentos no segmento de comércio no centro da cidade e bairro Brasil além de 

inúmeros imóveis alugados, como prédios para bancos, galerias e etc).  

 

Tudo que é novidade causa impacto na fase inicial, quando se falava na construção de um 

shopping os mais conservadores acreditavam que o shopping não teria progresso, pois se 

localizaria longe da parte central da cidade, eles achavam também que o shopping seria 

transformado em uma espécie de mercadão e que a tendência era o fechamento. Os 

lojistas se posicionaram de uma forma preocupante, pois a concorrência seria forte e 

muitos temiam a falência. Posso dizer que o impacto foi grande e positivo, por que seria 

uma demonstração de que Conquista estava crescendo e melhorando o seu grau de 

civilização.  

 

Logo no início da implantação do shopping, em minas leituras do projeto de análise de 

habilidade, um dos argumentos da eficácia e sucesso para a construção do shopping 

partiria do conhecimento de que Vitória da Conquista é uma cidade polo do comercio no 

sudoeste baiano e norte de minas, por tanto muitas pessoas que vinham fazer negócios na 

cidade teriam um lugar apropriado para deixar os familiares, o shopping, que seria um 

espaço de segurança e ocupação, onde esses familiares aproveitariam para fazer compras, 

alimentação e lazer. Este foi um dos pilares para o convencimento de que o shopping seria 

teria bom retorno. O argumento citado vai de encontro ao movimento migratório de 

pessoas de outros municípios para Vitória da conquista. 

 

Quando o shopping finalmente foi instalado e vieram as chamadas empresas âncoras, que 
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todo shopping tem como sustentação e chamariz, o comércio tradicional se preocupou e os 

maiores lojistas se posicionaram contrários em adquirir espaços para suas lojas nos 

shoppings, mas com o tempo a grande maioria desses lojistas abriu algumas filiais no 

shopping e mantiveram suas lojas nos bairros. Isso é uma questão da evolução do 

desenvolvimento empresarial.  

ZOLIN Em se tratando de uma cidade de interior e por ser pioneiro, a implantação de um centro 

de compras aos moldes de um Shopping Center promove alguns impactos, especialmente, 

neste caso, por atrair para a cidade os grandes magazines de moda e Franquias nacionais e 

internacionais. 

 

Uma mudança de hábitos de frequência e consumo. Também, alcance às marcas 

tradicionais de varejo nacional e, sem dúvida por promover o funcionamento em horários 

e dias diferenciados em relação ao comércio tradicional. 

 

A mudança que me refiro não foi “impactante” ela somou à força de comércio local 

atratividade. O que houve foi uma quebra de paradigmas em relação aos hábitos do 

consumidor tradicional. As novas tecnologias de oferta deste varejo em Shopping quer 

seja, em suas instalações, bem como, na apresentação física dos espaços oferecidos e, 

também em meios de pagamento e ofertas de âmbito nacional em seus produtos e 

serviços. A nova oferta de horários de funcionamento, lazer e entretenimento gerou novo 

comportamento de consumo. 

 

Houve uma resistência por parte de alguns empresários por parcial ou completo 

desconhecimento desta tecnologia de varejo que ele oferece, por ser diferenciado da rua 

entre o investimento que ele é diferenciado em relação à rua. A zona Sul ainda era distante 

do comércio. Esta resistência foi quebrada no momento da garantiu ancoragem nacional 

de maganizine lojas americanas como Riachuelo, praça de alimentação, cinema (atividade 

âncora também) e fomos quebrando estes paradigmas, chamando outros investidores para 

empreender no shopping. Sexto PIB do Estado,está isolada em relação à capital e algumas 

lojas do Salvador Shopping queria vir para Conquista, o fato de ter deficiência de 

aeroporto. Nós direcionamos para outras áreas e estimulamos o empreendedorismo 

através de franchising, quebrando esta resistência. A ótica Vip, Boticário, Nobel são 

empresários visionários e garantimos a ancoragem. Além do mais, a CICLO engenharia 

tinha muita credibilidade. A gestão profissional assegurou aos players a confiabilidade e 

credibilidade necessária. 

Quanto ao Shopping Conquista Sul, como você avalia este formato de galeria e Shopping, 

quais os critérios de diferenciação? Um shopping Center tradicional tem premissas básicas 

como porte de estabelecimento em termos de área locável parqueamento compatível 

dimensionado para o número de lojas, ter ancoragens, gestão profissional, áreas locáveis e 

não vendas de pontos para locatários especuladores. Ele loca para operadores e trazer a 

ancoragem para a cidade. Ter gestão profissional e não síndicos, não deve haver 

especuladores para locatários invetidores, preferindo os locatários operadores e não 

especuladores, trazendo a ancoragem para o centro do investimento. 

CLÁUDIA Mais opções, mais lojas, espaços e horários diversificados e já deveria ter acontecido há 

muito mais tempo em ConquistaOs shoppings centers são realidades no mundo inteiro. É 

um formato das cidades desenvolvidas. 

DANIEL No início houve uma curiosidade, uma expeculação grande, mas para passear e 

entreteimento. Assim, demorou muito tempo para maturar. Com 5 anos maturou o 

consumo. 

PAULO O impacto do shopping no início foi muito grande. Um novo equipamento com condições 

diferenciadas do visto no comércio: lojas bonitas, estacionamento, comodidade. Veio para 

melhorar no atendimento e causar impactos nas demais lojas, a fim de que elas pudessem 

rever seus conceitos. Muitas lojas colocaram vitrines de vidro, melhoraram sua aparência 

física e modernizaram. Com o shopping, houve uma motivação a mais pra os 

consumidores virem ainda mais a conquista, visitando também os demais bairros e centros 

comerciais, demandando também serviços, educação, saúde etc. 

FÁBIO Não tenho como opinar, tendo em vista ter mudado para esta cidade após a abertura do 

Shopping conquista sul. 

 

FALCÃO Sim, acredito que ouve mudanças, favoreceu aos clientes que possuem tempo restrito para 
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vir ao centro comercial tradicional. Em questão de vendas acredito que não afetou as 

empresas do centro comercial tradicional já que Vitoria da Conquista esta em  

crescimento, recebendo cada vez mais visitantes e novos moradores já que hoje se tornou 

também um polo educacional. Esses impactos acredito ser mais acentuados nos primeiros 

2 anos, hoje já se observa um grande número de pontos para alugar dentro do shopping, a 

situação econômica do Brasil não favorece aos empreendedores. 

MARTHA Inicialmente acredito que houve pouco impacto por conta da comodidade e grande mix de 

lojas que o shopping oferecia. Com o passar dos anos o shopping deixou de oferecer 

serviços básicos e foi perdendo suas lojas de forma que o comércio tradicional foi 

novamente conquistando aqueles clientes que migraram inicialmente para o Shopping. 

Minha percepção tem base no fato de eu possuir lojas nos dois pontos, tanto no Shopping, 

como no Centro. Quanto ao Bairro Brasil, nessa questão não posso opinar. 

Não estou no Shopping desde que começou, nem morava em Conquista nessa época. 

ANALICE  Acredito que a cidade cresceu bastante e tem público para os comércios de bairro, centro e 

shopping. Realmente isso tirou um pouco o deslocou um pouco o público do comércio de 

rua, mas só inicialmente, por que o desenvolvimento da cidade comporta público para 

todas essas variáveis, prova disso é que vem um novo shopping para a cidade.  

 

 Os jovens hoje em dia buscam consumir produtos de marca, e essa forma de consumo 

depende muito da classe social do indivíduo e da faixa etária. No nosso comercio as grifes 

estão mais presentes nos shoppings. Voltando ao assunto do cartão de crédito, pessoas 

com uma renda um pouco menor fazem compras desses produtos de grife e dividem em 

muitas vezes no cartão para poder ter aquela produto. Essa nova forma de consumo se 

estende ao consumo alimentício, atualmente as franquias fazem muito sucesso e elas estão 

presentes nem só no shopping, muitas delas estão indo também para o centro, para atender 

a demanda de pessoas que buscam alimentação rápida.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: Em sua opinião, houve mudança de hábitos no consumo por parte dos consumidores após a 

implantação do Shopping? Depende da faixa etária? Da classe social ou nível de renda? 

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

DURVAL É negativo, mas é verdade! O brasileiro é visto em outros países como um povo que gosta 

de copiar coisas de outros países, tanto que somos apelidados pelos argentinos como “los 

macaquitos” (um ser que imita gestos) esse processo de imitação se estende ao consumo, 

ou seja, jovens, adultos e idosos são levados a consumir tudo o que induz a mídia e a 

publicidade, o que impacta em seus hábitos. Os jovens são maiores vítimas dessa 

publicidade excessiva, que na maioria dos casos consome apenas pelo modismo, sem 

haver uma real necessidade. Depois da construção de shoppings em Vitória da Conquista 

o público jovem tem procurado consumir neste ambiente, pois os shoppings são o 

principal setor midiático de publicidade em todos os meios de comunicação. Além do 

mais, se torna um local de encontro, de observações e interatividade com o meio, 

principalmente por haver espaços de diálogo e lazer como a praça de alimentação e o 

cinema, o que cria novos hábitos. Foi assim aqui e em todas as demais metrópoles onde 

houve este advento. 

DANIEL A silva trabalha com o público C e D bem simples, muitas pessoas do interior. No 

shopping passou a adquirir um novo cliente, B e B1, mudando a estratégia de compras 

para griffes. Hoje está bem diversificado, vários níveis. As classes mais altas consomem 

no shopping e as mais baixas no centro. O público adulto e jovem de 25 a 35 anos 

consomem nos dois lugares. Os idosos mais no centro e os jovens mais no shopping. O 

shopping perdurará. Impactos menores nos primeiros anos e maiores nos anos seguintes, 

depois dos cinco anos. Trabalhamos com o público C e D 

PAULO O shopping é uma realiade. O novo cliente, o novo consumidor adolescente que está 

chegando está sofrendo muitas influências. Há uma movimentação dos consumidores e 

deste novo perfil que aprecia aquele ambiente social com lazer e entretenimento.  Já o 

centro comercial precisa buscar alternativas para atender também a este perfil de 

consumidor mais exigente e que busca customização com atrativos para interessar aos 

consumidores com novos perfis. As mudanças estão acontecendo a todo momento, as 

empresas precisam acompanhar e aceitar o desafio, buscando criatividade nas crises. 

ZOLIN O comportamento mudou muito e não vai parar de mudar. Existem outros  modelos, 

precisando ser repensado. Existem outros canais de distribuição que competem. O 
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shopping precisa modernizar. As pessoas procuram novas formas de consumir, o cliente 

não é leal. As empresas precisam treinar mais suas equipes e trabalhar o marketing nas 

empresas. 

FALCÃO Mudou muito e não pára de mudar. Existem outros modelos de canais de distribuição e  

varejo como a intenet. O shopping Center modificou ua maneira de relacionar com os 

consumidores que não são  mais leais, cabendo ao varejo desenvolver tecnologias de 

apresentação e merchandising, propondo novos formatos. O modelo tradicional de 

comércio precisa ser repensado e evoluir. 

O shopping é mais uma opção de lazer para Vitoria da Conquista, o consumidor pode 

tanto realizar suas compras como também como diversão utilizando do cinema, 

restaurantes e parque para crianças. Sim, houve mudanças. 

MARTHA No início acredito que sim... Mas a mudança comportamental de consumo do público na 

minha opinião diz respeito ao novo cenário econômico promovido pela abertura das 

fronteiras alfandegárias e principalmente com a extinção da inflação e criação de uma 

moeda forte após o Plano Real. O shopping Conquista Sul se beneficiou de todo essa 

mudança econômica em seus primeiros anos. 

MARCOS 

ALBERTO 

O custo de uma loja no shopping pode ser muito maior do que no centro da cidade, alguns 

lojistas colocaram lojas no shopping buscando propaganda e estimula o consumidor a 

comprar não somente no shopping e acabar consumindo em suas lojas localizadas no 

centro ou bairros. Acredito que o shopping não é modismo, pois tem o seu público e é um 

modo diferenciado de consumo. Para mim a chegada de um novo shopping vai causar sim 

impacto no comercio.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: O Shopping é uma nova tendência que se perdurará? Ou é modismo? Qual a sua avaliação 

sobre a instalação do shopping Boulevard? Como você acha que será o consumo neste shopping? 

Impactará nas lojas existentes Shopping Conquista Sul e no Comércio tradicional da cidade? 

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

DURVAL É uma tendência sim, basta se observar o que aconteceu em outros países e aqui mesmo 

no Brasil. A convicção disso é que o shopping boulevard tá sendo construído na av. Olívia 

Flores, portanto um espaço geográfico nobre (recursos dos Oliveira Neto, família Coelho 

e outros investidores). O shopping vem de uma percepção de novas tendências e também 

com a intenção de valorizar o loteamento popular, trazendo para ali alguns investimentos 

públicos (duplicação de vias, infraestrutura em saneamento básico, iluminação, praças 

etc...) o que veio a valorizar o bairro e aumentar a especulação imobiliária. Mas, está 

dando certo, tanto que já houve duas ampliações no Shopping Conquista Sul e está prestes 

a ter a terceira. Vitória da Conquista não é uma cidade litorânea, ou seja, se localiza longe 

do mar e das atividades da orla marítima, como: restaurantes, lojas, a própria praia etc. 

Por esta razão de localizar-se no interior do estado o shopping é quem atrai a polução da 

própria cidade e também de municípios circunvizinhos, desta maneira o shopping é quem 

cumpre o papel de entretenimento completo, proporcionando: Área de lazer para crianças, 

área de refeição, livrarias, cinema, alimentação etc. O consumidor vem atraído pelas 

diversas opções que o shopping oferece, isso movimenta o consumo em todas as áreas e 

regiões de Vitória da Conquista e contribui no crescimento da cidade, o que chama a 

atenção de investidores, tanto que a cidade já tem outros dois shoppings em projeto, sendo 

um no bairro Brasil e outro no Clube Social Conquista. 

O shopping era uma novidade que boa parte da população só conhecia pela televisão, por 

isso anteriormente causou muita curiosidade na população da cidade, mas hoje em dia a 

população já conhece e entende a finalidade do shopping. Esse shopping que foi feito na 

cidade deu muito certo pelo ritmo de crescimento acelerado da cidade, para o shopping 

que está prestes a ser inaugurado e o outro que está aprovado para a construção, não vejo 

que vai trazer tanto impacto positivo dentro desse quadro de crise política e econômica 

atual. Anteriormente, Vitória da Conquista atraiu investimento de todas as partes do 

Brasil. A vinda de todas essas pessoas impulsionou o desenvolvimento em todos os 

aspectos, no ramo da educação por exemplo, atualmente existem mais de cinquenta 

faculdades. Tudo isso fez com que a cidade se tornasse um local próprio para a construção 

de um shopping, porém no momento atual de crise não sei se há suporte para que 

Conquista venha a ter três shoppings em funcionamento. 

ZOLIN Os equipamentos de Shoppings Centers tem sempre em seu ‘business plan” o propósito de 

aperfeiçoar-se e qualificar-se, independente da entrada de concorrentes. No caso do 
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Conquista Sul verificou-se uma expansão de sua área locavel que em 2006 era de 7.800 

m² para atuais 24.700 m². Agregaram-se ao Tenant Mix de operações de lojas, serviços, 

conveniências e um Centro Empresarial contíguo ao Shopping. 

Em relação ao Boulevard, por princípios éticos prefiro não me posicionar. 

CLÁUDIA  A pessoas vão se modernizando e buscando novas opções. Shopping é uma realidade de 

toda cidade desenvolvida e de todos os países. Inclusive, é um indicador de 

desenvolvimento. Os shoppings vão se constituindo nas grandes cidades pelo poder de 

aglutinação e movimentação do volume de pessoas nas cidades. A vinda do boulevard 

vem para uma área nobre, em uma localização de classe A e B e o Shopping Conquista 

Sul sentirá os impactos muito maior que o centro comercial, já que o boulervard estará em 

uma área nobre e o outro em uma área C e D pela localização geográfica, assim, podemos 

prever que um ficará mais elitizado e o outro mais popular. Atualmente o conquista sul 

atende todas as classes de A a D. O centro comercial sentirá impacto, mas será menor, 

entretanto apostamos na tradição e no histórico familiar das empresas, através de ações 

para revitalizar ainda mais o centro e entender a nova realidade, se adaptar e fomentar 

negócios. Em Salvador, os shoppings centers modificaram o seu posicionamento entre o 

Iguatemi, barras, salvador entre os novos shoppings, mas a concorrência é sadia para a 

melhoria e inovação das demais lojas. O shopping vem gerar novos empregos, oferecer 

novos produtos. o consumidor fará a diferença, mais opção e disputar mercado, mas não  

vem amedontrar e atrair mais consumidores para quem vão também consumir no 

comércio tradicional. Exite também um tempo de maturação das lojas que se instalarão no 

shopping e enfrentarão dificuldades na abertura dos seus negócios e muitos fecham as 

portas e falem. Mas, é necessário e é uma realidade crescer. 

DANIEL Passamos a adquirir um outro perfil de cliente com a loja do shopping. O shopping 

perdurará. Não é modismo não. Já vimos outros comércios quebrarem, como a baixa dos 

sapateiros. Já vimos isso em outras praças. Mais conforto, comodidade, segurança, 

estacionamento.... o shoppping boulevard irá impactar no mercado sim. De início não 

devido ao tempo da maturação As classes mais altas estão residindo prósimos à Olivia 

flores consumirão no boulevard, devido à localização e não irão se deslocar para o 

conquista sul, por ser mais 5 km. Todos gostam de novidade e o shopping trará novos lay 

out corredores amplos e muita iluminação. Uma coisa que se perdeu muito no conquista 

sul. Assim que implantou o shopping etavamos no corredor principa na prça principal 

perto da praça de alimentação, tinham duas entradas. Com a ampliação, colocaram um 

corredor amplo e tiraram a outra entrada e colocaram o estacionamento. Fluxo de 70% , e 

o outro de 20% e o outro de 10%, somente as americanas ainda estão ajudando aquele 

loja, prejudicando os lojistas daquele lado próximo do boticário e banheiros. Assim, 

muitas lojas fecharam naquele lado ou mudaram, vindo a quebrar as lojas. Então uma 

mudança de entradas, impactou significativamente o consumo dos corredores, 

modificando o fluxo e modificou o trânsito em zig zag, como antes. 

PAULO O novo equipamento do shopping é uma coisa positiva. Apesar da crise que atinge o país, 

os investidores estão adormecidos esperado o que irá acontecer para então decidirem, mas 

trará novas oportunidades de negócios e geração de empregos. Ele impactará no comércio 

de varejo em todos os lugares. O centro comercial já passou por muitas turbulências e 

dificuldades, mas as lojas e o mercado acabam se ajustando e buscando suas 

características. O shopping boulevard tenderá a elitizar entre as classes  mais elevadas, 

enquanto que o shopping conquista sul tende a ocupar o espaço das classes intermediárias 

e mais baixas, um shopping mais popular. Já o cento comercial buscará um atendimento 

diferenciado, entregar as mercadorias a fim de se deslocar para outro nicho. Mas, a 

questão central é adaptação aos novos paradigmas a fim de continuar no mercado. 

FÁBIO Na minha opinião Shopping Centers são tendências cada dia mais firmes nas meias e 

grandes cidades do Brasil. Acredito que este novo shopping afetará mais o comércio do 

entorno dele (Candeias e adjacências) do que propriamente o comércio tradicional e o 

Conquista sul, tendo em vista, estes últimos, pela tradição terem sua clientela já 

fidelizada. 

FALCÃO A instalação vai ser mais uma opção para o consumidor para compras e lazer. 

Não vejo que irá impactar nas lojas do centro Tradicional, talvez sim no Shopping  

Conquista Sul, mas vamos ter que aguardar. 

MARTHA O Shopping é a tendência de consumo que perdurará, o consumidor quer cada vez mais 

comodidade, conforto, bom atendimento e segurança. Tudo o que um shopping pode 

oferecer. Acredito que com a instalação do Bollevard, por se tratar de um shopping mais 
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bem estruturado e com uma administração bem mais profissional Vitória da Conquista 

poderá dizer que tem um Shopping Center. 

No primeiro momento não impactará o mercado do Shopping Conquista Sul devido o 

cenário econômico, as âncoras e lojas satélites não estão fechando contratos no ano de 

2016, estão esperando uma guinada econômica e provavelmente o Bollervard abrirá suas 

portas com 50% de ocupação, o que trará sofrimento para as lojas que iniciarão suas 

atividades junto do shopping. 

Mas como seu espaço físico, localização e administração será melhor, acredito que em 5 

anos ele terá 100% de ocupação e o Shopping Conquista Sul (caso não se adeque) será um 

mercadão popular. 

O comércio tradicional da cidade tenderá também a popularizar cada vez mais, o que é 

uma tendência nos grandes centros em que já existem Shoppings sólidos. Para o centro 

isso não representa necessariamente uma ameaça, somente uma mudança de hábitos... 

Para o Shopping Conquista Sul, é uma ameaça. 

MARCOS 

ALBERTO 

O custo de uma loja no shopping pode ser muito maior do que no centro da cidade, alguns 

lojistas colocaram lojas no shopping buscando propaganda e estimula o consumidor a 

comprar não somente no shopping e acabar consumindo em suas lojas localizadas no 

centro ou bairros. Acredito que o shopping não é modismo, pois tem o seu público e é um 

modo diferenciado de consumo. Para mim a chegada de um novo shopping vai causar sim 

impacto no comercio.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: Em sua opinião, quais as vantagens de se ter um ponto comercial no Shopping? E quais as 

vantagens de se ter um ponto nas lojas a céu aberto? 

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

DURVAL As vantagens do Shopping são a padronização dos espaços, trafegam muitas pessoas nos 

finais de semana e feriados e é um lugar onde as pessoas compras tanto por impulso como 

planejadamente, sendo mais por impulsos, logo consomem mais. As vantagens das lojas a 

céu aberto é que os empresários podem modificar tanto o seu interior como o seu interior 

e, em alguns lugares, os pontos tem aluguéis mais baratos, sem contar que não pagam 

condomínios.  

ZOLIN Um axioma de varejo propõe que um dos itens fundamentais ao sucesso, é a escolha do 

“ponto comercial”, por analogia, como deixar de estar próximo aos grandes varejistas 

nacionais que se estabeleceram no Conquista Sul? Esta atratividade por si só, resume a 

importância da ancoragem em Shoppings, associada a um planejamento do Mix de lojas , 

serviços e conveniências que promovam efetiva atratividade ao público consumidor. 

PAULO Todos os espaços oferecem vantagens e desvantagens. O shopping por exemplo tem um 

bom fluxo, há semrpe o interesse de consumir. Já o comércio de rua tem o interesse de 

resolver algum problema e acabam comprando, ou seja, todos tem atrativos muito 

grandes. Mas, no shoping os custos são muito altos, aluguel por metro2 e custos com 

fundo promocional de administração. Ou seja, apesar do aluguel do centro ter um m2 

elevado, no shopping ainda consegue ser superior. 

CLAUDIA Terá sua marca em horário e lugares diferenciados e a dificuldade será de gestão de 

espaços diferentes. Ele terá que investir maiores recursos e um tempo de retorno maior. A 

jornada de trabalho no shopping é exaustiva, o ideal seria abrir pontos nos dois ambientes 

e ter capacidade gerencial para gerir as finanças. As lojas de bairro trabalham um público 

específico do próprio bairro, mas os consumidores externos procuram o centro comercial 

e o shopping, mesmo porque as lojas são próximas e o consumidor transitam nas lojas. As 

lojas de bairro são diferenciadas e somente darão certo se tiverem um nicho com valores 

agregados e diferencial de mercado. Ideal seria ter galerias. 

FABIO Uma das principais vantagens no meu entender é posicionamento de marca/loja, tendo em 

vista o mix de lojas que chegaram de outros centros. 

DANIEL Ter nos dois lugares, mais um ponto de venda, demarcar território para fortalecer a marca 

. As desvantagens no shopping é o consumo no início da semana, é baixo aumentando de 

quinta feira em diante. Os custos operacionais do shopping são mais altos. O ponto da 

Lauro de Freitas é muito bom. Os bancos e instituições públicas ajudam o consumo 

FALCÃO A vantagem que vejo é dar mais uma opção ao consumidor que não possui tempo ou não 

gosta de vir ao centro comercial tradicional devido os problemas de estacionamento 

MARTHA Hoje, levando em consideração os custos e o contrato estabelecido entre as partes, na 

minha opinião não existe vantagens em se ter uma loja no shopping. 
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Várias franquias de renome nacional estão aconselhando seus franqueados a não fecharem 

contratos com shoppings e irem pra rua como forma de boicote à relação leonina que se 

estabeleceu desde que esse mercado de Shopping Centers vem crescendo. 

No atual cenário econômico brasileiro os custos fixos são os que mais demandam atenção 

dos empreendedores e o custo de ocupação tem se apresentado como um grande gargalo 

para as empresas e tem sido debatido inclusive em artigos de revistas de economia. 

A vantagem de se ter uma loja a céu aberto é que a negociação do contrato é livre, você 

não precisa ficar “preso” a regras contratuais e nem de condomínio como é o caso do 

Shopping.  

MARCOS  

ALBERTO 

Quais os tipos de lojas do centro e as do shopping? 

Lojas populares de “varejão” que não são de marcas famosas geralmente se localizam no 

centro, já produtos de grife combinam com o espaço do shopping.  

No shopping você tem uma tabela de custos para respeitar no shopping, inclusive por 

metro quadrado. No centro da cidade, com a crise atual o aluguel, que seria um grande 

custo, baixou certa de 50%. Porém no centro ou bairro, a depender do negócio são 

necessárias reformas no espaço que podem custar muito para o empresário, e no shopping 

esses custos não são necessários pois o shopping tem um padrão do espaço que não 

necessita de reformas.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: Em sua opinião, O comportamento do consumidor tem mudado nos últimos anos?  De que 

forma e por que mudou? 

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

DURVAL Tudo que é novidade causa impacto na fase inicial, quando se falava na construção de um 

shopping os mais conservadores acreditavam que o shopping não teria progresso, pois se 

localizaria longe da parte central da cidade, eles achavam também que o shopping seria 

transformado em uma espécie de mercadão e que a tendência era o fechamento. Os 

lojistas se posicionaram de uma forma preocupante, pois a concorrência seria forte e 

muitos temiam a falência. Posso dizer que o impacto foi grande e positivo, por que seria 

uma demonstração de que Conquista estava crescendo e melhorando o seu grau de 

civilização.  

Quando o shopping finalmente foi instalado e vieram as chamadas empresas ancoras, que 

todo shopping tem como sustentação e chamariz, o comercio tradicional se preocupou e os 

maiores lojistas se posicionaram contrários em adquirir espaços para suas lojas nos 

shoppings, mas com o tempo a grande maioria desses lojistas abriram filiais no shopping e 

mantiveram suas lojas nos bairros. Isso é uma questão da evolução do desenvolvimento 

empresarial. 

Quando o shopping finalmente foi instalado e vieram as chamadas empresas ancoras, que 

todo shopping tem como sustentação e chamariz, o comercio tradicional se preocupou e os 

maiores lojistas se posicionaram contrários em adquirir espaços para suas lojas nos 

shoppings, mas com o tempo a grande maioria desses lojistas abriram filiais no shopping e 

mantiveram suas lojas nos bairros. Isso é uma questão da evolução do desenvolvimento 

empresarial. 

ZOLIN Sem dúvida, o perfil de exigência e experiências de consumo faz com que o consumidor 

seja cada vez mais qualificado e ciente de seus direitos. Isto impõe também aos varejistas 

a necessidade de constantes atualizações e aperfeiçoamentos. 

CLAUDIA Houve uma mudança em todos os segmentos de consumo e  todas as idades do 

consumidor. As crianças recebem muitas informações nas escolas e mídia e os nossos 

filhos apresentam informações de consumo que a gente ainda não vivenciou. Assim, o 

consumo está em todos os lugares e até mesmo qualquer consumo em produtos ou 

serviços distintos impactam dentro do orçamento familiar em consumir outros itens. 

Assim, não há mais concorrência somente no setor e sim em todos os setores da economia 

devido ao desfalque do orçamento familiar para consumir outros produtos. Isso é uma 

mudança de comportamento a educação e alfabetização financeira. A mídia em si está 

oferecendo uma variedade muito ampla e abrangente de produtos e serviços.  As 

mudanças já aconteceram e continuarão acontecendo. Assim, as lojas estão ampliando o 

seu mix de produtos para abrir canais para o consumidor a fim de utilizar o site ou a loja 

para consumir. A globalização tornou acessível e divulgou os produtos, marcas e serviços 

apenas com um click e em tempo real. Uma moda ou produto lançado em Paris já está 

sendo visualizado e produzido no mesmo dia aqui no interior da Bahia. A moeda hoje é 
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plástica, é o cartão de crédito que dá mobilidade e comodidade para pagar, modificando e 

atraindo o consumo. Os nossos pais e avós eram fieis ao ponto de venda. O consumidor de 

hoje ele transita por todas as lojas virtuais e físicas. Não há mais fidelidade e identidade 

com o roduto. com o cliente, mas, ele precisa lembrar da loja e o mundo girou . o produto 

diversificou e pulverizou e os produtos estão em outros pontos de venda e já existem os 

similiares dos produtos. Quem fideliza sái na frente. 

DANIEL  Os custos no shopping são bem maiores. Mudou sim, apesar da onda do fast fashion, 

consumo rápido, ele está procurando um bom custo benefício, de um produto que sirva e 

não seja tão caro. As sub marcas estão tendo maior procura. 

FALCÃO Sim, o comportamento tem mudado devido principalmente ao comercio eletrônico, as 

lojas virtuais favorecem ao consumidor comprar o produto desejado sem precisar sair do 

conforto de sua casa. 

FABIO Com a crise o consumidor ficou mais seletivo e passou a comprar com um ticket médio 

menor, ou seja, passou a ser mais criterioso. 

MARTHA Sim bastante. O perfil do consumidor tem se complexificado – não existe padrão de 

consumo... Eu posso ser de Classe social A e consumir produtos B, C de acordo com  meu 

juízo de valor para cada segmento de mercado e o contrário também pode acontecer. 

Além disso o acesso às informações mudou totalmente o padrão de exigência desse 

consumidor, a concorrência acirrada devido ao crescimento econômico também.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: Em sua opinião, a localização do empreendimento ou mesmo bairro de residência do 

consumidor interfere no momento da compra? Você acredita que o consumidor prefere - prioritariamente 

- consumir no bairro em que reside, caso encontre o que precisa?  

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

DURVAL Os itens do cotidiano como supermercados e farmácias sim. Alguns outros que ele 

encontre facilmente por lá, mas a depender do bairro, vestuário, eletrodomésticos, 

serviços médicos e calçados não são consumidos no espaço não.Com a experiência de 

professor por mais de trinta anos, pude observar a existência de um certo “Bairrismo” e 

também de comodismo por parte de algumas pessoas. Existem famílias que passam de 

seis meses a um ano sem ir ao centro da cidade, e se sentem felizes em consumir apenas 

nos seus bairros.  Essa é uma dúvida que merece uma pesquisa, se isso ocorre por 

“Bairrismo” ou pela comodidade de não ir para muito longe, bairros como o Brasil por 

exemplo, tem lojas, hospitais, farmácias, praticamente tudo que uma população precisa.  

ZOLIN Entendo que sim. Contudo, em cidades menores e com acessibilidade de trânsito  (cinco 

linhas de ônibus),este impacto é menor. O shopping Center em uma cidade média como é 

conquista tem muita acessibilidade e facilidade de deslocamento fácil e rápido. O maior 

axioma do marketing é o ponto (um dos p’s). O shopping faz a região se desenvolver, ele 

promove o adensamento residencial e valorização imobiliária. Assim, os equipamentos, 

asfaltamento de ruas e avenidas, infra-estrutura asfáltica saneamento, transporte coletivo 

urbano e acessibilidade para o transporte privado. O custo do investimento pode ser alto 

demais e não for compatível com o espaço. O consumo do bairro está relacionado à oferta 

de produtos e serviços que o bairro possui e a premência de consumo, mais conforto, mais 

tempo ele se deslocará para escolher melhores produtos. Mas, se estiver sem tempo, ela 

irá consumir no próprio lugar. Por isso existem os shoppings, supermercados de 

vizinhança, lojas conveniência de pessoas que não podem e não tem tempo para se 

deslocar para outros lugares.Assim, o ambiente de trabalho e residência favorecem ao 

consumo. No bairro Brasil não existe loja de tecidos, então alguns consumidores se 

deslocam para outros lugares a fim de consumir produtos que não existem em seus 

espaços. 

O shopping em uma cidade média como conquista se difere de outras cidades grandes 

quanto ao deslocamento e acessibilidade. Entre o o MIX DE MARKETING, o p (ponto) é 

muito importante. O axioma em que o Shopping Conquista Sul promoveu grande 

valorização imobiliária, com deslocamento fáciel e rápido e desenvolvimento local através 

de lotes e terrenos no entorno. A duplicação, com urbanização e asfaltamento veio após o 

shopping. Assim aconteceu na época com o Shopping Iguatemi em Salvador. Assim, 

mesmo estando longe do centro, o shopping deve constituir condições de o consumidor 

chegar até lá, dentro de perspectivas de transporte privado e coletivo, com diversas linhas 

para conectar os bairros ao shopping. 

Para se ter um bom terreno, o custo dele pode ser proibitivo e ter uma outra forma de 
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investimento. 

Sobre o consumidor consumir no próprio bairro diz respeito à preemência da urgência e 

aflitiva e oferta de produtos em seu bairro e no entorno, visto ser o tempo uma variável 

importante no consumo do cidadão urbano contemporâneo, assim como o consumo da 

vizinhança, visto que existem estes empreedimentos motados para atender a estes 

consumidores, como supermercados, farmárcias e até shopping. Se ela dispõe de mais 

tempo, ela se deslocará para outros centros. 

Tanto o ambiente comercial como o residencial impactam na escolha do local quanto às 

contingências. Assim, se o bairro não oferecer o produto\serviço, fatalmente ele deslocará 

para outro espaço. 

CLAUDIA Talvez segmentos como farmácia e supermercados. Mas, se há tempo hábil, as pessoas 

irão se deslocar aos ambientes, inclusive para fazer pesquisa e buscar outras opções. Na 

própria internet, as pesquisas são contundentes. O diferencial ainda é o calor humano e 

agregar valor e diferenciação ao produto e serviço. As pessoas geralmente consomem no 

próprio bairro as coisas mais urgentes. As pessoas querem acrescentar valores ao seu 

consumo para se tornar objeto de prazer. A maior parte das compras hoje é planejada. A 

variedade é muito grande. 

FALCAO Não acredito que o consumidor prefira comprar no bairro em que reside, o que vai 

determinar na sua opção de local vai ser o seu tempo e a oferta de serviços. 

DANIEL A localização é o mais importante na definição do negócio. O consumidor do bairro Brasil 

consume no bairro Brasil. Já o consumidor dos demais bairros preferem o centro da 

cidade e se tiver oportunidade de vir ao centro, ele virá a não ser que não tenha tempo. O 

deslocamento é feito sem dificuldades. 

FÁBIO Acredito que sim, desde que tenha um serviço completo, ou seja, produto, preço 

competitivo, atendimento e pós-venda. Este um dos motivos que me levam a crer que o 

Shopping Boulevard não afetará de modo muito grande o Shopping Conquista Sul. 

PAULO Os bairros estão se estruturando e tornando bairros comerciais. Quando o consumidor 

busca algo planejado e o que ele quer ele irá consumir no próprio bairro. O bairro Brasil 

tem um diferencial de ser leais e fiéis a seu bairro, somente buscam outro centro quando 

não possui no b. Brasil. Assim, o bairro Brasil é o segundo com maior variedade, 

perdendo apenas para o centro. Mas, quando quer algumas novidade e variedade ele se 

desloca para o centro. 

MARTHA Acredito...Também tem sido uma tendência de mercado buscar lojas de conveniência, 

próximo aos bairros residenciais onde o consumidor possa ter mais conforto sem enfrentar 

trânsito e perder tempo. 

Não sei se ele prefere prioritariamente, pois a decisão de compra envolve outras variáveis 

(preço, marca, produto), mas com certeza é um diferencial estar próximo do seu cliente. 

MARCOS 

ALBERTO 

A localização realmente influencia muito, pois as pessoas buscam consumir próximo delas 

para não perder tempo, mas isso num primeiro momento, por que se a demanda não for 

atendida na sua localidade o consumidor vai procurar nas outras variáveis. As pessoas 

também buscam um atendimento personalizado, uma espécie de consultoria, por que o 

vendedor passa credibilidade para o consumidor que necessita desse acompanhamento e 

se sentem mais confiantes.  

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: Em sua opinião, no pensamento do consumidor conquistense e também de outras cidades, o 

que mais impacta no momento de decidir pela compra? 

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

DURVAL Aqui em Conquista temos uma ideia primitiva de shopping o “Conquista Center”. 

Inclusive esse shopping Conquista Center foi o primeiro do interior da Bahia, o shooping 

foi feito por uma construtora importante chamada Itajubá pertencente a uma família 

conquistense, nas décadas de 80 e 90, essa construtora pertencia a Juvenal Andrade que na 

finalidade de valorizar a sua terra construiu esse shopping. Porém estrategicamente, 

segundo os conhecedores do ramo, o prédio foi construído em um local inadequado, foi 

feito no centro perdendo a principal característica de um shopping que é o espaço. Por 

esse motivo até hoje esse imóvel tem dificuldade de funcionamento e muitos lojas se 

encontram fechadas. Nos Estados Unidos e Europa por exemplo, os shoppings se 

localizam de vinte a trinta quilômetros do centro exatamente numa área aberta onde existe 

muito espaço.  
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Então o senhor acha que houve uma mudança nos hábitos da população conquistense. O 

senhor por exemplo, escolhe fazer compras no comercio tradicional ou no shopping?  

Eu uso as duas opções, eu procuro roupas, sapatos etc no comercio central pela 

localização. Porém tenho momentos de lazer com a família em shoppings e acabo 

consumindo muitas coisas por lá como qualquer outro cidadão. 

ZOLIN Atualmente a necessidade de consumo/compras está muito associada ao momento 

econômico do país. Isto faz com que haja uma maior cautela em relação ao consumo em 

geral. Mas, em condições normais da economia o consumo está indexado às necessidades 

primárias e complemente-se pela “satisfação” em ascender socialmente ao alcance de 

produtos e serviços que gerem satisfação e bem estar.Não há diferenças não, o que existe 

é que as necessidades são distintas. Tem pessoas que se encantam com o preço de 

produtos em Conquista. O custo de vida de Conquista é menor, comparado com outras 

capitais. Algumas pessoas preferem estar em um ambiente diferenciado e status no 

consumo, que encontre os seus pares. Existe a pesquisa de preços. 

Existe uma maior ou menor necessidade do consumidor sobre um produto ou serviço. 

Assim, a gastronomia e demais preços são abaixo do praticado no mercado. Assim, o 

status e estar em um ambiente diferenciado faz parte.todos os extratos sociais pesquisam 

preços, a qual existem muitas pessoas de muitas classes sociais distintas barganhando 

preços. Também os novos hábitos do consumo impactam na escolha, como consumir 

produtos hortifrutigranjeiros em feiras livres e,logo depois, os supermercados passaram a 

ofertar tais alimentos. 

CLAUDIA Dividir isso nos níveis de consumo. O consumidor de baixa renda, portanto com o 

orçamento comprometido, ele procura mais itens de primeira necessidade e depois com 

preços mais baixos, com menor qualidade, mas via de regra, os produtos mais baratos são 

menos qualificado. Mas, o consumidor com melhores condições financeiras vão comprar 

menos coisas com mais qualidade... O brasileiro não tem o hábito de planejar, assim, 

muitos compram por impulsos e deixam de consumir itens mais básicos para consumir 

produtos que não necessitam, principalmente no momento de crise. Mas , o comércio 

utiliza descontos, vitrines chamativas para atrair o consumo. Também tem o psicológico e 

o emocional, as pessoas precisam se sentir bem e ter o prazer de adquirir os bens, 

admirando o consumo, principalemente o mundo feminino, hormônios e enzimas para se 

sentirem melhor. É melhor consumir produtos que psicólogos. Entretanto, o consumo 

consciente deve priorizar o consumo, mas, é algo do ser humano trazer as necessidades 

fisiológicas e também emocionais. Não podemos criar um mundo mecânico e frio, as 

mulheres precisam de flores e de objetos. A felicidade pode variar de acordo com o 

consumo, gerando muitas vezes arrependimentos e dificuldades maiores. O consumo é 

consciente quando consome algo da sua necessidade. Presentear alguém é um gesto de 

bem estar e prazer, além de fazer amizades. O comércio também premia o consumo via 

concorrência. Os próprios salões de beleza viabilizam sonhos... em alguns países 

desenvolvidos o taxa de suicídio e depressões é grande, muitas vezes devido ao não 

consumo. São educados para não consumir e poupar, ficando muito mecânico, o inverso 

também é uma doença.O consumo é o prazer e presentear alguém também. Os descontos 

atraem o consumo e estimulam. O consumo está ligado ao bem estar e quando se tem 

baixa no consumo, dificulta a arrecadação tributária e a geração de empregos. Diante das 

classes sociais, quem ganha menos investirá primeiro nas necessidades, mesmo porque os 

mais ricos já tem. Muitos ganham bem e deixam de consumir por que querem poupar, 

trazendo problemas para si mesmo.As clases D e E se preocupam muito com a cesta 

básica. 

FALCAO Atendimento e confiabilidade nos serviços oferecidos pela empresa. Identificação do 

consumidor com a empresa. Qualidade e variedade de serviços oferecidos pela cidade. 

PAULO Na minha opinião, as pessoas analisam muito a qualidade do produto. Nosso consumidor 

prioriza a qualidade, em nossa cidade as pessoas gostam de casas arrumadas. Os produtos 

precisam ser customizados e as pessoas gostam de ser bem vestidas. O preço e o bom 

atendimento são diferenciais significativos. Mas, no atual momento, o preço tem sido o 

mais importante, em virtude da crise, mas a escolha por produtos melhores sempre foi 

desejada. Quanto aos consumidores que vem de outras regiões, eles procurarão por 

produtos com diferencial competitivo e com design. Senão tiverem condições de pagar, 

irão comprar parcelados e o custo benefício será melhor. No momento atual tem muitos 

consumidores comprando produtos populares, mas em tempos normais preferem pagar 

mais caro para Ter um produto melhor em casa. As pessoas de baixa renda optam por 
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consumir bens duráveis e de consumo rápido. Uma característica da região do sudoeste, as 

pessoas gostam de consumir prodtutos que tenham diferencial, evitam os produtos básicos 

e padronizados. Talvez em outras regiões seja diferente. Um produto melhor trará um 

custo-benefício melhor. As pessoas de classes mais altas fazem reservas para adiquirir 

bens mais caros como imóveis, veículos e etc...  

FÁBIO Em primeiro lugar o atendimento, depois o produto, necessitando de ambos serem 

diferenciados. 

MARTHA Relação de custo – benefício. O Conquistense tem uma consciência econômica bem 

formada... Não basta o produto ser bom (e é necessário que seja, uma vez que ele é 

bastante exigente), tem que ter um preço justo. 

Depende da cidade... No caso das cidades circunvizinhas que consomem aqui, a marca e o 

status causado pelo uso impacta bastante a decisão de compra. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: Quais os FATORES POSITIVOS de se Consumir nos Espaços: Shopping Conquista Sul, 

Comércio Tradicional de Conquista: Centro da cidade e Bairro Brasil?    

ENTREVISTADO  Comércio do Centro 

da cidade 

Shopping Conquista 

Sul 

Comércio do bairro Brasil 

DURVAL Localização estratégica 

Hábitos e costumes 

Comércio muito 

diversificado e 

encontra de tudo 

Segurança 

Comodidade 

Possui entretenimento 

otimiza seu tempo com 

outras coisas 

Ruas largas e passeios espaçosos 

Comércio e serviço diversificado 

Empresários e moradores 

acolhedores 

Bairrismo 

Comodismo 

Praticidade 

ZOLIN Tradição e costume 

Variedades 

Preços competitivos 

 Conforto 

Segurança 

Ofertas de varejo  

nacionais. Correios, 

SAC, entretenimento e 

diversificação.  

Vizinhança 

Preços acessíveis 

 

CLAÚDIA  Variedade, qualidade e 

tradição do comércio, 

preços 

Variedade, comodidade, 

segurança, área de 

alimentação, cinemas. 

Variedade , lojas segmentadas e 

lojas de bairro. 

DANIEL Variedade de lojas, 

serviços como bancos, 

prefeitura etc, tradição 

Amizade, bairrismo, 

conhece as pessoas pelo 

nome. O cliente é 

simples e é conhecido e 

reconhecido por pagar 

em dias. Eles se sente 

intimidado em comprar 

no shopping e centro. 

Estacionamento, ambiente 

climatizado e segurança. 

PAULO  Atendimento 

personalizado, grande 

variedade de lojas com 

diversificação de 

produtos e serviços, 

preços. 

Climatização, conforto, 

estacionamento, grandes 

lojas, redes e franquias, 

segurança e lojas 

melhorando sua 

aparência. 

A localização é estratégica para os 

consumidores do lado oeste. O 

atendimento é familiar, os 

consumidores tem amizade e são 

conhecidos pelos empresários e 

vendedores. O bairro tem uma feira 

própria, sendo o mercadão atrativo 

e  uma identidade  local . 

MARA Comodidade para quem 

trabalha no próprio 

ambiente 

Variedade de produtos e 

serviços, 

entretenimento, 

estacionamento, 

horários e dias distintos, 

comodidade em que 

trabalha por ali ou vai 

ao centro. 

Comodidade, estar perto de casa, 

bairrismo e conhecimento vizinhos 

FALCAO Variedade de serviços e 

produtos 
A falta de tempo e 

busca por mais uma 

A falta de tempo do consumidor. 

Estacionamento facilitado 
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opção de lazer. 

Estacionamento 

Localização 

 

MARTHA 1) Preço 

2) Mix de lojas 

3) Oferta grande 

variedade de produtos 

Variedade de produtos 

Preço atrativo 

Mix de lojas 

 

1) Estacionamento 

2) Praça de alimentação/ 

Cinema 

3) Lojas âncoras 

Proximidade da residência 

Preço 

Estacionamento 

 

MARCOS 

ALBERTO 

variedade em produtos produtos e marcas 

diferenciadas e o 

entretenimento como o 

cinema por exemplo, 

além da segurança, 

ambiente climatizado e 

estacionamento 

mobilidade para estacionamento e 

movimentação. 

ADALICE  Para mim o comércio 

no centro ainda é o 

melhor para consumir, 

por conta da relação 

entre consumidor e 

vendedor, no centro 

também estão 

excelentes lojas de 

grife, e eu prefiro 

consumir no centro. 

o horário estendido, que 

ajuda bastante o 

consumidor.   

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

 

PERGUNTA: Quais os FATORES NEGATIVOS de se Consumir nos Espaços: Shopping Conquista Sul, 

Comércio Tradicional de Conquista: Centro da cidade e Bairro Brasil? 

ENTREVISTADO Comércio do Centro da 

cidade 

Shopping Conquista 

Sul 

Comércio do bairro Brasil 

DURVAL Estacionamento 

Segurança 

Acesso a banheiros 

Distância 

Ambiente 

americanizado 

Você é obrigado a 

consumir o que não tem 

necessidade. 

Nem tudo que se deseja consumir 

encontra lá 

Alguns equipamentos públicos só 

são encontrados no centro 

ZOLIN Falta de oferta de 

varejos nacionais 

Poucas opções de 

Franquias 

Disponibilidade de 

estacionamento 

Mais serviços e 

conveniências. Faltam 

alguns serviços que 

somente são 

encontrados em 

ambientes abertos como 

autopeças, manutenção 

e os mais inusitados 

serviços 

Não possui magazines tradicionais 

Poucas opções de Franquias 

 

 Falta de segurança, 

mobilidade com 

estacionamento e 

calçadas  e o horário 

comercial. 

Preços devidos a 

despesas operacionais, 

menor variedade que o 

centro comercial 

Pouca variedade, distância, 

segurança 

DANIEL  Segurança, 

estacionamento 

Menor variedade de 

produtos comparado ao 

centro. 

Não ter crediário próprio, 

distância, maiores preços. 

PAULO Parte estrutural e da 

cosmética pública por 

Em virtude dos altos 

custos de 

Investimentos públicos são 

limitados, embora tenha havido 
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parte da prefeitura 

(calçadões, ruas, 

passeio), estacionamento 

não funciona a contento 

e para os consumidores 

de fora, visto não ter na 

cidade um local para 

estocar, guardar e 

armazenar seu consumo 

a fim de colocar nos 

veículos, como vans, 

ônibus e etc. 

funcionamento, os 

preços são mais 

elevados. A localização, 

visto que está distante e 

dificulta para quem não 

tem transporte próprios.  

reformas na feira de carnes, ruas e 

mercadão; o estacionamento deixa 

a desejar e as vagas são 

insuficientes. Faltam alguns 

serviços e variedades tanto 

público quanto privado. 

Os equipamentos públicos estão 

localizados no lado leste 

MARA Trânsito Não tem, não relatou. Falta de diversidade de produtos e 

serviços e opções de consumo. 

FALCAO Estacionamento 

reduzido 

NÃO RELATOU Reduzido quantidade de serviços 

oferecidos 

 

MARTHA 1) Mobilidade urbana 

2) Segurança 

3) Falta de planejamento 

por segmentos 

1) Limpeza 

2) Segurança 

3) Mix pobre de lojas 

1) Variedade 

2) Falta de Planejamento 

(organização) 

3) Segurança 

MARCUS 

ABERTO 

Mobilidade urbana diferente do comércio 

de rua o cliente não 

pode negociar os preços 

dos produtos, pois já 

estão tabelados. 

pouca variedade de produtos 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: Em sua opinião, quais as variáveis abaixo, de acordo o perfil do consumidor, mais 

impactam no consumo e também na escolha do local considerando os ambientes: shopping Conquista Sul, 

Comércio do bairro Brasil e comércio do Centro da cidade. 

 

RENDA DURVAL-Em relação a Vitória da Conquista, de acordo com os seus conhecimentos o senhor 

acredita que adolescentes, jovens, adultos e idosos tem quais escolhas de onde consumir 

entre: Centro, Bairro Brasil e Shoppings? E Essas escolhas dependeriam mesmo de faixa 

etária e classe social? 

 

Tratando-se de Vitória da conquista, nós temos divisões entre a parte oeste da cidade que a 

população teve uma origem mais simples que com o passar do tempo teve uma ascensão 

financeira, porém não se despertou nessas pessoas o interesse em investir em lazer, a única 

forma de lazer seria apenas o próprio trabalho.  Já a parte leste e central em que residem as 

famílias tradicionais e demais famílias ricas que migraram para Vitória da Conquista, tem em 

sua formação uma cultura maior de lazer e consumo, a pesar de nem sempre terem um poder 

aquisitivo elevado, o que leva a maiores esforços para manter o status de sociedade 

consumidora. Quando fala-se em lojas, o público maior normalmente é feminino, o homem 

dificilmente vai a lojas, geralmente o homem pede as esposas e mães, por exemplo, para 

comprar os seus objetos de interesse.  

Tratando-se de shoppings, como é um ambiente de circulação com oferta para diversos 

interesses, a família toda circula no shopping, então o homem também torna-se consumidor 

direto, como você mesmo disse a própria arquitetura do shopping torna as vitrines 

chamativas, transformando muito fáceis de serem atraídos. 

 

ENTREVISTADO A - Com cerca de 400.000 hab e que a cidade absorve consumidores de 

mais de 70 municípios da região e isso faz com que a população flutuante chegue a dois 

milhões. Assim, a renda impacta no consumo  de vestuário, clínicas, farmácias e 

serviços,conjuntamente. 

ENTREVISTADO B - Na medida que o cliente busque opções diferenciadas de produtos 

Cláudia – Influencia diretamente. Não há consumo sem dinheiro. Assim, gastará mais quem 

pode consumir mais. 

 



665 

 

DANIEL – Quem tem a renda mais alta compra em viagens para outras cidades e países, 

compra na internet e também consome no shopping pelo espaço. Mas as lojas de griffe como 

plataforma, carmen steffani as pessoas fazem este percurso. Mas se tivessem no shopping, 

comprariam la. Também existem lojas de griffes no centro comercial que não tem no 

shopping, atraindo um público específico.  

Paulo-acredita que as pessoas de poder aquisitivo mais elevado consumem preferencialmente 

no shopping, sempre na demanda conjunta com outros serviços e entretenimento. Embora 

consuma também no centro produtos de griffes e marcas famosas. 

 

CÉSAR ZÓLIN – quem tem mais renda é maios criterioso. A necessidade é o carro chefe do 

consumo. A renda é mais criteriosas. Uma das premissas diz respeito a necessidade. Os 

brasileiros consomem de acordo com a sua renda mensal e também seu orçamento. O PIB 

deve estar 14 mil reais ano e, quanto maior o número de moradores da família com renda, 

melhor será o consumo. O shopping precisa se comunicar com a sua clientela ou público alvo 

compatível. A loja H Stern e Prada mesmo não teria público alvo sustentável para se instalar 

aqui, por forças de termos um extrato de consumo menor. As compras no exterior tinham o 

alcance bom, principalmente com o dólar em baixa, o que impacta também no consumo 

(desde que o dólar estivesse compatível com o real). Assim, o empresário deve direcionar o 

seu negócio para o seu público alvo. Aqui é mito salutar as lojas multi marcas, principalmente 

para o comércio de consumo em moda. O comércio precisa se aprimorar em tecnologia, 

devido aos modismos, como exemplo da interatividade dos smart fones. Assim, uma pesquisa 

bem feita com vistas a detectar seu público alvo, escolher o ponto, identificar e se comunicar 

com o público alvo é importante, sendo necessário buscar a excelência nos produtos e 

serviços , se comunicando na velocidade e tempo certo  com o consumidor, se repercutindo 

em um grande desafio. 

MARCUS ALBERTO - Cada consumidor gasta onde é mais atrativo e confortável, a renda 

não interfere necessariamente onde a pessoa vai consumir, isso claro dentro das opções, 

Bairro Brasil e Shopping. É certo que as pessoas são muito influenciadas pelo meio onde 

vivem  

CLASSE 

SOCIAL 

ENTREVISTADO A - O senhor acredita que quanto maior a renda maior é o consumo? As 

classes intermediárias consomem de maneira diferente das classes mais altas? 

A própria política implantada no brasil nos últimos 15 anos, levou a população de baixa renda 

a ter a renda um pouco maior e foi estimulada a consumir. Entre objetos eletrodomésticos 

como: fogão, geladeira e etc. A população de classe de menor poder aquisitivo foi quem mais 

consumiu, logo as grandes lojas da cidade já mais poderiam sobreviver vendendo apenas para 

os consumidores das classes mais altas. A maior margem de lucro das grandes lojas foi 

proveniente das classes menos favorecidas que foi estimulada pelo governo através de bolsas 

e linhas de crédito, então Vitória da Conquista passou por esse processo do consumo em 

grande escala das classes menos favorecidas. No passado as classes mais pobres não tinham 

tanta facilidade de crédito, por exemplo, antigamente para se criar uma conta em banco era 

muito difícil, era necessário abrir sindicância sobre a vida da pessoa e muitas outras 

burocracias, hoje em dia as coisas são bem menos complicadas, ter um cartão de credito já é 

possível ser feito apenas por telefone ou internet. Abrir o crediário em uma loja exigia muito 

tempo e também muita burocracia. Então as facilidades que começaram a acontecer nos 

últimos anos foram abrindo as portas do consumo para as classes menos favorecidas, recaído 

sobre elas maior consumo em relação as outras classes. 

 

ENTREVISTADO B - Preços, na medida que a busca seja por preços baixos e ofertas 

Cláudia – As classes mais altas (A e B) vão preferir mais o shopping, porque prefere um local 

mais climatizado, limpo e harmonizado, influenciando a compra.  

DANIEL - TODAS AS CLASSES. 

Paulo: Antes da crise, a maior parte do consumo era das classes mais baixas, devido a faltar 

alguns aparelhos em casa e imitar as classes mais altas. muitos tiveram acesso ao crédito e 

muitos acabaram ficando inadimplentes, reduzindo muito o consumo que está individada e 

pagando os débitos anteriores, devido ao juros mais elevados e exorbitantes. assim, nos dias 

atuais, os consumidores das classes a e b estão consumindo mais. 

 

CÉSAR ZOLIN - Todos os extratos sociais procurem melhores preços, seja nas feiras livres, 

seja no shopping. É comportamental a pechincha e a negociação de preços. 
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MARTHA - As Classes C2 e D têm preferido frequentar o shopping Conquista Sul como 

forma de entretenimento nos fins de semana. A classe A e B (que consome) não tem ido ao 

Shopping nesse período pois o julga mal frequentado.  

BAIRRO 

RESIDÊNCIA 

ENTREVISTADO A – Acredito na existência de um certo “Bairrismo” e também de 

comodismo por parte de algumas pessoas e sentem felizes em consumir apenas nos seus 

bairros, principalmente no B. Brasil.  Mas, também acredito que as pessoas preferem 

consumir em seus bairros aqueles itens do dia a dia como padarias, supermercados e frutas e 

alguns serviços mais básicos.  

 

ENTREVISTADO B - Opção por acessibilidade 

CLÁUDIA –as pessoas mais tradicionais valorizam muito seu habitat, seu bairro. 

DANIEL – Geralmente as pessoas que  residem próximos do bairro brasil, como ibirapuera, 

vilas serranas consomem no bairro brasil e somente na ausência dos produtos vem para o 

centro. Pessoas de outras cidades também não tem o hábito de frequentar shopping, talvez por 

não ter vivência e costume para isso, preferindo o centro comercial por se sentir bem. Vão ao 

shopping mais passear e consumir entretenimento, acabando comprando outros itens. 

Quanto ao bairro Brasil e centro comercial, um percentual médio de 70% versus 30%. Assim, 

muitos visitantes que ficam hospedados no bairro Brasil, quer na casa de amigos, quer nos 

hotéis acabam consumindo por lá, pegando o hábito e o costume, ocorrendo na mesma forma 

dos moradores de lá que direcionam para o consumo do bairro. Igual maneira são os 

moradores das cidades que ficam na saída da e para a avenida brumado. 

 

CESAR ZOLIN – Existem os fashion point e lugares especializados que concentram 

determinados grupos de produtos ou serviços. Paralelo a isso, tem a questão que as crianças 

trás o empreendor para a sua capacidade tenológica, viso que os pais consumem ais produos. 

 

Conquista – lojas monomarcas . muitas pessoas aqui tiveram prejuízos de posicionamento. 

Assim, existindo oferta para o consumo e questões de características regionais como variáveis 

climáticas, por exemplo, impactam. Exemplo, na região sul, as férias são em julho enquanto 

no nordeste é em junho, precisando haver oferta de produtos e serviços nestas épocas (filmes 

por exemplo). Outra questão é a climática, tradcição, hábito, cultura do consumo e outras 

coisas que atraem o consumidor para as questões do tipo sazonalidade. Assim, a importância 

do clima impacta no consumo. Assim, a oferta de conforto é sempre privilegiada em situações 

adversas como chuvas, frio e etc. Assim, é necessário acrescentar também os custos 

imbutidos. 

 

V. Conquista dorme muito cedo, a vida noturna aqui é limitada. Sou a favor de operar o 

negócio 365 dias 24 horas dias, como restaurantes, supermercados e etc. Assim,  na oferta do 

transporte coletivo, segurança e outras coisas acabam limitando o consumo por conta destas 

caracterísiticas eu atendam às demandas. Aqui não tem teatro, centro de convenções e outros 

serviços pra darem sustentabilidade. A regionalização por exemplo, faz com que pessoas de 

outras cidades fazem caravanas e se deslocam em um único dia para assistir a um filme, 

consumindo tudo aqui e retornam no mesmo dia. 

 

O Nordeste tem muitas carências de sustentação. Assim, na Bahia e também Conquista 

existem poucas opções. Jequié começou a se destacar recentemente com o grupo Assaí, Bob e 

dentre outros, mas poucas cidades desenvolveram assim. Assim, como V. Conquista é uma 

cidade polo, atrái consumidores para o seu espaço, como médicos por exemplo, são 774 

médicos e mais hospitais, clínicas e etc. A educação, o pai estabele ele aqui, o distrito 

industrial, o comércio acaba influenciando, por questões de investimento e capacidade de 

renda (o caso da Azaléia foi um desastre para Itapetinga). Por outro lado, algumas cidades 

vem se destacando como Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro e etc, assim, os consumidores que não 

dispõe destes produtos e serviços, acabam vindo pra V. Conquista. O que acaba sendo um 

atrativo para o consumo local. 

 

MARA - O público de outras cidades têm vindo para o Centro devido ao mix de lojas e 

variedade de produtos, e também vai ao shopping por estar aberto aos fins de semana, quando 

normalmente estão de folga de seus trabalhos na localidade em que residem. 

 

MARTHA- Acredito que os consumidores estão cada vez mais buscando comodidade, por 
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esse motivo a Olivia Flores se fortalece cada vez mais. 

 

MARCOS ALBERTO - Com certeza, depende do perfil que o lojista quer trabalhar. Eles 

podem escolher perfil de classes mais altas ou mais baixas. 

 

ANALICE VIEIRA - No shopping as pessoas querem mais é ser vistas, nem sempre vão 

consumir, prova disso é o “rolezinho” dos domingos que são grupos de jovens da periferia 

que vão ao shopping só para passear, isso afasta um pouco as pessoas que vão para consumir. 

Tanto no shopping quanto no centro as existem todos os níveis sociais de pessoas, a diferença 

é que no centro as pessoas vão só com o objetivo de comprar, no shopping tem 

entretenimento que é o seu maior atrativo. E as pessoas de outras cidades tem maior 

preferência de consumir no centro da cidade. 

ESCOLARI-

DADE 

ENTREVISTADO A – PIB – 14.000,00 ano 

ENTREVISTADO B - Baixa influência 

CLÁUDIA – A geração de 10 anos influencia os pais onde consumir, de acordo suas 

vontades, no parque, na lanchonete. 

DANIEL – Não interfere 

PAULO - Baixa influência, mas atrelada a renda alta, existe uma sutil discrepância a favor do 

shopping. 

ANALICE VIEIRA - Hoje em dia a escolaridade está de mais fácil acesso em todos os níveis 

sociais. De modo geral o consumidor procura o produto, independendo do seu nível de 

escolaridade.  

MARCOS ALBERTO - Acredito que não, o consumidor vai atrás do produto e aqui tem 

pessoas de todos os níveis de escolaridade e etc.  

IDADE ENTREVISTADO B - Alguma influência em razão da tradição de consumo no comércio do 

centro 

 

CLÁUDIA – quem gera renda é o autor da decisão. Quem tá trabalhando consome mais e 

quem não tá consome menos. Os idosos procuram mais o centro comercial, pelo hábito, 

costume e tradição. Quanto aos jovens, ele vai buscar o que ele deseja onde estiver. A 

tecnologia e a moda irá mostrar para ele. Assim, o jovem influencia a família , mas no 

segmento que ele usa. Ele pesquisa e vai achar onde quer que seja. 

DANIEL – a idade interfere, vão para se encontrar, pegar um cinema, encontrar a galera e 

isso interfere. 

Os idosos estão divididos, no centro pela tradição e no shopping com bons olhos, pelo 

conforto e passeio. 

 

PAULO – as pessoas de classes mais elevadas e de renda maior buscam mais o shopping, 

visto que mesmo sendo mais caro, acabam não se importando com isso e pagam sem 

reclamar. Os jovens preferem o shopping, os idosos são mais resistentes a mudanças e vão 

muito ao centro comercial. As pessoas de média idade relativizam o consumo. 

Os filhos dos empresários no centro, também por hábitos, acabam consumindo muito no 

centro comercial. Os filhos dos empresários do shopping fazem o mesmo. 

FALCAO - Acredito que a visitação é maior pelos adolescentes que buscam opção de lazer. 

 

ZOLIN – Os jovens vão muito ao shopping, mas, tem menor capacidade de consumo. A 

visitação é uma fauna fértil e que ajuda. Os jovens tem baixa capacidade de consumo 

comparado aqueles que á estão estabelecidos, tem reservas e rendas.. Ela é uma fauna  

necessária, mas não repercute em consumo devido a boa parte não possuir renda, se 

comparado a alguém que trabalha e possui renda ou então já possua riqueza acumulada.. Mas, 

no caso das crianças não é assim. As crianças conduzem os pais, tios, padrinhos para o 

shopping, sendo um dos maiores consumidores indiretos, que se encantam pelos apelos 

visuais, entrando aí movimento de lanches, sorvetes e outros. 

 

MARCOS ALBERTO - O shopping atinge mais o público adolescente, no centro da cidade 

são mais adultos com algum determinado objetivo de compra. 

SEXO ENTREVISTADO A - Quando se fala em lojas, o público maior normalmente é feminino, o 

homem casado dificilmente vai a lojas, geralmente o homem pede as esposas e mães, por 

exemplo, para comprar os seus objetos de interesse.  

Tratando-se de shoppings, como é um ambiente de circulação com oferta para diversos 
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interesses, a família toda circula no shopping, então o homem também torna-se consumidor 

direto, como você mesmo disse a própria arquitetura do shopping torna as vitrines 

chamativas, transformando muito fáceis de serem atraídos. Quanto a variável sexo, na questão 

de consumo, a mulher tem um papel diferente na sociedade atual e tem mais poder de compra 

do que em outras décadas, a mulher consome muitos produtos de valores menores e não 

duráveis como: bolsas, cosméticos e etc. O homem na sua maioria compra bens duráveis com 

valores mais altos como: imóveis e carros, na intenção também de investimento.  

 

ENTREVISTADO B - Não gera influência 

CLÁUDIA - O sexo feminino é a maior consumidora. Onde quer que ela consuma em 

shopping ou comercio. Ela geralmente tem o poder grande de decisão em supermercados, 

roupas e vestuário para os maridos, filhos e namorados. 

DANIEL – Mulheres e homens bens distribuídos. Empório, plataforma sonia brandaõ... As 

mulheres vem ao centro atras das marcas. 

 

PAULO - Acho que as mulheres preferem o shopping por questões de conforto, segurança, 

comodismo, principalmente de classe média e alta. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: Você acredita que a mídia em geral (TV, rádio, internet e outros) interfere nas escolhas dos 

consumidores quanto ao local de consumo? (por exemplo, shopping Conquista Sul, Comércio do bairro 

Brasil e comércio do Centro da cidade)? 

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

ZOLIN As mídias tem entre seus efeitos, o de direcionamento ao consumidor. Pode 

influenciar se este consumidor for atarído/direcionado por uma oferta de produto 

ou serviço de seu interesse específico.A mídia voluntária é dividida entre o centro 

comercial e o shopping. Por exemplo, as redes sociais e blogs tem tido uma 

participação muito grande nas questões do shopping.O que determina a mídia 

voluntária são as pautas e entrevistas. Se utiliza muito o espaço do shopping para 

os cenários. A TV procura muito o shopping para abordar entrevistas e pautas, 

mostrando muito a ornamentação do Natal, das liquidações e promoções. A 

proximidade do Shopping com o Festival de Inverno aproxima a televisão, mesmo 

porque a loja oficial do FIB está no shopping. O shopping trabalha com 

oportunidades, mas tem um calendário de publicidade e promoção. O Shopping 

possui uma agência para divulgar seus produtos e serviços, muito presente no 

facebook, tweeter com interatividade direciona mediante as verbas arrecadadas, 

distribuindo durante os meses e datas do calendário planejado. 

PAULO A mídia tem um impacto e um poder muito importante.o apelo da mídia tá muito 

voltado para o centro comercial, até mesmo a mídia voluntária por parte da 

reportagem e matérias da tv sudoeste. Utiliza muito o centro e bairro brasil. Já em 

salvador, as entrevistas e matérias são sempre feitas no shopping devido á própria 

penetração e poder, em conquista é mais no centro e é mais a realidade local e 

impactará muito mais, culturalmente falando também.  

CLAUDIA A mídia e o apelo comercial, chamadas, out door, TV etc. Quem investe em sua 

marca ou sua loja tem mais chances de vender mais. O shopping mesmo ineste 

coletivamente e tem uma repercussão maior. Mas, as vezes as muitas informações  

as vezes atrapalha.  

DANIEL A propaganda interfere muito no local e na loja de consumo, mas muita diferença e 

as pessoas sentem-se bem em consumir ao ver e lembrar o nome da loja. 

FALCAO Sim, a mídia tem grande poder de influencia sobre a população. 

MARTHA Não acho que hoje exista em Vitória da Conquista um marketing forte (nem da 

CDL, nem do Shopping Conquista Sul) que interfira nas escolhas do consumidor. 

Hoje o marketing fica a cargo de cada comerciante que busca individualmente o 

próprio consumidor. 

MARCUS 

ALBERTO 

Acredito que sim, o consumidor busca sempre informação e usa os meios de 

comunicação para buscar essas informações. Com certeza a mídia de modo geral 

para o micro empresário tem o custo muito alto, porém existem maneiras gratuitas 

através das redes sociais para esta divulgação dos produtos.  

ANALICE 

VIEIRA 

Hoje em dia se uma loja não tem rede social ela pode perder uma grande fatia do 

mercado.  
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Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

PARTE 3 - QUESTÕES ESPECÍFICAS SOBRE O COMÉRCIO TRADICIONAL E SOBRE O 

SHOPPING CENTER – SOMENTE OS DIRIGENTES DA CDL RESPONDERAM SOBRE O 

MERCADO TRADICIONAL E SOMENTE OS DIRIGENTES DO SHOPPING RESPONDERAM 

SOBRE ESTE NOVO FORMATO DO VAREJO  

 

 

PERGUNTA: Mercado Tradicional (DIRETORES DA CDL). O que as lojas do mercado tradicional tem 

feito para inovar e fazer frente aos novos formatos do varejo (por exemplo, o shopping)? 

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

DURVAL  É perceptível a melhoria nas instalações e oferta de maior conforto 

CLAUDIA Busca através dos governantes para modificar o centro. A zona azul, a favela que 

foi tirada da praça 9 de novembro. A construção do paraguaizinho, faixada, 

segurança que envolve o ambiente comercial. Estamos nos organizando para 

apresentar propostas para assumir compromissos com o centro comercial. Estamos 

inovando pelas áreas tradicionais. Quem não fez isso extinguiu, a baixa do 

sapateiro que era uma tradição acabou, somente existe escritórios. 

MARTHA As lojas de Vitória da Conquista buscam muito fidelizar seus clientes por meio de 

ligações constantes e entrega de produtos em condicional para que os clientes 

levem para experimentar em casa, isso é uma prática de todo comerciante que 

concorre diretamente com as lojas do Shopping e agrada muito ao público 

consumidor dessas lojas. 

MARCOS Em primeiro lugar o bom atendimento, variedade em produtos e serviços, a 

tradição do comércio, localização privilegiada da cidade. Vitória da Conquista tem 

atraído muitas franquias e a cada dia chegam mais novidades, porém infelizmente a 

cidade não tem os investimentos e apoio governamental que merece.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: Variáveis como estacionamento, segurança, banheiros impactam na escolha do local da 

compra (considerando comercio tradicional e shopping?). 

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

CLÁUDIA O que deixamos de oferecer ao consumidor ou oferecemos pouco impactará na escolha 

do consumidor em escolher. A falta de banheiro , iluminação, arborização, bancos 

podem atrapalhar pouco, mas no futuro impactará mais ainda. Falta a postura e o 

comprometimento para com o mercado.  A Gestão pública de conquista está muito 

preocupada com as ações populares e políticas compensatórias. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: O fato de no comércio tradicional (a céu aberto) existir casas lotéricas, terminal de ônibus, 

bancos e demais empresas de serviços impactam positivamente no momento de consumir, tal como no 

ambiente do shopping?  

Entrevistado  CONTEÚDO 

ZOLIN Como já referido o maior impacto se dá na tradição do comércio do centro da cidade. 

 

MARTHA Sim. As pessoas buscam maior comodidade e, como o tempo tem sido escasso preferem 

resolver várias coisas ao mesmo tempo 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: Comente algo importante a respeito do consumo que não foi t trato nesta entrevista. 

Entrevistado  CONTEÚDO 

CLAUDIA O poder público não tem mostrado interesse em defender o comércio. Tem se mostrado 

ausente e apático. A CDL e os comerciantes precisam se associar e cooperar, afim de 

trazer o bem coletivo para todos. Somente juntos pdoeremos disputar com a internet, as 

feiras itinerantes, com os lojões de 10 que estão se encostando nas cidades. Precisamos 

dialogar com a OAB para ver o livre mercado e as regras do mercado. 

MARTHA O consumidor tem se tornado cada vez mais exigente e ciente de seus direitos. Ele já 

entende que um estabelecimento comercial não sobrevive sem a sua presença e com base 

nisso “dita” a relação. 
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Não oferecer à esse consumidor o mínimo que seria segurança (maior policiamento) e 

mobilidade urbana (revitalização do centro) é aceitar que o consumidor frequentará cada 

vez menos esse espaço.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: Shopping (STAFF) Quais os produtos ou serviços mais consumidos no shopping? 

Geralmente o consumidor se desloca ao shopping para consumir produtos ou símbolos? Ou ambos? 

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

ZÓLIN A oferta de opções de alimentação e moda em geral 

MARTHA As âncoras como Lebiscuit, Americanas e Riachuelo são as que mais se destacam 

em números... Os consumidores vão até o Shopping à procura dessas lojas que só 

estão localizadas no Shopping. 

Acredito que com base no público que frequenta o shopping, o consumo se dá 

muito mais por produtos do que por símbolos, uma vez que como falei  

anteriormente da importância do consumo como instrumento de inserção social e o 

Shopping não oferecer ao público com poder aquisitivo aqui de Vitória da 

Conquista um símbolo de status, acredito que os símbolos não são consumidos, 

com exceção de algumas pouquíssimas lojas. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: O fato de o Shopping possuir bancos, agências lotéricas e outros serviços são maiores 

atrativos para consumir produtos e serviços? 

Entrevistado  CONTEÚDO 

ZOLIN Os Shoppings reforçam sua atratividade com a oferta de operações de serviços e 

conveniências. 

MARTHA Somente para a pequena parcela da população residente naquele bairro e proximidades,  

pois a  localização do Shopping é distante da maioria da população de Conquista e 

existem lotéricas, bancos e correios mais próximos (Centro, Candeias e Bairro Brasil). 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: O fato de o Shopping possuir praças de alimentação e entretenimento (cinemas, parque 

infantil) são maiores atrativos para consumir produtos diversos?  

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

ZOLIN Sem dúvida estes são grandes atrativos, aliados a maiores opções de horários de 

funcionamento, incluído-se domingos e feriados. 

 

MARTHA Hoje é a única atração no ramo de entretenimento em Conquista... Como a cidade é 

carente de entretenimento (o poder público não investe nesse sentido), principalmente os 

adolescentes e crianças têm como única opção o cinema, o parque e a praça de 

alimentação do Shopping Conquista Sul. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: O fato de o Shopping possuir estacionamento, climatização e segurança são maiores 

atrativos consumir produtos diversos? 

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

ZOLIN São de grande contribuição, pois, são diferenciais valorizados pelo consumidor em geral. 

 

MARTHA Estacionamento sim, climatização não possui (muitos clientes reclamam do calor) o ar 

condicionado está quebrado a 2 anos, já foi feito o orçamento mas os empreendedores 

insistem em não investir no conserto e a segurança não existe. Pessoas são roubadas no 

ponto de ônibus, no estacionamento e dentro do shopping.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

PERGUNTA: Comente algo importante a respeito do consumo que não foi t trato nesta entrevista. 

ENTREVISTADO  CONTEÚDO 

MARTHA Um dos conceitos relevantes para ser tratado nesse estudo é que estudos mercadológicos 

têm percebido e estudado o consumo como instrumento de inserção social. O perfil do 

consumidor tem sido estudado com base nesse conceito e as marcas tem utilizado isso 
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tanto para definir seu posicionamento, como para estabelecer sua forma de comunicação.  

Caso o Shopping Conquista Sul oferecesse serviço de excelência, certamente o sucesso 

de seu empreendimento seria garantido e não teria uma taxa tão grande de fechamento 

de lojas, nem de insatisfação tanto por parte dos lojistas, como por parte dos 

consumidores. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

PARTE 4 - QUESTÕES FECHADAS 

 

FATORES DE SUCESSO E FRACASSO NAS EMPRESAS CONQUISTENSES 

Em sua opinião, quais as maiores VANTAGENS e OPORTUNIADES que você percebe em Consumir no 

Comércio de Vitoria da Conquista: ( marque mais de uma alternativa): 

 

PONTUAÇÃO DOS ENTREVISTADOS: 

 

[XXXXX] Tradição do Comércio de Conquista                 [X] Acesso e estacionamento fácil 

[XXXX] Variedade de produtos/serviços                  [X] Preços baixos     

[XXX] Costumo/hábito dos consumidores                  [  ] A CDL é forte e atuante 

[ XXX ] Bom atendimento                                                          [  ] Elevado apoio governamental 

[XXXX] Localização geográfica privilegiada de Conquista      [X] O horário de funcionamento 

[   ] Elevada capacidade de consumo dos conquistenses e demais visitantes 

[   ] O poder aquisitivo das pessoas que por aqui transitam  é alto 

[   ] Baixa inadimplência  

[XXX] Por aqui transitam  muitos consumidores de outras cidades quem vem realizar compras aqui 

[ X  ] Encontro franquias e produtos que não tem  em outras cidades  

[   ] Outras: ____________________________   

 

ATRIBUA UMA NOTA DE 0 (zero) a 10 (dez) dos atributos de COMO O CONSUMIDOR SE SENTE 

SATISFEITO em consumir nos três espaços geográficos: Shopping Conquista Sul, lojas do centro da cidade e 

Bairro Brasil. Se trata de uma percepção sua a respeito da avaliação que seus clientes fazem destes ambientes 

comerciais. 

 

QUANTIDADE DE ENTREVISTADOS QUE RESPONDERAM: 

0 a 2 – Muito insatisfeito (MI)         4,1 a 6 Nem satisfeito Nem Insatisfeito (NSNI)            

2,1 a 4 – Insatisfeito (I)                    6,1 a 8 Satisfeito(S)       8,1 a 10 – Muito Satisfeito (MS)          

Itens Shopping 

Conquista 

Sul 

Centro da 

Cidade 

Bairr

o 

Brasil 

Estou satisfeito com o atendimento prestado pelos vendedores e demais 

atendentes. O Atendimento é diferenciado e personalizado.  

E1-8 

E2-8 

E3-8 

E4- 

E1-8 

E2-7 

E3-8 

E4- 

E1-8 

E2-7 

E3-8 

E4- 

O ambiente interno das lojas é muito agradável  E1-8 

E2-9 

E3-9 

E4- 

E1-8 

E2-7 

E3-7 

E4- 

E1-8 

E2-6 

E3-3 

E4- 

Entre as cidades que já frequentei, estas lojas e espaços estão entre os 

melhores. Prefiro este ambiente (coloque 10 no que escolher)  que os 

outros (colocar nota 5 no segundo) e 0(zero) no terceiro. 

E1-10 

E2- 

E3-5 

E4- 

E1-5 

E2- 

E3-10 

E4- 

E1-5 

E2- 

E3-0 

E4- 

Houve mudança em meus hábitos no consumo após conhecer este 

ambiente. Prefiro este ambiente (coloque 10 no que escolher)  que os 

outros (colocar nota 5 no segundo) e 0(zero) no terceiro.  

E1-5 

E2- 

E3-0 

E4- 

E1-10 

E2- 

E3-0 

E4- 

E1-5 

E2- 

E3-0 

E4- 

Neste ambiente eu encontro restaurantes, lanchonetes e entretenimento. E1-10 

E2- 

E3-0 

E4- 

E1-7 

E2- 

E3-0 

E4- 

E1-7 

E2- 

E3-0 

E4- 
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Gosto de consumir em ambientes em que eu encontre de tudo em um só 

lugar 

E1-10 

E2-7 

E3-6 

E4- 

E1-10 

E2-7 

E3-9 

E4- 

E1-7 

E2-5 

E3-3 

E4- 

Este ambiente me trás status e prestigio. Consumo símbolos. E1-0 

E2-10 

E3-0 

E4- 

E1-0 

E2-7 

E3-0 

E4- 

E1-0 

E2-6 

E3-0 

E4- 

Prefiro consumir neste ambiente devido ao fato de estarem abertos aos 

finais de semana e feriados.  

E1- 

E2- 

E3-10 

E4- 

E1- 

E2- 

E3-0 

E4- 

E1- 

E2- 

E3-0 

E4- 

A climatização e iluminação atendem plenamente às minhas expectativas E1- 

E2-9 

E3-0 

E4- 

E1- 

E2-6 

E3-0 

E4- 

E1- 

E2-6 

E3-0 

E4- 

Prefiro consumir neste ambiente devido às promoções realizadas pelas 

lojas  

E1-10 

E2- 

E3-0 

E4- 

E1-0 

E2- 

E3-8 

E4- 

E1-7 

E2- 

E3-3 

E4- 

Consumir neste ambiente me trás segurança contra assaltos, roubos e 

furtos.  

E1-8 

E2-10 

E3-4 

E4- 

E1-8 

E2-7 

E3-0 

E4- 

E1-8 

E2-5 

E3-0 

E4- 

Neste ambiente eu não encontro pedintes e nem mendigos.  E1-8 

E2- 

E3-8 

E4- 

E1-8 

E2- 

E3-0 

E4- 

E1-8 

E2- 

E3-0 

E4- 

Os banheiros deste ambiente são limpos e higienizados. Não faltam 

materiais nem produtos de limpeza para os usuários 

E1-10 

E2-10 

E3-0 

E4- 

E1-10 

E2-6 

E3-0 

E4- 

E1-10 

E2-6 

E3-0 

E4- 

O estacionamento amplo e de fácil acesso E1-10 

E2-10 

E3-9 

E4- 

E1-5 

E2-5 

E3-0 

E4- 

E1-8 

E2-5 

E3-3 

E4- 

O ambiente das lojas é adequado para as compras e circulação, o que me 

trás comodidade.  

E1-10 

E2- 

E3-6 

E4- 

E1-8 

E2- 

E3-7 

E4- 

E1-8 

E2- 

E3-5 

E4- 

O ambiente das lojas bem adaptado para a acessibilidade e contém 

segurança contra acidentes bem como segurança para os deficientes físicos 

E1-10 

E2-10 

E3-8 

E4- 

E1-7 

E2-5 

E3-0 

E4- 

E1-7 

E2-5 

E3-0 

E4- 

Os dias e horários de funcionamento das lojas são adequados para minha 

necessidade e oportunidade de comprar 

E1-10 

E2-10 

E3-10 

E4- 

E1-10 

E2-7 

E3-8 

E4- 

E1-10 

E2-6 

E3-8 

E4- 

Prefiro consumir em ambientes que sejam mais perto da minha 

casa/trabalho 

E1-0 

E2- 

E3-0 

E4- 

E1-0 

E2- 

E3-4 

E4- 

E1-0 

E2- 

E3-0 

E4- 

Eu julgo que os meus valores são muito similares aos valores do de onde 

eu compro. Por isso, me identifico sou leal aos lugares onde consumo. 

E1-5 

E2- 

E3-0 

E4- 

E1-10 

E2- 

E3-4 

E4- 

E1-5 

E2- 

E3-0 

E4- 
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Faço compras em todos os ambientes: Bairro Brasil, Centro da cidade e 

Shopping Conquista Sul. Não vejo diferenças entre estes lugares. 

E1-10 

E2- 

E3-0 

E4- 

E1-10 

E2- 

E3-10 

E4- 

E1-10 

E2- 

E3-5 

E4- 

No geral, as minhas necessidades como consumidor neste ambiente são 

plenamente atendidas.  

E1-10 

E2- 

E3- 8 

E4- 

E1-10 

E2- 

E3-9 

E4- 

E1-10 

E2- 

E3-7 

E4- 

Gosto de consumir em locais que transitando nas imediações eu encontro 

os meus amigos e colegas: prefiro ambientes que me proporcione construir 

novas amizades  

E1-10 

E2-10 

E3-0 

E4- 

E1-10 

E2-5 

E3-0 

E4- 

E1-10 

E2-5 

E3-0 

E4- 

A mídia em geral (TV, rádio, internet e outros) interfere em minhas 

escolhas quanto ao local de consumo. Assim, consumo nas lojas que 

investem em propaganda. 

E1-10 

E2- 

E3-0 

E4- 

E1-10 

E2- 

E3-0 

E4- 

E1-10 

E2- 

E3-

0E4- 

Estou sempre informado sobre as promoções realizadas pelas lojas. Prefiro 

comprar em épocas de promoções. 

E1-5 

E2- 

E3-0 

E4- 

E15 

E2- 

E3-0 

E4- 

E1-5 

E2- 

E3-0 

E4- 

No ambiente interno das lojas existem cadeiras, bancos e estofados para 

que eu sente enquanto aguardo minha companhia fazer as compras ou 

olhar os produtos.  

E1-10 

E2-9 

E3-0 

E4- 

E110 

E2-7 

E3-0 

E4- 

E110 

E2-6 

E3-0 

E4- 

Os preços dos produtos são mais atrativos e baratos E1-8 

E2-9 

E3-7 

E4- 

E1-8 

E2-9 

E3-9 

E4- 

E1-8 

E2-9 

E3-9 

E4- 

Prefiro consumir por questões culturais e me sentir bem. Um lugar em que 

me identifico. 

E1-8 

E2-10 

E3-0 

E4- 

E1-10 

E2-7 

E3-0 

E4- 

E1-8 

E2-6 

E3-0 

E4- 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

E1=FALCÃO    E2= ZOLIN     E3=MARTHA 

 

PERGUNTA: Se atribuirmos as notas de 0 (zero) a 10 (dez) no concernente à satisfação dos consumidores 

em geral, em sua opinião, como seria a grau de contentamento do consumidor em relação ao:  

ENTREVISTADO  Comércio do 

Centro da cidade 

Shopping 

Conquista Sul 

Comércio do bairro 

Brasil 

Observação  

DURVAL 8,5 9,0 9,0  

ZOLIN 8,0 7,0 5,0  

DANIEL 8,0  8,5 9,0   

FABIO 7 8 7  

FALCÃO 8 8 8  

VER QUEM 9 8 7  

MARTHA 7 2 5  

Justificativa de Daniel: Centro da Cidade: Tem muitas pessoas e não conseguem ter intimidade; No bairro Brasil 

as pessoas são chamadas pelo próprio nome (relação pessoal e de vizinhança muito próxima) 

 

 

 

 

 

PARTES 5 - PERGUNTAS FORA DO ROTEIRO ESTRUTURADO - 

IMPROVISADAS NOS DIÁLOGOS 
 

PERGUNTA: O senhor acredita que o consumidor de hoje em dia é diferente daquele das década de 40,50 

e 60?  
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Entrevistado Resposta 

DURVAL  Sim, pois a sociedade é diferenciada. Na década de 40 e 50 por incrível que pareça 

quem mais consumia artigos de luxo, ou seja, perfumes e tecidos importados, 

sapatos finos, joias etc, eram justamente as prostitutas. A prostituição em Vitória 

da Conquista fortaleceu o comercio, pois os homens ricos desta época eram os 

fazendeiros e suas esposas eram mulheres muito reclusas, saiam apenas para 

poucos eventos sociais como casamentos e missas, desta maneira a forma do 

comercio se fortalecer era com a venda de produtos de luxo para que estes 

coronéis presenteassem suas amantes e prostitutas. Essas mulheres (as prostitutas) 

se apresentavam em casas noturnas, chamadas salões de baile ou Boates os quais 

eram ambientes apenas para prostitutas e homens, com roupas e sapatos 

importados e joias caras. O comércio de conquista deve seu desenvolvimento – 

em parte - à prostituição.  

No fim da década de 50 foi construído o clube social em Vitória da Conquista, 

ambiente em que as esposas e filhas dos coronéis podiam frequentar, então a 

venda destes produtos luxuosos se estendeu a esta demanda. Desde o século 19 o 

comércio tem sido a força propulsora do desenvolvimento de Vitória da 

Conquista, continuando assim até os dias de hoje através de empregos, impostos e 

capital de giro. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: A que o senhor atribui o crescimento da cidade de V. Da Conquista e, consequentemente o 

consumo nos bairros Brasil e Centro? 

ENTREVISTADO Resposta 

DURVAL  Na década de 50, o que ajudou Conquista a desenvolver foi sua posição 

geográfica estratégica, sendo privilegiada. Cria-se a empresa de aviação por nome 

de “Nacional” abrindo o leque para expansão, se instalando em Vitória da 

conquista as primeiras aeronaves. Ela foi criada por coronéis que a custearam, 

visto que as instituições públicas não tiverem interesse em construir, assim como 

uma estrada até a cidade de poções (paralela a Br 116). (existiam coronéis com 

visão ampla, a exemplo de Ernesto Dantas que era trilinguie, inclusive dominava 

o latim, sendo considerado como um dos mais cultos do nordeste). Muitos 

empreendimentos de comércio e serviço ligado a transporte, oficinas, ferreiros, e 

do ramo de alimentação se instalaram ao longo da BR 116, sendo o comércio o 

principal vetor do desenvolvimento, mas não se deixa o esquecimento da pecuária 

para sua época, pois trouxe prestígio político e social, classe de ricos e dinheiro 

circulante para investimentos. Boa parte dos comerciantes que se instalaram em 

Conquista veio sem recursos algum, comprando fiado (termo também conhecido 

por prestação ou à prazo) para vender à vista e assim pagar o fornecedor. Este foi 

um exemplo clássico para os imigrantes. Boa parte das pessoas ganhou dinheiro 

ao longo da BR 116, surgindo ali alguns loteamentos, sendo o bairro Jurema um 

exemplo de bairro planejado (ruas largas, passeios largos) e etc, mas, surgiram ao 

longo da Br  116 (lado oeste), a preços baixos financiados a valores baixos e 

longo prazo, sendo considerada a área planejada de V. Conquista), explicando 

talvez a cultura da conversa entre vizinhos com cadeiras nas calçadas, o que 

caracteriza o B. Brasil como bairrista e bem quistos para se viver e consumir. 

 

Ainda no lado oeste surgiu o Colégio público Centro Integrado de Educação 

Navarro de Brito - CIENB, fruto de investimentos dos Estados Unidos e terreno 

doado por um Conquistense (projeto padronizado - via ONU) com a finalidade de 

reduzir o bolsão de miséria e diminuir os problemas sociais nos países 

subdesenvolvidos da Africa e América Latina, pois até então o bairro Brasil era 

estigmatizado como bairro de marginais e pessoas de baixo padrão social. Criando 

assim uma estrutura social, econômica, com uma boa estrutura física na qual todos 

os professores da cidade tinham interesse em trabalhar lá, modificando o cenário 

em função deste colégio. Logo em seguida, veio a igreja católica e fundou o 

colégio Paulo VI (terreno também doado), de cunho cultural, religioso e 

educacional, se fazendo o desenvolvimento e fixando o dinheiro naquela região, 

fortalecendo o comércio local. Mas, continuava com pouco expressão por parte 

das famílias e sociedade civil organizada. Assim, o bairro Brasil tem maior 
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população, maior renda e, consequentemente, maior número de eleitores. Somente 

a empresa Novo horizonte, cujo proprietário reside e trabalha por lá, conta com 

1.400 ônibus e 900 carretas. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: A respeito da instalação de um espaço na década de 80 denominado de Shopping Conquista 

Center no centro da cidade, o que o senhor tem a dizer. É de fato um shopping ou uma galeria? 

ENTREVISTADO Resposta 

DURVAL  Aqui em Conquista temos uma ideia primitiva de shopping  “Conquista Center”. 

Inclusive esse shopping Conquista Center foi o primeiro do interior da Bahia. Ele 

foi feito por uma construtora importante chamada Itajubá pertencente a uma 

família conquistense, nas décadas de 80 e 90, essa construtora pertencia a Juvenal 

Andrade que na finalidade de valorizar a sua terra construiu esse shopping. Porém 

estrategicamente, segundo os conhecedores do ramo, o prédio foi construído em 

um local inadequado, foi feito no centro perdendo a principal característica de um 

shopping que é o espaço. Por esse motivo até hoje esse imóvel tem dificuldade de 

funcionamento e muitas lojas se encontram fechadas. Além do mais, não conta 

com espaço de entretenimento, diversão e lazer, portanto não é um shopping e sim 

uma galeria. Nos Estados Unidos e Europa por exemplo, os shoppings se 

localizam de vinte a trinta quilômetros do centro da cidade, exatamente numa área 

aberta onde existe muito espaço e rodovias com acesso. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

PERGUNTA: Como o senhor avalia o estacionamento, banheiros e segurança na praça de Vitória da 

Conquista?  Estas variáveis são atrativos para o consumo?  

ENTREVISTADO Resposta 

DURVAL  No que se refere a estacionamento, quando nos deslocamos para um shopping, 

incialmente se tinha a certeza da facilidade do estacionamento, uma cidade como 

Vitória da Conquista tem o centro “estrangulado” e com o aumento da população, 

também aumentaram os veículos então a cidade já vive o fenômeno da falta de 

estacionamento. Há um comportamento errôneo, e eu considero até um ato 

ignorante dos comerciantes do centro da cidade, o fato de que eles e seus 

funcionários ocupam o espaço de estacionamento em frente às lojas para o seus 

próprios carros, impedindo que o consumidor que quer ir à loja estacione nessa 

vaga, o obrigando circular muito tempo de carro para poder estacionar, o que 

encarece o produto e tira o interesse do consumidor, que acaba recorrendo ao 

shopping. O estacionamento é um fato positivo para o shopping e negativo para o 

comercio local. 

Os banheiros são outro problema muito sério. Não existe um atendimento e 

assistência de banheiros públicos que sejam suportáveis para as pessoas usarem. E 

isso também atrai as pessoas ao shopping, por que lá existem banheiros em ótimo 

estado, e também pela segurança a final no centro ou bairros as chances de assalto 

e furto são maiores do que no shopping.  

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA: Houve um projeto de transformar o centro de Vitória da Conquista em uma espécie de 

shopping a céu aberto, seriam colocados calçadões, não transitariam veículos e com certeza as vagas de 

estacionamento sumiriam, para as pessoas irem ao centro teriam que estacionar os carros mais longe 

ainda, a menos que criassem mais vagas de estacionamentos. O senhor acha que isso seria uma boa ideia 

para a cidade? 
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ENTREVISTADO Resposta 

DURVAL  Existe um lado positivo: o shopping aberto atrairia muitos clientes por conta dos 

preços mais baixos, mas como lado negativo para fazer funcionar esse shopping 

aberto o centro seria isolado, o estacionamento seria muito distante o que 

facilitaria os arrombamentos. Há poucos anos atrás foi feito em conquista um 

sistema de circuito fechado de câmeras de segurança no centro da cidade, a 

segunda cidade do estado da Bahia a possuir esses sistema, a primeira foi a capital 

Salvador. No momento da inauguração desse sistema de câmeras, quando o 

governador do estado estava inaugurando, a igreja e os correios foram assaltados. 

Mais tarde o sistema foi desativado.  

 

 

CLÁUDIA Estamos desenvolvendo um projeto com a prefeitura e também tentando fazer 

uma revitalização das praças e ruas, modernizando a adequando às novas 

realidades e demandas do consumidor, como arborização, pisos adequados, 

fachadas e interior das lojas,  as demais lojas se arrumarem. Estudar a questão dos 

vendedores ambulantes, rippes, barracas de rua que deixam o comércio poluído e 

as ruas feias, precisando ser estudado porque atrapalham o trânsito dos 

consumidores e não afugentem. Precisam respeitar o ambiente e horário 

comercial. Acrescentar valores de artistas de rua, baianas de acarajé , de modo a 

valorizar a arte e cultura. Estamos tentando promover ações para revitalizar o 

centro em iluminação, praças, ruas... Precisa haver um debate com os demais 

órgãos da sociedade conquistense e o poder público. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: As compras virtuais estão ganhando mais pulso pela comodidade e pela diminuição de 

gastos com transporte e etc. Como o senhor vê essa nova tendência?  

ENTREVISTADO Resposta 

DURVAL  É uma questão cultural, em países desenvolvidos essa tendência acontece de 

maneira positiva e muito comum entre os consumidores. Volto mencionar o que já 

havia dito sobre a tendência de copiar que nós brasileiros temos, essa tendência 

chegou ao Brasil com uma determinada força, e isso seria sim uma coisa muito 

positiva, porém é necessário confiabilidade para não cair em golpes que são muito 

comuns aqui no Brasil, então muitas pessoas ainda tem medo ter prejuízos.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

PERGUNTA: Fale sobre o surgimento da cidade e do comércio de Vitória da Conquista. 

ENTREVISTADO Resposta 

A-DURVAL  Conquista começou como entreposto de venda de gado, isso fez com que o 

crescimento da cidade fosse mais lento. Com a chegada da cafeicultura, o ritmo do 

crescimento da cidade foi muito mais acelerado, vieram para a cidade várias 

metodologias de trabalho, profissionais de todas as áreas do campo da cafeicultura 

não só técnicos agrícolas e agrônomos, que fizeram com que a cidade tivesse suas 

primeiras escolas de agronomia, mas também uma linha de matéria agrícola e 

várias empresas importantes no ramo, e empresas de apoio logístico e grandes 

empresas vendedoras de máquinas e outras que abriam escritório para a compra e 

exportação do café. E isso fez com que a cidade tivesse enorme avanço, a linha de 

crédito foi mais facilitada para que as pessoas pudessem comprar terras e 

máquinas, e isso transformou a cidade na década de 70 em polo da cafeicultura. E 

quando se fez a implantação da cafeicultura, muitos políticos se intitularam 

criadores da ideia do processo de implantação em Vitória da Conquista, mas na 

realidade, como citei anteriormente, a cafeicultura veio por iniciativa do país 

como um deslocamento no intuito de amenizar a crise que existente no sudeste do 

país por causa da geada e pragas, por ser um planalto há mais de mil metros de 

altura Vitória da Conquista era o ambiente perfeito para a cultura do café. O Dr. 

José Silva veio de Teófilo Otoni (estado de Minas Gerais) para trabalhar como 

médico e anos depois quando surgiu a necessidade do deslocamento da 

cafeicultura ele conseguiu convencer as autoridades de que Conquista era o local 

apropriado, depois que a ideia se mostrou excelente alguns políticos se 
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apropriaram dessa ideia. 

 

Com o desenvolvimento e boa fase da cafeicultura em Vitória da Conquista, 

houve um estímulo ao comércio em todos os aspectos, melhorou a qualidade e a 

capacidade de atendimento das escolas particulares, o governo se viu obrigado a 

construir mais escolas e também a implantar a Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB) para o atendimento de população conquistense e dos demais 

municípios. A UESB quando foi implantada teve a função de enriquecimento 

educacional e cultural, e teve um papel importantíssimo no desenvolvimento da 

cidade de Vitória da conquista que hoje em dia é uma das melhores universidades 

do interior do nordeste e é o segundo maior empregador da cidade, o primeiro é a 

prefeitura municipal, houveram ocasiões em que o orçamento da UESB foi 

superior ao da prefeitura. Com um comercio forte, polo educacional universitário 

a cidade passa a ter praticamente a sua independência, Vitória da conquista não 

necessita de boa vontade de políticos para o seu desenvolvimento, e não necessita 

mendigar obras do governo estadual e federal. No passado e no presente o 

comercio se sobressaiu em Vitória da Conquista, e normalmente os comerciantes 

se tornavam empresários, empreendedores por uma questão vocacional, porém 

nem todos tinham preparo para acompanhar o crescimento de suas próprias 

empresas. Analisamos novamente o papel da UESB com o curso de 

administração, que supria essa necessidade de formação acadêmica e teórica para 

esses administradores e seus filhos herdeiros desses empreendimentos.  

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: O senhor vê como ascendente a curva de crescimento de Vitória da Conquista? O senhor 

acha que a proporção para o futuro é de mais crescimento? 

ENTREVISTADO Resposta 

DURVAL 

 

Praticamente todos os administradores públicos de Vitória da Conquista sempre 

tiveram a ideia fixa de que uma cidade se desenvolve através de industrias, porém 

Conquista nunca teve vocação para a indústria, pois sempre se desenvolveu 

melhor no comércio, esse posicionamento dos administradores públicos nem 

sempre é positivo para uma cidade, por conta de poluição e etc. O ponto mais 

forte da cidade de Vitória da Conquista é a sua posição geográfica, pois está 

localizada em ligação com cidades em direção ao sul do país, em direção ao norte, 

sertão, sul do estado e etc. Desde a década de 60 a cidade vem crescendo e a pesar 

da crise econômica Vitória da Conquista, em comparação a outros municípios, 

continua em crescimento acelerado também pelo fato de ter se tornado um polo 

educacional no estado. Portanto Vitória da Conquista é muito privilegiada por 

diversos aspectos e tem todas as condições para manter o seu desenvolvimento, 

pode haver sim uma pequena queda do ritmo por conta da situação atual, mas a 

cidade toda a estrutura para passar por essa fase.  

O senhor acha que o shopping Boulevard vai causar os mesmos impactos que o 

Conquista Sul causou na época? A médio e longo prazo em um empreendimento 

desse porte os impactos só serão de início ou com o passar do tempo os impactos 

serão mais significativos para o comercio local?  

 

O shopping era uma novidade que boa parte da população só conhecia pela 

televisão, por isso anteriormente causou muita curiosidade na população da 

cidade, mas hoje em dia a população já conhece e entende a finalidade do 

shopping. Esse shopping que foi feito na cidade deu muito certo pelo ritmo de 

crescimento acelerado da cidade, para o shopping que está prestes a ser 

inaugurado e o outro que está aprovado para a construção, não vejo que vai trazer 

tanto impacto positivo dentro desse quadro de crise política e econômica atual. 

Anteriormente Vitória da Conquista atraiu investimento de todas as partes do 

Brasil, a vinda de todas essas pessoas impulsionou o desenvolvimento em todos os 

aspectos, no ramo da educação por exemplo, atualmente existem mais de 

cinquenta faculdades. Tudo isso fez com que a cidade se tornasse um local próprio 

para a construção de um shopping, porém no momento atual de crise não sei se há 

suporte para que Conquista venha a ter três shoppings em funcionamento. 
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Fernando Leite: 

O senhor vê como ascendente a curva de crescimento de Vitória da Conquista? O 

senhor acha que a proporção para o futuro é de mais crescimento? 

Professor Durval Menezes: 

Praticamente todos os administradores públicos de Vitória da Conquista sempre 

tiveram a ideia fixa de que uma cidade se desenvolve através de industrias, porém 

Conquista nunca teve vocação para a indústria, pois sempre se desenvolveu 

melhor no comércio, esse posicionamento dos administradores públicos nem 

sempre é positivo para uma cidade, por conta de poluição e etc. O ponto mais 

forte da cidade de Vitória da Conquista é a sua posição geográfica, pois está 

localizada em ligação com cidades em direção ao sul do país, em direção ao norte, 

sertão, sul do estado e etc. Desde a década de 60 a cidade vem crescendo e a pesar 

da crise econômica Vitória da Conquista, em comparação a outros municípios, 

continua em crescimento acelerado também pelo fato de ter se tornado um polo 

educacional no estado. Portanto Vitória da Conquista é muito privilegiada por 

diversos aspectos e tem todas as condições para manter o seu desenvolvimento, 

pode haver sim uma pequena queda do ritmo por conta da situação atual, mas a 

cidade toda a estrutura para passar por essa fase.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: Professor quais considerações o senhor tem acerca dos assuntos abordados na entrevista? 

 

ENTREVISTADO Resposta 

DURVAL 

 

 

Conquista começou como entreposto de venda de gado, isso fez com que 

o crescimento da cidade fossem mais lento. Com a chegada da cafeicultura o 

ritmo do crescimento da cidade foi muito mais acelerado, vieram para a cidade 

várias metodologias de trabalho, profissionais de todas as áreas do campo da 

cafeicultura não só técnicos agrícolas e agrônomos, que fizeram com que a cidade 

tivesse suas primeiras escolas de agronomia, mas também uma linha de matéria 

agrícola e várias empresas importantes no ramo, e empresas de apoio logístico e 

grandes empresas vendedoras de máquinas e outras que abriam escritório para a 

compra e exportação do café. E isso fez com que a cidade tivesse enorme avanço, 

a linha de crédito foi mais facilitada para que as pessoas pudessem comprar terras 

e máquinas, e isso transformou a cidade na década de 70 em polo da cafeicultura. 

E quando se fez a implantação da cafeicultura, muitos políticos se intitularam 

criadores da ideia do processo de implantação em Vitória da Conquista, mas na 

realidade, como citei anteriormente, a cafeicultura veio por iniciativa do país 

como um deslocamento no intuito de amenizar a crise que existente no sudeste do 

país por causa da geada e pragas, por ser um planalto há mais de mil metros de 

altura Vitória da Conquista era o ambiente perfeito para a cultura do café. O Dr. 

José Silva veio de Teófilo Otoni (estado de Minas Gerais) para trabalhar como 

médico e anos depois quando surgiu a necessidade do deslocamento da 

cafeicultura ele conseguiu convencer as autoridades de que Conquista era o local 

apropriado, depois que a ideia se mostrou excelente alguns políticos se 

apropriaram dessa ideia. 

 Com o desenvolvimento e boa fase da cafeicultura em Vitória da 

Conquista, houve um estimulo do comercio em todos os aspectos, melhorou a 

qualidade e a capacidade de atendimento das escolas particulares, o governo se 

viu obrigado a construir mais escolas e também a implantar a Universidade 

Estatual do Sudoeste da Bahia (UESB) para o atendimento de população 

conquistense e dos demais munícipios. A UESB quando foi implantada teve a 

função de enriquecimento educacional e cultura, e teve um papel importantíssimo 

no desenvolvimento da cidade de Vitória da conquista que hoje em dia é uma das 

melhores universidades do interior do nordeste e é o segundo maior empregador 

da cidade, o primeiro é a prefeitura municipal, houveram ocasiões em que o 

orçamento da UESB foi superior ao da prefeitura. Com um comercio forte, polo 

educacional universitário a cidade passa a ter praticamente a sua independência, 

Vitória da conquista não necessita de boa vontade de políticos para o seu 

desenvolvimento, e não necessita mendigar obras do governo estadual e federal. 
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No passado e no presente o comercio se sobressaiu em Vitória da Conquista, e 

normalmente os comerciantes se tornavam empresários, empreendedores por uma 

questão vocacional, porém nem todos tinham preparo para acompanhar o 

crescimento de suas próprias empresas. Analisamos novamente o papel da UESB 

com o curso de administração, que supria essa necessidade de formação 

acadêmica e teórica para esses administradores e seus filhos herdeiros desses 

empreendimentos.  

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

PERGUNTA: Você acredita que a mídia em geral (TV, rádio, internet e outros) interfere nas escolhas dos 

consumidores quanto ao local de consumo? (por exemplo, shopping Conquista Sul, Comércio do bairro 

Brasil e comércio do Centro da cidade). 

ENTREVISTADO Resposta 

DURVAL 

 

Fernando Leite:  

Em relação ao centro, bairros e shoppings. Quais pontos sobre os três âmbitos o 

senhor destacaria? 

Professor Durval Menezes: 

As pessoas vão até o shopping no intuito de lazer e acabam consumindo, lá 

compram tudo o que precisam e o que não precisam. Enquanto que quando as 

pessoas vão nas lojas, sendo no bairro ou centro, elas vão com o objetivo certo de 

comprar aquilo que estão pensando em comprar sem desviar o seu foco.  Podemos 

estabelecer uma comparação, pois o shopping desvia esse foco e faz a pessoa 

comprar mais do que imaginava. Também vemos um questão de acomodação, 

quem mora em um bairro pode sair a pé, pois o bairro é conhecido e a pessoa tem 

domínio do lugar, quem vai ao shopping vai de carro próprio ou precisa recorrer a 

algum meio de transporte, o que inclui mais um gasto. Logo quem tem menor 

poder aquisitivo pode ter mais dificuldade em chegar ao shopping e recorre ao seu 

bairro para consumir produtos. 

Fernando Leite: 

Para o senhor, o shopping que é um ambiente cômodo e agradável, que 

proporciona estacionamento entre outras coisas, é mais atrativo para consumir?  

Professor Durval Menezes: 

No que se refere a estacionamento, quando nos deslocamos para um shopping, 

incialmente se tinha a certeza da facilidade do estacionamento, uma cidade como 

Vitória da Conquista tem o centro “estrangulado” e com o aumento da população, 

também aumentaram os veículos então a cidade já vive o fenômeno da falta de 

estacionamento. Há um comportamento errôneo, e eu considero até um ato 

ignorante dos comerciantes do centro da cidade, o fato de que eles e seus 

funcionários ocupam o espaço de estacionamento em frente as lojas para o seus 

próprios carros, impedindo que o consumidor que quer ir à loja estacione nessa 

vaga, o obrigando circular muito tempo de carro para poder estacionar, o que 

encarece o produto e tira o interesse do consumidor, que acaba recorrendo ao 

shopping. O estacionamento é um fato positivo para o shopping e negativo para o 

comercio local.  

Fernando Leite: 

E quanto a questão dos banheiros e segurança? 

Professor Durval Menezes: 

É outro problema seríssimo, não existe um atendimento e assistência de banheiros 

públicos que sejam suportáveis para as pessoas usarem. E isso também atrai as 

pessoas ao shopping, por que lá existem banheiros em ótimo estado, e também 

pela segurança a final no centro ou bairros as chances de assalto e furto são 

maiores do que no shopping.  

Fernando Leite: 

Houve um projeto de transformar o centro de Vitória da Conquista em uma 

espécie de shopping a céu aberto, seriam colocados calçadões, não transitariam 

veículos e com certeza as vagas de estacionamento sumiriam, para as pessoas irem 

ao centro teriam que estacionar os carros mais longe ainda, a menos que criassem 
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mais vagas de estacionamentos. O senhor acha que isso seria uma boa ideia para a 

cidade? 

Professor Durval Menezes: 

Existem um lado positivo, o shopping aberto atrairia muitos clientes por conta dos 

preços mais baixos, mas como lado negativo para fazer funcionar esse shopping 

aberto o centro seria isolado, o estacionamento seria muito distante o que 

facilitaria os arrombamentos. Há poucos anos atrás foi feito em conquista um 

sistema de circuito fechado de câmeras de segurança no centro da cidade, a 

segunda cidade do estado da Bahia a possuir esses sistema, a primeira foi a capital 

Salvador. No momento da inauguração desse sistema de câmeras, quando o 

governador do estado estava inaugurando, a igreja e os correios foram assaltados. 

Mais tarde o sistema foi desativado.  

Fernando Leite: 

As compras virtuais estão ganhando mais pulso pela comodidade e pela 

diminuição de gastos com transporte e etc. Como o senhor vê essa nova 

tendência?  

Professor Durval Menezes: 

É uma questão cultural, em países desenvolvidos essa tendência acontece de 

maneira positiva e muito comum entre os consumidores. Volto mencionar o que já 

havia dito sobre a tendência de copiar que nós brasileiros temos, essa tendência 

chegou ao Brasil com uma determinada força, e isso seria sim uma coisa muito 

positiva, porém é necessário confiabilidade para não cair em golpes que são muito 

comuns aqui no Brasil, então muitas pessoas ainda tem medo ter prejuízos.  

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 
Outras Perguntas e Respostas 
 

 

O Que Mais Impacta Na Decisão De Compra? 

Daniel: Com Certeza É A Qualidade No Atendimento. O lugar que o cliente vai e é bem atendido, sente 

segurança ele nem procura outro lugares, independente do preço e localização. Já o pessoal de outras cidades 

circunvizinhas ainda valoriza muito o crediário próprio, já tem segurança em consumir, principalmente os mais 

humildes e até já existe o cartão próprio. Na silva o maior volume de vendas é no crediário. 

 

O clima interfere no consumo? A poluição sonora impacta? O público mais exigente não gosta destas coisas, 

mas, o público mais popular gosta destas coisas. O púlbico simples gosta de ambiente simples e se sente a 

vontade (público c e d), não ligam para chuva, sol, barulho... até gostam e se sentiriam menos a vontade em 

ambientes com ar condicionado, requintado etc... 

 

Como se dá a participação do Estado e prefeitura no centro comercial? Há um apoio por parte destes agentes. O 

que você acha sobre o shopping a céu aberto? PAULO 

Eu me identifico muito com o comércio e mais, precisamente o centro comercial. Vi tudo mudar e crescer, as 

casas virarem pontos comerciais. Enquanto diretor da CDL eu busquei muito parceirias e melhoras no centro 

comercial de forma a revitalizá-lo, mas os nossos projetos que levamos para a prefeitura foram engavetados e 

não houve o apoio que buscávamos e não saiu do papel, apesar de um trabalho rico com vários profissionais. 

Várias parcerias foram buscadas com entidades e órgãos, mas nada se resolveu. Por exemplo, não existem 

calçadas coletivas. Os empresários que reformaram cada um ao seu jeito a sua calçada. Assim, não há apoio 

governamental. 

  

O consumidor de shopping faz compras por impulso? E no centro comercial ele faz a compra planejada? 

PAULO. Sim, O shopping lhe instiga a consumir, principalmente as mulheres, com vitrines chamativas e 

merchandagem. No centro comercial também existem uma desarmonia das lojas requintadas que dividem o 

espaço com lojas mais simples  e com espaço público que não está bem estruturado, coisa que no shopping o 

ambiente é limpo e requintado, atraindo mais e melhor o consumidor . 

 

PAULO. A seca é um impacto\agravante muito grande no consumo. Assim, os pequenos produtores que 

recebem pela sua safra, vem de imediato consumir no centro comercial. No momento atual a seca tem impactado 
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no consumo? Em um raio de 200 km a seca tem trazido uma dificuldade muito grande, visto que temos pequenas 

propriedades que geram renda para a família e vem consumir tudo aqui na cidade, seja o gado, a produção de 

hortifrutigrangeiros, como a agriculcultura de subsistência. O prejuízo neste ano foi da morte de 30.000 cabeças 

de gado aqui no sudoeste. O café teve uma queda de produção muito grande, visto ser uma cadeia,o que 

impactou no consumo, priorizando os gastos com as fazendas e roças na microregião. Assim, repercute e muito 

no consumo. Toda a microregião gira em torno do consumo em conquista, vindo aqui a conquista consumir 

saúde, lazer, educação, serviços e consomem tantos outros produtos? 

 

As pessoas residentes em outras cidades vem a Conquista consumir como tempos atrás, ou a maioria opta por 

consumir em suas cidades. 

Isso depende muito do tipo de produto e do porte da cidade. Veículos, máquinas e equipamentos agrícolas e 

demais equipamentos geralmente são encontrados mais facilmente aqui. Até eletrodomésticos. Em cidades muito 

pequenas as pessoas consomem o básico por, se programando para vir a Conquista. Depende da auto-suficiência 

da cidade. Antigamente as caravanas vinham em maior quantidade e já teve uma movimentação muito maior que 

hoje. Algumas cidades cresceram também e se tornaram competidoras e o que eles buscavam aqui já possui em 

muitos outros lugares, mas estamos ganhando de outra forma, visto que os investidores das regiões 

circuvinzinhas  estão investindo no mercado imobiliário aqui, quer por especulação, quer como investimento, 

visto que os grandes grupos estão também investindo aqui. Todos os dias os funcionários da minha empresa 

carregam mercadorias para  as vans dos residentes em outras cidades, quer do sudoeste baiano quer do norte de 

minas, que diga-se de passagem, estes mineiros vem aqui por estar mais próximo que Governador Valadares, por 

exemplo, além da tradição e do costume de consumir aqui. O lay out do shopping estimula o consumo. Área de 

lazer e praça de alimentação fica no fundo, obrigando o consumidor a percorrer todos os corredores cujas lojas 

são de vidros. Com a mudança do estacionamento, o trânsito de pedestres reduziu significativamente no lado 

esquerdo do shopping, fechando muitas lojas. 

 

Diálogo com césar zolin 

 

César Zolin: O shopping center na essência é um empreendimento eminentemente imobiliário, objetivando 

receitas de locação. Assim, o locatório necessita de resultados financeiros de negócios e varejo. Dito isso, o 

trabalho de gestão do shopping tem a finalidade de atender ao varejo e também às questões imobiliárias dos 

proprietários. no Shopping conquista sul, todas as lojas são locadas (nenhuma loja foi vendida) e os custos são 

com locação, condomínio e participação em propaganda e publicidade. Então o empreendimento precisa ter 

resultados para trazer resultados para os locatários, a fim que novos empreendedores venham para o shopping e 

assim, aumentarmos o número de lojas e espaços através da expansão. Agora mesmo serão reinvestidos 2 

milhões de reais, trazendo operações de serviços. Por exemplo, nós contratamos agora uma franquia na área 

odontológica, a Odontoclínica e uma PolÍclinica com 15 consultórios. Assim, o Shopping Conquista Sul, possui 

um composto de conveniências, com forças de valências: Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, 

agência lotérica, farmácia, agência de câmbio, bascos correios, agregando no shopping procurando oferecer ao 

consumidor uma gama de serviços que ele se resolva totalmente aqui. O SAC e agência lotérica por exemplo 

funcionam desde as 9:00 , sendo que  o SAC atende a 1.100 pessoas por dia, se revertendo em prestação de 

serviços ao consumidor. Assim, o shopping tem vocação para serviços, o shopping trabalha a retenção de 

consumidores, visto que as situações estressantes de trânsito e gestão do tempo fazem com que os ambientes e 

espaços precisem de agregar valor e ajudar aos demandantes.  

 

A dificuldade de qualquer shopping Center hoje em dia é a captação de operadores por força desta insegurança 

que é mais política que econômica, visto que em diálogo constante com as redes em âmbito nacional, percebo 

que o Shopping Conquista Sul especialmente gerou uma visibilidade de VC para o Brasil, visto que as primeiras 

operações de franquias de SP ancoragem de magazines como Americanas e Riachulelo por exemplo foram 

atraídas pelo SCS, o shopping gera este tipo de desenvolvimento, o enterno imobiliário por exemplo foi 

exponencial em relação aos imóveis deste bairro. A zona sul há dez anos atrás era um vetor muito modesto, a 

avenida Juracy Magalhães por exemplo, irá se despontar no futuro como uma avenida Bancária, já tem a Caixa 

Econômica em frente ao shopping, o centro comercial, o Bradesco dentro do shopping e muito em breve a 

agência do Banco do Brasil e tantos outros, visto que será um polo de agências bancárias.  O shopping tem 

25.000 m2 de área locável e somente possui 8% de vacância. Percebo que a massa crítica e capacidade de 

negócios no momento não comporta outros shoppings no momento, visto não estamos em um  momento pleno 

de emprego, investimentos e economia e um concorrente oferta mais 22.000 m2 de lojas, o centro com muitas 

lojas disponíveis e os mercados de bairro também,. Aquele que empreende os resultados de locação no momento 

está se frustrando por não obter os resultados esperados.  
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No térreo teve Casas Bahia oprando por um ano, depois saiu daqui, ficando dificultoso por questões de 

ancoragem. Algumas lojas saíram e estamos reformando .1500 m2, sendo que convidamos outras lojas âncoras 

para ocupar o espaço e não deu certo. Assim, na frente do shopping estaremos promovendo um espaço para 

eventos, tipo um lounge para convivência com pista de patinação, desfiles e kiosques. No espaço da frente terão 

2 clínicas sendo uma de odontologia e outra de saúde, para atender aos sábados. Tem uma loja de 

eletrodomésticos negociando uma operação neste espaço com ancoragem das duas clínicas, o que terá um fluxo 

intenso de pessoas. 

 

Aqui tem muitos corredores, mas precisa sair para conveniência, serviços e espaço de convivências. Os 

primeiros cinemas da região em 3d com salas digitais em station. As ideias que as pessoas venham aqui até para 

fazer compras. Somente no interior tem cinemas assim como Teixeira de Freitas, Feira de Santana e Porto 

Seguro com apenas uma sala. Assim, arquitetonicamente o shopping começou com 22.000m2 de área e depois 

expandiu para 32.000 m2. A ocupação foi de quase 100% tempos atrás. Estamos fechando negócios e 

prospectando uma rede de fast food. Assim, o Shopping é um “ser vivo” aproveitando e rentabilizando os metros 

quadrados de todas as formas, como quioski, em forma de locação de painéis, que é temático e gracioso (em 

espaços mais amplos, enriquecendo o mix). Os corredores originais não foram modificados nem acrescentamos 

nada. No corredor do lado esquerdo, estamos fazendo o remanejamento planejado das lojas, ficando somente a 

loja de câmbio e a Avati a fim de fazer uma melhoria arquitetônica, visto que foi diagnosticadas dificuldades de 

ocpuação. Assim, sutililezas que foram sendo criadas para melhor o lay out. Assim, o mercado está um pouco 

receoso de fazer investimentos e tomar decisões. As lojas do shopping são comodities (as lojas são as mesmas 

em todos os lugares), sendo que difere é a arquitetura do espaço, imponência e a localização. Mas, as grandes 

metrópoles tem maior massa crítica que no interior, com maior capacidade de operações de negócios. O 

acontecerá será a instalação das lojas inovadoras e exclusividades. 

 

O shopping terá modificações na sua arquitetura, com novas fachadas, novo paisagismo, novos espaços. O SPS 

não possui nenhum passivo financeiro, tendo suas operações sem qualquer débito de financiamento. A 

alavancagem financeira é muito importante, ainda mais a juros baixos. As grandes empresas ancoram seus 

negócios com cartão de crédito, por exemplo o hipercad na época da aquisição pelo wal mart , sendo que o valor 

do hipercad foi melhor e maior que as próprias lojas e estocagem, teve um ativo muito elevado. 

Premissas básicas para implantar o shopping: vária linhas de transporte coletivo, O terreno precisa estar 

habilitado e com características próprias, como logística de suprimento e tráfego de caminhões. Os shoppings 

precisa ter um terreno habilitado, assim como os empreendedores precisam ter compromissos com o SCS. O 

shopping precisa ter compromisso com o social, como urbanização do entorno, praças, duplicação de ruas, ou 

seja, melhoria nos equipamentos públicos. Assim, arborizar, ser pensado em questões de sustentabilidade, como 

matrizes de energias limpas (energia eólica, solar) enfim, substituir a energia por energias limpas e mais 

econômicas.  

 

MARA: A CONCORRÊNCIA VEM COM O INTÚITO DE MOVIMENTAR, MELHORAR E SE 

POSICIONAR MELHOR. ASSIM, A LOCALIZAÇÃO É UMA VARIÁVEL QUE IMPACTA 

 

CÉSAR ZOLIN: 

Deve haver um equilíbrio entre lojas âncoras e satélites, devido ao peso patrimonial.O ideal seria entre 40% e 

60% (ou 50% de cada) a ancoragem não é somente entre as grandes lojas. As ancoragens vem mudando, não é só 

o varejo, O call Center precisa ter esta ancoragem que pode ser boites, academias, lojas de eventos, clínicas, 

boliches. O percentual que impõe é o projeto, o plano piloto com equilíbrio com expansão planejada a fim de 

fazer a locação desejada. As lojas grandes operam em média com 1.200 a 1.500 m2 (C E A,Riachuelo, Lojas 

Americanas, por exemplo), precisando ter ocupação. A não ocupação é prejuízo para os locatórios e lacodores. 

Quando inaugurou, o shopping possuía  7.800 m2 área bruta locada. 11.000 (2009)  24.700 (2011) verticalizada. 

O conceito de locação é por m2, mas há ponderações, localização, testada, capacidade da loja em termos de 

mesanino (70% - em alguns lojas, vira sobreloja, melhor que mezanino), ampliando em média de 70% (a 

depender do pé direito, precisando ser mais alto). No caso das lojas desocupadas, o condomínio pertence ao 

shopping (coeficiente de rateio condominial – CRD), a loja vaga onera para o locador. Assim, o CRD tem um 

valor diferenciado para as lojas âncoras e cadeias com diferenciação. A loja vaga não gera receita e gera 

despesas devido ao custo com condomínio. As lojas todas locadas tem vantagem pelo aumento de transeuntes, 

virando muita oferta, principalmente com o ecletismo de produtos e serviços. 

 

A ocupação deve ser planejada, a fim de não onerar as lojas desnecessariamente com espaços superiores aos 

demandados. As lojas funcionam de domingo a domingo, inclusive feriados. A tecnologia de varejo dentro do 

shopping impõe outra realidade de varejo, mediante a quebra de paradigmas. A construção é regulamentada e 

regularizada. O engenheiro do shopping precisa aprovar tudo em uma loja, como energia, mezanino, ART, 
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exaustão, vidros temperados e seguros, prevenção de incêndios com rede de para proteção, com hidrantes, 

extintores de incêndio e explinters – anti-incêndio. (a prefeitura exige a aprovação do corpo de bonbeiros). 

 

Assim, as exigências são maiores que as lojas das ruas. Igual maneira é a concorrência e a competitividade, visto 

que a arquitetura, requinte e espaços tem como parâmetro o vizinho, visto que os conceitos de exibição, 

melhorias e aparência (a cada cinco anos os lojistas precisam inovar e fazer melhorias nas lojas). Existem as 

regras de funcionamento e condomínio, as regras de faturamento, abertura e fechamento, o aluguel sobre 

desempenho e mínimo (aluguel mínimo garantido, condomínio com despesas prediais e o fundo de promoções, 

destinado ao shopping com ações promocionais. Elas devem ser desenvolvidas pelo próprio shopping e também 

pelos lojistas) contratado, mediante o corte e ponto de equilíbrio com percentuais específicos de pagamento ( 

moda é 6 ou 7%, por exemplo) . 

 

O centro comercial tem uma pujança forte, sendo que a CDL, entidades e o poder público pode e deve fazer uma 

revitalização e modernização do centro comercial. A oferta de espaço tem e a geração de empregos  Assim, a 

entrada do shopping “obrigou” aos lojistas a modernizarem as suas instalações, com fachadas interessantes e 

conforto. O shopping trouxe para cá, os magazines e as franquias, pela própria configuração que ele possui. 

Assim, a zona sul da cidade (entorno do shopping) possui muitas ocupações habitacionais e adensamento 

residencial, com a avenida Juracy Magalhães com muitas lojas oferta de prestação de serviços e produtos, 

devendo ser no futuro próximo, o segundo centro da cidade, chegando ao anel viário com a entrada de atacarejo 

do Assaí, com projetos de hotéis, restaurantes , sendo promessa para o futuro. O Centro comercial deve tomar 

iniciativas para revitalizar e inovar agrega com grande número de visitação e de mão de obra, não sendo 

inteligente perder esta irrigação. O shopping deve revitalizar, aqui mesmo existem 900 vagas para moto e carros, 

com perspectivas de chegar a 1.500 vagas cobertas com a construção de mais duas lojas. 

 

Fundo de comércio = luvas (RS esperata) que seria o fundo de comércio por ser detentor a fim de valorizar o 

espaço que uma vez adquirido é do lojista, com direito a vender com a anuência do locator. O proprietário das 

salas é a Ciclo Engenharia, para evitar a especulação, visto que a gestão do shopping é profissional (envolve a 

CDL, SEBRAE e outros). Os espaços do shopping são inteligentes, com lojas pequenas sendo eficazes, 

otimizando o espaço (em média o custo do m2 com tabelas de 120,00 e condomínio de 60,00 o m2 e o fundo de 

marketing é 20,00 o m2, com média de 20%, podendo variar de acordo os interesses do shopping e dos lojistas, 

como uma loja âncora ou que atrai. Nas reformas e ampliações, se gastam em média 3.000 a 4.000 por m2). As 

franquias preferem construção padrão e preferem em osso, devido aos seus padrões). Os contratos impõem 

normas, sigilos e acordos bilaterais. Assim, algumas lojas ou “players – Bob’s, Mcdonalds, C&a, Boticpario, 

Arezzo, Renner, etc e franquias.) instalados no shopping servem como avalistas do desempenho no shopping, 

ficando desnecessária a realização de pesquisas para avaliar viabilidade. O shopping tem o administrador, o 

síndico o gestor, gerente de operações de marketing, financeiro, montando uma estrutura também jurídica e 

contábil, com uma estrutura formatada de maneira profissional para se associar ao empreendimento e ter 

confiabilidade. O shopping é atuante em gestão de marketing e possui profissionais como engenheiros que dão 

suporte e supervisão ao equipamento. Os lojistas querem que o shopping desenvolva ações e promoções para 

repercutir em vendas. Geralmente, os lojistas que mais vendem e faturam também contribuem mais, devido ao 

seu fundo de participação.  

 

Cesar Zolin 

 

Importância Do Shopping: O Shopping Consegue Conscentrar Uma Variedade De Serviços De Conveniência, 

Prosutos E Demais Serviços Em Um Só Lugar. Tem Produtos E Serviços Exclusivos. Quando Consegue 

Formatar Vários Serviços Como Farmácia, Academia, Sac, Correios, Bancos, Entretenimento E Lazer, Gerando 

Esta Oferta Ao Consumdor, Você Consegue Resolver As Demandas Dele. Somente Quando São Produtos Ou 

Serviços Bem Atípicos, Que Você Não Consegue Atender, Além De No Centro Comercial, Existir Alguns 

Núcleos Específicos Em Que Eles Concentram Em Um Só Lugar, Não Comprando Por Impulsos, Assim, 

Estando Próximo A Um Esapços Desta Natureza, Como O Fashion Point, Se Caracterizando Como Centros 

Específicos E Especializados Em Detrminados Produtos Ou Serviços, Como Auto-Peças Na Rio Bahia, 

Restaurantes No Candeias (Olívia Flores), Dentre Outros. 

 

Quando se oferece uma estrutura arquitetônica mais moderna e que atenda às exigências do mercado, com maior 

disponibilidade de serviços complementares, acaba gerando uma exclusividade e preferência por parte do 

consumidor que às vezes paga a mais por isso. 

 

CÉSAR. Você teve dificuldade em que as pessoas respondessem seu instrumento. Aqueles que se dispõem a 

ajudar, será muito bom, mas muitos não se preocupam. 
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Assim, nas cidades pequenas, toda novidade gera contentamento e curiosidade. Talvez não haja massa crítica 

para absorver tantos consumidores, como seria o caso do equilíbrio para o futuro com o maior crescimento da 

populaçõa local, visto que os impostos são os mesmos, o que não acredito haver diferenças entre os preços. 

 

O parque industrial pode ser melhor aproveitado se resolvermos questões estruturantes como o água em nossa 

cidade, tanto do ponto de vista de cosumo das famílias como para ao indústria (parque industrial) e também para 

a irrigação da lavoura, visto que houve uma redução da renda e consequentemente do consumo . Esforços 

públicos para atrair novas empresas para aqui, mobilizar com incentivos e também CALL CENTERS que gerará 

muitos empregos, até mesmo doando um terrreno para a construção, como houve na Azaléia. Assim, o poder 

público precisa disponibilizar tais vantagens para atrair ao cosnumidor.  c Assim, um outro shopping dividirá as 

vendas, visto que o vegetativo não aparece tão rapidamente e não há uma quantidade tão grande de 

consumidores para consumir em tantos lugares, tentando um equilíbrio de forças. O novo aeroporto, centro de 

convenções, ramo de hotelaria poderá gerar uma agenda para os empreendedores e empresários locais. A 

concorrência força as empresas a serem melhores, tentando um equilíbrio de forças. 

 

José Alberto – Ex Presidente Da Cdl E Atual Diretor Da Siccob 

 

Em Linhas Gerais, Me Fale Sobre A Cdl E Do Comércio De V. Conquista 

 

Me interessei pela CDL “por se tratar de uma entidade importante, o grupo é bastante homogêneo e me permitiu 

dar minhas contribuições dentro da minha visão pessoal, todos os diretores aceitavam muito bem as minhas 

ideias. Entreguei a CDL com todas as prerrogativas que a entidade precisa ter, com todas as campanhas 

legalizadas e sorteios com os devidos certificado do ministério da fazenda, fizemos um trabalho de 

conscientização com relação a ornamentação da cidade, que é do poder público e não da entidade, mas nós 

transformamos o nosso investimento em promoções para gerar motivações para o consumidor a vir comprar no 

comercio de Conquista e conseguimos uma boa aceitação dos produtos que nós colocamos. Investimos em 

comunicação, o que aumentou significativamente o número de acesos do site da CDL passando de sessenta mil 

acessos ao mês, anteriormente este número não passava de duzentos acessos ao mês, isso ampliou o universo da 

CDL e o número de associados, infelizmente o povo brasileiro não tem senso cooperativista, geralmente os 

interessados em se associar chegam a CDL questionando diretamente o que terá de vantagem. Em 2008 tivemos 

uma pequena crise, em relação a Zona Azul que a empresa entregou antes do prazo, de lá para cá passamos três 

anos sem Zona Azul, e o comércio sentiu dificuldade, também teve a chegada do shopping que de certa forma 

diminuiu o consumidor do centro da cidade, mas houve um advento econômico no Brasil onde o número de 

veículos praticamente triplicou em Vitória da Conquista, os estacionamentos ficaram escassos e os consumidores 

foram procurando outros meios mais confortáveis para fazer compras, um desses meios foi o shopping por causa 

da segurança, conforto e acesso a produtos de marca, outro meio mais confortável é a internet que vem 

crescendo a demanda pelo Brasil todo. Está sendo construído um segundo Shopping em Vitória da Conquista, o 

que certamente causará impacto no comercio de rua, na época que eu estava na CDL conversei com pessoas do 

bairro Brasil, Patagônia e outros e questionei por que elas vão ao centro ou ao bairro Brasil e as pessoas 

respondiam que no centro ou bairro encontravam tudo o que precisavam, analisando que as pessoas do bairro 

Brasil, Patagônia entre outros tem o poder aquisitivo menor vemos que essas pessoas precisam gastar menos com 

o transporte entre outros detalhes. Todos esses adventos vem tirando o consumidor do centro da cidade, 

procuramos ajuda da prefeitura e do Sebrae para fazer uma melhora aqui no centro da cidade, mas isso não foi a 

frente. Infelizmente os partidos de esquerda no Brasil têm ojeriza do empresário, isso é uma postura errônea já 

que as empresas são as maiores fontes de emprego. Tentamos aqui também fazer uma festa de São João, entre o 

São João e o Carnaval eu sou um defensor do São João, pois no Carnaval lucram três grupos: O empresário, o 

comercio de bebidas e os dono dos blocos, já o são João abrange muito mais grupos a começar pelo produtor 

rural que fornece esses produtos agropecuários que vão para as empresas que industrializam e comercializam 

esses produtos. Assim o São João movimenta a economia como um todo, além de ser uma festa tradicional do 

nordeste, então nós tentamos fazer a feira do biscoito como um forma de incentivar o comercio dos produtores 

daqui, nós fizemos reuniões, fomos até a prefeitura, preparamos trabalhos junto com a Mangalo, porém ficava 

sempre para depois e acabou dando em nada. Então temos essas dificuldades com o poder público, o mesmo 

precisa compreender a importância do comercio que traz emprego, renda e também impostos que ativa a 

economia e acumula dividendos para o município, que são revertidos na segurança saúde e educação do próprio 

município. 

 

Dentro das datas festivas de Vitória da Conquista, quais as que você atribui maior movimento no Comercio?  

Marcos Alberto das Virgens: 

Natal e são João estão bem próximos, em dias individuais são o dia dos namorados e dia das mães os mais 

representativos em vendas 
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Fernando Leite: 

E o período do festival de inverno impacta muito no mercado? 

Marcos Alberto das Virgens: 

Tem um efeito muito positivo na cidade, pois os festivais são eventos grandiosos e a cidade que é conhecida 

como Suíça baiana tem todo aquele charme do inverno que faz com que as pessoas invistam em roupas e 

causados para ir aos eventos. O festival é um grande agregador, nós notamos aqui na CDL que outros dirigentes 

pedindo reserva de hotel, pois os hotéis focavam todos ocupados nesta época, o que mostra a importância deste 

festival, o que eu acho que precisa melhorar na cidade e a própria empresa que organiza o evento deveriam 

organizar um ambiente gastronômico que eu acho uma parte muito importante para eventos de inverno, deveria 

ser feita uma parceria com os empresários do ramo gastronômico e criar uma semana gourmet que agregaria 

muito valor a festa além do senso cooperativista, demais empresas se unirem e melhorarem ainda mais as suas 

lucratividades. O evento precisa ser valorizado, pois traz muitos turistas, já recebi visitantes turistas em minha 

casa que vieram especialmente para o evento. 

Fernando Leite: 

Em minhas pesquisas, podemos perceber que em eventos como esses as pessoas se preocupam e comprar roupas 

novas, ir ao salão de beleza, o que mostra que as pessoas não consomem apenas a música do evento elas 

consomem também, de certa forma status, o camarote é um exemplo disso, pois as pessoas estão em posição 

privilegiada e estão ali para ver e serem vistas e sentem-se e um patamar diferente. Pude perceber que não 

consumimos apenas roupas, nós consumimos principalmente símbolos. 

Marcos Alberto das Virgens: 

Eu posso falar que no festival de inverno nós temos uma preocupação muito grande com a segurança do evento 

que chega a ter mais de trinta mil pessoas, temos no festival pessoas de todos os níveis sociais e todos podem 

ficar no evento com total segurança, é importante frisar que nunca houve ocorrências graves ou mortes no 

festival. Um festival como esse aumenta o serviço na rede gastronômica, na rede hoteleira, no transporte e 

comercio em geral, reafirmo que a cidade só tem a ganhar com um evento desse porte. Também necessitamos na 

cidade de um aeroporto de ponta com conexões diversas que facilitariam toda a logística, porém o poder público 

anda a passos lentos com as reformas necessárias.  

Fernando Leite: 

Por que vocês acham que Vitória da Conquista é a cidade alvo para o consumo? 

Marcos Alberto das Virgens: 

A cidade é muito bem localizada geograficamente, e depois da chegada da BR é que todos os outros municípios 

vieram convergir para conquista e a cidade já tinha um perfil comercial advindo dos habitantes mais antigos 

inclusive os Miguelenses que fazerem parte da história da cidade, depois com a fusão geográfica com pessoas de 

várias partes do país a cidade passou a se tornar prestadora de vários serviços. Depois das Universidades a cidade 

passou a destacar-se também na área da saúde e assim vai seguindo o desenvolvimento nas diversas áreas na 

cidade.  

Fernando Leite: 

Você acredita que o comercio por si só não seja o maior atrativo da cidade? 

Marcos Alberto das Virgens: 

Acredito que o comercio foi a ponte inicial para esse desenvolvimento, aqui nasceram grandes distribuidoras 

importantes, o que impulsionou o comercio e o investimento de diversos empresários de diversas áreas, por 

exemplo podemos citar a IBR que é um grupo de Vitória da Conquista que tem um grande conglomerado na 

parte de saúde e presta serviços médicos de alta complexidade, do comércio que surgiram essas e outras 

variáveis de oportunidades que colocou Conquista como uma cidade tão importante para região, muitas pessoas 

também investem na construção civil por conta da valorização. Também temos universidades e pensionatos 

voltados para a necessidade desses estudantes que saem de outros municípios, essa característica de não ter um 

desenvolvimento centralizado em um só meio de produção é importante para a cidade, pois no momento atual do 

Brasil se a cidade dependesse a penas da indústria ela não conseguiria desenvolver, o ritmo diminui, mas a 

cidade consegue continuar o seu crescimento.  

 

Fernando Leite: 

Um shopping a céu aberto (calçadão) seria viável? 

Marcos Alberto das Virgens: 

Na lógica o calçadão seria uma ilha para pedestres, mas ao redor dessa ilha tem estacionamento? Não tem, isso 

faz o consumidor perder o interesse de ir as compras neste ambiente. Para viabilizar esta ideia seria necessário 

investimento em estacionamento, pois esse é um dos principais motivos para a falta de interesse de muitos 

consumidores com o comercio no centro. As ruas foram feitas há muitos anos atrás e o número de carros 

triplicou, então seria necessário um devido planejamento para suprir esta necessidade. O centro de Vitória da 

Conquista é ótimo para consumir, pois você tem num raio de 300 metros todos os produtos que você precisa, 

mas a questão do estacionamento é um grande problema.  
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Fernando Leite: 

Vocês acreditam que o fato dos equipamentos públicos se localizarem no lado leste da cidade influenciam para 

que o comércio nessa área fosse mais forte? 

Analice Vieira: 

Essa realidade está mudando, o lado oeste já tem o IFBA e algumas escolas particulares, saúde, comércio e etc. 

As pessoas que moram no lado oeste da cidade podem não precisar mais sair da sua localidade para quase nada. 

Realmente de início essa parte da cidade foi esquecida, mas com o desenvolvimento da cidade essa realidade 

está mudando.  

Marcos Alberto das Virgens: 

Para mim, quando a prefeitura, que é um aparelho público de maior procura de pessoas, diversificar o 

atendimento para mais próximo da localidade das pessoas o comércio vai sentir um grande impacto, por que o 

fluxo de pessoas vai diminuir, e esse fluxo que acaba trazendo também os consumidores, pois onde o dinheiro 

circula o consumidor vai. Com a evolução das formas de atendimento e a mudança da localização desses 

aparelhos, o consumidor tem se afastado cada vez mais do centro da cidade. 

É mito a impressão de que a mão de obra, gerência e atendimento é mais qualificada no centro do que o Bairro 

Brasil e os demais bairros mais humildes? Os preços são diferenciados? 

Marcos Alberto das Virgens: 

No shopping são selecionados funcionários mais qualificados em termo de conhecimento e nível superior, já no 

centro os selecionados são selecionados por questões de perfil e experiência. Entre os bairros e o centro as 

condições de pagamento são mais flexíveis, é mais fácil negociação, muito diferente do shopping. 

Fernando Leite: 

É real a ideia de que o shopping tem preços mais altos que o comércio de rua? 

Marcos Alberto das Virgens: 

Acredito que sim, por que as lojas tem custos altos e tem tabelas de preços para cumprir, diferente das lojas de 

atacado que tem flexibilidade para ajustar os preços dos produtos por conta das grandes quantidades compradas 

para a revenda.  

 

Na maior parte das vezes as pessoas que vão ao shopping para entretenimento e lanchar não consomem... 

Principalmente no inicio do shopping. As compras planejadas se dão mais no centro. No shopping se dá a 

compra por impulsos. 

 

Movimento no shopping de segunda a quarta-feira é baixo de quinta feira e finais de semana é bem maior. 

 

Paulo. V. Conquista a longo prazo tenderá a ser mais voltada para os shoppings, a exemplo de salvador, embora 

o centro comercial resista bastante e é bem diferente por ter uma identidade com o consumidor. Mas, com o 

shopping boulevard, teremos uma perda com consumidores de classe alta e média alta. Mas, acredita-se que com 

o poder público se envolvendo mais pela causa do centro comercial, teremos mais volume de negócios levando 

as demandas do comércio para serem aendidas, a exemplo do projeto do shopping a céu aberto, que participaram 

arquitetos, engenheiros, comerciantes, políticos, que trabalharam em prol de um projeto arquitetônico que atenda 

aos interesses do comércio. 

 

As relações em franquias são frias, não tem calor humano nem autonomia com preços, entrega em domicílio etc. 

 

Sudoeste tem baixa inadimplência, no extremo sul é alta a inadimplência. Na alumínio e cia a maioria é vendida 

no cartão de créditos. Mas, aqui na conquistadora a maior parte é no cheque, por que o marceneiro pega o cheque 

do cliente e vem comprar material aqui com o cheque da entrada. 

 

Daniel -O atendimento em Salvador é péssimo. Já em Belo Horizonte o atendimento é muito fino. Ver onde 

marcos marcou as demais questões no questionário impresso. 

 

Daniel – questões abertas. A CDL deveria ser mais ativa, tem deixado a desejar, mas nos momentos festivos 

deveria ser mais atuante e promover melhor, nem tanto nos dias comuns. O shopping é direcionado para cinema, 

praça de alimentação, estacionamento e comodidade, aumento significamente no volume das vendas, atrai muito 

os consumidores. A segurança é outro fator imprescindível e estimula o consumo  
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APÊNDICE E – PRINTS SCREANS DA PESQUISA – PÁGINAS DE ÓRGÃOS, 

CONTATOS EM REDES VIRTUAIS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SPSS 

                

 

 
Página da CDL 

Fonte: CDL, 2016. 

 

 
Página da CDL - Presidentes e Diretores do CDL na Gestão 2015-2016 

Fonte: CDL, 2016. 
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Versão do Questionário Enviado aos Consumidores pelo Google Docs 

Fonte: O próprio autor, 2016 

 

 
Versão do Questionário Enviado aos Empresários pelo Google Docs 

Fonte: O próprio autor, 2016 
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Aplicação dos questionários pelas redes sociais – Processo contínuo de comunicação do autor 
Fonte: O próprio autor, 2016 

 

 

 
Operacionalização do programa SPSS 

Fonte: O próprio autor, 2016 
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Operacionalização do programa SPSS 

Fonte: O próprio autor, 2016 

 

 
Operacionalização do programa SPSS 

Fonte: O próprio autor, 2016 
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Análise de Confiabilidade (Alpha de Crombach) entre as variáveis : Frequência com que o consumidor procura o 

Centro da cidade , bairro Brasil e Shopping para consumir 

Fonte: O Próprio Autor 
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ANEXO A - Relação de Empreendimentos dos diversos segmentos associados à Câmara de 

Dirigentes Lojistas - CDL - de Vitória da Conquista-Ba em 2016. 

 

NOME FANTASIA TELEFONE 

1. A NORMA JOIAS 77 34246787 

2. A.B.O REGIONAL VITORIA DA CONQUISTA 77 34241835 

3. ACESSORIZE - FORMIGA 77 34253930 

4. ADRIANA CALCADOS / SEMPRE COMFORT 77 34211076 

5. AGENCIA DIGITAL DONA GRACA 77 34225867 

6. AGUIA FILMES 77 34229437 

7. AIKON VEICULOS 77 21015900 

8. ALA COSMETICOS 77 34242943 

9. ALCANTARA COPIADORAS 77 34222441 

10. ALIMENTOS TIA SONIA 77 34248001 

11. ALL DESIGN 77 34245822 

12. ALUMINIO E CIA 77 34257777 

13. ALVARO ALIANCAS 77 34215609 

14. AMERICA MOVEIS 77 91237728 

15. AMERICA MOVEIS 77 34222134 

16. ANA BELLA 77 34247972 

17. ARGOLO CONSULTORIA 77 88364283 

18. ARMARINHO 13 77 21017370 

19. ARMAZEM SAO LUIZ 77 34247079 

20. ARSEG  CONSULT EM SEG E MED DO TRAB 77 34226264 

21. ATACADAO DAS BIJUTERIAS 77 34218558 

22. ATOS 77 34247853 

23. ATS INFORMATICA 77 34212245 

24. ATUAL TEXTIL 77 21014260 

25. AUTO MEC PECAS 77 34210140 

26. AUTO MIRAI 77 40095000 

27. AUTO PECAS CAMPOS 77 34241122 

28. AUTO PECAS LIMA 77 34264021 

29. AUTOSHOP 77 34223947 

30. AZEVEDO MATERIAL P/ CONSTRUCAO 77 34208090 

31. BANCO BRADESCO AG CONQUISTA 77 34244740 

32. BANCO DO BRASIL AG CENTRO 77 34299000 

33. BANCO DO POVO 77 34240300 

34. BATERIAS HELIAR 77 34242507 

35. BAZAR CAIRO 77 34247060 

36. BEIJA FLOR 77 34211950 

37. BELCAM CONTABILIDADE 77 34247173 

38. BELLE MOVEIS 77 34251065 

39. BEM ME QUER 77 34225168 

40. BIG FORTE DISTRIBUIDORA LTDA 77 34210164 
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41. BIRELLI CALÇADOS 77 34225210 

42. BISCON 77 34253666 

43. BR AUTO PECAS 77 34243682 

44. BRASMIL 77 34221022 

45. BRAZILSAT 77 34211643 

46. BROTHER - SURF-SHOP 77 34241814 

47. C.AMORIM 77 21019550 

48. CABANA DA FAZENDA 77 34221634 

49. CABRAL & SOUSA 77 34239800 

50. CADISBEL 77 34235190 

51. CALCADOS ANDRADE 77 34244585 

52. CAMBUI VEICULOS 77 21012000 

53. CAMELL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

APARELHOS 77 34260928 

54. CANTINHO DO CRISTAO 77 34213637 

55. CARACAS AUTO PECAS 77 21013530 

56. CASA BELA 77 34218398 

57. CASA DA QUIMICA 77 21016600 

58. CASA DA SERIGRAFIA 77 34278855 

59. CASA DAS SOLDAS 77 34244711 

60. CASA DO AR CLIMATIZACAO 77 34240005 

61. CASA DO CICLISTA 77 34296150 

62. CASA DO MARCENEIRO 77 34256093 

63. CASA DOS ROLAMENTOS 77 34222967 

64. CASA MAIA 77 34246566 

65. CASA MARQUES 77 34227800 

66. CASANOVA 77 34241582 

67. CELIA DIAS FRANKLIN 77 88152246 

68. CELLINE 0 0 

69. CENTRAL COSMETICOS 77 34212040 

70. CENTRO GLASS DE IDIOMA LTDA 77 34247228 

71. CEREALISTA ALVES 77 34214213 

72. CHURUMELO 77 34229158 

73. CIA DIGITAL E SERIGRAFIA 77 34261115 

74. CICLO EMPREENDIMENTOS 77 21016666 

75. CICLO ENGENHARIA 77 21016666 

76. CINTRA CALCADOS 77 88398544 

77. CLINICA ASMET 77 34223045 

78. COLCCI 77 34211939 

79. COLEGIO CANDIDO PORTINARI 77 34267510 

80. COLEGIO JUVENCIO 77 34211943 

81. COLEGIO OPCAO 77 34227000 

82. COLEGIO PAULO VI 77 34231741 

83. COM TUDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 77 34241880 

84. COM. NOVA CONQUISTA/ C. SALES 77 34381298 
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85. COMAGRO 77 32017400 

86. COMERCIAL ALVES 77 34382013 

87. COMERCIAL CORCINI 77 34272321 

88. COMERCIAL DILA 77 34262350 

89. COMERCIAL GERDAU 77 34258200 

90. COMERCIAL LUIZINHO 77 34241954 

91. COMERCIAL RAMOS 77 21010299 

92. COMPASA COSMETICOS 77 34211245 

93. COMPECAS 77 21028800 

94. COMVEIMA LTDA 77 21019000 

95. CONCEITO MODAS 77 34212241 

96. CONCORD DISTRIBUIDORA 77 40098250 

97. CONDOMINIO ALAMEDA DAS FLORES 77 34232122 

98. CONDOMINIO MAISON CLASSIC 77 34213832 

99. CONDOMINIO MEDITERRANEO 77 34213832 

100. CONDOMINIO RESIDENCIAL PITUBA 77 34211439 

101. CONDOMINIO VILLA CONSTANZA 77 34208047 

102. CONQUISTA ALIMENTOS 77 34255475 

103. CONQUISTA IMOVEIS 77 34244541 

104. CONQUISTA SOLO 77 34247088 

105. CONQUISTADORA 77 34227728 

106. CONSIG BAHIA 77 34216583 

107. CONSTRUCENTRO 77 34212536 

108. COOPMAC 77 21014002 

109. CREDICONQUISTA 77 21016310 

110. CREDIUESB 77 34250085 

111. CRIS MODAS 77 34218557 

112. CURSO SENECA 77 34277500 

113. D N A AGRICOLA 77 34254225 

114. DANI TECIDOS 77 34235213 

115. DEBRUM 77 34242428 

116. DECOFLEX 77 34222652 

117. DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL VCA 0 0 

118. DELICATESSEN DINANI 77 34249811 

119. DELTA DESENHOS E PLOTAGENS 77 34270962 

120. DENTAL CONQUISTA 77 34242375 

121. DENY COSMETICOS 77 34236694 

122. DETALHES 77 34240080 

123. DI CASA MOVEIS E ELETRODOMESTI 77 34246960 

124. DI GORET COSMETICOS 77 34244400 

125. DISBOM 77 34241311 

126. DM MAQUINAS 77 88564432 

127. DMK DUO 77 34215851 

128. DOCE DESEJO MODAS 77 34253971 

129. DOCE E FESTA 77 34249643 
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130. DOCEPAN FOOD SERVICE 77 34230659 

131. DOUTOR SAUDE 77 34226195 

132. DROGARIA BAHIA 77 34222267 

133. EDUCANDARIO JUVENCIO TERRA 77 34215573 

134. EDUCANDARIO PADRE GILBERTO 77 34245720 

135. EDUCANDARIO PADRE GILBERTO VAZ 77 34233661 

136. EKIPAKAR 77 34211156 

137. ELETRICA SOL 77 21013900 

138. ENCANTE - MUNDO DA CRIANÇA 77 34240716 

139. ENFEITAR ACESSORIOS E FOLEADOS 77 34275695 

140. ESCOLA ADVENTISTA-REGIAO ADMI DA 

BAHIA 77 32013300 

141. ESCOLA MONTEIRO LOBATO 77 34240236 

142. ESPORTE ESPETACULAR 77 34241999 

143. ESQUADRIFIX 77 34223722 

144. EVOLUTE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 77 34271053 

145. EVOLUTION JEANS 77 34223049 

146. EXCLUSIVA AUDITORIA E CONSULTORIA 

CONTAB 62 39438004 

147. EXPARK 77 34217739 

148. F2 FERRAZ FIGUEREDO 77 34212941 

149. FACA FESTA 77 34222938 

150. FAÇA FESTA 77 34222905 

151. FACULDADE MAURICIO DE NASSAU  JUVENCIO 77 34296450 

152. FAINOR 77 31611000 

153. FAL CALCADOS E ESPORTES 77 34214582 

154. FALCAO CALCADOS 77 21014957 

155. FARMACIA BOM DE PRECO 77 34217553 

156. FARMACIA CENTRAL 77 34212246 

157. FARMAGROUP 77 34270157 

158. FEPAFER 77 34225178 

159. FERREIRA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 77 34254104 

160. FISCHER E FISCHER LTDA 77 34221334 

161. FORCA DIESEL 77 21011500 

162. FRANCA CALCADOS 77 34243246 

163. FRIMAR 77 34244191 

164. GABRIELA MODA ELE E ELA 77 34243490 

165. GERQUIMICA 77 34292100 

166. GIL FARMA 77 34212089 

167. GRADUAR FOTOGRAFIAS 77 34227296 

168. GRAFICA BRASIL 77 34257070 

169. GRANFORT DISTRIBUIÇÃO 77 21011300 

170. GRID MOTOS 77 21015280 

171. GS CHOCOLATERIAS 77 34270950 

172. GUERREIRO COVAS & CIA 77 34234206 

173. HIDROMINAS 77 30846505 



698 

 

174. HIPER MODAS/ O CONQUISTAO 77 34215788 

175. HIPERCRED 77 21016006 

176. HOSPITAL SAMUR 77 21028400 

177. HOSPITAL SÃO GERALDO 77 21018100 

178. HUMBERTO ALVES IMOBILIARIA 77 34227562 

179. IBEN 77 34224160 

180. ICOMPORTAS 77 34263304 

181. IDEZUILTO S. SILVA CORRETOR DE IMOVEIS 77 34213737 

182. ILMA MARGARETE 77 34276453 

183. IMAC 77 34242278 

184. IMOBILIARIA CLAUDIO CARDOSO 77 34276464 

185. INSIDE INFORMATICA 77 34208787 

186. INSTITUTO ANA NERY 77 34227061 

187. IRIS CALCADOS 77 34221398 

188. IRRIGAFERTIL 77 34241920 

189. ISAC 77 34216211 

190. ITANA COSMETICOS 77 34247293 

191. ITAPUA MOVEIS 77 34215585 

192. IVONALDO AUTO PECAS 77 34233163 

193. J BRUNO CONSTRUCAO E FERRAGENS 77 34234144 

194. J C PNEUS 77 34249326 

195. J SUL DISTRIBUIDORA 77 30822756 

196. JEAN VIEIRA IMOVEIS 77 34229346 

197. JEL MOVEIS 77 34211733 

198. JOL BRINK 77 34234754 

199. JORIO FACTORING 77 34246154 

200. JOTAMAR LTDA 77 21019000 

201. KAIROS CALCADOS E CONFECCOES 77 34247312 

202. KEMIGAS COMERCIO DE GAS BAHIA LTDA 77 34207108 

203. KMJ SOLUCOES LOGISTICAS 77 91915666 

204. L CLUB 77 34211262 

205. LA, G4, NOVA E VIA FACIL 77 34221130 

206. LENE CALCADOS 77 34247794 

207. LENE MODAS 77 34223736 

208. LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA 77 34220200 

209. LIVRARIA E PAPELARIA SUZE 77 34246622 

210. LOJA NACIONAL 77 21011104 

211. LOJÃO GIRA RAPIDO 77 34227624 

212. LOJAS EMMANUELLE 77 34224199 

213. LOKAR 77 34226187 

214. LOTEAMENTO BATEIAS 77 34244920 

215. LUAMA RIO 77 34225140 

216. LUAP 77 34242810 

217. LUFARMA 77 34229500 

218. M K MOVEIS 77 34215967 
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219. M L X LICITACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS 77 88835335 

220. M MARTAN 77 34254457 

221. M R IMOVEIS 77 34224596 

222. MADEIREIRA REAL 77 21015000 

223. MADEIREIRA SUDOESTE 77 34265194 

224. MADEREIRA MADEIRAL 77 34264002 

225. MAGAZINE NOVO RIO 77 34242505 

226. MAGNOS MOVEIS 77 34217347 

227. MAIS FRIOS 77 34219645 

228. MANDACARU FRUTAS E VERDURAS 77 88339870 

229. MARCELO SANTANA IMOVEIS 77 34229896 

230. MARCELO VEICULOS 77 34245978 

231. MARIA JOAQUINA 77 34216485 

232. MATOS CONSTRUCAO 77 88066940 

233. MAXTOUR 77 21017999 

234. MBC BOMBAS 77 34210597 

235. MEGAFERRO 77 34261222 

236. MERCANTIL AMORIM BULHOES 77 34241471 

237. METROPOLE KIDS 77 34241793 

238. METROPOLE TEEN 77 34210848 

239. MICROLINS 77 21011555 

240. MIL MOVEIS 77 34214048 

241. MILADY MODAS 77 34225175 

242. MILADY MODAS 02 77 34212576 

243. MILLY MODAS 77 34246303 

244. MIQUEIAS MOVEIS 77 34210391 

245. MIRA MODAS 77 34241644 

246. MIRANTE VITORIA 77 91306212 

247. MIX DISTRIBUIDOR 77 32014040 

248. MODA ARTE 77 34228922 

249. MODULO RURAL 77 21017777 

250. MONDRIAN CALCADOS 77 34218250 

251. MOREIRA ALVES IMOVEIS 77 34293400 

252. MOTO CONQUISTA 77 21027300 

253. MOVEIS IGOR 77 34246221 

254. MOVEIS IRMAOS MEIRA 77 34215967 

255. MOVEIS LIDERANÇA 77 34226359 

256. MOVEL 77 21011000 

257. MP VIDEO / MANGALÔ 77 34225019 

258. MUNDI COMERCIO E SERVICOS 77 34247772 

259. NACIONAL CONFECCOES 77 21011115 

260. NACIONAL RECONFLEX 77 21011130 

261. NIMBUS 77 34212637 

262. NOSSA OTICA LTDA 77 34240469 

263. NOVA UNIAO AUTO PECAS 77 34225961 
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264. NOVO HORIZONTE 77 21018500 

265. NOVO LAR 77 34255151 

266. O BARATAO DOS CALCADOS 77 34215610 

267. O BOTICARIO 77 34246370 

268. O BOTICARIO LIRIOS 77 34216462 

269. O CONQUISTAO 77 34223232 

270. ODONTO  SAUDE 77 34253283 

271. ONDA ATIVA 77 34211640 

272. OPTICA GENESIS 77 99536433 

273. ORGANIZACAO CONTABIL FREIRE 77 21014810 

274. ORTOCLINICA 77 34208850 

275. OTICA ACTUAL 77 34254856 

276. OTICA AGNUS DEI 77 34211592 

277. OTICA CENTRAL 77 34249164 

278. OTICA DINIZ 77 34210453 

279. OTICA ESTRELA 77 34246683 

280. OTICA GLOBO 77 34246018 

281. OTICA KAMILA 77 34223191 

282. OTICA LUIZA 77 34213708 

283. OTICA MERCADOTICA - 01 77 34246488 

284. OTICA MERCADOTICA / GOES CALMON 77 34216819 

285. OTICA MUNDIAL 77 34249777 

286. OTICA PLUS 77 34226514 

287. OTICA PUPILA 77 34246418 

288. OTICA SAFIRA 77 34215503 

289. OTICA SOL 77 34225237 

290. OTICA SUPERMAIS 77 34242290 

291. OTICA VENEZA 77 34215458 

292. OTICA VISUAL 77 34211338 

293. OTICAS CAROL 77 34245487 

294. OTICAS LEMONT 77 34210740 

295. ÓTICAS MERCADÓTICA 77 34275716 

296. OTICAS MERCADOTICA - 02 77 34219594 

297. OTICAS PARIS 77 30847207 

298. OTICAS TEIXEIRA 77 34216205 

299. OTICAS UNIVERSAL 77 34246677 

300. OTICAS VIP 77 34242304 

301. OTICAS VISON 77 34249370 

302. P & K UNIFORMES 77 34249196 

303. PAD. MER. SAO JOSE 77 40097700 

304. PANIFICADORA NASCIMENTO 77 30840826 

305. PAPELARIA VITORIA 77 34246648 

306. PASCOAL IMOVEIS 77 34245999 

307. PATRICIA PECAS E SERVICOS 77 30868000 

308. PAX NACIONAL 77 34247117 
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309. PEDREIRA AMORIM 77 34024075 

310. PEROLA HORTFRUIT 77 91361594 

311. PESAMAQUINAS  EQUIPAMENTOS 77 30814545 

312. PISA LEVE CALCADOS 77 34244332 

313. PLANETA JEANS 77 34214025 

314. PLATAFORMA (9/11) 77 34245553 

315. PONTAL 77 34219793 

316. PONTAL VEICULOS 77 30810635 

317. PONTO 5 77 34243494 

318. PONTO CELL 77 88450005 

319. PONTO Z 77 34212082 

320. PONTUAL DISTRIBUIDORA 77 40098500 

321. PORTINHOLA 77 34215939 

322. POSTO DILUBRA 77 34246070 

323. POSTO GUANABARA II 77 34278803 

324. POSTO MC PLUS 77 34225962 

325. POSTO SAO FELIPE 77 34247878 

326. PRATES NASCIMENTO LTDA MADEOFFICE 77 34275240 

327. PREMIUM SERVIÇOS FINANCEIRO 77 40098330 

328. PRINT JET 77 34210404 

329. RADIO CIDADE 77 34213421 

330. RADIO TRANSAMERICA HITS 77 34252600 

331. RAMOS TRANSPORTES 77 34219767 

332. RAPIDAO COMETA 77 34298705 

333. RAQUEL CONFECCOES 77 34254939 

334. REQUINTE LINGERIE 77 88315216 

335. RESIDENCIAL MARIA LUIZA QUADROS 77 34213832 

336. RESIDENCIAL WELLINGTON DO PRADO 77 34229510 

337. RESTAURER COSMETICOS 77 30822356 

338. RETIFICADORA UNIAO 77 34231900 

339. RJ CONFECCOES 77 88177298 

340. RODALEVE LTDA 77 34278000 

341. RONI PECAS 77 34208700 

342. SAMUKA MOVEIS 77 34212000 

343. SANTO ANTONIO SUPERMERCADO 77 34247577 

344. SAPATO.COM 77 34229241 

345. SARITA LIMA DE OLIVEIRA 77 88412410 

346. SEABRA SEABRA REPRESENTACOES 77 34246631 

347. SELF GUARDANAPOS 77 41413241 

348. SHALOM MUSIC 77 34229192 

349. SHOPPING CONQUISTA SUL 77 34241853 

350. SICOOB COOPESE 77 34213488 

351. SICOOB CREDCOOP 77 21013420 

352. SILVA CALCADOS 77 34258700 

353. SINDICATO DOS EMP NO COMERCIO EM 77 21012201 
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VITORIA 

354. SKALA MODAS - B. BRASIL 77 34245647 

355. SKALA MODAS - CENTRO 77 34225957 

356. SKALA TECIDOS / LOJA DAS FABRICAS 77 34213399 

357. SKAPE MOTOS 77 34219190 

358. SO MOTORES 77 34210807 

359. SOL BATERIAS 77 34226770 

360. SPACO XIS 77 34243061 

361. SRD CONSULTORES E ASSOCIADOS 71 30180208 

362. STAR COLOR 77 34224882 

363. SUDOESTE GAS 77 34229999 

364. SUPER MOTOS ABM 77 34226187 

365. SUPERMERCADO ALIANCA 77 34257630 

366. SUPERMERCADO COM CARNE 77 34942288 

367. SUPERMERCADO PEREIRA 77 34257792 

368. SUPERMERCADO SAO GERALDO 77 34245031 

369. SUPERMERCADO SAO LUIZ 77 34240204 

370. SUPERMODA 77 34226767 

371. TAURUS ENGENHARIA 77 34314050 

372. TB DISTRIBUIDORA HASKELL 77 30814414 

373. TECNOAGIL 77 34210975 

374. TECNOGUARD 77 34212277 

375. TEIXEIRAO 77 34249612 

376. THE ONE INSTITUTO DE ENSINO 77 34275606 

377. TINA MODAS 77 34211420 

378. TITAN 77 34232272 

379. TOPVEL 77 34239200 

380. TRAJETO/CONQUISTAO 77 34223815 

381. TRILHA CALCADOS 77 34226954 

382. TUBO FORTE 77 34242790 

383. TV SUDOESTE 77 34239300 

384. TYRESOLES DE CONQUISTA 77 34222453 

385. UNIDAS 77 34211535 

386. UNIODONTO 73 36134760 

387. UNIQUE CITROEN 77 40095006 

388. UNOPAR UNIVERSIDADE DE ENSINO 

DISTANCIA 77 34227000 

389. URBANU'S 77 34211797 

390. USIMIX 77 34255100 

391. UZI ERVAS 77 34212560 

392. VANDERLEY IMOVEIS 77 30841154 

393. VANESSA CAIRES CORRETORA 77 34211473 

394. VENERINA COSMETICOS 77 88135073 

395. VESTE BEM 77 34229243 

396. VIA FERREA LTDA 77 34240623 
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397. VIRTUAL COSMETICOS 77 34242498 

398. VIRTUAL SHOP DOS COSMETICOS 77 34227149 

399. VISUAL CALCADOS 77 34215617 

400. VITORIA ESPECIAL - PLANO DE ASSIST. FAMI 77 34245541 

401. VITTASAUDE 77 34258750 

402. VOG OTICA 77 34226192 

403. VOLVO VEICULOS 77 32014213 

404. YELT CURSO DE IDIOMAS 77 34211205 

405. Z MOTOS LTDA 77 34227485 

406. ZABDIEL ENXOVAIS 77 98467953 

407. ZENEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 77 34264451 

408. ZHAGAIA 77 34270585 

409. ZIG ZAG MOTOS 77 34246421 

TOTAL  409 

Fonte: Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL 

Total: 409 Empresas Associadas em 2016 (Todos os bairros e também Shopping Conquista Sul) 

Em Ordem Alfabética 

A todas estas lojas foram encaminhados os questionários. 
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ANEXO B - Relação de Empreendimentos Enviados Questionários para pesquisa dos 

diversos segmentos alocados no Shopping Conquista Sul por nome de fantasia, telefone e 

endereço - Vitória da Conquista-Ba – 2016. 

 

 

LOJA TELEFONE/LOJA E-MAIL 

1. Bob's (77) 3427-4410 blanches.vitoriadaconquista@hotmail.com  

2. Casa Della 

Mamma 
(77) 3424-7070 dellamamma@hotmail.com  

3. Debrum (77) 3422-2437 landiabarreto@hotmail.com 

4. Detalhes (77) 3424-0080 
loja3@lojadetalhes.com.br  

fabio@lojadetalhes.com.br 

5. DMK Duo (77) 3422-6266 
  

dmkmenswear1@hotmail.com  

6. Dr. Laser (77) 3425-2433 dr.laser_vc@hotmail.com 

7. Farmácia P. 

Menos 
(77) 3427-2577  girleide@pmenos.com.br 

8. Freddissimo (77)3427-3779 yuri.adm@gmail.com 

9. Game Game (77) 8803-6527 contato@gamegame.com.br  

10. Havaianas (77)3420 1233 havaianasshopconquistasul@terra.com.br  

11. Hering Store (77) 3427-8822 hsvdc@yahoo.com.br  

12. Kilo e Cia (77) 3425-0330 wvbm@globo.com 

13. Lilica e Tigor (77) 3427-1873 lilicatigorcs@yahoo.com.br  

14. Linda Rosa (77) 3422-6612 lojalindarosa@yahoo.com.br  

15. Livraria Nobel (77) 3421-1394 zemaria@maxtour.com.br  

16. Mmartan (77) 3425-4457 

fr-vitoriaconquista@mmartan.com.br  

sr_vitoriaconquista@mmartan.com.br  

margaretepbb@yahoo.com.br  

17. Mondrian 

calçados 
(77) 3420 1093 humbertomondrian@hotmail.com  

18. Nicoboco (77) 3421-7858 
nicoboco.vc@hotmail.com 

antoniojs.ribeiro@hotmail.com  

19. O Boticário (77) 3422-2081 cesar.meira@terra.com.br  

20. Ortobom (77) 3424-6444 
ortobomvdc@hotmail.com 

mjpinheiroferreira@hotmail.com  

21. Óticas Agnus Dei (77) 3422-2539 oticaagnusdei_2@hotmail.com  

22. Óticas Vip (77) 3424-4015 oticasvip_3@yahoo.com.br  

23. Pastel Express (77) 3427-5440 hgmgusmao@gmail.com 

24. Plissé (77) 3424-6343 plisse.lingerie@bol.com.br  

25. Risoto Mix 3084-7996  delyrisottomix@gmail.com  

26. ROMMI 3421-4140 rommimodas@bol.com.br  

mailto:blanches.vitoriadaconquista@hotmail.com
mailto:dellamamma@hotmail.com
mailto:landiabarreto@hotmail.com
mailto:loja3@lojadetalhes.com.br
mailto:dmkmenswear1@hotmail.com
http://br.mc447.mail.yahoo.com/mc/compose?to=yuri.adm@gmail.com
mailto:contato@gamegame.com.br
mailto:havaianasshopconquistasul@terra.com.br
mailto:hsvdc@yahoo.com.br
mailto:wvbm@globo.com
mailto:lilicatigorcs@yahoo.com.br
mailto:lojalindarosa@yahoo.com.br
mailto:zemaria@maxtour.com.br
mailto:margaretepbb@yahoo.com.br
mailto:sr_vitoriaconquista@mmartan.com.br
mailto:fr-vitoriaconquista@mmartan.com.br
mailto:humbertomondrian@hotmail.com
mailto:antoniojs.ribeiro@gmail.com
mailto:cesar.meira@terra.com.br
mailto:mjpinheiroferreira@hotmail.com
mailto:oticaagnusdei_2@hotmail.com
mailto:oticasvip_3@yahoo.com.br
mailto:plisse.lingerie@bol.com.br
mailto:delyrisottomix@gmail.com
mailto:rommimodas@bol.com.br
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27. Silva Calçados (77)3427-2156 daniel@silvacalcados.com.br  

28. Sofia Neves (77) 3421-6283 sofianevesjoias@hotmail.com  

29. Sonho dos Pés (77) 3424-1286 sdploja164@hotmail.com 

30. Tai Yang (77) 3421-9447 taiyangvit.conquista@gmail.com  

31. Temaki House (77) 3425- 4691 erickdan.monteiro@gmail.com  

32. Tuttis Shoes (77) 3427-7958 tuttisshoes@hotmail.com  

33. Única     

34. Via 4 Teen (77) 3084-6512 via4.conquistasul@lojadetalhes.com.br  

35. Via Férrea (77)3422-9419 via.ferrea@hotmail.com  

36. Wood Steakhouse (77) 3424-0723 woodsteakhouse@gmail.com  

37. Zhagaia (77) 3427-0985 zhagaiavdc@hotmail.com 

38. Loja Telefone/Loja E-mail 

39. A Norma Jóias (77) 3424-4367 
normamagazine@gmail.com  

  

40. Arezzo (77)3421-6848 
brito.shop@hotmail.com 

soraya.gesteira@uol.com.br  

41. Armazzem (77) 3084-5977 lojasarmazzem@r7.com  

42. Atitude (77) 8836 2050 atitudeacessorios_vca@hotmail.com  

TOTAL  42 LOJAS 
 Fonte: Shopping Conquista Sul, julho,2016. 

 Em Ordem Alfabética 

              Total: 42 Lojas 
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mailto:erickdan.monteiro@gmail.com
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ANEXO  C - CARACTERÍSTICAS E ENFOQUES SOBRE EMPREENDEDORES 
 

DATA AUTOR CARACTERÍSTICAS 

1848 Mill  Tolerância ao risco 

1917 Weber  Origem da autoridade formal 

1934 Schumpeter  Inovação, iniciativa 

1954 Sutton  Busca de responsabilidade  

1959 Hartman  Busca de autoridade formal 

1961 McClelland  Corredor de risco e necessidade de realização 

1963 Davids  Ambição, desejo de independência, responsabilidade e autoconfiança 

1964 Pickle  Relacionamento humano, habilidade de comunicação, conhecimento técnico 

1971 Palmer  Avaliador de riscos 

1971 Hornaday e Aboud  Necessidade de realização, autonomia, agressão, poder, reconhecimento, inovação, 

independência 

1973 Winter  Necessidade de poder 

1974 Borland  Controle interno 

1974 Liles  Necessidade de realização 

1977 Gasse  Orientado por valores pessoais 

1978 Timmons  Autoconfiança, orientado por metas, corredor de riscos moderados, centro de 

controle, criatividade, inovação 

1980 Sexton  Energético, ambicioso, revés positivo 

1981 Welsh e White  Necessidade de controle, visador de responsabilidade, autoconfiança, corredor de 

riscos moderados 

1982 Duskelberg e Cooper Orientado ao crescimento, profissionalização e independência. 

Fonte:  Differentianing Entrepreneurs from Small Business Owners: a conceptualizacion. Academy Management 

Review, n. 2, p. 356, 1984 (LONGEN, 1997).  
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