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RESUMO
A forma como empresas alcançam e sustentam a vantagem competitiva levou diversos
autores a buscar compreender como algumas a promovem mesmo diante das rápidas
mudanças do mercado, enquanto outras não. A Teoria Baseada em Recursos e
capacidades dinâmicas surgiram concentrando-se em estratégias para explorar os ativos
existentes e específicos de uma empresa, associadas a processos eficazes nas empresas,
como a adoção de melhores práticas (gerenciamento), aprendizagem e rotinas. Vinculada
às práticas gerenciais, a presente pesquisa tem como foco de estudo o setor varejista de
confecções, considerando as transformações nos últimos anos em decorrência do
desenvolvimento tecnológico, transformações no mercado e na preferência do
consumidor. Nesse aspecto, a adoção de mídias sociais pelas organizações passa a ser
considerado inovador, capaz de melhorar os processos e práticas da empresa e aumentar
os resultados. Deste modo, mostra-se importante que esse segmento apresente práticas de
gestão que envolvam aprendizagem. A pesquisa tem como objetivo geral descrever as
relações existentes entre as práticas de gestão do setor de varejo de confecções em
Rondônia mediante competição em mídias sociais. Os objetivos específicos consistem
em (1) descrever as práticas de gestão adotadas no setor de varejo de confecções, (2)
descrever as práticas adotadas em mídias sociais e (3) relacionar práticas de gestão e
adoção de práticas em mídias sociais. Trata-se de pesquisa quantitativa, descritiva, com
suporte qualitativo na primeira etapa. A fase exploratória foi operacionalizada através de
pesquisa de campo com a realização de entrevista semiestruturada com três sócios e
proprietários de empresas de varejo de confecções localizadas em Porto Velho/RO. A
segunda etapa foi realizada através de Survey com aplicação de questionário. Para a
análise e mensuração de dados utilizou-se a Modelagem de Equações Estruturais (SEM)
através do software SmartPls. Um total de 111 empresas compuseram a amostra da
pesquisa consistindo em empresas do varejo de confecções dos municípios de Porto
Velho, Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes, Cacoal e Jaru. Constatou-se que as práticas de
gestão desenvolvidas com maior êxito se referem as atividades de operações e vendas,
marketing, financeiro e estratégia (respectivamente), assim como demonstrou os aspectos
que precisam ser tratados com mais atenção pelo varejista local, como é o caso da gestão
de recursos humanos. Os varejistas mostrarem-se presentes e conscientes da importância
do marketing digital, no entanto, apresentam lacunas no desenvolvimento de práticas
eficientes em estratégia e recursos humanos. A partir do modelo estrutural, pôde-se
constatar que a gestão estratégica se mostrou a variável mais significativa estabelecendo
relação com marketing e recursos humanos. Deste modo, a pesquisa apresentou um
panorama das práticas gerenciais no segmento estudado, possibilitando que os gestores
se atentem aos aspectos que podem ser melhorados como na gestão de recursos humanos
e adoção de estratégia e capacitação profissional relacionada às mídias sociais.
Palavras-Chave: Capacidades dinâmicas. Confecções. Mídias sociais. Práticas de
gestão. Varejo. Visão baseada em recursos.
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ABSTRACT
The way companies achieve and sustain competitive advantage has led several authors to
understand how some promote it even into rapid market changes, while others do not.
Resource-Based Theory and dynamic capabilities have emerged by focusing on strategies
to exploit existing and specific company’s assets, associated with effective business
processes, such as adoption of best practices (management), learning, and routines.
Linked to managerial practices, the present study focuses on the clothing retail sector,
considering the changes in recent years due to technological development, changes in the
market and customer preferences. In this regard, the adoption of social media is
considered innovative, capable of improving the company’s processes and practices and
increase the profit. Therefore, it is important that this segment presents management
practices that involve learning. The research has as general objective to describe the
current relationship among the management practices in the clothing retail market in
Rondônia through competition in social media. The specific objectives includes to (1)
describe management practices in the clothing retail sector, (2) describe social media
practices (3) relate management practices and adoption of social media practices. It is a
quantitative and descriptive research with a qualitative support in the first stage. The
exploratory phase was operationalized through field research with a semi-structured
interview with three partners and owners of clothing retail companies located in Porto
Velho/RO. The second phase was performed through Survey, with questionnaire
applications. The Structured Equation Modeling (SEM) was used, through SmartPls
software, for the analysis and measurement of data. A total of 111 companies composed
the sample of the research consisting of companies of the clothing retail in the
municipalities of Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes, Cacoal and Jaru. As of
results, it was found that the most successful management practices refer to operations
and sales, marketing, financial, and strategy (respectively), as well as the aspects that need
more attention by the local retailer, such as human resources management. Retailers are
present and aware of the importance of digital marketing, however, they present gaps in
the development of efficient practices in strategy and human resources. From the
structural model, it was possible to verify that strategic management proved to be the
most significant variable, establishing relationship with marketing and human resources.
In this way, the research presented an overview of managerial practices in the studied
segment, allowing managers to be aware of aspects that can be improved such as human
resource management and the adoption of strategy and professional training related to
social media.

Keywords: Clothing. Dynamic capacities. Management practices. Retail. Resourcebased view. Social media.
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1 INTRODUÇÃO

Na gestão estratégica, uma das questões fundamentais é a forma como as
empresas alcançam e sustentam a vantagem competitiva. Diversos autores nesta área
buscam compreender como e porque algumas empresas promovem vantagens
competitivas, mesmo diante das rápidas mudanças do mercado, enquanto outras não
(TEECE et al., 1997). Nos últimos anos, o campo da estratégia tem apresentado teorias
que se tornaram um marco na literatura, recebendo influências econômicas e sociológicas,
refletindo na evolução organizacional. Planejamento, modelo de análise SWOT (forças,
oportunidades, fraquezas e ameaças), Teoria dos Jogos, posicionamento estratégico
(inspirados em fundamentos da organização industrial), alianças e redes estratégicas são
conceitos que emergiram voltados para a estratégia empresarial.
As organizações buscam crescimento e maximização dos lucros a partir de
implantação de estratégias organizacionais que lhes garantam vantagens em relação aos
concorrentes no mercado em que atuam. Recentemente as empresas começaram a
questionar como manter vantagem competitiva de forma sustentável, e tal questão passou
a orientar as pesquisas no campo da administração estratégica (VALLANDRO; TREZ,
2013). Nesta conjuntura, estudos sobre recursos, competências das empresas e
capacidades dinâmicas, que integram a Teoria da Visão Baseada em Recursos (VBR –
Resource Based View–RBV) proporcionaram um novo olhar sobre esse cenário, trazendo
evidências, e permitindo compreensão diferenciada sobre gestão com base nos recursos
internos da organização.
A Teoria da Visão Baseada em Recursos (VBR) foi tratada por autores como
Rumelt (1984), Teece (1984), Wenerfelt (1984), Prahalad e Hamel (1990) e Barney
(1991) e concentra-se em estratégias para explorar os ativos existentes e que são
específicos da empresa (TEECE et al., 1997) ou seja, os recursos idiossincráticos e
difíceis de conseguir que uma organização possui. A VBR aborda a vantagem competitiva
a partir da análise entre as características internas de uma empresa e seu desempenho
incluindo todos os recursos, capacidades, processos organizacionais, informações,
conhecimento, entre outros aspectos. Pode ser considerada um marco nos estudos sobre
estratégia, apresentando uma discussão diferenciada no assunto, com ênfase na eficiência,
demonstrando um novo cenário após as teorias voltadas para a exploração do poder de
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mercado (PORTER, 1980), e fornece a principal explicação teórica para a
heterogeneidade no desempenho da firma (BRITO; SAUAN, 2016).
Contudo, esta perspectiva estratégica por si só não se demonstrou suficiente para
suportar uma vantagem competitiva significativa, principalmente em ambientes
imprevisíveis (TEECE et al., 1997). Diante disto, as capacidades dinâmicas surgem como
um novo paradigma para compreender como a vantagem competitiva é alcançada. É
propagada a perspectiva das capacidades organizacionais como ligação entre
conhecimento, aprendizagem e vantagem competitiva, a partir da eficiência na aplicação
de recursos (MELLO; CUNHA, 2001). Desde então, as habilidades, gerenciamento de
conhecimento, know-how, aprendizado e a acumulação de ativos organizacionais
intangíveis passam a se tornar questões estratégicas fundamentais (TEECE et al., 1997),
estudada por autores como Teece et al. (1997; 2007), Eisenhardt e Martin (2000), Winter
e Zollo (2002), Winter (2003), Helfat e Peteraf (2003).
Dentre os estudos voltados para recursos e capacidades de uma empresa, Brito e
Sauan (2016, p. 4) assinalam que uma das classes menos estudadas se refere ao
gerenciamento organizacional, uma vez que “[...] prática de gestão é um termo
onipresente da literatura de gestão e relaciona-se à conjuntos de práticas gerais usadas
pelas empresas para alcançar melhores resultados”. As práticas gerenciais consistem no
conjunto de atividades desenvolvidas na empresa que incluem capital humano e
intelectual, habilidades conceituais e técnicas, habilidades empreendedoras e de recursos
humanos que proporcionam um melhor gerenciamento desses recursos, o que
consequentemente eleva a produtividade (DELIS; TSIONAS, 2018). Envolvem
atividades complexas incluindo adaptação e aprendizagem, influenciado por todo o
contexto em que a empresa está inserida (BRITO; SAUAN, 2016) e para isto envolvem
tanto práticas de rotina, como de aprendizagem.
Vinculada às práticas gerenciais, a presente pesquisa tem como campo empírico
de interesse o setor varejista de confecções e a adoção de mídias sociais pelas empresas.
De modo geral, os varejistas apresentam sistemas complexos de gestão, pautados por
estrutura hierárquica, rotinas administrativas, logística, e uma série de interações, tais
como “[...] operações, finanças, estratégia, internacionalização, pessoas, inteligência de
mercado, marketing, além de geografia, engenharia, meio ambiente, entre outros
aspectos” (BRITO; VIEIRA; ESPARTEL, 2011, p. 523), composto por diversos
segmentos como supermercados, vestuários, artigos farmacêuticos e equipamentos de
informática. O varejo, entre todos os integrantes do canal de distribuição, é aquele que
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tem contato direto com o cliente final, responsável por uma parcela significativa da
geração de empregos e do crescimento econômico, no Brasil e no mundo (HALAT,
2017).
Dentre estas atividades, o varejo de confecções consiste em um mercado
dinâmico, altamente competitivo e lucrativo, caracterizado por clientes volúveis e
compras impulsivas, em que, para alcançar e manter vantagem competitiva, os varejistas
precisam buscar estratégias que se aproximem às preferências e perfil dos clientes
(NEWMAN; PATEL, 2004). Assim, o planejamento estratégico feito por empresas do
segmento deve incluir a “[...] adaptação dos recursos da empresa às oportunidades e
ameaças apresentadas por um mercado em constante mudança” (KOUMBIS, 2015, p.
75).
Nesse contexto, o processo de adoção de mídias sociais pelas organizações tem
sido visto como um importante aspecto inovador, capaz de melhorar os processos e
práticas da empresa e aumentar a produtividade (DOTTA, 2011). Passa a ser uma forma
simples e consideravelmente econômica das empresas conhecerem a opinião de seus
consumidores, construir um relacionamento com eles, e desenvolver uma imagem forte
da empresa e sua marca (MADEIRA; GALLUCCI, 2009), o que pode proporcionar
vantagem competitiva. No entanto, a disseminação acelerada de informações também
aumenta a competição no setor, gera mudanças no comportamento do consumidor,
diferentes níveis de demanda, e consequentemente, exige adoção de boas e novas práticas
de gestão por parte das empresas.

1.1 Problema de pesquisa

O setor de varejo é inovador e tem sofrido mudanças significativas nos últimos
anos (GREWAL; LEVY, 2007) em decorrência do desenvolvimento tecnológico,
transformações no mercado e na preferência do consumidor. As lojas físicas estão
migrando para atuar em ambientes online, e esta mudança no setor proporciona benefícios
tanto aos consumidores, quanto aos varejistas. A tecnologia auxilia na tomada de
decisões, uma vez que os consumidores possuem cada vez mais acesso à informação, e
isso reflete na busca por produtos de qualidade, baixos custos e serviços mais rápidos.
Nesse cenário, as mídias sociais tornaram-se um canal relevante de comunicação
entre as pessoas, baseado na interação online, com o uso de suportes digitais, o que
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possibilita a interação e contato direto entre as pessoas (SILVA; BARICHELLO, 2006).
Ademais, o acompanhamento da produção acadêmica revelou que um dos temas
emergentes em varejo tratam a respeito das mídias sociais, salientando que as mídias
sociais são “[...] um canal relevante para a empresa comunicar promoções, apresentar
programas de responsabilidade social, interagir com o cliente e se relacionar com os
fornecedores” (BRITO; VIEIRA; ESPARTEL, 2011, p. 524).
Assim, a qualidade e a absorção de tecnologias são capazes de auxiliar e
possibilitar que as organizações atuem no mercado de forma mais eficiente e competitiva
(TEIXEIRA; LOBOSCO; MORAES, 2013), de modo que os varejistas estão voltandose às inovações de marketing, design e da tecnologia, utilizando estratégias e
procedimentos modernos que os auxilie a manterem-se atualizados, atender e
compreender as novas exigências (KOUMBIS, 2015). Dentre as tendências no varejo
podem-se citar a inserção das marcas e empresas nas mídias sociais, o comércio eletrônico
e lojas Pop-ups (representam um espaço comercial temporário). Tais mecanismos são
uma forma de proporcionar aos consumidores várias opções de canais de compra para
encontrar as mercadorias que desejam, além de contribuir no aumento das vendas
(KOUMBIS, 2015).
Com o aumento crescente de acesso à internet, estima-se que cerca de 58% da
população global está presente no ambiente online, sendo China, Índia e Estados Unidos
os países com os maiores índices de usuários na internet (STATISTA, 2019). A partir do
acesso da internet, atualmente se vivencia um cenário em que as mídias sociais têm
exercido crescente influência no comportamento de compra de roupas por parte do
consumidor. No Reino Unido, por exemplo, 30,4% dos compradores de roupas usam as
mídias sociais como fonte de inspiração para realizar suas escolhas, 2,5% a mais em
relação a 2017 (RETAIL INSIGHT NETWORK, 2018). No Brasil, 78% dos usuários de
internet estão presentes em alguma rede social, estando o público concentrado em sua
maioria no Facebook (88,9%), Instagram (88,7%) e Linkedin (79,5%). Apenas uma
pequena parcela de 0,8% não está presente nesse tipo de canal de comunicação (ROCK
CONTENT, 2018). Isso reforça que os varejistas precisam responder forte e ativamente
com presença online em diferentes plataformas e aproveitar ao máximo as mudanças no
comportamento do consumidor, usando as mídias sociais como meio de se conectar com
os potenciais clientes e melhorar o engajamento com o público virtual (RETAIL
INSIGHT NETWORK, 2018).
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Logo, é importante que os varejistas reajam e utilizem os recursos que o ambiente
digital oferece, apresentando práticas de gestão que envolvam aprendizagem em face da
competição em mídias sociais. Com base nesse cenário, e por se tratar de temática atual,
a pesquisa tem interesse no desdobramento de práticas gerenciais no varejo de confecções
do estado de Rondônia, que apesar de ser uma região distante dos grandes centros
empresariais, também lida com a competição globalizada. Busca-se verificar de que
forma os varejistas de confecções do estado de Rondônia estão se adaptando ao novo
formato de competição, fazendo uso das mídias sociais como ferramenta para alcançar e
fidelizar clientes, aumentar a notoriedade da empresa, e como consequência, melhorar
seu desempenho e lucratividade. Diante disso, questiona-se: quais são as práticas de
gestão do setor de varejo de confecções em Rondônia mediante a competição em mídias
sociais?

1.2 Objetivos da pesquisa

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo deste estudo consiste em descrever as práticas de gestão do setor de
varejo de confecções em Rondônia mediante competição em mídias sociais.

1.2.2 Objetivos Específicos

Especificamente pretende-se:
I.

Descrever as práticas de gestão adotadas no setor de varejo de
confecções.

II.

Descrever as práticas adotadas em mídias sociais.

III.

Relacionar práticas de gestão e adoção de práticas em mídias sociais.

1.3 Justificativa

Esta pesquisa visa preencher a lacuna apontada por Brito e Sauan (2016) quanto
à carência de pesquisas inerentes a recursos e capacidades das empresas. Os autores
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assinalam que uma das classes menos estudadas se refere ao gerenciamento e a
mensuração e quantificação de boas práticas de gestão (também denominadas qualidade
gerencial, habilidade, capacidade ou gerenciamento), e que esta é uma “[...] ferramenta
indispensável de pesquisa empírica em Administração, Economia, Finanças e outras
ciências sociais” (DELIS; TSIONAS, 2018, p. 65). Como o investimento em gestão é um
fator para aumentar a competitividade e sustentar o crescimento econômico, o
desenvolvimento de práticas de gestão em empresas brasileiras traz um novo senso de
urgência, contudo, esse processo leva tempo e requer persistência antes que as práticas
comecem a gerar valor para uma organização (BRITO; SAUAN, 2016). Somado a isto,
tem-se a necessidade por parte das empresas de elevar suas práticas gerenciais em face
do dinamismo do segmento varejista, diante das mudanças tecnológicas vivenciadas, e do
aumento da competição nesta atividade.
Além disso, o estudo sobre mídias sociais associado ao varejo de confecções é
um tema emergente. Com o aumento nas vendas de roupas nas plataformas digitais e
a conscientização sobre a importância de uma presença bem projetada nesse
ambiente, o interesse por pesquisas relacionadas ao varejo online tem se
desenvolvido (ROWLEY, 2009). O sucesso nos negócios está no gerenciamento eficaz
e busca-se a eficiência e produtividade deste setor produtivo.
Diante de tais mudanças, os consumidores mudam não apenas seu comportamento
de compra, como também sua percepção de valor. Para que os varejistas consigam atender
as novas necessidades, necessitam monitorar o ambiente para identificar mudanças,
esperadas e inesperadas, presentes no mercado. A partir disso e, aproveitando os avanços
tecnológicos, os varejistas podem estar cada vez mais em contato com as preferências do
consumidor, aproveitar as oportunidades que surgirem e aumentar o valor que oferecem
aos seus clientes. Esses varejistas estão dispostos e aptos a redefinir seus negócios para
responder às novas realidades do mercado (AZER et al., 2010).
As mídias sociais relacionam-se com os conceitos apresentados sobre VBR e
práticas gerenciais diante da capacidade de reagir, criar e influenciar o mercado, da
evolução dos recursos, da integração, da utilização de melhores práticas nas organizações,
do aprendizado, tecnologia, inovação, novas estruturas organizacionais, ambientes em
constante transformação, e por ser capaz de tornar-se fonte de vantagem competitiva.
Destaca-se que nesse estudo os termos “varejo de confecções” e “varejo de moda” são
utilizados atribuindo o mesmo significado. Além disso, considerando a relevância das
empresas estarem presentes e atuarem nas plataformas digitais, a pesquisa busca
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aprofundar o entendimento do fenômeno mídias sociais, apesar de tal prática ser
atribuição característica da gestão de marketing.

1.4 Organização da dissertação

O presente estudo está dividido em cinco seções, contendo introdução, referencial
teórico-empírico, metodologia, análise dos dados, e por fim, conclusões e sugestões. A
introdução contextualiza o cenário estudado, abordando o problema de pesquisa, os
objetivos geral e específicos e a justificativa. Na revisão da literatura, são abordadas a
Teoria da Visão Baseada em Recursos, estudos empíricos voltados para práticas de
gestão, aprofundamento das práticas gerenciais no varejo de gestão, e por fim, são
discutidos conceitos sobre mídias sociais. Na metodologia são delimitados os
procedimentos de coleta, análise de dados e levantamento de hipóteses. Em seguida, a
pesquisa buscou atender os objetivos propostos, a partir da identificação das práticas
gerências e em mídias sociais no varejo de confecções em Rondônia, assim como
relacionar tais práticas. Por fim, foram apresentadas as conclusões e sugestões de
pesquisa.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 A Visão Baseada em Recursos

A abordagem voltada para os recursos das empresas teve como precursores
Penrose (1959), com o desenvolvimento do trabalho “The theory of the growth of the firm
(A Teoria do Crescimento da Firma)” e Learned et al. (1969), em que se observou que
toda organização possui forças e fraquezas reais e potenciais, e as atividades
desempenhadas por uma empresa não resultam apenas das oportunidades que enfrentam,
mas também dependem dos recursos que a organização possui. Learned et al. (1969)
propuseram que a verdadeira chave para o sucesso de uma empresa consiste na sua
capacidade de encontrar ou criar competências que sejam verdadeiramente distintas
(TEECE et al., 1997). No entanto, na época, as ideias propostas não apresentaram um
quadro sistêmico ou uma teoria que as sustentasse como estratégia de negócio.
Posteriormente, Porter (1980) desenvolveu a teoria das “cinco forças
competitivas”, e a literatura acadêmica sobre as capacidades estagnou por algumas
décadas. No modelo de estratégia das forças competitivas observou-se a exploração do
poder de mercado e a relação da empresa com o ambiente externo em que está inserida
(TEECE et al., 1997). Com base nesta perspectiva, a identificação e desenvolvimento dos
recursos não são problemáticos, uma vez que esses processos envolvem a escolha racional
e definida de alternativas de investimento. Ou seja, se a empresa não possui determinado
recurso, ele pode ser facilmente adquirido. Já a perspectiva baseada em recursos mostrase fortemente em desacordo com essa conceituação. Diferentemente da teoria das cinco
forças, concentra-se em estratégias para explorar os ativos existentes e que são específicos
da empresa (TEECE et al., 1997) ou seja, os recursos idiossincráticos e difíceis de
conseguir que uma organização possui.
Barney (1991) conceitua que existe uma série de recursos em uma empresa, os
quais podem ser categorizados como recursos de capital físico, de capital humano, e de
capital organizacional. Além disso, o modelo de gerenciamento estratégico apresentado
pela Visão Baseada em Recursos sugere que os recursos de uma empresa devem
apresentar quatro atributos: ser raro, valioso, não imitável e não substituível, para que se
obtenha vantagem competitiva sustentável, e assim os recursos não serão facilmente
duplicados e copiados por empresas concorrentes (BARNEY, 1991).
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A vantagem competitiva sustentada também é reflexo da ambiguidade causal e
complexidade social (BARNEY, 1991). A ambiguidade causal está no âmago da
dificuldade de imitação, pois a vantagem competitiva pode ser resultado da combinação
de recursos e capacidades (pessoas, processos e tecnologias) que são específicos da
organização e no caso da vantagem competitiva ser resultado dos fenômenos sociais, a
possibilidade de imitação é ainda mais limitada (BARNEY, 1991).
Com base nos conceitos da VBR, a “[...] firma deve basear sua competitividade
em seus recursos” e esta premissa leva a concluir que a “[...] firma procurará utilizar as
competências que já possui, ou que tem condições de desenvolver, a fim de obter
diferenciação no mercado” (BRITO et al., 2009, p. 5). Essa perspectiva estratégica,
contudo, muitas vezes não é suficiente para suportar uma vantagem competitiva
significativa, principalmente em ambientes imprevisíveis (TEECE et al., 1997). Para os
autores, a aquisição de habilidades, gerenciamento de conhecimento, know-how,
aprendizado e a acumulação de ativos organizacionais intangíveis passam a se tornar
questões estratégicas fundamentais (TEECE et al., 1997). Diante disto, surgem as
discussões acerca das capacidades dinâmicas para compreender como a vantagem
competitiva é alcançada.

2.1.1 Capacidades Dinâmicas
As capacidades dinâmicas “[...] desempenham um papel central na análise dos
processos organizacionais complexos, pois oferece uma solução potencial para a busca
de vantagem competitiva sustentável” (PIETRO; SMITH, 2006, p. 500). Existem diversas
definições acerca de capacidades dinâmicas propostas pelos pesquisadores do assunto.
Neste projeto, serão apresentados os conceitos de Teece et al. (1997), Eisenhardt e Martin
(2000), Winter e Zollo (2002), Winter (2003), Helfat e Peteraf (2003) e Teece (2007).
Teece et al. (1997) abordam capacidade dinâmica como uma nova forma de
alcançar vantagem competitiva. O termo “dinâmico” consiste na capacidade de renovação
das competências de uma empresa diante de um ambiente em constante mudança, sendo
necessárias respostas rápidas e inovadoras perante o mercado. Já as “capacidades”
enfatizam o papel chave do gerenciamento estratégico na adaptação, integração e
reconfiguração das habilidades, recursos e competências funcionais internas e externas
para corresponder aos requisitos necessários diante deste ambiente instável. Em um

18
cenário em constante mudança, somente permanecem no mercado as empresas que
demonstrarem respostas emergentes, habilidade de inovação rápida e flexível na
produção, em conjunto com a capacidade de gerenciamento para efetivamente coordenar
e reimplantar as competências internas e externas (TEECE et al.,1997).
Assim, para Teece et al. (1997, p. 515) capacidades dinâmicas referem-se à
capacidade da empresa de “[...] integrar, construir e reconfigurar competências internas e
externas para abordar ambientes em rápida mudança” e reflete a capacidade de uma
organização alcançar novas e inovadoras fontes de vantagem competitiva. Com base nos
autores, a vantagem competitiva das empresas reside nos seus processos gerenciais e
organizacionais, moldados por sua posição patrimonial e os caminhos disponíveis para
isso (Quadro 1).

Quadro 1- Vantagem competitiva empresarial.
Processos

Consistem nas rotinas, padrões, práticas e aprendizado realizados na

gerenciais/organizacionais:

empresa.

Posição:

Abrange a tecnologia, a propriedade intelectual, a base de clientes e
relações externas com fornecedores.

Caminhos:

Alternativas estratégicas disponíveis para a empresa, uma vez que a
posição atual da firma tem relação com sua história e trajetória.

Fonte: Teece et al. (1997).
Com base nesses conceitos, para se obter vantagem estratégica cada vez mais é
necessária a integração de atividades e tecnologias externas. Desta forma, reconhecer as
congruências e complementaridades entre processos e incentivos é fundamental para a
compreensão das capacidades organizacionais. Ademais, o aprendizado é um processo
pelo qual a repetição e a experimentação permitem que as tarefas sejam realizadas da
melhor forma e mais rápidas, e isso também permite identificar novas oportunidades de
produção. Além disso, em ambientes em rápida mudança, agrega-se valor à capacidade
de detectar a necessidade de reconfigurar a estrutura de ativos da empresa e de realizar
transformação interna e externa necessária (TEECE et al., 1997).
Diferente de Teece et al. (1997), na proposta de Eisenhardt e Martin (2000) a
vantagem competitiva é proporcionada pela configuração de recursos e não pelas
capacidades. Não é regra que empresas atuantes em ambientes dinâmicos possuam
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capacidades dinâmicas, pois essas consistem na capacidade de criar mudanças no
mercado, assim como a capacidade de reagir às mudanças externas (MEIRELLES;
CAMARGO, 2014). Assim, Eisenhardt e Martin (2000, p. 1107) definem capacidades
dinâmicas como “[...] os processos empresariais que utilizam recursos, - especificamente
os processos para integrar, reconfigurar, conquistar e liberar recursos - para combinar e
até mesmo criar mudanças no mercado”. As capacidades dinâmicas, segundo os autores,
consistem nas “[...] rotinas organizacionais e estratégicas pelas quais as empresas
alcançam novas configurações de recursos à medida que os mercados emergem, colidem,
dividem, evoluem e morrem” (EISENHARDT; MARTIN, 2000, p. 1107).
É destacado por Eisenhardt e Martin (2000) que as capacidades dinâmicas
apresentam características que estão associadas a processos eficazes nas empresas, como
a adoção de melhores práticas, mecanismos de aprendizagem (codificação, erros e
estimulação), e rotinas mais eficazes. As capacidades dinâmicas podem ser efetivadas
através de alianças, tomadas de decisões estratégicas e intermediação de conhecimentos
(EISENHARDT; MARTIN, 2000). São apresentados dois termos para definir o mercado,
podendo ser: moderadamente dinâmicos e altamente dinâmicos. Nos mercados
moderadamente dinâmicos, as capacidades dinâmicas correspondem à concepção
tradicional das rotinas (processos são detalhados, analíticos e estáveis com resultados
previsíveis). Enquanto que nos mercados altamente dinâmicos os processos são simples,
experimentais e frágeis, com resultados imprevisíveis (EISENHARDT; MARTIN, 2000).
Zollo e Winter (2002, p. 5) em sua definição sobre o tema destacam a
aprendizagem e as rotinas operacionais e conceituam capacidade dinâmica como “[...] um
padrão aprendido e estável de atividade coletiva através do qual a organização gera e
modifica sistematicamente seu funcionamento com rotinas em busca de eficácia”. Os
autores fazem um comparativo com a abordagem de Teece et al. (1997), afirmando que
apesar de ter sido apresentado o conceito do que é capacidade dinâmica, e como
funcionam, ainda há uma questão aberta de onde ela surge. Além disso, a definição de
Teece et al. (1997) parece exigir a presença de “mudança rápida em ambientes” para a
existência de capacidades dinâmicas, o que “[...] contrasta com a observação óbvia de que
as empresas integram, desenvolvem e reconfiguram suas competências mesmo em
ambientes sujeitos a menores taxas de mudança” (ZOLLO; WINTER, 2002, p. 5).
Deste modo, observa-se que as capacidades dinâmicas também podem estar
presentes em empresas inseridas em ambientes menos dinâmicos, como por exemplo,
uma organização que adapta seus processos operacionais através de uma atividade estável
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e se dedica às melhorias desses processos. Constata-se então que as capacidades
dinâmicas emergem do aprendizado, constituindo os métodos sistemáticos da empresa
para modificar rotinas operacionais (ZOLLO; WINTER, 2002).
Assim, ao explicitar sobre aprendizado, capacidades dinâmicas e rotinas
operacionais, Zollo e Winter (2002) demonstram que a partir do mecanismo de
aprendizado (com a acumulação de experiência, articulação do conhecimento e
codificação) surgem as capacidades dinâmicas (por exemplo, com processo de Pesquisa
e Desenvolvimento, reestruturação, reengenharia e integração pós aquisição) e isso
resulta na evolução das rotinas operacionais.
Em sua literatura, Helfat e Peteraf (2003) explicam o que são "capacidades".
Segundo os autores, para que algo seja qualificado como uma capacidade, é necessário
que se tenha atingido um nível limiar de atividade praticada ou de rotina. Dizer que uma
organização possui uma capacidade significa, apenas, que a mesma atingiu algum nível
mínimo de funcionalidade que permite um desempenho repetido e confiável de uma
atividade. Destacam que existem dois tipos de capacidades em uma organização: a
operacional e a dinâmica. A capacidade operacional geralmente envolve a realização de
uma atividade, como a fabricação de um produto específico, usando uma coleção de
rotinas para executar e coordenar a variedade de tarefas necessárias para a execução da
atividade.
Já as capacidades dinâmicas, não envolvem a produção de um bem ou a prestação
de um serviço comercializável. Em vez disso, conforme a definição de Teece el al. (1997),
criam, integram ou reconfiguram recursos operacionais. As capacidades dinâmicas não
afetam diretamente a produção da empresa em que residem, mas contribuem
indiretamente para a produção da firma através de um impacto nas capacidades
operacionais (HELFAT; PETERAF, 2003).
Para Winter (2003) capacidades dinâmicas são aquelas que operam para ampliar,
modificar ou criar capacidades comuns. Assim como Helfat e Peteraf (2003), o autor
destaca que uma capacidade organizacional consiste em rotina (ou coleção de rotinas) de
alto nível existente em uma organização e que as capacidades dinâmicas governam a taxa
de mudança das capacidades comuns e envolvem compromissos de longo prazo,
compreendendo recursos especializados.
Além disso, a habilidade de realizar mudanças não significa necessariamente que
a empresa apresenta capacidades dinâmicas, pois Winter (2003) propõe que lidar com
situações emergentes, ou de forma criativa diante de problemas imprevisíveis, significa
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resolução de problemas "ad hoc". Para ser caracterizado como capacidade dinâmica é
necessário o comportamento "rotineiro", obtido através do aprendizado, o qual deve ser
padronizado e repetitivo, e fundado, em parte, do conhecimento tácito dos indivíduos.
A abordagem de Winter (2003) também é tratada por Pisano (2017), no sentido
de que capacidade é uma coleção de rotinas que permitem que a organização realize
determinada atividade de forma consistente (repetitiva). Desse modo, as empresas
precisam realizar escolhas, decidindo quais recursos existentes irão preservar, e quais irão
criar, uma vez que as empresas também competem na criação de capacidades
(tecnológicas, operacionais e organizacionais) que sejam fonte de vantagem competitiva.
Ou seja, a visão estratégica de capacidades de uma empresa abarca opções como
aprofundar as capacidades existentes e ampliá-las, incluindo novas capacidades
(PISANO, 2017).
Posteriormente, Teece (2007) apresenta uma revisão teórica sobre as capacidades
dinâmicas, passando a abordar questões como tecnologia, inovação, empreendedorismo,
rotinas, descentralização nas decisões, mudanças nas estruturas organizacionais, entre
outros aspectos, ampliando-se a importância sobre o tema. O autor destaca que as
capacidades dinâmicas incluem “[...] recursos empresariais que são difíceis de replicar
necessários para se adaptar às mudanças de cliente e oportunidades tecnológicas", além
disso, abrange a capacidade de a empresa moldar seu ecossistema, desenvolver novos
produtos e processos, projetar e implementar novos modelos de negócios.
Os executivos já parecem reconhecer os novos desafios decorrentes do ambiente
globalizado e competitivo, e a necessidade de compreender a influência da inovação
tecnológica nas organizações. Contudo, isso não é suficiente para garantir o sucesso da
empresa. A inovação é um aspecto importante, uma vez que se trata de reinventar
processos de negócios e construir mercados novo, atender a demanda do cliente, e
inclusive criar necessidades. Diante disso, o sucesso da empresa se dá através do
investimento em P&D, introdução de novos produtos, adoção de melhores práticas,
fornecimento de produtos e serviços de qualidade, novos modelos organizacionais e
transferência de tecnologia eficaz dentro da empresa e entre empresas (TEECE, 2007).
Assim, tendo como base os conceitos expostos, esta pesquisa adota o
posicionamento abordado por Brito e Sauan (2016), de que práticas de gerenciamento
podem ser vistas como capacidades de uma empresa. Ou seja, práticas gerenciais, e
adoção de melhores práticas consistem em capacidades organizacionais, uma vez que são
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recursos desenvolvidos, assim como as rotinas correspondem a um conjunto de atividades
desenvolvidas que garantem o dia a dia da empresa.
E conforme explanado por Helfat e Peteraf (2003, p. 999) um recurso refere-se a
um ativo (sendo tangível ou intangível) que uma organização possui controle, ou tem
acesso por um certo período, enquanto a capacidade organizacional refere-se a capacidade
de executar um conjunto coordenado de atividades, utilizando os recursos
organizacionais, visando alcançar um determinado resultado final.

2.1.2 Práticas de gestão

As práticas gerenciais estão associadas ao desempenho da empresa em diversos
fatores, desde aos aspectos básicos inerentes à gestão de uma organização, abrangendo
até a cultura organizacional. O termo práticas de gestão não está definido de forma
explícita na literatura (SANTOS, 2017), e autores como Delis e Tsionas (2018) e Brito e
Sauan (2016) apontam a ausência de trabalhos sobre práticas gerenciais, apesar da
importância em mensurá-las, visto que práticas de gestão, competitividade e desempenho
empresarial são temas de “[...] grande interesse para pesquisadores, especialmente
aqueles relacionados aos campos de estratégia e de estudos organizacionais” (BRITO et
al., 2009, p. 3).
Na literatura, o assunto foi trabalhado de formas diversas, sendo associadas ao
impacto das práticas de gestão de pessoas no desempenho dos negócios (PATTERSON
et al., 1997), práticas gerenciais vinculadas a inovação (CUNHA, 2005; TIDD;
BESSANT; PAVITT, 2008), mensuração de práticas gerenciais (DELIS; TSIONAS,
2018) e as diferenças existentes na gestão entre empresas e países (BLOOM; REENEN,
2007; 2010), procedimentos gerenciais na tomada de decisão em micro e pequenas
empresas (SANTOS; DOROW; BEUREN, 2016), gestão de custos (ARAUJO et al.,
2016), práticas de gerenciamento como recursos que levam a um desempenho superior
(BRITO; SAUAN, 2016), e a influência das práticas gerenciais no desempenho de
indústrias alimentícias brasileiras (SANTOS, 2017).
Patterson et al. (1997) ao estudar sobre o impacto das práticas de gestão de pessoas
no desempenho dos negócios levantou uma série de questionamentos sobre como as
práticas de gestão de recursos humanos fazem a diferença para a empresa, e de que forma
outras práticas gerenciais, como estratégias competitivas, com ênfase na qualidade,
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investimento em pesquisa e desenvolvimento e investimento em tecnologia influenciam
sobre o desempenho organizacional.
Os dados foram coletados a partir de um estudo intensivo de dez anos sobre mais
de cem pequenas e médias empresas industriais no Reino Unido. Foi possível ter uma
clara visão das ligações entre várias práticas gerenciais no desempenho, e foram
identificadas quatro áreas de prática gerencial que tradicionalmente exercem tal
influência: a) estratégia de negócios, b) ênfase na qualidade, c) uso de tecnologia de
fabricação avançada e d) investimento em pesquisa e desenvolvimento.
Em seus estudos, CUNHA (2005) categorizou cinco práticas gerenciais e suas
contribuições para a inovação: a) estratégia e posicionamento de mercado, b) estrutura e
ambiente organizacional interno, c) gestão da tecnologia, d) gestão de pessoas, e gestão
de parcerias. A pesquisa partiu do pressuposto de que “[...] a inovação não é resultado
somente de pesquisa e desenvolvimento, mas da combinação de várias práticas gerenciais
que resultam em ações que vão estabelecer um ambiente propício para a geração de
inovações” (CUNHA, 2005, p. 146).
Harvey et al. (2018) abordam sobre capacidades cognitivas gerenciais e
capacidade de aprendizagem em equipe como suporte para desempenho superior de uma
empresa, refinando a teoria das capacidades dinâmicas. Os autores apresentam um
modelo propondo que o aprendizado em equipe precisa ser associado aos três processos
centrais subjacentes às capacidades dinâmicas: detecção, captura e reconfiguração de
processos. Apesar das atividades analíticas desenvolvidas pelos gestores, eles também
precisam criar e manter um ambiente propício a interações sociais com a equipe. A
interação entre as habilidades dos gerentes empreendedores e o conhecimento gerado
pelas equipes que participam de diferentes atividades de aprendizagem promovem a
previsão estratégica e a conscientização gerencial (detecção), apoiam a investigação e a
resolução de problemas (apreensão) e facilitam a compreensão comum e melhoria
contínua (reconfiguração).
Um trabalho relevante para esta pesquisa foi desenvolvido por Bloom e Reenen
(2007). Os autores apontam em sua pesquisa que economistas há muito tempo têm
especulado e procuram entender por que existem diferenças de desempenho e
produtividade entre empresas e fábricas de diferentes países, apesar de estarem atuando
no mesmo setor. Isso fez com que os autores questionassem o que poderia racionalizar
tais variações nas práticas de gestão. Para tanto, elaboraram um instrumento de pesquisa
que possibilitasse a mensuração de práticas de gestão em empresas, a partir de uma
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amostra de 732 empresas de manufatura de médio porte nos Estados Unidos, no Reino
Unido, na França e na Alemanha, concentrando-se na concorrência no mercado de
produtos e nas empresas familiares.
Foi utilizada uma ferramenta de avaliação com base em entrevistas definindo e
pontuando de 1 ("pior prática") a 5 ("melhor prática") 18 práticas básicas de gestão,
relacionadas ao aumento da produtividade. As práticas foram agrupadas em quatro áreas:
operações (três práticas), monitoramento (cinco práticas), metas (cinco práticas) e
incentivos (cinco práticas), conforme demonstrado no Quadro 2.

Quadro 2- Práticas gerenciais agrupadas por áreas.
Operações

Baseada na introdução de técnicas de manufatura enxuta, na documentação das
melhorias dos processos e na justificativa das introduções de melhorias.

Monitoramento

Baseada no rastreamento do desempenho de indivíduos, na revisão do
desempenho (por exemplo, através de avaliações regulares e planos de trabalho)
e gerenciamento de consequências (por exemplo, garantir que os planos sejam
mantidos e as sanções e recompensas apropriadas).
Examina o tipo de metas (se os objetivos são simplesmente financeiros ou

Metas

operacionais ou mais holísticos), o realismo, a transparência das metas (simples
ou complexa) e o alcance e interconexão de metas (por exemplo, se elas são dadas
de forma consistente em toda a organização).
Incentivos

Inclui critérios de promoção, remuneração e bônus, onde a melhor prática é
considerada a abordagem que dá recompensas àqueles com capacidade e esforço.

Fonte: Adaptado de Bloom e Rennen (2007).

Os autores descobriram que melhores práticas gerenciais estão associadas a maior
produtividade, lucratividade, taxas de crescimento de vendas e sobrevivência da empresa
e isso foi observado nas quatro regiões pesquisadas. No entanto, dentre os países, as
empresas dos Estados Unidos apresentaram média superior, ou seja, consideradas melhor
gerenciadas do que as empresas europeias. Empresas com “boas” práticas de gestão
tendem a ter melhor desempenho em uma ampla gama de dimensões, geralmente são
maiores, mais produtivas, crescem mais rápido e têm taxas de sobrevivência mais altas
(BLOOM; RENEEN, 2010). O porte da empresa está associado à adoção de melhores
práticas de gestão e desempenho superior uma vez que grandes empresas são mais
complexas, exigem gestão estruturada, além de normalmente atuarem a mais tempo no
mercado, possuir experiência, além dos recursos financeiros para realização de
investimentos.
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Bloom, Sadun e Reenen (2017) abordam que existem práticas de gerenciamento
que agem exatamente como uma nova tecnologia, e assim como máquinas avançadas,
podem ajudar as empresas a aumentar a produção. A melhora no desempenho decorre de
um alto grau de competição dentre as empresas, devido estarem atuando há mais tempo
no mercado, com experiência suficiente para sobreviver, além de possuir trabalhadores
mais qualificados. Ademais, as práticas de gestão geralmente devem ser passíveis de
sofrer alterações, pois no caso de surgirem melhores práticas, poderão ser facilmente
imitadas e niveladas com o tempo pela organização. Os processos, ou seja, as práticas
gerenciais são tão importantes quanto outros insumos e podem criar vantagem
competitiva significativa.
Brito e Sauan (2016, p. 4-5), baseado nas obras de Bloom e Reneen (2007; 2010)
tratam práticas de gestão como capacidades e destacam que tais capacidades podem se
desenvolver com o tempo e atingir diferentes níveis de eficácia e especificidade, visto
que “[...] uma prática de gerenciamento aplicada possui todas as características de um
recurso”. Partindo da crítica de que os trabalhos de práticas de gestão são, em geral,
empíricos e com pouca base teórica, Brito e Sauan (2016) teorizaram o tema nos preceitos
da teoria baseada em recursos, especificamente em capacidades. Os autores salientam que
práticas de gestão são relevantes e, geralmente, consistem em uma rotina de alto nível ou
uma “coleção de rotinas”, possuem um propósito claro e pretendido e normalmente são
“[...] orientadas para a alta gerência na busca por melhores resultados”.
A Figura 1 representa a integração do entendimento dos autores sobre práticas
gerenciais como recursos.
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Figura 1- Práticas de gestão como capacidades

Fonte: Adaptado de Brito e Sauan (2016).

As práticas gerenciais são orientadas visando aumentar os resultados e, para tanto,
interagem com outros recursos e fluxos de entrada. O eixo horizontal refere-se à
frequência de uma capacidade que as empresas concorrentes detêm. O ponto médio
representa uma capacidade que não é rara, presente em metade da população. A extrema
esquerda demonstra capacidade presente em todas as empresas, enquanto a direita indica
que a capacidade é rara (BRITO; SAUAN, 2016).
Já o eixo vertical configura o nível de desenvolvimento dessa capacidade, quanto
mais próximo ao topo, mais alto é o nível, indicando melhor desempenho. Em
contrapartida, quanto mais perto do extremo inferior, menor o nível da capacidade. Essa
proposta evidencia que as capacidades apresentam diferentes graus de desempenho e
podem seguir caminhos e trajetórias diferentes (BRITO; SAUAN, 2016). Os dois eixos
possibilitam a heterogeneidade no desempenho (HOOPES; MADSEN, 2008), no entanto,
a movimentação de ambos colide com barreiras exploradas na VBR, como barreiras à
imitação e mobilidade, derivadas das condições históricas, ambiguidade causal e
complexidade social (BARNEY, 1991).
O quadrante A representa as capacidades que criam heterogeneidade e são fonte
de vantagem competitiva sustentável (capacidades dinâmicas). Os quadrantes B e C
abordam as práticas gerenciais, que também podem ser fonte de vantagem competitiva e
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desempenho superior por um período de tempo, tendo essa abordagem auxiliado na
interpretação teórica das respostas obtidas em trabalhos empíricos (BLOOM; REENEN,
2007, 2010). Com base nisso, visando investigar como o contexto pode influenciar o
desempenho e sua variação, os autores selecionaram e estudaram uma indústria específica
– a fabricação de embalagens no Brasil. Foram escolhidas dez práticas de gestão baseadas
em três pontos de referência: primeiramente a partir dos estudos de Bloom e Reenen
(2007), em seguida, por meio de revisão da literatura no campo de gestão de operações e
desempenho, e através de entrevistas em profundidade com executivos da indústria de
embalagens realizadas para obter conhecimento prático de aspectos específicos.
As dez práticas gerenciais consistem em: Planejamento Integrado da Produção,
Gestão da Qualidade, Técnicas de Gerenciamento de Manufatura, Interconexão e Horário
de Metas, Construção de cultura de alta perfomance, Captação e Retenção de Capital
Humano, Gestão Financeira, Gestão de Fornecedores, Orientação ao Mercado e
Planejamento Estratégico. Os autores reconhecem que as práticas selecionadas não
abrangem a prática de gestão em sua totalidade, mas compõem três importantes áreas da
gestão: estratégia, operações e gestão de pessoas (BLOOM; REENEN, 2007, 2010).
Já o estudo de Brito e Sauan (2016, p. 15) forneceu evidências empíricas de que
“[...] a alta utilização de práticas de gestão tem uma relação positiva e significativa com
a lucratividade, o crescimento da receita e a produtividade das empresas”. No segmento
industrial estudado, constatou-se que o tamanho da empresa é um aspecto determinante
na adoção e evolução das práticas de gestão, bem como reforçou a importância das
empresas investirem em práticas de gestão como forma de melhorar o desempenho.
Nesse sentido, Santos (2017) buscou analisar a influência das práticas gerenciais
no desempenho de indústrias alimentícias. Para tanto, investigou quarenta e uma
indústrias do segmento, criando uma escala sobre práticas gerenciais do setor alimentício
por área, por nível de inovação e por grau de utilização, identificou as práticas gerenciais
utilizadas nas indústrias do segmento e verificou a relação existente entre os diferentes
níveis de práticas gerenciais, constatando influências significativas e positivas das
práticas de gestão com o desempenho financeiro e destacando que o investimento em
adoção de práticas gerenciais podem propiciar melhoria no aspecto financeiro da
empresa.
Diante do exposto, para a realização desta pesquisa, foram importantes os
trabalhos de Bloom e Reenen (2007, 2010), Brito e Sauan (2016) e Santos (2017).
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2.2 Comércio e varejo de confecções

Em geral, o segmento do varejo pode ser definido como o conjunto de empresas
dedicadas à venda de bens de consumo ao consumidor final, compreendendo desde lojas
de automóveis, móveis, a farmácias, roupas e mercearias, e isso inclui a comercialização
através do correio e internet (PARENTE; BARKI,2017).
Para compreender a importância, dados indicam que o comércio emprega parcela
significativa da população e contribui para a composição do Produto Interno Bruto (PIB),
responsável pelo crescimento econômico no Brasil e no mundo. No Brasil, o comércio
responde por 12% do PIB brasileiro, sendo que o comércio varejista abrange 43% do
comércio geral (DEPEC, 2017). A Pesquisa Anual de Comércio apontou que “[...] em
termos de salários, retiradas e outras remunerações, o comércio varejista respondeu por
R$ 117,2 bilhões ou 62,9% do total pago na atividade comercial” em 2014 (IBGE, 2018).
Destaca-se que, no Brasil, o varejo tem experimentado transformações
decorrentes da entrada de grupos estrangeiros no país a partir de 1990, com fusões e
aquisições, processo de modernização, relacionamentos com fabricantes, bem como todo
o canal de distribuição. A globalização, o aumento da concorrência e tecnologia
transformaram as organizações tradicionais, fomentando a valorização da gestão
empresarial como forma de alcançar os objetivos da empresa e tais mudanças incluem a
“[...] abertura de novas lojas, com novos conceitos e formatos, a adoção de novas práticas
e tecnologias, a crescente formalização do setor, e a expansão do comércio eletrônico”
(HALAT, 2017, p. 3).
Considerando que o varejista é o elo intermediário na cadeia de distribuição,
estando entre produtor e consumidor final, a proposta de construção de valor do varejo
consiste na venda de produtos manufaturados agregados á prestação de serviço ao cliente,
que contribuam para sua diferenciação no mercado (LEPSCH; TOLEDO, 1998). Logo, o
varejista torna-se mais competitivo ao exercer com competência suas principais funções,
agregando mais valor à cadeia (CAMAROTTO, 2009).
Para que a proposta de valor seja entregue e, portanto, o segmento seja
competitivo, se faz necessário o desenvolvimento de uma série de decisões estratégicas e
práticas administrativas, para que os bens e serviços possam ser satisfatoriamente
oferecidos ao consumidor. Os gestores varejistas decidem o mercado-alvo, ponto para
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estabelecimento do comércio, mix de produtos, preços, marketing, layout de loja,
transporte, entre outros, de forma que se exigem profissionais capacitados para exercer
suas funções.
As funções varejistas envolvem a aquisição do produto (quantidade e variedade);
o manuseamento do produto, a partir do armazenamento, preço e exposição; a
apresentação dos produtos com propaganda dirigida ao consumidor final; e a venda para
o consumidor final realizada por funcionários treinados, adotando estratégias de preço e
financiamento (LAS CASAS; GARCIA, 2007).
No Quadro 3 são apresentadas as principais funções do varejo.

Quadro 3 - Funções de varejo.
Funções de Varejo

Valor Oferecido

Vendas

Oferecer os produtos aos clientes potenciais.

Compras

Comprar uma variedade de produtos de vários fornecedores para revenda.

Crédito

e

Oferecer condições de pagamento que facilitem a compra para os clientes-alvo.

financiamento
Armazenamento e

Oferecer estoques e disponibilizar produtos conforme a conveniência dos

qualidade

clientes, assim como avaliar a qualidade dos produtos.

Distribuição

Comprar em grandes quantidades e fracionar as ofertas para os clientes.

Informações

de

Informar aos fabricantes sobre as condições de mercado e da aceitação dos

marketing

produtos por parte dos consumidores.

Transporte

Movimentação física do produto até o consumidor final.

Risco

Absorver riscos dos negócios como riscos de manutenção dos estoques e
obsolência dos produtos, entre outros.

Fonte: Camarotto (2009, p. 16) adaptado de Las Casas e García (2007).

Logo, o varejo envolve capacidade de negociação com fornecedores diversos,
eficiência na logística e nos processos internos, gestão de estoque e compras, ações de
marketing envolvendo o perfil do consumidor, bem como o feedback ao fornecedor sobre
os produtos adquiridos, além de trabalhar gestão financeira e relacionamento com o
cliente.
O comércio varejista de artigos de vestuário está dentro do grande segmento de
varejo e, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE),
compreende a venda de vestidos, blusas, calças, roupas íntimas, uniformes escolares e
similares. O setor conforme dados da Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX,
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2016), proporciona altos índices de postos de trabalhos, faturamento e volume de vendas.
Além disso, é responsável por diversos pontos de venda especializados no segmento,
conforme evidenciado no Quadro 4.

Quadro 4 -Panorama do setor varejista de moda brasileiro.
Emprego:

Postos de trabalho no varejo de têxteis, vestuário e calçados: 1 milhão.

Faturamento:

Valores de receita do vestuário: 183,6 bilhões.

Vendas:

Volume de vendas em peças no varejo de vestuário: 5,6 bilhões.

Lojas:

Pontos de venda especializados em vestuário: 155,6 mil.

Fonte: Adaptado de Abvtex e IEMI, 2016.

Uma das especificidades do varejo de vestuário é a sua relação com a moda, que
pode ser caracterizada como um fenômeno social, pois através da vestimenta as pessoas
se expressam e demonstram seus gostos, hábitos e individualidade, ensejando na
diversidade deste segmento (MEDEIROS et al., 2014). A vestimenta por ser um ato
individual e pessoal, representa a preparação do corpo para o mundo social, como forma
de comunicação, para torná-lo apropriado, aceitável ou até mesmo respeitável pelos
demais (ENTWISTLE, 2015). Assim, o modo de se vestir permite transmitir uma
linguagem sobre a pessoa, sendo a moda capaz de moldar o ambiente social e,
simultaneamente, também ser moldada por ele. Trata-se de um processo social que auxilia
na compreensão das relações sociais, incluindo formação de identidade, etnia, gênero,
produção e consumo (ASPERS; GODART, 2013).
Considerando o fenômeno social moda e os aspectos econômicos de produção e
consumo refletidos na atualidade, dado a “perecibilidade da informação de moda” e o
“perfil do consumidor no mundo capitalista contemporâneo” a lentidão em levar o
produto ao mercado pode representar risco significativo aos lucros e rentabilidade do
varejista (MATTOS, 2017).
Para Kotler (2012) é importante diferenciar estilo, moda e modismo. Para o autor,
estilo consiste em uma forma de expressão básica e diferenciada que surge em uma área
da atividade humana e pode durar gerações, e entrar e sair da moda (por exemplo, roupas
formais, informais e esportivas). A moda, por sua vez, é “[...] um estilo popular ou
correntemente aceito em uma determinada área” (KOTLER, 2012, p. 331), e sua duração
depende do período em que irá satisfazer necessidades legítimas e adequar-se às
tendências da sociedade.
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O modismo, por fim, é a moda que aparece subitamente, ou seja, adotada com
entusiasmo pelo consumidor, atingindo o pico e o declínio rapidamente. O ciclo de
aceitação do modismo é curto e geralmente atrai uma quantidade limitada de público
adepto. Estas pessoas buscam emoções ou apenas querem se destacar em relação aos
outros.
A Figura 2 demostra o ciclo de vida do produto conforme classificação.
Figura 2 – Ciclo de vida de estilo, moda e modismo.

Fonte: Kotler (2012, p. 331).

Dentro do calendário anual, destaca-se dentro do setor, também, a acentuada
sazonalidade nas vendas. Isto é, há determinadas datas no ano que se intensifica o fluxo
de vendas, seguidas de momentos muito menos intensos. Isso exige planejamento e gestão
por parte do administrador para melhor atender ao cliente, e garantir o faturamento
esperado para a loja (MEADOWS, 2013; MESQUISTA; MARTINS, 2011).
No Quadro 5 é apresentado o calendário de vendas do varejo de confecções:
Quadro 5 – Calendário de vendas do varejo de confecções.
Calendário de Vendas
Mês:

Evento:

Março

Dia Internacional da Mulher

Maio

Dia das Mães

Junho

Dia dos Namorados

Julho

Preparação das compras para as férias escolares do meio do ano

Agosto

Dia dos Pais

Outubro

Dia das Crianças

Novembro

Black Friday (evento realizado na última sexta-feira do mês de novembro, idealizado
nos Estados Unidos, e que tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil).
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Dezembro

Natal e Réveillon

Fonte: Adaptado de SEBRAE/SP, 2015.

O lojista baseia-se nas datas comemorativas e se empenha em divulgar
estrategicamente seus produtos, visando alavancar as vendas (IPAR; ALMEIDA, 2011).
Além disso, são realizadas periodicamente promoções para evitar que estoque de coleções
passadas fiquem obsoletas e sem giro de vendas. As coleções são desenvolvidas e
lançadas conforme as estações do ano (outono/inverno e primavera/verão), e são as
tendências da moda que estabelecem elementos como cores, tecidos, tipos de roupas e
acessórios que serão aplicados nas coleções e adotados pelo público (RECH, 2003, p. 05).
Contudo, a rapidez em que o mundo da moda está inserido, em especial pela
produção fast-fashion, e a velocidade na disseminação e informação nas mídias,
principalmente através da internet, geram a necessidade constante de produzir e adquirir
novos produtos e satisfazer tendências da moda, diminuindo o ciclo de vida dos produtos,
tornando-se um desafio para os varejistas.
Segundo Kotler (2012, p. 330), afirmar que um produto possui ciclo de vida
significa que: os produtos têm vida limitada; as vendas dos produtos atravessam estágios
diferentes, cada qual com desafios, oportunidades e problemas distintos para o vendedor;
os lucros sobem e descem nos diferentes estágios do ciclo de vida do produto; e os
produtos exigem estratégias de marketing, finanças, produção, compras e recursos
humanos específicas para cada estágio de seu ciclo de vida.
Normalmente o ciclo de vida do produto é dividido em quatro estágios:
introdução, crescimento, maturidade e declínio, representado através do Quadro 6.
Quadro 6 – Estágios do ciclo de vida do produto.
Introdução:

Período de baixo crescimento nas vendas, uma vez que o produto está sendo
introduzido no mercado. Não há lucros nesse estágio devido às pesadas despesas com
o lançamento do produto.

Crescimento:

Período de rápida aceitação do mercado e melhoria substancial dos lucros.

Maturidade:

Período de baixa no crescimento das vendas, porque o produto já alcançou a aceitação
da maioria dos compradores potenciais. Os lucros se estabilizam ou declinam em face
do aumento da concorrência.

Declínio:

Período em que as vendas mostram uma queda vertiginosa e os lucros desaparecem.

Fonte: Adaptado de Kotler (2012, p. 331).

Em geral, a estrutura do varejo de confecções é formada por grandes redes de lojas
de departamentos, em especial redes de fast-fashion (moda rápida, geralmente adotadas
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por lojas de departamento), e por pequenas empresas e varejistas locais, e em termos de
práticas gerenciais, as grandes redes geralmente apresentam práticas mais sofisticadas em
relação às empresas de menor porte, pois exigem maior fluxo de operações, rede ampla
de fornecedores, estrutura organizacional, recursos financeiros, experiência, estabilidade,
reconhecimento da marca, entre outros aspectos. No entanto, mesmo diante de tais
circunstâncias, as empresas de pequeno e médio porte buscam e conseguem competir e
garantir sua parcela no mercado (IPAR; ALMEIDA, 2011).
Concorrendo em nível global, não se pode refutar em ser competitivo diante das
tendências e estilos que rapidamente são espalhados e copiados. Além disso, o ambiente
e evolução no universo de confecção têm seus interesses e demandas afetadas por fatores
como oscilações macroeconômicas, ecológicas, mudanças no comportamento da
sociedade (aspectos históricos, culturais e sociais) e avanços tecnológicos (COBRA,
1997, p. 02-03).
Sob o paradigma do planejamento estratégico, reconhece-se a importância do
delineamento de diretrizes gerais da empresa (missão, visão e valores), traçar objetivos
(a longo prazo) e definir estratégias amplas, envolvendo a organização como um todo.
Além disso, são considerados aspectos internos e externos da organização, como questões
econômicas, financeiras, políticas e sociais. A elaboração compreende análise do
mercado, reunião de informações, redação do plano estratégico, atividades de controle e
feedback (MATTAR, 2011).
Na concepção de Parente e Barki (2017, p. 48) “[...] o processo do
desenvolvimento da missão e do planejamento estratégico deve estar apoiado em bases
concretas, nos recursos que a empresa dispõe”. Dentre os recursos, os autores destacam:
reservas de caixa e facilidade de acesso a novos recursos financeiros; análise financeira
dos ativos e passivos da empresa; recursos humanos, estrutura e talentos da equipe
gerencial; recursos tecnológicos de apoio logístico e de marketing; instalações físicas –
lojas, depósitos e equipamentos; liderança e capacidade empreendedora dos dirigentes;
percepção e imagem de marca do varejista.
O nível tático para o segmento, abrange planejamentos específicos para cada
operação, como por exemplo, área de marketing, compras, estoque, recursos humanos,
financeiro. Estabelece estratégias específicas, com objetivos e metas de resultados a
médio prazo. É orientado pelo planejamento estratégico, e serve de orientação para o
planejamento tático. Já o nível operacional abrange o planejamento de curto prazo,
envolvendo “[...] ações táticas pontuais para atender as necessidades momentâneas, locais
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e circunstanciais da operação do negócio” (MATTAR, 2011, p. 169). O planejamento
estratégico desdobra-se em planejamentos táticos, que se estendem em atividades do
plano operacional.
Autores definem que os objetivos da organização de varejo devem ser bem
elaborados e compartilhados com os dirigentes e empregados, proporcionando o
alinhamento dos propósitos, valores e oportunidades. Os objetivos precisam ser claros e
concisos conforme a missão, visão e valores da organização, de forma que as metas
estipuladas sejam coerentes com os objetivos. A meta deve ser mensurável, delimitada
num espaço de tempo, desafiadora e realizável (Mattar, 2011).
No varejo, a tomada de decisões, para ser correta e segura, abrange uma série de
informações sobre o negócio. O empreendedor varejista necessita refletir, medir e avaliar
práticas gerenciais para alcançar sucesso e tendo como base indicadores de desempenho
é possível tomar decisões preventivas, e não agir somente no corretivo, podendo assim
definir os objetivos organizacionais (CAMAROTTO, 2009, p. 24-26). No Quadro 7 são
apresentados questionamentos sobre o empreendimento varejista que o gestor precisa
refletir para adequação das práticas adotadas.

Quadro 7 - Questionamentos sobre práticas no varejo.
A empresa comercializa vários itens ou se especializa em alguns?
Negócio

Qual é o público consumidor?
A empresa possui planejamento estratégico definido a curto, médio e longo prazo?
O cliente é prioridade? A equipe sabe disso e é algo praticado?

Cliente

O cliente sai sempre satisfeito do estabelecimento?
A reclamação do cliente é atendida e solucionada?
O atendimento da equipe é qualidade?
Como são corrigidas as eventuais falhas de atendimento?

Atendimento

A empresa investe no treinamento e qualificação da equipe?
A equipe conhece tecnicamente o produto que vende?
O que diz o cliente sobre o atendimento recebido? Isso é medido?
Os meus preços são competitivos?

Preços
praticados

A gerência acompanha os preços praticados pela concorrência?
Os ganhos resultantes de negociação com os fornecedores refletem no preço praticado
de forma favorável ao cliente, ou os ganhos ficam para a empresa?
A empresa sabe calcular adequadamente o preço de venda dos produtos?
A empresa toma decisões com base nas informações do negócio?
A gerência conhece o ponto de equilíbrio do negócio?

Indicadores de A gerência conhece o giro de estoque?
desempenho
Qual o custo real de operação do negócio?
Qual é a participação de cada produto no faturamento total?
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Qual o índice de inadimplência do negócio? Está adequado à realidade de mercado?
Existe uma parceria profissional e ética com o fornecedor?

Fornecedores
Informatização

O fornecedor cumpre todos os prazos de entrega?
O fornecedor que oferece produtos de baixa qualidade é retirado do rol de
fornecedores?
A empresa está presente na internet?
Consta dentro do planejamento vender produtos pela internet?
Ser associado é fundamental para o negócio?

Participa das reuniões da entidade?
do A entidade retribui em termos de consultoria, cursos, palestras e defesa do setor para o
negócio?
Participar de reuniões para discutir temas políticos, setoriais e institucionais são
importantes para o fortalecimento do segmento do negócio?
Fonte: Adaptado de Camarotto (2009, p. 24-26).
Entidades
setor

O foco no negócio depende da adoção de fatores estratégicos da empresa,
trabalhando de forma planejada, com foco nos resultados, otimização do fluxo de
informações e tomada de decisão assertiva. O relacionamento com o cliente envolve a
qualidade no atendimento, garantindo a satisfação do cliente. No entanto, a qualidade no
atendimento está associada a qualificação da equipe e investimento em treinamento para
os funcionários. A racionalização dos custos, capacidade de acompanhar e prever
demandas, adotar parcerias e um bom relacionamento com o fornecedor, além da
participação com as entidades inerentes ao setor, são alguns dos desafios dos varejistas.
As empresas varejistas também precisam analisar e considerar competências que
possam se tornar fonte de vantagem competitiva, possibilitando que a empresa tenha
destaque e diferenciação no mercado. Tais competências, segundo Parente e Barki (2017),
podem ocorrer em atividades como visual merchandising, relacionamento com
fornecedores e clientes, promoções, vendas, planejamento de compras, sistemas de
controle, clima organizacional, motivação da equipe, localização das lojas, variedade de
produtos e atmosfera da loja.
Além dos aspectos intrínsecos, também é necessário considerar as variáveis não
controláveis na gestão empresarial, a partir da análise e resposta adequada aos diversos
ambientes, lidando com oportunidades e ameaças, como os avanços tecnológicos,
economia, aspectos políticos e legais, variáveis demográficas, estrutura domiciliar, e
aspectos socioculturais (PARENTE; BARKI, 2017). Há pontos-chave geralmente
apresentados por empresas bem-sucedidas e que determinam a vantagem competitiva:
eficiência na execução estratégica, foco no consumidor, parcerias, inovação, liderança e
alinhamento cultural, e construção de marca (Quadro 8).
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Quadro 8- Pontos-chave para criação de vantagem competitiva.
Eficiência

na

A estratégia empresarial precisa ser bem executada. Para tanto, os varejistas precisam

execução

da

estar atentos constantemente em todas as operações da loja, desde o atendimento aos

estratégia:

clientes até o gerenciamento de seus recursos.

Obsessivo foco

Empresas de sucesso tem foco irrestrito em relação aos seus consumidores. No geral,

no consumidor:

prevalece a regra de que o cliente tem sempre razão e a organização busca atender e
superar as expectativas dos consumidores.
As parcerias têm o intuito de criar uma relação em que todas as partes envolvidas

Parcerias:

ganhem benefícios.
A empresa varejista precisa se reinventar a todo momento. O varejista precisa refletir

Inovação:

se está atuando e tomando as decisões corretamente ou apenas seguindo uma rotina.
No varejo podem ocorrer inovações desde o ambiente da loja, até o sistema de crédito
ou controle de estoque.
Liderança

e

Os líderes representam a força impulsionadora, motivando a equipe e possibilitando

alinhamento

o direcionamento para os objetivos da empresa. Os líderes também são responsáveis

cultural:

pela construção da cultura organizacional e pelo alinhamento estratégico e buscam o
crescimento da empresa.

Construção de

A construção de marca é relevante para o sucesso da empresa, e está apoiada em

marca:

vínculos emocionais e relacionamento diferenciado entre empresa e consumidor. A
construção da marca ocorre por meio da comunicação, da atmosfera da loja, o mix
de produtos e os preços praticados.

Fonte: Adaptado de Parente e Barki (2017, p. 65-66).

Mattar (2011) assegura que as práticas de gestão relacionadas à tecnologia,
operação, distribuição, marketing, habilidades e capacidades organizacionais podem ser
fontes geradoras de vantagem competitiva no varejo (Quadro 9).

Quadro 9- Fontes geradoras de vantagem competitiva no varejo.
Tecnologia

Capacitação em inovação em equipamentos e instalações, em tecnologia da
informação, na utilização criativa da internet para alavancar e integrar o negócio.

Operação

Eficiência na operação a custos baixos; qualidade da operação; alto giro do estoque;
produtividade e mão de obra elevada; funcionários competentes e agradáveis; acesso
a capital financeiro; custo financeiro baixo.

Distribuição

Localizações estratégicas e convenientes das lojas; obtenção de boas negociações
junto aos fornecedores em função do poder de distribuição, baixos custos de
distribuição e logísticas; rapidez e pontualidade nas entregas.
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Marketing

Imagem de marca poderosa junto aos consumidores; serviços ao consumidor
adequados ao público-alvo; atendimento de qualidade; linha de produtos adequada
ao público-alvo; garantia aos consumidores; propaganda habilidosa; promoções de
vendas atrativas; preços competitivos.

Habilidades

Tratamento adequado com os funcionários; habilidade de manter e desenvolver
fornecedores; em compras; em perceber produtos inovadores; no relacionamento e
na fidelização de consumidores.

Organizacional

Estrutura organizacional enxuta; sistema de informação eficaz; flexibilidade para
adaptar o mix de produtos de acordo com o mercado; experiência e know-how;
funcionários competentes e motivados.

Fonte: Adaptado de Mattar (2011, p. 178)

Assim, o autor aponta que o plano estratégico deve ser orientado para o
consumidor alvo e para práticas que sejam fonte de vantagem competitiva ao varejista.
Para tanto, a empresa precisa analisar e priorizar os recursos que são significativos para
o desempenho organizacional, assim como os fatores positivos percebidos e valorizados
pelos consumidores. Além disso, reconhecer a importância da análise, planejamento,
controle e técnicas de gestão para a solução de problemas e vivência no varejo. As
estratégias também devem ser definidas visando o aumento da receita da empresa
(MATTAR, 2011).

2.3. Prática de gestão no varejo de confecções

Nesta seção, buscou-se descrever cada uma das práticas de gestão adotadas na
pesquisa para fins de suporte teórico à investigação empírica.

2.3.1 Compras, Estoque e Vendas

No que se refere especificamente às práticas de gestão de operações no varejo,
destacam-se as atividades de compras, estoque e vendas. Essas, quando alinhadas aos
objetivos da organização e visando a melhoria do desempenho da organização e eficiência
nos resultados, podem tornar-se fonte de vantagem competitiva. O processo de compras
é considerado uma das atividades mais críticas de uma empresa varejista (PARENTE;
BARKI, 2017), pois conforme as vendas vão sendo realizadas, o lojista deve abastecer
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seu nível de estoque para que novas vendas aconteçam. “Amarrar” seu capital em estoque
ou não ter produtos na gôndola podem representar perda de clientes.
Essa atividade envolve avaliação da demanda dos clientes, quantidade de
mercadoria, seleção dos fornecedores, recepção e verificação da qualidade dos produtos
adquiridas, bem como a gestão e controle das mercadorias (SCHMID, 2004). Trata-se de
tarefa cíclica, e que necessita estar alinhada ao planejamento da empresa. O varejista deve
conhecer a demanda do público-alvo e estar atento às tendências da moda. Além disso,
sugere-se considerar a opinião dos profissionais que estão envolvidos diretamente nas
vendas, como gerentes e vendedores. A empresa também pode utilizar relatórios
fornecidos por sistema e programas de computadores específicos (IPAR; ALMEIDA,
2011).
A gestão do estoque está intimamente relacionada ao planejamento de compras, o
qual considera decisões sobre frequência e volume de produtos a serem adquiridos. O
nível ideal de estoque para a empresa é aquele que garante mercadoria suficiente para
cobrir as vendas esperadas, sem formação excessiva de estoques, com baixos níveis de
rupturas (produtos sem estoque) e proporciona bons índices de giro. Além disso, destacase a importância da apresentação dos produtos na loja comunicar uma imagem de loja
bem abastecida. A política de formação de preços é também considerada relevante dentro
da atividade varejista (PARENTE; BARKI, 2011), atividade que deve ser trabalhada em
conjunto com a negociação com fornecedores, redução de custos operacionais da
empresa, e possivelmente fundamentada a partir da análise dos preços praticados pela
concorrência. Após a aquisição das mercadorias, é preciso que peças passem por um
controle de qualidade para avaliação do produto antes de colocá-lo à disposição na loja.
Tal prática dificulta que peças defeituosas cheguem até os clientes, evitando reclamações,
insatisfações do consumidor e constrangimentos para a empresa.
A etapa de vendas envolve práticas de marketing, através de comunicação atrativa
aos clientes e que os motive a realizar compras. Para tanto, o varejista de confecções
precisa investir em visual merchandising, proporcionar facilidade de pagamento aos
clientes, com descontos, parcelamento ou crediário, procurar reduzir custos, apresentar
preços competitivos, e inclusive investir em treinamento e capacitação para a equipe
(SEBRAE, 2019). Para alcançar os nichos de mercado, os varejistas utilizam os canais de
comunicação para propagar a imagem e mensagem da empresa, como jornais, revistas,
rádio, televisão, telefone, outdoors, cartazes, folhetos e a Internet (KOTLER, 2012).
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No que se refere a práticas sustentáveis, o varejista representa papel significativo
na cadeia de valor e na sociedade, em termos econômicos e sociais por atuar diretamente
com fornecedores e consumidores (PARENTE; BARKI, 2017). A eco eficiência
possibilita a interação entre organizações visando relação harmônica entre empresa e
meio ambiente. Conforme definição do World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD, 2006), a eco eficiência é alcançada com a entrega de bens a
preços competitivos e serviços que satisfaçam as necessidades humanas e tragam
qualidade de vida a partir da redução de impactos ecológicos. Pode ser implementada em
toda a cadeia de valor de um produto ou serviço e envolve sete elementos básicos: redução
da intensidade de materiais utilizados; redução da intensidade de energia utilizada;
redução de dispersão de substâncias tóxicas; reciclagem; uso de energia renováveis;
extensão da durabilidade dos produtos; aumento na intensidade de bens e serviços.
Junto aos fornecedores, o varejista é capaz de formar parcerias para criar
programas de sustentabilidade, gerando impacto social e ambiental positivo, ou inclusive
incentivar a existência de uma cadeia produtiva mais sustentável. Práticas sustentáveis
podem representar fonte de vantagem competitiva, além de reduzir custos da empresa,
com adequações na rotina organizacional. Uma loja eco eficiente visa desenvolver suas
atividades causando menor impacto ambiental, para isso, pode adotar uma série de
práticas buscando racionalizar o consumo de água e energia, aproveitando a iluminação
natural ou utilizando lâmpadas que gastem menos energia que as lâmpadas
convencionais, adotando materiais provenientes de cadeia produtiva “limpa” e se possível
reciclada, por exemplo sacolas recicláveis (PARENTE; BARKI, 2017).

2.3.2 Gestão de marketing

Kotler (2012) define marketing como a capacidade de identificar e satisfazer
necessidades humanas e sociais através da criação, comunicação, entrega e geração de
valor junto ao cliente, gerando lucro para uma empresa. O valor gerado consiste na
combinação de qualidade, preço e serviço, ou seja, é resultado dos benefícios tangíveis e
intangíveis percebidos no produto, somado aos custos e fatores emocionais do cliente no
momento da compra (KOTLER, 2012). Assim, a satisfação do consumidor é reflexo de
ter suas expectativas atendidas no que tange ao produto e atendimento no
estabelecimento.
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O marketing representa parcela significativa para o sucesso empresarial em um
ambiente competitivo. Cada época exige que a empresa reflita criticamente sobre os
objetivos, estratégias e táticas a serem adotadas, uma vez que a rapidez e fácil acesso à
informação tornam as práticas obsoletas facilmente (SHIMOYAMA, et al, 2002). Os
profissionais de marketing devem estar atentos a uma série de variáveis controláveis e
incontroláveis. O macro ambiente envolve os aspectos econômicos, demográficos,
culturais, tecnológicos e político-legais (variáveis incontroláveis). Já a análise do
microambiente está relacionada aos fornecedores, consumidores e concorrência
(variáveis controláveis) (KOTLER, 2012).
Com base em Shaw (2012), utilizar estratégia de marketing que seja apropriada é
um elemento crítico para o sucesso empresarial, considerando que a escolha de uma
estratégia eficaz exige o conhecimento de quais são as várias estratégias alternativas de
marketing e o entendimento de como elas funcionam em condições ambientais e
organizacionais variáveis.
Dentre as variáveis que compõem o marketing no varejo, tem-se o denominado
“composto varejista”, que engloba fatores controláveis e permitem articulação do
varejista para conquistar as preferências dos consumidores (PARENTE; BARKI, 2017).
Os autores adotam a classificação dos 6Ps, proposto por Mason; Mayer; Wilkinson (1993)
sobre decisões que precisam ser tomadas pelo varejista para destacá-lo no mercado. As
variáveis do composto varejista estão demonstradas no Quadro 10.

Quadro 10- Variáveis do composto varejista.
Variáveis do composto varejista
Mix de produtos

Variedade da linha, qualidade, marca, embalagem, serviços, garantias, devoluções.

Preço

Preços, descontos, condições de pagamento, crédito, custo/benefício.

Promoção

Propaganda, ofertas, publicidade.

Apresentação

Loja, departamentalização, layout.

Pessoal

Atendimento, rapidez, serviços.

Ponto

Localização, acesso, visibilidade.

Fonte: Adaptado de Parente e Barki (2017, p. 40).

A tomada de decisão se desdobra desde a projeção do produto, até quanto será
gasto em propagandas, vendas, internet e marketing digital. Para o desenvolvimento de
comunicação eficaz, Kotler (2012) destaca oito etapas necessárias: identificação do
público-alvo, determinação dos objetivos, elaboração da comunicação, seleção dos canais
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de comunicação e estabelecimento do orçamento, definição sobre o mix de comunicação
e mensuração dos resultados da comunicação. Nesse sentido, Parente e Barki (2017)
apresentam cinco importantes ferramentas de comunicação para o varejo: Propaganda,
promoção de vendas, relações públicas/publicidade, marketing direto e marketing
interativo/internet. A comunicação precisa ser estratégica, pois afeta a tomada de decisão
do consumidor. As ferramentas de comunicação para o varejo são especificadas no
Quadro 11.
Quadro 11 – Ferramentas de comunicação para o varejo.
Ferramenta:

Especificação:
Comunicação direta e impessoal, transmitida por meio de mídia massificada

Propaganda

fora da loja e paga por um determinado varejista. Os varejistas costumam
veicular suas propagandas em jornais, revistas, rádio, televisão, impressos,
banners, em websites, entre outros.
Promoção

de

Vendas

Ferramenta de comunicação interpessoal, direta ou indireta, envolvendo o uso
de mídia, ou marketing sem mídia, que oferece um valor extra ao consumidor.
Por exemplo: prêmios, brindes, programas de fidelização do comprador
frequente, cupons, demonstrações de produtos e distribuição de amostras.

Relações

Comunicação indireta e impessoal veiculada em alguma forma de mídia com

públicas/publicidade

informações (positiva ou negativa) sobre determinado produto ou varejista, em
que a mídia não é paga.

Marketing direto

Comunicação direta com os consumidores com o objetivo de gerar uma
resposta e/ou transação. Exemplo: gerenciamento de banco de dados,
telemarketing, venda direta.

Marketing

Com o avanço da internet e da tecnologia, ganhou força nos últimos anos a

interativo/internet

mídia interativa, que permite um fluxo de ida e volta de informação de modo
que os usuários podem participar e modificar a forma e o conteúdo das
informações que recebem em tempo real.

Fonte: Adaptado de Parente e Barki (2017, p. 225).

Uma vez alcançada a mensagem da loja, e adotadas as práticas que agregam valor
à experiência de compra do consumidor, a empresa necessita construir um forte
relacionamento com o cliente, visto que consumidores satisfeitos aumentam a fidelidade
e a possibilidade de recompra. O comportamento de compra do consumidor é
influenciado conforme classes sociais, na preferência de marcas, produtos e meios de
comunicação. Também sofre influência por aspectos pessoais, como idade, ocupação,
fatores econômicos, personalidade, autoimagem, estilo de vida e valores. Deste modo, as
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empresas precisam estabelecer conexão entre o produto a ser vendido, o estilo de vida e
valores do consumidor (MEDEIROS et al., 2014).
Na perspectiva de Parente e Barki (2017), a fidelidade do cliente não é conquistada
com base em apenas um critério, como localização da loja ou preço, mas especialmente
em função das estratégias envolvendo o atendimento ao consumidor. Cada vez mais os
clientes elevam suas expectativas e padrões, de forma que o varejista precisa
constantemente superar a concorrência. Caso o desempenho da loja não atinja as
expectativas, o cliente sai decepcionado; se as expectativas são alcançadas o cliente fica
satisfeito. Contudo, quando o desempenho ultrapassa as expectativas, o cliente fica
encantado com o atendimento (KOTLER, 2012). Deste modo, a valorização do cliente e
adoção constante de práticas inovadoras e criativas por parte dos empresários e
profissionais atuantes na área de marketing são capazes de gerar vantagem competitiva
para a empresa (CAMAROTTO, 2009).
O desenvolvimento e manutenção da imagem da marca diante do consumidor são
fatores para o sucesso do empreendimento. Através da comunicação a empresa tem
capacidade de construir uma relação e impressão positiva, e a estética do ambiente e os
aspectos sensoriais também são fatores que exercem influência no comportamento do
consumidor. A imagem do varejo é resultado de uma série de aspectos como: ambientação
externa da loja, facilidade de acesso, arquitetura, fachada, sinalização e inclusive
facilidade de estacionamento; ambientação e atmosfera interna da loja, envolvendo
layout, disposição das seções, equipamentos utilizados, iluminação, cores, cheiros,
apresentação e arrumação dos produtos; limpeza; receptividade, simpatia, preparação e
atenção dos funcionários (MATTAR, 2011).
O design exterior da loja é importante pois atrai os clientes para o interior do
estabelecimento, em especial pela vitrine, fachada e iluminação (SUAREZ, 2012). A
partir das características externas da loja o varejista pode se apresentar como “[...]
conservador, moderno e atualizado, elegante, sofisticado, simples e despojado ou com
qualquer outra imagem” (MATTAR, 2011, p. 500). O processo de montagem das vitrines
inclui cores, tipos de manequins, iluminação, temas, produtos, e frequência de trocas.
O design de interior da loja também impacta e estimula o consumidor, além de
gerar sentimento de aproximação e conforto junto ao cliente, prolongando o tempo de
permanência do mesmo no estabelecimento. As cores, por exemplo, são capazes de gerar
reações fisiológicas, influenciando no humor e sentimentos do cliente, já a iluminação é
responsável por realçar produtos e áreas da loja. Os aromas e sons também são
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responsáveis por respostas emocionais do consumidor. A música é capaz de gerar prazer
e melhorar o estado emocional, o que reflete nas atitudes e comportamentos positivos de
aproximação com o ambiente. Todos esses fatores também podem ter efeito negativo,
como perda de interesse. Logo, os estímulos sensoriais podem aumentar ou diminuir a
velocidade de consumo (SUAREZ, 2012).

2.3.3 Recursos humanos e relacionamento com o cliente

No varejo de moda os consumidores são a parte central e satisfazer suas
necessidades é determinante. Os funcionários que trabalham no caixa, balcão, gerentes e
vendedores, além do produto, são responsáveis por fornecer um serviço ao público alvo
(KOTLER, 2012). A empresa também conta com o pessoal encarregado pelas atividades
administrativas da organização. O empreendimento varejista precisa contratar
profissionais cujo perfil e habilidades sejam compatíveis para desempenhar suas funções
e, para tanto, é necessário o processo adequado de recrutamento e seleção dos
funcionários. Além disso, a gestão de Recursos Humanos também envolve atividades
como supervisão, treinamento, avaliação e motivação da equipe, conforme Figura 3
(PARENTE; BARKI, 2017).

Figura 3- Gerenciamento da força de vendas.
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Fonte: Kotler (2012, p. 595).

O investimento em treinamento e desenvolvimento é necessário, uma vez que os
clientes estão cada dia mais exigentes, requerendo dos funcionários conhecimento
profundo sobre o produto à venda. Índices elevados de rotatividade de funcionários na
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empresa geram prejuízos, pois resultam em “[...] vendas perdidas, gastos com seleção e
treinamento de novos profissionais e, muitas vezes, uma sobrecarga dos vendedores que
permanecem na empresa” (KOTLER, 2012, p. 598-599). Visando mensurar o
desempenho dos profissionais, os funcionários precisam ser avaliados para certificar se
estão atendendo às expectativas da empresa. As informações para a análise podem ser
obtidas através do relatório de vendas, observação pessoal, autoavaliação, notificações,
reclamações e pesquisas com clientes, supervisores, entre outros.
Quanto à remuneração, o varejo envolve “[...] atividade intensiva de pessoal e as
despesas com salários, encargos e benefícios representam quase metade dos custos
operacionais da empresa” (PARENTE; BARKI, 2017, p. 364). Além do salário fixo,
existe uma parcela de funcionários que recebem comissão conforme os resultados obtidos
nas vendas. Os incentivos e estímulos aos vendedores são necessários, segundo Kotler
(2012, p. 600), pois estes profissionais “[...]são altamente motivados pela remuneração e
pela oportunidade de alcançar melhores postos e satisfazer suas necessidades intrínsecas”
reforçando a motivação com base no desempenho.
A interação positiva entre vendedor e consumidor ajuda a desenvolver a
experiência de compra. Logo, a efetividade nas práticas de gestão de recursos humanos
reflete na gestão do relacionamento com o cliente, assim como oferece oportunidade de
desenvolvimento de marketing para a empresa (FARIAS, 2010). A interação entre setor
de recursos humanos e marketing permite troca de informações relevantes, a partir do
diálogo com os membos da equipe, enquanto o marketing apresenta informações do
público externo. E para que o cliente vivencie uma experiência positiva na loja ele
necessita perceber um clima de satisfação entre os funcionários que lidam diretamente
com vendas.
Deste modo, “[...] há uma associação central entre a lucratividade da empresa, o
bom relacionamento com o consumidor e funcionários satisfeitos com a empresa”
(PARENTE; BARKI, 2017, p. 359). Logo, uma equipe motivada e treinada torna-se um
patrimônio valioso para o alcance dos objetivos organizacionais. Para tanto, as empresas
devem atrair os melhores recursos humanos e dar condições para mantê-los no trabalho,
proporcionando programas de treinamentos, oferecendo apoio e ambiente saudável além
de recompensar pelo bom desempenho.
Os produtos de moda são valorizados por aspectos tangíveis e intangíveis, e diante
disso a empresa deve saber investir em marca, preço e sobretudo, em serviços de
qualidade, resultando em uma experiência significativa de compra para o consumidor
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(COBRA, 1997). Neste segmento, alcançar alto atendimento significa fornecer produtos
necessários ao cliente no lugar, momento, qualidade e preços certos (CHOI, 2014).
Segundo o autor, o serviço de varejo pode ser examinado em aspectos físicos, na
confiabilidade, interação pessoal e na solução de problemas.
Os aspectos físicos referem-se aos elementos funcionais, como por exemplo o
layout da loja, merchandising visual, instalações físicas etc. A qualidade e o estilo do
produto também estão incluídos. A confiabilidade está relacionada na capacidade do
varejista em cumprir as promessas de fornecer o serviço e produtos desejados pelos
clientes. A interação pessoal inclui os membros da equipe que oferecem atendimento
adequado, fornecem conselhos e dicas de moda em resposta às solicitações do cliente,
uma vez que o varejo de confecções é um negócio que envolve demasiadamente interação
pessoal. Aborda ainda soluções de problemas técnicos, devolução, troca de produtos e
possíveis reclamações (CHOI, 2014). Na Figura 4 são apresentadas dimensões de
serviços que os clientes querem que as empresas entreguem, baseado em um estudo
realizado pela Convergys (2008).

Figura 4 - Dimensões de serviço que os clientes querem que as empresas
entreguem.
Funcionários experientes
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Fonte: Convergys 2008 U.S. Customer Scorecard, reproduzido por Kotler (2012, p. 398).

Observa-se que a maioria dos serviços está associado ao relacionamento com o
cliente e qualidade no atendimento, associado fortemente à experiência do profissional.
Nesse sentido, adotar medidas para quantificar o desempenho do atendimento ao cliente
torna-se uma atividade necessária. O varejista que não adota tal prática tem dificuldade

70%
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em verificar a qualidade do sistema de atendimento ao cliente. Assim, para que uma
empresa possa estabelecer estratégia de atendimento ao cliente e gerar nível satisfatório
de prestação de serviço, é necessário, primeiramente, medi-lo (CHOI, 2014).

Um

exemplo que tem sido adotado em lojas de roupas é oferecer serviço de reparo ou
personalização das peças, adequando aspectos como o design, tamanho, cores, entre
outros, de acordo com a preferência do consumidor.

2.3.4 Gestão Financeira

No varejo, a gestão financeira é um dos aspectos-chave para que a empresa seja
bem sucedida, uma vez que a obteção de lucro é o objetivo principal. O varejo é instável,
quando ocorre redução nas vendas ou despesas não planejadas, pode afetar rapidamente
nos resultados financeiros. A gestão financeira consiste na aplicação das funções básicas
de administração como planejar, executar, controlar e decidir, direcionadas para as
práticas financeiras da organização. Compreende a definição de objetivos e metas
financeiras, o planejamento orçamentário e do fluxo de caixa, a apuração do custo das
mercadorias, e o acompanhamento, execução e apuração dos resultados do planejamento
financeiro (MATTAR, 2011).
A administração financeira é responsável por manter o fluxo de recursos no caixa
da empresa, a partir do controle de contas recebidas, a receber e a pagar, além de cuidar
da saúde fiscal e contábil. Esta prática gerencial depende da análise dos registros
econômicos da empresa para gerar informações fidedignas que auxiliem na tomada de
decisão (por exemplo, capacidade para novos investimentos, definição de estratégias e
controle para alcançar metas estipuladas dentro no prazo). O gestor financeiro é
responsável por potencializar a aplicação dos recursos da empresa, e necessita de
ferramentas que apresentem tais informações de forma rápida e precisa (PARENTE;
BARKI, 2011). Assim, o planejamento e controle financeiro são responsáveis pela
sobrevivência da empresa e possibilita que a gestão financeira seja eficiente (BARADEL;
MARTINS; OLIVEIRA, 2011). Permite prever riscos, estimar vendas, realizar cálculo
do custo das mercadorias, definir margem bruta, os custos operacionais e a margem
líquida de receita (MATTAR, 2011).
Existem demonstrativos contábeis e financeiros que servem de ferramenta para o
gestor realizar suas análises financeiras, como: demonstrativo de lucros e perdas, análise
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do ponto de equilíbrio, balanço patrimonial, índices operacionais financeiros, e análise de
fluxo de caixa (PARENTE;BARKI, 2017; MATTAR, 2011). O fluxo de caixa é o
instrumento que verifica a entrada e saída de dinheiro de um período determinado,
apontando saldo positivo e negativo e apresentando a situação futura do caixa. Pode ser
contínuo, diário, semanal ou mensal, conforme a necessidade da empresa (PARENTE;
BARKI, 2017). “[...] Isto proporciona um maior auxílio no planejamento, pois permite
conhecer o volume de capital necessário para realizar as atividades de curto prazo como
também fazer uma melhor alocação dos recursos no longo prazo” (BARADEL;
MARTINS, OLIVEIRA, 2011, p. 83)
Os demonstrativos contábeis consistem em relatórios gerados pela contabilidade
e visam demonstrar o cenário patrimonial da organização e resultados referentes a um
determinado período. Possibilita que os gestores acompanhem o rendimento da empresa
e a situação patrimonial para auxiliar na tomada de decisões, além de apurar resultados
para efeitos fiscais (MATTAR, 2011). Dentre os demonstrativos contábeis, no Quadro 12
são citados o Demonstrativo de Resultados e Balanço Patrimonial.

Quadro 12– Demonstrativos contábeis.
Demonstrativo
Resultados
Demonstrativo

de

É o relatório que vai tornar transparente para o varejista o desempenho

(ou

financeiro efetivo do seu negócio em determinado período: se está gerando

de

lucros (de quanto) ou gerando prejuízos (de quanto).

Lucros e Perdas)
É uma demonstração contábil que tem por finalidade apresentar a situação
Balanço Patrimonial

patrimonial, contábil, financeira e econômica de uma empresa, ao final de um
dado período de apuração (legalmente um ano), representando uma situação
estática, registrando o ativo e passivo da empresa.

Fonte: Adaptado de Mattar (2011, p. 280).

Salienta-se a relevância do varejista possuir um sistema integrado e, de
preferência, informatizado para obter com maior precisão os registros financeiros e
contábeis de todas as operações da empresa que envolvam finanças, como entradas e
saídas, vendas, descontos, devoluções, despesas, entre outros (MATTAR, 2011). A partir
da gestão financeira eficiente o varejista corre menos riscos de enfrentar problemas
financeiros, obtém respostas se está trabalhando na direção correta, além de apontar a
melhor alocação dos recursos em consonância às estratégias da organização.
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2.3.5 Tecnologia no varejo

O desenvolvimento tecnológico e adoção de práticas inovadoras possibilitam a
agilidade na gestão da cadeia de suprimentos, permitem atender simultaneamente
múltiplos segmentos do mercado, fornecer produtos e serviços personalizados aos
clientes (gerando experiência de compra), bem como melhorar os aspectos gerenciais da
organização. As empresas necessitam de respostas cada vez mais rápidas e eficientes e
buscam tecnologias que permitam aprimorar os processos organizacionais para se
tornarem mais competitivas (JÚNIOR; SOUZA; MANHÃES, 2014).
A tecnologia permite auxiliar na tomada de decisões, além de facilitar as práticas
gerenciais. O gestor deve dispor de informações eficazes que englobem o ambiente de
negócios, sobre fornecedores, consumidores e demais atividades desenvolvidas na
empresa, para possibilitar a tomada de decisões e manter o controle da organização. Para
tanto, os varejistas buscam adotar sistemas de informação que realizem a captação e
processamento de dados em informações úteis para o empreendimento (MATTAR,
2011).
Dentre as ferramentas tecnológicas que auxiliam nas operações do varejo,
destacam-se a utilização da Identificação por Rádio Frequência (Radio Frequency
Identification -RFID) e os Sistemas Integrados de Gestão (ERP). A RFID (tecnologia que
utiliza ondas de rádio para identificar e rastrear objetos automaticamente) pode ser
implementada no varejo de moda e auxilia na contagem instantânea do estoque, facilita
no sistema de inventário e localização dos itens, prevenção de roubos e falsificação de
mercadoria, além de melhorar a logística (JÚNIOR; SOUZA; MANHÃES, 2014). Isso
gera eficiência e eficácia operacional, no qual o aumento de vendas e lucros são os
principais benefícios percebidos. No entanto, o custo de implementação, a
compatibilidade com os sistemas atuais, e a aceitação da equipe são os principais desafios
encontrados.
Já o Sistema Integrado de Gestão permite a automação das informações de forma
integrada quanto aos processos e práticas da empresa. O planejamento dos Recursos da
Empresa (Enterprise Resources Planning- ERP) engloba funcionalidades operacionais
como finanças, custos, recursos humanos, vendas, logística, produção, entre outras
(JÚNIOR; SOUZA; MANHÃES, 2014). O sistema controla a empresa como um todo e
registra cada fato novo, distribuindo informação de forma clara, precisa, e em tempo real.
A adoção de um ERP não significa apenas implementar um software, e sim melhorar os
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procedimentos na empresa utilizando a tecnologia da informação, diminuindo as barreiras
entre os setores, o que implica em um processo de mudança organizacional (MENDES;
FILHO, 2002).
O varejo tem se tornado cada vez mais abrangente e permite uma série de
possibilidades de atuação no mercado, conforme a conveniência do empreendedor. Os
varejistas podem ainda expandir os limites do seu mercado-alvo e desenvolver novas
formas de interagir com os consumidores (SORESCU et al., 2011, p. 3), como é o caso
da internet, varejo multicanal e e-commerce. Internet é o termo adotado para a
“interligação de redes”, ou seja, representa várias redes de computadores interligados ao
redor do mundo (NAKAMURA, 2001) e possibilita acesso à fonte ilimitada de
informações e compartilhamentos de dados no mundo todo. As facilidades
proporcionadas pela internet têm transformado o comércio, tornando-se uma ferramenta
de comunicação para as empresas, além de proporcionar fortalecimento de laços entre
marcas e consumidores através do contato direto. A adoção desta ferramenta,
considerando as mudanças mercadológicas, torna-se uma condição estratégica
(TEIXEIRA; LOBOSCO; MORAES, 2013).
Parte significativa dos grandes varejistas estão presentes em multicanais, onde o
cliente pode visitar a empresa através de diferentes canais para obter diferentes fins. A
maioria dos varejistas expandiu visando aumentar o foco de vendas, engajar e captar
clientes (SORESCU et al., 2011). O conceito de varejo omnichannel (aqueles que operam
em diversos canais, tais como loja física, loja on-line e loja móvel) pode vir a sustentar
grande parte do crescimento e das tendências do varejo nos próximos anos (HALAT,
2017), o que exige soluções dinâmicas por parte das empresas varejistas locais. Ou seja,
os empresários podem pensar em promover inovação em seus estabelecimentos e
inclusive optar em investir em novos canais de comercialização. Alguns exemplos desses
novos canais são: loja virtual (website), aplicativos em tablet/smartphone e redes sociais
(SARQUIS et al., 2017).
Diante disso, o varejista sofre ainda mais com o aumento da concorrência, uma
vez que o comércio deixa de ser apenas local, entre lojas físicas, migrando para o virtual,
ambiente repleto de novidades e opções. O varejo multicanal possibilita que uma intenção
de compra se inicie online e termine no offline, ou vice e versa, ou ainda que a compra se
inicie com experimentação na loja física, seja pesquisada no smartphone e concluída
através do computador. Isso resulta na retroalimentação entre os canais, tornando a
experiência de compras mais complexa (EBIT; NIELSEN, 2019).
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Assim, uma tendência do varejo consiste no comércio eletrônico e o
desenvolvimento desse canal para a realização de compras. O e-commerce (comércio
eletrônico) refere-se às transações financeiras dos mais diversos produtos, realizadas
através de dispositivos e plataformas eletrônicas, como computadores e celulares.
Segundo Nakamuda (2001), vendas concretizadas por e-mail ou por ligação telefônica
também se caracterizam como uma atividade de e-commerce.
Halat (2017) destaca que até mesmo as empresas que não vendem pela internet
são impactadas devido ao crescente uso da tecnologia pelo cliente final, pois através das
redes sociais o consumidor manifesta sua opinião sobre a marca, tem acesso a
informações sobre produtos e preços, o que fortalece sua posição nas relações de compra.
Nakamura (2001) aponta o uso da internet como ferramenta estratégica para os negócios,
trazendo vantagens para a empresa (Quadro 13).
Quadro 13 – Internet como ferramenta estratégica para os negócios.
No ambiente online, a empresa torna-se um showroom aberto 24 horas

Catálogo:

por dia, recebendo visitas de quem está interessado nos produtos e na
empresa (fornecedores, parceiros ou clientes atuais/potenciais).
Comunicação

com

o

Praticidade, versatilidade, rapidez e baixo custo operacional. O canal

público:

direto facilita a comunicação com o público e auxilia no feedback.

Gera novos negócios:

Com o apoio do e-mail, website e ferramentas complementares, novos
canais de comunicação são abertos para o negócio.

Orienta melhor os clientes:

Nas etapas de pré e pós vendas as informações contidas nos sites podem
prestar informações valiosas, como se fossem centrais de atendimento
ao cliente. Permitem demonstrar detalhadamente o produto com auxílio
de recursos audiovisuais, fornecer detalhes do produto e dirimir
possíveis dúvidas do consumidor.

Melhora

a

imagem

com o novo meio de comunicação.

institucional:
Ajuda

na

Demonstra que a empresa está atualizada, estruturada e comprometida

contenção

de

custos:

Substitui algumas formas de propaganda, além de utilizar e-mail como
instrumento de comunicação. Quanto mais pessoas em contato pela
internet, menores serão os custos. Na internet o espaço para divulgação
é praticamente ilimitado e o custo é baixo para inclusão de novas
informações.

Comercio eletrônico:

Permite transações online, onde o consumidor pode enviar um pedido
diretamente a empresa de maneira rápida e segura.

Possibilita o marketing one-

Apesar de ter características de mídia de massa, a internet é uma

to-one:

ferramenta de marketing personalizado. Ao adotar estratégias de
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relacionamento com o cliente, permite que o atendimento seja único,
fidelizando o consumidor.
Fonte: Adaptado de Nakamura (2001, p. 31-32).

Em pesquisa realizada pela Rock Contente em 2018 quanto às tendências do ecommerce, constatou-se que 97,6% dos consumidores já compraram no ambiente virtual,
e os principais motivos referem-se aos preços mais baixos praticados pelas lojas online
em relação as lojas físicas, pela facilidade em realizar a pesquisa de preço, além da
comodidade que o e-commerce oferece. A pesquisa ainda aponta que a tendência é
aumentar o investimento em marketing online.
No Brasil, mesmo com os problemas econômicos enfrentados, o comércio
eletrônico obteve crescimento em 2018, registrando faturamento de R$53,2 bilhões (12%
a mais em relação a 2017), conforme dados do EBIT (2019). Segundo a pesquisa, são 58
milhões de consumidores online, cerca de 27% da população brasileira. Na Figura 5 é
apresentado o faturamento do e-commerce entre 2011 a 2018.

Figura 5– Faturamento do e-commerce.

Fonte: EBIT; NIELSEN (2019).

As categorias de Cosméticos e Perfumaria e Moda e Acessórios são líderes entre
os pedidos mais recorrentes. A EBIT estima que o comércio eletrônico brasileiro ainda
irá crescer 15%, possivelmente chegando a faturar R$ 61,2 bilhões em vendas online em
2019 (EBIT, 2019). Logo, percebe-se a expansão deste canal na intenção de compra do
consumidor brasileiro, o que exige que varejistas, fabricantes e envolvidos na cadeia,
entendam a dinâmica e operação online, e requer habilidade e estratégia (EBIT;
NIELSEN, 2019).
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Ante o exposto, dentre as práticas gerenciais exercidas no varejo, esta pesquisa
selecionou as atividades com enfoque na gestão estratégica, gestão de operações e vendas,
gestão de marketing, gestão financeira e gestão de recursos humanos.

2.5 Mídias sociais

As mídias estão relacionadas a processos e meios de comunicação. É um termo
abrangente, e geralmente ligado ao entretenimento, lazer e informação. Por ser uma forma
de expressão cultural, a mídia consegue representar a história de épocas e da sociedade
chegando até as pessoas por meio de tecnologias, como televisão, jornal, revista, livros,
rádio, e, atualmente, através da internet (SETTON, 2013). “[...] Os meios de comunicação
têm uma dimensão simbólica irredutível: eles se relacionam com a produção, o
armazenamento e a circulação de materiais que são significativos para os indivíduos que
os produzem e os recebem” (THOMPSON, 2011, p. 35).
As informações produzidas e disseminadas são intercambiadas no mundo social,
estão presentes no cotidiano das pessoas e são capazes de influenciar e reestruturar os
meios pelos quais os indivíduos se relacionam (THOMPSON, 2011), pois possibilita a
circulação e referência de estilos de vida, ideias e comportamentos (SETTON, 2013). Os
avanços tecnológicos nos meios de comunicação alteraram as relações existentes entre
marketing e consumidor. O marketing não é somente sobre o uso de tecnologias como
auxílio na venda de produtos, como também a arte de conectar pessoas umas com as
outras, com as marcas e lojas de forma eficaz.
A mídia social transformou o modo de operação do marketing tradicional. Baseiase na interação online, com o uso de suportes digitais, como computadores e celulares. A
internet possibilita o contato cada vez mais dinâmico e rápido entre as pessoas (SILVA;
BARICHELLO, 2006), diferente da mídia tradicional, caracterizada pela disseminação
de informação em massa. As mídias sociais possibilitam o compartilhamento dos mais
diversos conteúdos no formato digital, como imagens, vídeos, áudios, textos, entre outros,
além de oferecer ferramentas para a comunicação entre os seus usurários. Consistem
ainda em plataformas online, também denominadas redes sociais, como Facebook,
LinkedIn, Twitter, YouTube e Instagram, que facilitam o compartilhamento de dados e
informações, conteúdos criados pelos usuários e geram interação entre as pessoas e
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empresas. Atualmente tem se tornado crescente a presença de empresas de diversos
segmentos no ambiente virtual.
A utilização do WhatsApp também é crescente entre as empresas. Apesar do
aplicativo inicialmente ser criado para troca de mensagens pessoais, tornou-se um
instrumento de comunicação direta e personalizada entre empresa e consumidor, a partir
de compartilhamento de textos, imagens, áudios e vídeos. Além disso, apresenta recursos
de mídia social permitindo que os usuários publiquem momentos (denominado “status”),
ferramenta parecida com o Instagram e Facebook. Além disso, o aplicativo criou um API
(Interface de Programação de Aplicação) de negócios para que as empresas se
comuniquem com os clientes de maneira mais simples e confiável, permitindo a criação
de um perfil de negócios, contendo informações úteis para o cliente, como endereço e
descrição do empreendimento (WHATSAPP BUSINESS, 2019).
Para uma empresa que está investindo em marketing digital a utilização do
WhatsApp é mais uma ferramenta para maximizar o engajamento do cliente. Além do
contato personalizado, a empresa pode criar grupos no WhatsApp para clientes fiéis, e
divulgar novidades, promoções e informações sobre a loja e produto. O início do processo
de vendas também pode ser realizado através da interação no aplicativo (VARSHINII,
2019).
Deste modo, as mídias sociais se estabilizaram no mercado, levando os
profissionais de marketing a explorarem as vantagens do uso desta tecnologia e se
conectarem com o público. Consiste no gerenciamento do engajamento digital,
considerando a participação de milhões de usuários, visando a lucratividade nos negócios.
Nesse cenário, os gestores têm procurado entender como suas empresas devem se
apresentar nas mídias sociais a fim de alavancar os resultados (MCFARLAND;
PLOYHART, 2015). Logo, a empresa ao adotar práticas em mídias sociais de forma
estratégica demonstra estar em sintonia com o mercado. A interação do marketing com
as pessoas é demonstrada na Figura 6.
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Figura 6 - Interação do marketing tradicional e digital.

Fonte: Ramalho (2010).

O marketing tradicional (representado na primeira imagem) é unidirecional, já
o marketing digital permite a aproximação entre cliente e empresa, modificando o
comportamento do consumidor. Nas redes sociais as relações se expandem, aumenta o
poder de influência entre pessoas e o marketing “boca a boca”. Nas mídias sociais não se
tratam apenas de produtos ou marcas, como também da capacidade de comunicação com
o público (Ramalho, 2010).
As mídias sociais também são fonte de aprendizagem para as organizações
(DOTTA, 2011), pois através delas pode-se realizar pesquisa com o público alvo, facilita
na divulgação dos produtos, e o contato com os clientes é mais rápido, fácil e eficaz. As
empresas podem obter o feedback necessário para melhorar suas atividades e
corresponder às necessidades dos clientes. Atualmente os consumidores têm encontrado
empresas e marcas através de pesquisa em mídias sociais ou são influenciados por amigos
ou influenciadores digitais, ou seja, pessoas que exercem influência sobre seu público e
que podem trazer novos clientes a partir da divulgação em seus perfis. Assim, a mídia
social é um recurso para o diálogo com clientes, com o poder de auxiliar a empresa a
melhorar sua marca, construir relacionamentos e permite parcerias e atuação em rede.

2.5.1 Práticas gerenciais em mídias sociais

O fenômeno das mídias sociais pode criar oportunidades aos empreendedores que
buscam ganhar e sustentar vantagem competitiva, uma vez que parte significativa dos
consumidores e varejistas estão presentes nas mídias sociais, tornando-se uma ferramenta
para melhorar a performance do negócio e criar capacidades a longo prazo (JUE; MARR;
KASSOTAKIS, 2011). As mídias sociais ganharam “[...] poder, maior proporção de
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alcance e estão associadas com a produção de conteúdo que pode ser digitalmente
publicado de forma livre, aberta e para muitas pessoas” (MEDEIROS et al., 2014).
Segundo Adolpho (2011), as empresas iniciantes no mercado já “nascem” dentro da
realidade virtual, enquanto as empresas antigas precisam se adaptar a esse “novo mundo”.
As práticas em mídias sociais giram em torno de estratégia e marketing para ações
bem-sucedidas (GABRIEL, 2010). A formulação de estratégia de marketing digital
auxilia na tomada de decisões, ao fornecer informações precisas e relevantes conforme o
objetivo da empresa. Assim, é possível compreender como o mercado digital e o público
se relaciona com a marca e o que se pretende alcançar. Considerando que os consumidores
têm cada vez mais controle e capacidade de pesquisar, avaliar e comprar produtos e
serviços através da tecnologia digital, uma empresa que não possui estratégia coerente de
engajamento e retenção de pessoas nos canais digitais, possivelmente perderá
oportunidades (RYAN; JONES, 2009).
As mídias sociais ampliaram o escopo do marketing e ao mesmo tempo,
estreitaram o foco no consumidor. Os canais digitais transcendem restrições geográficas
conectando com um público cada vez mais amplo e oferecem um conjunto de ferramentas
e táticas aos profissionais de marketing, tornando esse campo cada vez mais dinâmico,
diversificado e desafiador. A partir do momento em que uma empresa decide aproveitar
o poder do marketing digital para alavancar seu negócio, precisa compreender seu
mercado, como seus clientes estão usando a tecnologia e como a empresa pode utilizar
melhor essa ferramenta para construir relacionamentos duradouros e mutuamente
recompensadores (RYAN; JONES, 2009).
Uma vez que o consumidor tem participado de forma ativa na economia e passou
a “ditar as regras”, as empresas passaram a perceber que o ciclo do produto precisa
começar com base na concepção do cliente, de modo que “[...] o departamento de
marketing pesquisa o que o consumidor quer e projeta produtos específicos para um
mercado, desde a cor até a capacidade de customização” (ADOLPHO, 2011, p. 297).
Ante esse cenário, Adolpho (2011) apresenta a Metodologia 8Ps abordando a estruturação
de um plano de marketing digital eficaz. Os 8Ps do marketing digital compreendem
pesquisa, planejamento, produção, publicação, promoção, propagação, personalização e
precisão (Figura 7).
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Figura 7– 8P’s do marketing digital.

Fonte: Adolpho, 2015.

O processo de pesquisa consiste na primeira etapa, uma vez que a empresa precisa
conhecer o comportamento do consumidor na era digital através das interações na rede.
É necessário personalizar a comunicação conforme o público-alvo, ou seja, falar o
“idioma” do cliente, conhecer suas necessidades, valores, experiências, assim como ouvir
críticas. O relacionamento com o cliente ocorre a partir do momento em que o consumidor
se enxerga e se conecta com a marca/empresa e esse fator, consequentemente, impacta
positivamente nas vendas (ADOLPHO, 2011). A segunda etapa refere-se ao
desenvolvimento do planejamento estratégico da empresa no ambiente virtual. É
necessário conhecer a concorrência, definir o público-alvo, missão, metas, números e o
prazo para alcançar os objetivos. A empresa precisa refletir sobre o negócio em que está
inserido, o que pretende para o futuro, quais são suas qualidades, como quer ser percebido
no mercado, e o que é fundamental para a empresa ter êxito no mercado (ADOLPHO,
2011).
Ramalho (2010) aponta que para a implementação de estratégia digital a empresa
precisa saber quais recursos são necessários. Por exemplo, a empresa que irá criar
conteúdo através de vídeos e fotos, precisa dos equipamentos necessários, e talvez até
terceirizar atividades. Para tanto, é recomendado que a empresa selecione as pessoas que
trabalharão com as mídias sociais e faça o monitoramento das redes sociais, identificando
o perfil do público, assim como influenciadores digitais que poderiam se relacionar com
a marca, ou demais parcerias.
Na perspectiva de Barefoot e Szabo (2009), aumentar a visibilidade online e
manter presença cada vez mais forte na web são apontados como os objetivos principais
de uma campanha em mídia social. Dentre as estratégias adotadas, a empresa pode
elaborar um calendário definido para as publicações, ou seja, uma programação da
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divulgação do conteúdo, definição dos dias, frequência de publicação e horário das
postagens, além do cuidado com a estética do perfil na rede.
A definição de dias para postagens é apontada em pesquisa realizada pela Rock
Content (2019) como a estratégia mais relevante e eficiente. O planejamento do conteúdo
e elaboração de um calendário de mídia social é uma forma de garantir publicações com
taxa de retorno efetiva. A postagem de conteúdo aleatória e sem frequência definida pode
enfraquecer a presença online da empresa, minimizando as chances de conseguir
engajamento. Logo, a capacidade de programar conteúdo passa a ser uma obrigação para
a empresa (SPROUT, 2017).
Definidas as estratégias de marketing digital, a terceira etapa consiste na produção
do perfil digital, ou seja, sua página em rede social ou em website. Na etapa de produção
é necessário concentrar-se ainda na forma e conteúdo, visto que o material produzido e
utilizado para divulgação, tais como fotos, imagens animadas (gifs), vídeos, áudios, e
textos além da qualidade, precisam transmitir a mensagem que a marca quer repassar. Na
fase de publicação, o conteúdo produzido deve conter informações relevantes sobre o
produto, além de mostrar-se útil e interessante para o público. O conteúdo pode ser
publicado visando atrair consumidores, ou ainda estimular a reação e interação
compartilhada com toda a rede. A estratégia digital é bem-sucedida quando o público
interage com a marca e cria relacionamento e para isso a qualidade do conteúdo é um
fator determinante no processo de comunicação. Por exemplo, opiniões e depoimentos de
clientes aumentam a credibilidade da empresa, assim como a taxa de conversão de público
(ADOLPHO, 2011).
Assim, ao transmitir conteúdo com elementos persuasivos, a empresa busca
transformar visitantes em clientes. Conforme Ramalho (2010), é importante que as redes
sejam “alimentadas” constantemente, uma vez que público perde o interesse e se esquece
rapidamente quando as empresas deixam de apresentar conteúdo relevante. Na fase da
promoção a empresa para alcançar um número maior de pessoas pode divulgar suas
postagens através de links patrocinados. A loja também pode realizar parceria com
influenciadores digitais, contudo, a parceria precisa levar em consideração qual
consumidor a empresa pretende atingir, para que o investimento seja adequado ao perfil
da empresa. A propagação do conteúdo para ser viral depende do quão relevante e
interessante for a mensagem recebida pelo consumidor. As pessoas são influenciadas pela
opinião dos seus contatos em rede, amigos ou conhecidos (ADOLPHO, 2011).
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A personalização consiste na adoção de estratégia de marketing de relacionamento
e fidelização do cliente através da internet. Primeiramente é necessário segmentar o
mercado virtual, de acordo com o consumidor que a empresa busca atingir (conforme
estratégias definidas na primeira etapa e criação de conteúdo), e em seguida, a partir do
comportamento, valor, estilo de vida do cliente, é possível personalizar a comunicação,
assim como a entrega dos produtos e serviços. Através da personalização a empresa
aumenta o nível de relacionamento com o cliente. A propaganda, por si só, emite uma
mensagem para a “massa”, já a personalização prioriza as peculiaridades do mercado. Os
clientes esperam respostas cada vez mais rápidas das marcas e que a interação seja
significativa, então, quanto mais personalizada a comunicação melhor o relacionamento
(ADOLPHO, 2011). Assim, a empresa ganha o respeito do consumidor por estar presente
e conversar com o público (SPROUT, 2019).
Uma vantagem do marketing digital em relação ao offline é a capacidade de
mensurar os resultados. A última etapa, a precisão, trabalha com ferramentas e aplicativos
que possibilitam a metrificação das atividades desenvolvidas nas mídias sociais. Os
próprios sites como Facebook e Instagram apresentam informações numéricas sobre
visualizações das postagens, público alvo, visitas ao perfil, seguidores, interações,
rejeição, entre outros. A partir dos dados obtidos a empresa terá que interpretar e
transformar as informações e saber utilizá-las ao planejar os próximos passos. Desse
modo, as adoções de práticas de marketing digital tornam-se cíclicas (ADOLPHO, 2011).
Segundo dados da Rock Content (2019), o investimento em mídia paga (patrocínio
de postagens) nas redes sociais é uma estratégia que tem crescido, com ênfase nas
publicações do Facebook e Instragram, e parte significativa das empresas respondentes
afirmaram que o retorno sobre o investimento foi moderadamente positivo. Apesar das
mídias sociais serem uma ferramenta mais barata do que a mídia tradicional é necessário
que a empresa calcule o retorno sobre o investimento, pois tal prática despende recursos
humanos, tempo, criação do conteúdo, e financeiro (BAREFOOT; SZABO, 2009;
BARGER, 2012).
Quanto a avaliação dos resultados, Ramalho (2010) afirma que as métricas para
as mídias sociais podem se basear em três aspectos: a visibilidade, a influência e o
engajamento. A visibilidade está relacionada ao número de visualizações na página e nas
publicações, o tempo de visitação, além de demonstrar dados geográficos, que indicam a
origem do visitante. A influência indica o potencial de propagação da mensagem,
mostrando a quantidade de seguidores no perfil da empresa e a capacidade de alcance das
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publicações. O engajamento quantifica a interação e participação na mídia social, ou seja,
as pessoas que realmente são membros ativos, participam e interagem. A partir da
interação a empresa consegue entender melhor os interesses do usuário.
Em pesquisa nacional realizada pela Rock Content (2019) verificou-se que 94,4%
das empresas respondentes estão presentes nas redes sociais, sendo que 62% consideram
que o uso das redes sociais é eficiente. A visibilidade e a interação com público foram os
principais motivos para a criação de um perfil online. Entre os benefícios, cita-se a
divulgação da marca, o engajamento do público e o aumento no volume de vendas e
número de clientes. Ainda segundo a pesquisa, as redes sociais que mais têm impacto na
estratégia de marketing digital são o Instagram, o Facebook e o Youtube. O Instagram
também foi citado como rede preferida pelo público, seguida pelo Facebook. A Figura 8
representa os dados da pesquisa mencionada, demonstrando a presença entre usuários e
empresas nas redes sociais, sendo estas: Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn,
Twitter, Pinterest, Google+ e Snapchat. Os dados revelam o investimento das empresas
para estarem em contato com o público, especialmente no Facebook e no Instagram.

Figura 8– Presença nas redes sociais entre 2017 e 2018.

Fonte: Rock Content (2019).

A adoção de estratégia no marketing digital é uma questão que também se estende
aos profissionais envolvidos na área. As mídias sociais trouxeram para o mercado um
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novo perfil profissional “[...] cujos conhecimentos são advindos de prática,
experimentação, e da somatória de conhecimentos advindos de outras áreas”
(RAMALHO, 2010, p. 206). Os profissionais envolvidos nas mídias sociais,
independentemente de sua formação, atuam diretamente com marketing, relacionamento
com cliente, relações públicas, geração de conteúdo e monitoramento das redes sociais.
Além da capacidade de comunicação e criação de conteúdo, demanda habilidade
na tabulação e análise das informações, transformando-as em ações corretivas, reativas
ou proativas. Devido a isto, a tendência é que as empresas invistam na qualificação dos
profissionais que atuam nas mídias sociais, oferecendo cursos, treinamentos e palestras.
A função de analista em mídias sociais é apontada pelo Fórum Econômico Mundial
(2018) como uma das profissões emergentes no futuro e espera-se ainda o crescimento de
atividades que envolvam as habilidades “humanas”, como atendimento ao cliente,
profissionais de vendas, marketing, treinamento e desenvolvimento, especialistas em
desenvolvimento organizacional e Gerentes de Inovação.
De modo geral, o desenvolvimento do marketing digital de forma estratégica
necessita de alguns elementos: o empreendedor deve apoiar a participação da empresa e
oferecer suporte técnico interno; precisa haver compreensão e consenso na empresa sobre
qual setor/funcionário será responsável ativamente pelas atividades nas mídias sociais
(desde criação até a execução das estratégias definidas); conjunto de métricas precisas
capazes de demonstrar e medir objetivos e progressos alcançados; política de marketing
digital divulgada para os membros da empresa; e programa de capacitação visando
preparar todos os funcionários da empresa. Nesse programa indica-se ensinar sobre
tecnologias e plataformas online, melhores maneiras para lidar com situações específicas
e expectativas da empresa em face da utilização das mídias sociais (BARGER, 2012).
Assim, a interação das empresas nas mídias sociais precisa ser constantemente
planejada, executada, avaliada e adaptada conforme a necessidade dos usuários e
mudanças no ambiente virtual. A produção de conteúdo inovador, a realização de
campanhas de marketing digital interessantes, e o gerenciamento do relacionamento com
o público são fatores que elevam a visibilidade da empresa e engajamento. A empresa ao
adotar práticas em mídias sociais de forma estratégica conseguirá tomar decisões precisas,
sem basear-se em achismos e alcançar resultados satisfatórios conforme seus objetivos,
como aumento no volume de vendas, e notoriedade da marca.
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3 METODOLOGIA

3.1 Tipologia da pesquisa

O presente trabalho tem como concepção filosófica o pragmatismo. A visão de
mundo pragmática não é absoluta, pois não se baseia em um viés filosófico ou ideológico
restrito, ou seja, a verdade consiste naquilo que “funciona” para determinada realidade.
Refere-se ao pensamento empírico baseado e aplicado à experiência, enfatizando o caráter
funcional das ideias (ROSENTHAL; THAYER, 2019), tendo como fundamento a
consequência da ação (CRESWELL, 2010).
Para o pragmatista, a natureza prática do conhecimento pode ser utilizada como
um instrumento para adaptar e controlar a realidade, valorizando a forma como as
mudanças podem gerar benefícios individuais e sociais (ROSENTHAL, THAYER,
2019). Sob os aspectos metodológicos, na perspectiva pragmatista, é possível trabalhar
com diferentes posições filosóficas desde que permitam coletas de dados confiáveis, bem
fundamentados, relevantes e que atendam ao problema de pesquisa (SAUNDERS;
LEWIS; THORNHILL, 2012). Ou seja, concentra-se em pesquisas práticas aplicadas
que permitem a integração de diferentes perspectivas para auxiliar na interpretação dos
dados, podendo ser qualitativos e quantitativos, mostrando-se congruente à estratégia de
pesquisa adotada neste estudo.
A pesquisa é descritiva, pois foram investigadas, analisadas e descritas as práticas
no varejo de confecções em Rondônia, incluindo a influência entre práticas de gestão em
face da presença em mídias sociais. É essencialmente quantitativa, pois pretendeu testar
a causalidade entre as variáveis a partir de ferramentas estatísticas.
Embora essencialmente quantitativa, a pesquisa tem suporte em uma primeira
etapa qualitativa (CRESWELL, 2010), quando se estabeleceu etapa exploratória para
aprofundar o entendimento sobre o objeto de estudo, oportunizado por entrevistas e
interação in loco com os participantes.
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3.2 Estratégia de investigação da pesquisa

A estratégia de pesquisa foi dividida em 3 etapas distintas. A primeira,
denominada exploratória, é decorrente da revisão da literatura e das entrevistas e visitas
in loco realizadas em três estabelecimentos para fins de confecção de formulário
preliminar de pesquisa, na segunda etapa foi realizado o pré-teste do formulário visando
avaliar quantitativamente o comportamento dos itens e dos constructos definidos nesta
pesquisa e, por fim, a survey para atender os objetivos desta pesquisa.

3.2.1 Fase exploratória

Na fase inicial exploratória, buscou-se compreender o funcionamento da
atividade de varejo de confecções. Para tanto, a elaboração do roteiro da entrevista
semiestruturada teve como base principal o questionário e perguntas abertas dos estudos
de Brito et al. (2009). Além disso, teve como premissa a fundamentação teórica, em
especial os estudos de Bloom e Reenen (2007, 2010), Brito e Sauan (2016) para práticas
de gestão e Camarotto (2009), Mattar (2011), Kotler (2012), Parente e Barki (2017),
Adolpho (2011) e Ramalho (2010) para práticas específicas do varejo e mídias sociais.
A partir disto, foi operacionalizado através de entrevista semiestruturada com
três sócios/proprietários de empresas de varejo de confecções localizadas em Porto Velho,
Rondônia, visando compreender como funcionam empresas varejistas em diferentes
cenários (Apêndice A).
Para entendimento amplo, foram intencionalmente definidas três empresas com
características distintas. A primeira, de médio porte, tem grande variedade de produtos
além de vestuário, como brinquedos, mobílias, entre outros. Apesar da estrutura da
empresa e tempo de experiência no mercado, a tomada de decisão é centralizada pela
proprietária e apresenta poucas práticas inovadoras.
A segunda também de porte médio, consiste em loja especializada em
confecções e calçados, com formato semelhante a redes de lojas de departamentos, a qual
apresenta práticas de gestão inovadoras, bem desenvolvidas e com estrutura hierárquica
definida.
A terceira consiste em uma microempresa de vestuário, com atendimento
personalizado e reconhecida como de alto padrão na cidade. É uma empresa que adota
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sistematicamente estratégias de marketing digital, principalmente através de parcerias
com influenciadores digitais.
As entrevistas nos estabelecimentos varejistas tiveram duração média de 90
(noventa) minutos. No decorrer da entrevista também foram realizadas perguntas abertas,
seguidas de questionamentos mais específicos, conforme o roteiro, e pedidos de
exemplos. Além da entrevista, realizaram-se observações e registros sobre os locais de
estudo.
Para o tratamento qualitativo das informações coletadas (primeira etapa), as
entrevistas foram gravadas e transcritas. As respostas foram devidamente organizadas em
textos para que as informações pudessem ser interpretadas e comparadas permitindo a
análise e identificação das práticas de gestão associadas ao problema de pesquisa, visando
também auxiliar na construção do instrumento de pesquisa. As características das
empresas entrevistadas estão demonstradas no Quadro 14.

Quadro 14 - Características das empresas entrevistadas.
Empresa
A

Porte
Empresa

Características
de

1. Atua há aproximadamente 10 anos no mercado, em vários segmentos

Pequeno Porte

além de confecções, como calçados, móveis/decorações e brinquedos.

(ROB

maior

2. Evidencia-se a cultura de empresa familiar, passada entre gerações.

que R$ 360

3. A tomada de decisão é totalmente centralizada no sócio/proprietário.

milhões

4. Apresenta práticas de gestão bem delimitadas, considerando a estrutura

e

menor

ou

hierárquica, com alto volume de funcionários.

igual a R$ 3,6

5. Apesar do porte e de estar atuando no mercado há tanto tempo,

milhões

constatou-se que a empresa não executa prática de treinamento e
desenvolvimento dos funcionários com regularidade.
6. Além disso, as práticas em mídias sociais são incipientes, com presença
frágil online. Apesar de reconhecer a importância da ferramenta, o
proprietário entrevistado não detém de conhecimento suficiente e planeja
futuramente investir na área, contudo, sem previsão.
7. Observou-se a necessidade de inovação e iniciativa na gestão visando
adequar-se ao novo formato de negócios.

B

Empresa

de

1. Atua há aproximadamente 27 anos no mercado. Representa uma rede

Pequeno Porte

de varejo em Porto Velho/RO, atuando ainda com confecções e calçados.

(ROB

2. A tomada de decisão/verificação de viabilidade dos negócios tem que

maior

que R$ 360

ser aprovada pela maioria dos sócios.

milhões

3. Apresenta práticas de gestão bem desenvolvidas e inovadoras, com

menor

e
ou

estrutura hierárquica definida.
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igual a R$ 3,6

4. O planejamento estratégico é elaborado com auxílio de empresa

milhões

especializada (consultoria).
5. A realização periódica de reuniões entre dirigentes, gerentes, incluindo
vendedores e demais funcionários, demonstram que os objetivos são claros
e oportunizam feedback entre a equipe. Os recursos humanos são
valorizados, capacitados, e há possibilidade de crescimento na empresa.
6. Além disso, adotam inovações tecnológicas nos processos.
7. Tem presença nas mídias sociais. As atividades são de competência do
setor de marketing. Atuam em parceria com influenciadores digitais.

C

Microempresa

1. Atua há 4 anos no mercado, exclusivamente com confecções.

(ROB menor

2. A tomada de decisão é centralizada e apesar do porte e de possuir

ou igual a R$

poucos funcionários, as rotinas são bem definidas. Os profissionais são

360 mil)

valorizados, participando ativamente em cursos.
3. Apesar de não possibilitar crescimento na carreira, trabalha com
benefícios financeiros como meta de vendas individuais e meta de vendas
da loja.
4. Constata-se ambiente organizacional positivo, com interação e
companheirismo entre os membros da equipe.
5. A loja representa uma das pioneiras na capital em investir em
marketing digital. Apesar de não possuir estratégia definida na área, obteve
sucesso por produzir conteúdo atrativo para o público.
6. Atua fortemente nas mídias sociais e realiza parcerias semanais com
influenciadores digitais, contudo não realiza o monitoramento necessário.
Os clientes são fidelizados e tornou-se referência de roupas “da moda” em
Porto Velho/RO.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Deste modo, a realização das entrevistas no primeiro estágio em conjunto com a
revisão da literatura, permitiu enxergar com maior profundidade o cenário do segmento
de confecções, possibilitando inferências e identificação de características e
comportamentos inerentes ao setor de forma fidedigna. Assim, trechos e análise das
entrevistas em profundidade foram incluídas no capítulo Resultados e Discussões.
Acrescentado a isso, foram realizadas consultas nas páginas das redes sociais das
empresas A, B e C buscando compará-las e compreender a utilização das mídias por parte
dos entrevistados, permitindo ampla visualização do fenômeno.
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3.2.2 Pré-teste

Na etapa seguinte, foram definidos os itens e os construtos para realização do préteste. A construção do instrumento de pesquisa teve como ponto de partida a estrutura
genérica de práticas de gestão proposta por Bloom e Reenen (2007, 2010) e Brito et al.
(2009) a partir da qual foram realizadas as modificações necessárias para o caso
específico do varejo de confecções, e identificadas as práticas demandadas no segmento
também com base nas entrevistas realizadas.
Assim, partindo do instrumento inicial de Brito et al. (2009), ajustado por Santos
(2017) e considerando os autores específicos de varejo, foram mantidos do instrumento
original de Brito et al. (2009), quatro campos: a) recursos humanos, b) estratégia, c)
marketing e d) finanças. Além desses, considerando a especificidade do segmento foi
acrescentado o constructo “operações/vendas” já englobando atividades de estoque.
As práticas de produção, inovação, monitoramento e sustentabilidade foram
incluídas no campo gestão de operações e vendas. A interação com stakeholders
(relacionamento com principais grupos de interesse) foi dividida, estando presente no
campo estratégico e de operações/vendas. Tais ajustes foram efetuados por serem
considerados adequados à estética do modelo, em face das informações obtidas na
literatura e visita empírica. Introduziram-se ainda questionamentos referentes a mídias
sociais, uma vez que o cenário online transformou o formato de comunicação entre
empresas e consumidores, exigindo atividades de gestão para a integração do marketing
digital (CHAFFEY; ELLIS-CHADWICK, 2012).
Após ajustes, visando a validação do instrumento de pesquisa, foi efetuado o préteste para validade de conteúdo do instrumento, bem como melhorar o desenho do
formulário final (CRESWELL, 2010), seguindo a instrução de Hair et al (2009) ao
afirmar que o pré-teste deve ser realizado quando os dados são obtidos de fontes variadas,
e que caso os itens não se comportem estatisticamente como o esperado, precisam ser
refinados ou eliminados, de modo que deve ser aplicado em amostra semelhante à
população que irá ser estudada.
O pré-teste foi realizado no município de Porto Velho, Rondônia, em trinta lojas
de confecções de portes variados, no período de três semanas. Utilizou-se o software
IBM-SPSS 24 para calcular os coeficientes de Alpha de Cronbach, visando verificar a
confiabilidade e a análise fatorial quanto à aderência dos itens às suas variáveis. Em
seguida, a partir dos dados obtidos, realizaram-se as adequações e ajustes necessários no
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instrumento de pesquisa, ensejando na retirada dos itens elencados no Quadro 15, de
modo que o questionário ficou estruturado conforme Quadro 16.

Quadro 15 – Ajuste do instrumento de pesquisa.
Prática de Gestão
Gestão Estratégica:

Itens Retirados
- A empresa coloca a inovação e tecnologia da
informação no planejamento estratégico.
- A empresa explora a tecnologia da informação
para melhorar o desenvolvimento dos processos.
- A empresa disponibiliza produtos conforme a
conveniência dos clientes.
- A empresa adota orçamento como controle
gerencial e dispõe de centro de custos.
- É um desafio manter a frequência de publicação.
- É um desafio monitorar as menções e
comentários sobre a empresa.
- A empresa utiliza ferramentas para realizar
análise de métricas e resultados, monitoramento e
otimizar o processo de produção e conteúdo para
as redes sociais (ex: Google analytics, Postgran,
Isntamizer, Mention e Outros).
- Para a empresa monitorar/acompanhar o alcance,
engajamento e crescimento dos canais é uma
atividade importante.
- A empresa determina horários para as postagens.
- A empresa preocupa-se com a qualidade do
conteúdo gerado.
- A adoção de estratégia de divulgação nas redes
sociais é eficiente para os negócios.
- Para a empresa é importante realizar parceria com
influenciadores digitais.
- Os resultados obtidos a partir de parcerias com
influenciadores digitais em relação ao volume de
vendas são satisfatórios.
- É possível fidelizar clientes através da interação
em mídias sociais.

Gestão de Operações/Vendas:

Gestão Financeira:

Mídias sociais:

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Quadro 16 - Estrutura do questionário.
Número

Prática

Perguntas

1

Recursos Humanos

4

2

Recursos Humanos

2

3

Recursos Humanos

2

4

Estratégia

7

5

Estratégia

3

6

Estratégia

1

Foco das perguntas
Atratividade das condições de trabalho, benefícios
e incentivos.
Recrutamento, seleção e capacitação para os
funcionários.
Avaliação de desempenho e retenção de
profissionais com ótimo desempenho.
Processo de planejamento estratégico, inovações e
análise do ambiente.
Conexão das metas entre os níveis da organização
e resultados.
Definição de metas de longo e curto prazo.
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Operações/Vendas

7

Operações/Vendas

8

Operações/Vendas

9
10
11
12
13

Operações/Vendas
Operações/Vendas

Marketing
Marketing

3
8
1
4

Introdução
de
inovações
na
estrutura
organizacional e na gestão.
Melhoria da qualidade das operações e
desempenho.
Iniciativas operacionais voltadas para a
sustentabilidade.
Planejamento de compras e desempenho de
vendas.

4

Gestão de estoque.

4

Propaganda, identificação do perfil do cliente e
Marketing sensorial.

3

Gerenciamento da relação com os clientes.

14

Financeiro

4

Utilização de técnicas de controle e análise
financeira

15

Mídias sociais

8

Práticas adotadas no marketing digital

Fonte: Elaborado pela autora (2019) adaptado de Brito et al (2009).

Deste modo, o questionário final foi dividido em duas partes. A primeira visando
investigar as práticas gerenciais no segmento varejista de confecções do estado de
Rondônia, delimitadas em cinco campos: recursos humanos, estratégia, operações e
vendas, marketing e financeiro. A segunda parte buscou verificar a presença das empresas
nas mídias sociais, a profissionalização do pessoal envolvido no marketing digital e
demais aspectos voltados para a utilização desta ferramenta.

3.2.3 Coleta de dados e amostra

Após o instrumento de pesquisa estar devidamente desenvolvido a segunda etapa
consistiu na aplicação de questionário estruturado junto aos respondentes (Apêndice C).
As perguntas na maior parte dos casos foram feitas pelo próprio entrevistador, permitindo
que o pesquisador avaliasse e pontuasse as respostas obtidas em uma escala de um (não
usa), dois (eventualmente usa) e três (usa plenamente) no que tange as práticas de gestão;
e um (discordo totalmente), dois (concordo parcialmente) e três (concordo totalmente)
referente a mídias sociais. No caso, a escala representa o nível das práticas adotadas,
tornando possível mensurar o desempenho da empresa no que se refere às práticas
gerenciais.
Deste modo, a pontuação das práticas de gestão no decorrer das entrevistas foi
determinada pelo pesquisador, a partir da interpretação das informações fornecidas pelos
respondentes. O questionário foi majoritariamente aplicado através de visita in loco. Por
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motivos de oportunidade as empresas sediadas no município de Vilhena responderam via
web.
A coleta de dados teve o apoio de estudantes de Administração, os quais
receberam treinamento adequado para realização da pesquisa. O contato com as empresas
ocorreu mediante carta de apresentação (Apêndice B) e amostra das perguntas,
assegurando aos participantes a confiabilidade do estudo. Além disso, o trabalho teve
apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho, a qual forneceu inclusive contato
de empresas sindicalizadas, indicando abertura e interesse nos resultados do presente
trabalho acadêmico.
A pesquisa compreendeu empresas do varejo de confecções de Rondônia a partir
de amostragem não probabilística por conveniência, com coleta de dados nos municípios
de Ariquemes, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena. A delimitação se justifica
uma vez que os municípios mencionados são os mais representativos no Produto Interno
Bruto do estado de Rondônia, segundo informações do IBGE e Gerência do
Observatório/SEPOG-RO (2014).
Um total de 111 (cento e onze) empresas compuseram a amostra da pesquisa,
sendo 45 (quarenta e cinco) respondentes de Porto Velho, 21 (vinte e um) de Ji-Paraná,
14 (catorze) de Ariquemes, 13 (treze) de Cacoal, 11 (onze) de Jaru e 7 (sete) de Vilhena
(Gráfico 1). As empresas selecionadas para compor os resultados da pesquisa estão
enquadradas como microempresas (ROB menor ou igual a R$ 360 mil) e empresas de
pequeno porte (ROB maior que R$ 360 milhões e menor ou igual a R$ 3,6 milhões)
Gráfico 1 – Localidade do estabelecimento.
45

21
14

13

11

7

Porto Velho

Ji-Paraná

Vilhena

Ariquemes

Cacoal

Jaru
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Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Adotou-se a amostragem não probabilística por conveniência devido a
disponibilidade dos estabelecimentos respondentes em participarem da pesquisa. Para
tanto, a coleta de dados priorizou regiões dos municípios estudados que continham maior
concentração de lojistas. A amostragem não probabilística é utilizada em situações em
que amostragem probabilística não se mostra viável para o estudo (BABBIE, 2013),
apresentando maior praticidade, apesar de não permitir extensão significativa do
problema pesquisado (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2012), possibilitando que
os respondentes sejam escolhidos conforme sua disponibilidade (CRESWELL, 2010).

3.3 Análise de dados e hipóteses

Após a tabulação e compilação dos dados, a análise preliminar dos dados
referentes a práticas de gestão e mídias sociais foi realizada através de estatística
descritiva. Atribuiu-se peso 1, 3 e 5 para as pontuações obtidas pelos respondentes,
mensuradas através de média ponderada, utilizada por considerar pesos diferentes aos
dados.
Na sequência, foi procedida a análise fatorial confirmatória por meio de técnica
de equações estruturais visando analisar o impacto das práticas de gestão entre elas, bem
como a importância das mídias sociais neste processo, através do software SmartPLS
(HAIR et al., 2009; RINGLE et al., 2014; FORNELL; LARCKER, 1981).
A modelagem de equações estruturais (SEM) permite ao pesquisador analisar as
relações de dependência entre as variáveis e construtos através de combinação de técnicas
multivariadas. O modelo estrutural estabelece a conexão das hipóteses previstas
demonstrando, geralmente, as relações múltiplas de dependência, podendo ser traçado
através de caminhos causais (HAIR et al., 2009).
Para tanto, no Quadro 17 foram definidas hipóteses da pesquisa, de acordo com a
coleta preliminar e referencial teórico consultado, considerando que as empresas devem
basear sua competitividade a partir dos recursos que possuem (BRITO et al., 2009), esses
categorizados por Barney (1991) como de capital físico, humano e organizacional, e
partindo do pressuposto que organizações com estratégia bem definida, capacitação de
funcionários, eficiência em suas operações, marketing (incluindo digital), relacionamento
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com o cliente e finanças, como fator propulsor na gestão e alocação dos recursos
(MATTAR, 2011; KOTLER, 2012; PARENTE; BARKI, 2017), têm mais chances de
serem bem sucedidas nos negócios. Ou seja, o investimento em práticas gerenciais está
vinculado ao desempenho das empresas (BLOOM; RENEEN, 2010; BRITO; SAUAN,
2016).
Quadro 17 – Hipóteses da pesquisa.

Gestão Estratégica:

Gestão de Operações e
Vendas

Hipótese 1 – Gestão estratégica tem relação causal sobre o marketing
(KOTLER, 2012; PARENTE; BARKI, 2017; SHAW, 2012).
Hipótese 2 - Gestão estratégica tem relação causal sobre as práticas em
mídias sociais (RAMALHO, 2010; GABRIEL, 2010; ADOLPHO, 2011;
BARGER, 2012)
Hipótese 3 - Gestão estratégica tem relação causal sobre a gestão de
recursos humanos (PATTERSON et al., 1997, PARENTE; BARKI, 2017).
Hipótese 4 - Gestão de Operações e Vendas tem relação causal sobre a
gestão financeira (PARENTE; BARKI, 2017; MATTAR, 2011).

Hipótese 5 – Marketing tem relação causal sobre a gestão de Operações e
Vendas (KOTLER, 2012; PARENTE; BARKI, 2017).
Hipótese 6 - Marketing tem relação causal sobre as práticas em mídias
Sociais (ADOLPHO, 2011; BARGER, 2012; GABRIEL, 2010; RYAN;
JONES, 2009; NAKAMURA, 2001; RAMALHO, 2010).
Fonte: Elaborado pela autora (2019).
Marketing

A validação do modelo e instrumento de pesquisa serão contemplados na seção
quatro do presente trabalho, no campo resultados e discussões.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo estão apresentadas a análise e discussão dos resultados, realizadas
em três momentos. Primeiro foram identificadas e descritas as práticas de gestão no setor
de varejo de confecções. O segundo momento consiste na análise descritiva das práticas
gerenciais em mídias sociais. Por fim, é demostrada a relação existente entre as práticas
gerenciais e mídias sociais, desenvolvida com base na modelagem de equações
estruturais.

4.1 Caracterização da amostra

A pesquisa contou com a participação de 111 (cento e onze) empresas, dos
municípios de Porto Velho (45), Ji-Paraná (21), Ariquemes (14), Cacoal (13), Jaru (11) e
Vilhena (7), conforme demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1– Localidade do estabelecimento.
Município
Porto Velho

Percentual
40,50%

Frequência
45

Ji-Paraná

18,90%

21

Vilhena

6,30%

7

Ariquemes

12,60%

14

Cacoal

11,70%

13

9,90%

11

Jaru
Total
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

111

Dentre a amostra, 80 respondentes ocupam o cargo de gerente ou vendedor na
empresa, registrando a maioria da amostra (72,10%); 22 são presidentes ou sócioproprietários (19,80%), 4 são administradores (3,60%) e 5 (4,50%) foram enquadrados
na opção “outra” (Tabela 2).
Tabela 2 – Função dos respondentes.
Função
Presidente/Sócio proprietário
Administrador
Gerente/Vendedor
Outra

Percentual

Frequência

19,80%

22

3,60%

4

72,10%

80

4,50%

5

72
Total
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

111

A maioria dos respondentes já atua há algum tempo no mercado e possuem
experiência no ramo. Cerca de metade das empresas participantes (59,46%) atuam no
mercado há seis anos ou mais, 10,81% operam entre quatro a cinco anos, 17,12% de dois
a três anos e 12,61% são iniciantes no mercado, fundadas em um período de até um ano.
Na Tabela 3 é representado o tempo de atuação das empresas no segmento de confecções.

Tabela 3 - Tempo de atuação das empresas no segmento de confecções.
Fundação da empresa

Percentual

Frequência

0-1 ano

12,61%

14

2-3 anos

17,12%

19

4-5 anos

10,81%

12

6 anos ou mais

59,46%

66

Total
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

111

No que tange ao porte da empresa, conforme classificação da Receita Federal,
74% dos respondentes se autodeclararam Microempresa, ou seja, apresentam receita
operacional bruta menor ou igual a R$ 360 mil reais e 26% são Empresas de Pequeno
Porte (ROB maior que R$ 360 milhões e menor ou igual a R$ 3,6 milhões), conforme a
Tabela 4.
Tabela 4 – Porte da Empresa segundo Classificação da Receita Federal.
Porte da empresa

Percentual

Microempresa (ROB menor ou igual a R$ 360 mil)
Empresa de Pequeno Porte (ROB maior que R$ 360 milhões e menor ou igual
a R$ 3,6 milhões)
Total
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Frequência

74%

82

26%

29
111

Em relação à quantidade média de empregados que trabalham nas empresas
(Tabela 5), verificou-se que 92,80% possuem até 19 empregados, e somente 7,20% das
empresas são compostas por equipe com mais de 20 funcionários. Nenhum dos
empreendimentos pesquisados atua com mais de cem funcionários.
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Tabela 5 – Quantidade Média de Empregados.
Quantidade Média de Empregados

Percentual

Até 19

Frequência

92,80%

103

De 20 a 99

7,20%

8

De 100 a 499

0,00%

0

Mais de 500

0,00%

0

Total
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

111

4.2 Práticas de gestão no setor de varejo de confecções

As práticas gerenciais foram divididas em a) gestão de recursos humanos, b)
estratégica, c) operações e vendas, e) marketing e f) financeiro. As práticas gerenciais
voltadas para a área de recursos humanos estão relacionadas conforme Quadro 18.

Quadro 18– Práticas de gestão de Recursos Humanos.
Prática de Gestão
1. A empresa realiza avaliação do desempenho dos funcionários.
2. A empresa utiliza sistema de recrutamento e seleção baseado nas competências requeridas para o
desempenho do cargo.
3. A empresa apresenta sistema de benefícios e incentivos aos funcionários (comissão sob venda, por
exemplo, e/ou gratificação)
4. A empresa tem programas de qualidade de vida no trabalho – ex: higiene e segurança do trabalho,
momentos de interação, ambiente saudável, etc.

Média
3,7
3,43
4,26
3,97

5. A empresa emprega programas de treinamento e desenvolvimento para seus funcionários.

3,29

6. A empresa possui um plano de cargos e carreiras dos funcionários (possibilidade de promoção).

2,87

7. A empresa dispõe de programas de ideias e sugestões para os funcionários.
8. A empresa busca manter os melhores talentos.

3,95
4,48

Média total
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

3,74

A prática de gestão de recursos humanos mais desenvolvida foi a importância de
manter os melhores talentos na organização, visto que os funcionários já estão adaptados,
conhecem os clientes e trazem retornos positivos à empresa, cujo conceito foi em média
4,48. Aponta-se na literatura o quão prejudicial é a rotatividade excessiva, pois envolve
os custos de selecionar e capacitar um novo profissional, a adaptação do mesmo, além de
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possivelmente sobrecarregar os demais (JUBILATO, 2008; KOTLER, 2012; PATIAS et
al., 2014).
No decorrer das entrevistas em profundidade, a empresa A ressaltou a baixa
rotatividade, visto que preserva colaboradores de confiança que atuam desde a criação da
loja. Já a empresa B mencionou que existe a valorização dos próprios talentos e salientou
a baixa rotatividade de funcionários nos cargos de confiança (administrativos), contudo,
há alta rotatividade nos cargos “mais baixos” (ex: balconista, vendedores e serviços
gerais).
Associado àquela prática de gestão, observou-se que os varejistas trabalham com
sistema de incentivo aos funcionários através de comissão sobre as vendas e gratificações
(média 4,26), uma prática comum dentro do segmento de varejo (BLOOM; RENNEN,
2007; KOTLER, 2012; PARENTE; BARKI, 2017). No geral, as empresas proporcionam
salário comercial fixo, acrescido de comissão de vendas, além de horas extras.
A empresa A destacou a importância de definir metas que sejam alcançáveis, pois
estipular metas inatingíveis desestimula o funcionário. As metas de vendas precisam estar
alinhadas ao momento em que o mercado está passando, no caso do varejo,
acompanhando a sazonalidade (MEADOWS, 2013; MESQUISTA; MARTINS, 2011).
Para a entrevistada da empresa C, também é relevante gerar uma “ação” para
alcançar as metas de vendas mensal da loja. Quando as metas propostas são atingidas, as
funcionárias recebem uma gratificação extra e isso as mantêm motivadas, de forma que
tal prática está associada, consequentemente, ao melhor desempenho nas vendas. Os
empreendimentos visitados que não adotam comissão de vendas ou demais benefícios
financeiros consistem em estabelecimentos pequenos, os quais apresentam baixo volume
de vendas e estrutura menos desenvolvida.
Para o entrevistado B os funcionários são bem tratados e destacou que, apesar de
atuarem há muito tempo no mercado, com volume expressivo de funcionários, nunca
sofreu questões judiciais trabalhistas sérias. Ressaltou a ética ao tratar os funcionários, e
que a maior parte do quadro é composta por mulheres, pois, de acordo com o mesmo, há
maior honestidade e fidelidade das funcionárias desse gênero. A empresa oferece ainda
café da manhã aos funcionários com ambiente equipado para interação e realização das
refeições, além de vale almoço.
A proprietária da empresa C também considera importante agradar suas
colaboradoras, com lanches, almoços e adotando práticas para mantê-las satisfeitas.
Segundo a mesma, se não houver um bom ambiente de trabalho o funcionário não irá
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proporcionar retorno. De modo geral, nos estabelecimentos visitados, observou-se a
predominância de mulheres na composição do quadro de funcionários do segmento de
confecções.
No que tange a práticas menos desenvolvidas em recursos humanos, as empresas
não possuem plano de cargos e carreiras, impossibilitando que o funcionário cresça
profissionalmente (média 2,87).
Sobre esse aspecto, a entrevistada da empresa A explicou:
Nosso organograma é meio enxuto, [...] as pessoas mostrando capacidade elas
sobem, mas, o cargo máximo da nossa empresa é a gerência. Não tem para onde
crescer. O que pode crescer é: pessoas que estão lá no atendimento e se mostrarem
capazes com conhecimento sobem para a parte administrativa. [...] Não é uma
empresa que eu posso fazer um organograma maior, criar funções, não tem como.

Como a maioria dos respondentes estão enquadrados como microempresas (ROB
menor ou igual a R$ 360 mil), observou-se que as lojas não têm estrutura para
proporcionar tal recurso, fazendo com que os profissionais não tenham perspectiva de
crescimento na carreira, de forma que sua remuneração é continuamente atrelada às metas
de venda (no caso de vendedores e gerente). De certa forma, verifica-se que embora haja
uma propensão de se desenvolver práticas de gestão para manutenção de funcionários,
esta prática deixa claro que, considerando as estruturas de muitos varejistas, impedem tal
desenvolvimento.
Outra prática que requer atenção especial, consiste no treinamento e
desenvolvimento dos funcionários, pois não é bem desenvolvida pelos respondentes
(média 3,29). Novamente, pode-se inferir que o porte da empresa afeta a capacidade de
investimento em determinadas áreas, conforme descrito por Bloom e Reneen (2010).
Com base na teoria e nas observações em campo, a capacitação dos funcionários no
segmento de confecção é necessária pois está associada ao desempenho do funcionário,
especialmente no que tange ao atendimento ao cliente.
Deste modo, a adoção de programa de treinamento e desenvolvimento resulta na
efetividade das práticas de gestão de recursos humanos, como observado nos
empreendimentos B e C. A empresa B, por exemplo, proporciona bolsa escola para
funcionários, pagando 50% do curso se o mesmo estiver voltado para contabilidade,
economia e administração, inclusive mencionou um ex Office boy que cursou
contabilidade e subiu de nível na empresa. Além disso, todos os departamentos passam
por treinamento, verifica-se o perfil do funcionário para o cargo ocupado e há recompensa
para aqueles que apresentam iniciativa. Já a empresa A, aponta a falta de treinamento e
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desenvolvimento de seus funcionários como lacuna, apesar do porte da empresa.
Contudo, a proprietária reconhece a importância na valorização do profissional como
capital da empresa.
No entanto, a média do construto não pode ser considerada alta (3,74), indicando
alerta aos varejistas do segmento na adoção de práticas envolvendo recursos humanos.
Como abordado pela entrevistada da loja C, observam-se empresas em que não há um
olhar para o funcionário como pessoa, “ser humano”, e que isso afeta a gestão como um
todo.
No que se refere à estratégia, a teoria referenda a eficiência na gestão estratégica
como fator de sucesso empresarial (BLOOM; REENEN, 2007; COSTA; QUEIROZ,
2009; MATTAR, 2011; PARENTE; BARKI, 2017). O varejista precisa estabelecer suas
metas e objetivos, ou seja, saber onde quer chegar e quais os caminhos, ferramentas e
práticas para adotar e atingir o resultado pretendido.
Na gestão estratégica, foram identificados aspectos como capacidade competitiva
da organização varejista, análise do ambiente em que está inserido, definição clara das
metas e objetivos, elaboração de planejamento estratégico, entre outros, conforme
demonstrado no Quadro 19.
Quadro 19 – Práticas de gestão estratégica.
Prática de Gestão
1. A empresa adota fatores estratégicos de competição - ex.: preços competitivos, alta
qualidade e variedade dos produtos, etc.

Média
4,46

2. A empresa realiza pesquisa de mercado - ex: perfil do cliente, concorrentes e fornecedores.
3. A gestão comunica sua estratégia (de vendas, de qualidade e de processos), objetivos e
compromisso com os funcionários.
4. A gestão incentiva melhoria contínua visando a excelência e a realização de "melhores
práticas” na organização.
5. A empresa utiliza a gestão do conhecimento - ex: reunião para troca de experiências entre a
equipe, sistema de informação gerencial, sindicato, Sebrae, software de apoio à gestão,
universidades, etc.
6. A empresa desenvolve e implementa suas estratégias de mercado e planos com base em
dados relativos a exigências de clientes e a capacidade da empresa em atendê-las.

3,77

7. A empresa realiza processo de planejamento estratégico.

3,85

8. A empresa define metas de curto, médio e longo prazo.
9. Os indicadores de desempenho utilizados demonstram diretamente se os objetivos de
negócio estão sendo atendidos.
10. A empresa se antecipa às mudanças e oferece meios para que o consumidor obtenha o
que deseja conforme seus anseios.

4,03

Média total
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

4,26
4,42

3,58
4,05

4,03
4,50
4,10

Nesse campo, sete itens obtiveram pontuação acima de 4, e sobressaem-se os
fatores voltados para a competição no mercado, com a adoção de preços competitivos,
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variedade do produto (média 4,46) e a capacidade da organização em se antecipar às
mudanças e atender aos anseios do consumidor (média 4,50).
Logo, a gestão estratégica demonstra foco no consumidor e competitividade no
quesito preço. Verificou-se no decorrer da pesquisa que as lojas de confecções em
Rondônia estão adotando estratégias - especialmente no que tange a preços mais
competitivos - motivadas pela alta concorrência, inclusive online, e crise econômica. Os
consumidores têm procurado peças mais baratas e uma tendência constatada no segmento
são lojas com preço fixo de vinte reais.
Alguns estabelecimentos pesquisados mencionaram ter alterado sua política de
preços em virtude de tais circustâncias, no entanto, a opção por preços baixos pode afetar
a qualidade do produto. As Figuras 9, 10, 11 e 12 retratam a tendência por
estabelecimentos com preços baixos e fixos. As lojas de “vinte reais” se tornaram uma
tendêndia do comércio em Porto Velho, principalmente na Avenida Sete de Setembro,
Avenida Jatuarana e Avenida José Amador dos Reis. Esse fenômeno também tem se
estendido no interior do estado.

Figura 9 - Estabelecimento com preço fixo.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Figura 10 - Estabelecimento com preço fixo.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Figura 11 - Estabelecimento com preço fixo.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Figura 12 - Estabelecimento com preço fixo.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

A crise econômica foi fortemente citada no decorrer das entrevistas realizadas nas
lojas A e B. Para ambos manterem-se no mercado foi necessário reduzir o quadro de
funcionários, reestruturar a organização e reduzir custos.
O entrevistado B denominou as práticas adotadas como “ gestão de sobrevivência
à crise”:
Antigamente a administração era composta por 70 funcionários, atualmente conta
com 52. O ambiente de trabalho proporciona um clima familiar, mas as cobranças
de trabalho e resultado, querendo ou não, aumentam com a crise.

O aumento da competição devido a chegada do Shopping na cidade também foi
mencionado por ambos, alterando o comportamento de compra do consumidor. A
empresa B, antes conhecida como a maior empresa de varejo em Porto Velho/RO, perdeu
espaço, passando a concorrer com as grandes marcas instaladas no Shopping.
A entrevistada da empresa A destacou a mudança em relação ao autoatendimento:
Quando nós fizemos o layout anos atrás a nossa intenção era fazer uma empresa
com autoatendimento. Não completamente, mas com percentual maior de
autoatendimento, só que há 20 anos essa ideia em Porto Velho não foi bem aceita,
porque o cliente chegava, queria a sua vendedora predileta, a vendedora já
conhecia a família, os gostos de quem estava comprando, os filhos já
acompanhavam, então nós sentimentos dificuldade de implantar o
autoatendimento. Nós acabamos mantendo o quadro de vendedoras até mesmo
para nosso benefício. Se deixasse sem vendedora a gente teria uma expectativa
diferente no check out, uma expectativa financeira diferente. Então procuramos
manter. Com a vinda do shopping, há dez anos, as lojas de departamento
acostumaram o consumidor daqui ao autoatendimento.

Diante de tais transformações no cenário, a empresa B constatou a viabilidade de
“fechar” pontos de vendas anteriores e substituí-los por um “novo conceito” de loja.
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Como investimento, abriram quatro unidades na capital, inclusive no Shopping Center,
caracterizando o autoatendimento, poucos funcionários, roupas com qualidade mediana,
preços baixos, “roupas da moda”, minimização de custos, e investimento em mídias
sociais. Com preços mais “atraentes” as vendas são realizadas apenas à vista ou
parcelamento no cartão (as demais lojas do grupo trabalham com sistema de crédito). Já
para a entrevistada C o enfrentamento à crise é visto como fator de aprendizado e
experiência na melhoria da gestão.
Outro viés a ser destacado consiste na competição do segmento de vestuário com
a China. Os produtos chineses são competitivos no que se refere a preço, devido ao baixo
custo de produção, logística e tecnologia da cadeia de suprimentos, mão-de-obra, e
condições tributárias mais favoráveis para produção em comparação à realidade
brasileira. Mesmo com as barreiras e custos de importação, os produtos ainda chegam ao
mercado com preço muito competitivo (RAMOS, 2008).
As mídias sociais também são um fator de influência no quesito preço, pois a
tendência é que cada vez mais os compradores tomem decisões com aparato da internet,
pesquisando preços e verificando tendências, visto que a todo momento o consumidor é
“bombardeado” com informações sobre bens e serviços (GREWAL; ROGGEVEEN;
NORDFÄLT, 2017).
Então, restou claro na pesquisa de campo o quanto o varejista precisa decidir para
manter a qualidade do produto e ao mesmo tempo ter que optar por diminuir a margem
de lucro, pois, além dos preços baixos, os clientes buscam variedade. Conforme literatura,
(IPAR;ALMEIDA, 2011; JOUNG, 2014 ), no varejo de confecções, precisa-se apresentar
constantemente novidades na loja, ou seja, peças que estão “em alta” na moda. A
variedade também está relacionada a atender ao consumidor apresentando estilos e
tamanhos diversificados para satisfazer suas necessidades.
Constata-se ainda que os varejistas buscam por melhoria em suas práticas de
gestão (média 4,42). Isso pode ser obtido a partir do feedback da equipe, dos clientes, na
avaliação dos resultados obtidos e na análise do ambiente. No entanto, essa prática
poderia ser melhor aproveitada se houvesse maior interação das empresas com as
entidades do setor, ou com incentivo e participação de pesquisas com universidades, por
exemplo. Essa prática oportuniza a identificação do cenário, soluções para problemas e
demais retornos necessários para a melhoria da gestão (média 3,58). Alguns
estabelecimentos indicaram manter relacionamento com sindicato do segmento,
Fecomércio (Federação do Comércio de Rondônia) e inclusive auxílio do SEBRAE
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(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Percebeu-se ainda o
interesse de algumas organizações na oportunização de troca de experiência e
conhecimento com pesquisas universitárias.
Um aspecto-chave ratificado na teoria (BLOOM; REENEN, 2007; COSTA;
QUEIROZ, 2009; MATTAR, 2011; PARENTE; BARKI, 2017) consiste na elaboração
de planejamento estratégico da organização, porém, nota-se que esse critério recebeu
pontuação mediana (3,85). O processo de planejamento estratégico é bem definido
quando envolve empresas de grande porte. Observou-se que parte das microempresas não
detém de conhecimento sobre o assunto. As metas e objetivos até são definidos, no
entanto, percebe-se que a gestão estratégica pode ser vista como algo abstrato pelos
varejistas, uma vez que estão mais preocupados com o dia a dia da empresa, e com as
atividades operacionais.
No entanto, de modo geral, as práticas voltadas para a gestão estratégica
apresentaram média total 4,10, indicando bom desenvolvimento na adoção de tais práticas
do segmento. Ademais, as atividades de operações e vendas, junto com o marketing,
podem ser considerados estratégicos para o varejo, pois correspondem aos processos
fundamentais para o funcionamento e desempenho da empresa.
No Quadro 20 estão elencadas as práticas de gestão envolvendo operações e
vendas no varejo de confecções em Rondônia.
Quadro 20 – Práticas de gestão de operações e vendas.
Prática de Gestão
Média
1. A empresa emprega controles para a especificação, inspeção e apreciação da qualidade das peças
adquiridas.
4,24
2. A empresa utiliza sistema/Software de gestão.

4,23

3. As reuniões são uma oportunidade de feedback construtivo.

4,10

4. A tomada de decisão é rápida e eficaz diante dos problemas que surgem.
5. A empresa trabalha a ecoeficiência (ex: redução de energia com iluminação de lâmpadas que
gastam menos energia que as lâmpadas convencionais , sacolas de material reciclado, realiza
reciclagem, entre outras).
6. A empresa implanta novas tecnologias (por exemplo identificação por radiofrequência) e/ou
explora a tecnologia da informação para melhorar o desenvolvimento dos processos.
7. A empresa realiza o planejamento das compras (visando diminuição das rupturas de estoque,
aumento do giro das mercadorias com compras no tempo adequado, fim da perda de estoque por
vencimento, e melhora no ciclo financeiro da empresa).

4,30

8. A empresa é capaz de prever demandas e atender conforme o ciclo da moda.

4,35

9. A empresa estabelece metas de desempenho/vendas.

4,33

4,08
3,09

4,55
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10. A empresa oferece condições de pagamento que facilitem a compra para os clientes-alvo.
11. O layout da empresa e exposição dos produtos visa construir a imagem da loja e conquistar as
preferências do público-alvo, além de estimular maior produtividade nas vendas.

4,59

12. A empresa adota uma boa relação de parceria com os seus fornecedores.
13. A empresa utiliza a qualidade do produto, o cumprimento de entrega e o preço como os principais
critérios de avaliação e seleção de fornecedores.

4,69

14. A empresa realiza o gerenciamento dos níveis de estoque.

4,42

15. A empresa proporciona bom índices de giro de estoque.

4,39

16. A empresa prevê riscos como manutenção dos estoques, obsolência dos produtos, entre outros.

3,83

Média total
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

4,55

4,55

4,27

Operações e vendas apresentam média acima de 4,0 em quatorze itens,
representando o bom desempenho das práticas nesse campo. A principal prática pontuada
refere-se à relação de parceria entre varejista e fornecedores (média 4,69) na qual é
estabelecida confiança sobre a qualidade do produto, logística, prazo de entrega, e os
preços praticados (média 4,55). A construção desse vínculo permite que o varejista
negocie preços, sinta segurança no momento da compra e saiba onde encontrar os
produtos que precisa. Para tanto, também é necessário que a empresa mantenha boa
reputação junto aos fornecedores e cumpra suas obrigações, como realizar o pagamento
dentro do prazo. Evidencia-se que a relação com fornecedores é relevante, tendo sido
apontado por Teece et al. (1997) como um dos fatores para alcançar vantagem
competitiva.
Por exemplo, o empreendedor da loja B afirmou que a empresa busca a melhor
negociação com fornecedores em relação a preços. Por se tratar de uma rede de lojas a
negociação é mais fácil, pois permite aquisição de um volume expressivo de peças,
obtendo desconto no valor total dos produtos.
Já a entrevistada da empresa C salienta a rapidez na logística para sempre
proporcionar novidades e peças “tendência da moda” na loja e divulgá-las às clientes. A
negociação com os fornecedores acontece preferencialmente através de contato por
telefone, pelo aplicativo WhatsApp, devido à facilidade. Segundo a mesma, essa
agilidade é vantajosa para a empresa, principalmente no ramo de confecções, e aponta
isso como um diferencial em relação à concorrência. No entanto, ressalta que alcançar
esse nível de parceria com fornecedores foi fruto de aprendizado, com erros e acertos.
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Além disso, é significativo que o varejista de confecções ofereça condições de
pagamento que facilitem a compra para os clientes-alvo (média 4,59). Observou-se nas
empresas a concessão de descontos em compras à vista e parcelamento no cartão de
crédito.
Uma diferença evidenciada entre o comércio da capital Porto Velho em relação
aos municípios do interior consiste em vendas em condicional. Tal prática tornou-se
recorrente por se tratar de pequenas cidades em que normalmente as pessoas se conhecem
e são estabelecidos relacionamentos de amizade. Assim, as mercadorias são enviadas para
o endereço do cliente e as peças são escolhidas em casa.
A preocupação com o layout da empresa, exposição dos produtos e o
planejamento das compras também são práticas influentes (média 4,55 para ambas). O
design interno da loja é destacado como fator para atrair o consumidor e facilitar o acesso
aos produtos (MATTAR, 2011; SUAREZ, 2012).
No entanto, apesar da média alta recebida pelo construto, observou-se que alguns
empreendimentos apresentam certa desorganização na disposição das peças na loja e até
mesmo araras sobrecarregadas. Além disso, alerta-se quanto ao investimento na
iluminação interna e climatização (ausente em alguns estabelecimentos) devido ao
investimento e custo para mantê-los.
No que tange às compras, os varejistas estão inclinados a evitar aquisições em
grande quantidade, ou seja, estão evitando trabalhar com estoque. No segmento de moda
as mudanças são constantes e a todo momento surgem tendências. A loja precisa estar
sempre abastecida com as novidades, contudo, sem estocar produtos que possivelmente
ficarão obsoletos em breve. Neste cenário, o planejamento de compras torna-se inevitável.
Para a empresa A atualmente não é mais necessário ter alto volume em estoque
como antes. A entrevistada da loja C, ao tratar sobre o assunto, confirma intensamente
que não trabalha com grandes estoques, pois tal prática é dispensável:
Roupa é um negócio que gira semanal. A moda, ela gira semanal. Aquele lojista
que ainda trabalha com compra para cada seis meses morreu. Acabou, não existe
mais. [....] Eu trabalho com poucas peças de um modelo, no máximo uma P, M e
G, para que o giro seja mais rápido e eu não tenha mercadoria aqui parada. Não
acumula.

Hoje, com a facilidade de acesso às notícias, principalmente através da internet,
os consumidores têm estado mais interessados e cada vez mais influenciados por
celebridades ou digital influencers sobre moda e aparência. Isso faz com que desejem
novidade e variedade e comprem com mais frequência (JOUNG, 2014). Logo, no varejo
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de confecções, o responsável pelas compras precisa estar antenado nesse cenário e
acompanhar constantemente as mudanças e tendências.
Assim, na maior parte dos casos, a gestão de compras associada à gestão de
estoque evita que sejam adquiridos produtos em excesso ou que a loja não seja abastecida
como deveria. Os respondentes também demonstram um bom índice de giro de estoque
(média 4,39), indicando que as peças não ficam “estagnadas” na loja por muito tempo e
o faturamento pode ser reinvestido na organização. Deste modo, o cálculo da margem de
risco de manutenção de estoque e obsolência do produto não se mostra uma prática central
(média 3,83).
Dentre as práticas abordadas a menos desenvolvida refere-se a adoção de
tecnologias na melhoria e desenvolvimento dos processos organizacionais, pontuada com
a menor média (3,09) pelos respondentes. Foram visitadas lojas nas quais o controle de
vendas e fluxo de caixa é realizado manualmente, indicando a deficiência em
investimentos na área. Por um lado, as pequenas e médias empresas possuem estrutura
organizacional que por vezes não comporta ou até mesmo não necessita de configurações
demasiadamente tecnológicas. Nestes casos a utilização de computadores, sistema e
câmeras de segurança são os aspectos mais comuns, por outro, o desenvolvimento de
softwares livres de grande usabilidade empresarial demonstra o quanto tais
empreendimentos deixam de adotar práticas de gestão que facilitariam suas atividades, e
capazes de melhorar significativamente seu desempenho.
Assim, as práticas de gestão referentes a operações e vendas no varejo de
confecções apresentam pontuação média total 4,27, indicando o bom desempenho das
atividades desenvolvidas, podendo associá-las à capacidade estratégica dos varejistas.
Referente ao marketing, questionou-se sobre os meios de relacionamento com o
cliente, se a empresa aposta no marketing sensorial, quanto à apresentação externa da
loja. As práticas de marketing estão identificadas no Quadro 21.
Quadro 21 – Práticas de gestão de marketing.
Prática de Gestão
Média
1. A empresa utiliza meios para se relacionar com o público, englobando propaganda, promoções de
vendas, publicidade, etc.
4,51
2. As atividades de marketing levam em consideração o perfil do consumidor que o empreendimento
atinge.
4,50
3. A loja utiliza recursos que influenciam a visão e os outros sentidos dos clientes (as cores, as formas,
o tamanho da área de venda, decoração, produtos, comunicação visual, sinalização, iluminação) além
de sons, e aromas.
4,33
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4. A fachada e vitrine (apresentação externa da loja) são bem desenvolvidas e atraem os clientes.

4,59

5. A empresa realiza pesquisas de satisfação do cliente.

3,27

6. A empresa adota medidas a partir das opiniões/reclamações recebidas.

4,51

7. A empresa adota um sistema de gerenciamento da relação com os clientes.

4,03

Média total
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

4,25

Constata-se o bom desenvolvimento das práticas voltadas para o marketing,
especialmente na realização de propagandas e promoções de vendas (média 4,51) e na
apresentação externa da loja (média 4,59). As publicidades através das mídias tradicionais
como televisão, rádio e panfletos são realizadas em sua maioria por empresas de grande
porte, considerando os altos custos. De modo geral, independente do porte da empresa,
tem-se utilizado preferencialmente as mídias sociais pelas facilidades e recursos
proporcionados, e principalmente pelo baixo custo (NAKAMURA, 2001; ADOLPHO,
2011; BARGER, 2012), o que foi explorado em tópico específico sobre mídias sociais.
As fachadas e vitrines, segundo os respondentes, são elaboradas para atrair o
consumidor (média 4,59). Algumas lojas chamam atenção pela estética, luzes e apostam
principalmente na escolha das roupas em exposição nos manequins, preocupando-se com
a combinação de cores, estampas e modelos (Figuras 13 e 14).
Figura 13 – Exposição de manequins.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Figura 14 - Exposição de manequins.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Em datas comemorativas, os lojistas buscam decorar a vitrine conforme a época.
Mas, no geral, os estabelecimentos procuram se destacar enfatizando os baixos preços das
peças com adesivos e faixas promocionais (Figuras 15, 16, 17, 18, 19 e 20).

Figura 15 - Vitrine Promocional.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Figura 16 - Vitrine Promocional.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Figura 17 - Vitrine Promocional.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Figura 18 - Vitrine Promocional.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Figura 19 - Vitrine Promocional.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Figura 20 - Vitrine Promocional.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Para a empresa A o varejista precisa atrair o consumidor visualmente para que
quando houver a experiência de compra o mesmo sinta-se “seduzido” e saia satisfeito da
loja. A entrevistada do empreendimento C informou que sua loja foi reformada e
projetada partindo dessa premissa. Comentou ainda que ela é a responsável por decorar a
vitrine em datas comemorativas. O entrevistado B informou que em algumas de suas lojas
foi investido em visual merchandising, apresentando um conceito mais moderno.
No que se refere ao relacionamento com o cliente, em média 4,51 dos
respondentes buscam medidas após reclamações ou sugestões do cliente. O feedback
recebido permite que o varejista reveja suas práticas e busque constantemente melhorias
para as rotinas administrativas. Este é um aspecto positivo para as organizações, pois
demonstra que atender as necessidades do consumidor é um fator preponderante.
A empresa A, por exemplo, devido a reclamações de clientes mencionou ter
liberado um caixa para atendimento preferencial, melhorado o sistema de embalagem
para presentes, além de adquirir mais equipamentos de ar condicionado para melhorar a
climatização da loja. A entrevistada destacou:
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O cliente quando nos procura para qualquer tipo de problema a gente nunca vira
as costas, [...] não, a gente escuta e procura dar a solução.

A entrevistada C mencionou que por mais que haja o esforço, nem sempre as
necessidades dos clientes serão totalmente atendidas:
Aqui é uma loja de variedades, de multimarcas. Então, eu tenho às vezes uma
rotatividade de clientes saindo da minha loja sem comprar por eu não ser uma loja
de departamento.

Porém, constatou-se que a realização de pesquisa de satisfação diretamente com
o cliente não é uma prática bem desenvolvida (média 3,27). Esta atividade é tratada na
teoria com relevância, pois a capacidade de proporcionar atendimento e suporte de
qualidade resulta na satisfação e fidelização do cliente, portanto, necessita ser mensurado
(KOTLER, 2012; CHOI, 2014).
Em alguns empreendimentos visitados, observou-se que esta atividade não é
considerada relevante. Para outros, há falta de conhecimento para realizá-la de forma
eficiente e, de modo geral, isso pode afetar o gerenciamento da relação com os clientes.
O cliente satisfeto gera valor para a organização. O atendimento, independente de ser bom
ou ruim, repercute através do marketing “boca a boca”. O consumidor através do feedback
é capaz de motivar adequações nas rotinas administrativas, e adoção de melhores práticas,
pois evidenciam situações que por vezes passam despercebidas pelo gestor no dia a dia
da empresa, e todo esse composto agrega valor.
Sobre o assunto, as entrevistadas das empresas A e C ressaltaram a importância
de proporcionar atendimento de qualidade, estando relacionado ao empenho dos
vendedores em sempre agradar o cliente. O atendimento se torna um diferencial no
mercado perante a concorrência. Além disso, é preciso compreender o cliente, pois cada
pessoa tem sua particularidade.
Ressalta-se também a relevância em agregar valor ao produto através do
atendimento ao consumidor, como no caso da empresa C, em que parte das vendedoras
exercem sua função como “consultoras de moda”, após participarem de cursos,
caracterizando um diferencial da empresa em relação às demais.
As informações obtidas através da interação com os consumidores precisam estar
acessíveis para todos da organização, permitindo personalizar o atendimento, formar
estratégias para retenção dos clientes e fornecer dados para auxiliar na tomada de decisão.
Assim, cada varejista adota uma estratégia para alavancar suas vendas, tendo como base
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o foco do seu negócio e a imagem que pretende passar ao consumidor. O construto gestão
de marketing apresentou pontuação média total 4,25.
As práticas adotadas na gestão financeira pelas empresas pesquisadas foram
elencadas no que tange a análise das demonstrações financeiras e controle do fluxo de
caixa, da análise do retorno do capital investido e análise da capacidade financeira antes
da realização de investimentos. O desenvolvimento destas quatro práticas estão
identificadas no Quadro 22.
Quadro 22 - Práticas de gestão financeira.
Prática de Gestão

Média

1. A empresa faz a análise das demonstrações financeiras.

4,08

2. A empresa faz o controle de fluxo de caixa por meio de sistema de informação integrado.
3. A empresa faz uma análise do retorno do capital investido, sobre os ativos e sobre o patrimônio
líquido.

4,32

4. A empresa verifica a capacidade financeira antes da aquisição de novos investimentos.

4,32

Média total
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

4,15
4,22

Observa-se que as empresas, em sua maioria, adotam controle de fluxo de caixa
(média 4,32), realizam análise das demonstrações financeiras (4,08) e verificam o retorno
financeiro sobre o capital investido (4,15).
Além disso, os respondentes também consideram importante verificar se a
empresa possui capital antes de realizar novos investimentos (média 4,32). Tais fatores
demonstram que os varejistas do segmento de confecções adotam o controle e a gestão
financeira como prática significativa, considerando que a partir do monitoramento da
saúde financeira da empresa, bem como a verificação de entradas e saídas de receita,
análise da lucratividade do negócio e do planejamento antes da realização de
investimentos, a empresa é capaz de tomar decisões com base em informações precisas.
Observou-se que a gestão financeira de pequenas empresas é realizada por
contadores terceirizados, já empresas maiores possuem seu próprio setor de
contabilidade. Através do controle financeiro, o gestor é capaz de conhecer a atual
situação financeira, abarcando a organização como um todo, ou seja, os custos
operacionais, receitas e previsão de lucro ou prejuízo. Logo, envolve práticas desde o
planejamento das compras, até os custos com marketing.
A empresa B, por exemplo, considerando o porte e o número de lojas, possui
setores estruturados como Financeiro, Contabilidade, Crédito/cobrança e Jurídico para
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apoiar nessa atividade, e os investimentos são realizados mediante análise de viabilidade
do negócio e aprovação majoritária dos sócios.
Segundo a entrevistada da empresa A, para o atual momento da economia é de
extrema necessidade verificar as condições financeiras da loja, pois investimentos
somente devem ser feitos em situações favoráveis. Destaca que o planejamento e a
situação financeira da empresa envolve desde a compra dos produtos até a
admissão/demissão de funcionários. Além disso, salientou o fato do comércio girar em
torno de datas comemorativas, incluindo o Black Friday.
Todos os meses do ano, se for analisar, a gente tem datas festivas que o comércio
se envolve. Janeiro está todo mundo liquidando, fevereiro é carnaval, março o
pessoal está querendo novidades de volta às aulas, abril tem páscoa, maio é mês
das mães, junho tem o dia dos namorados, julho são as férias, em agosto dia dos
pais, setembro tem a semana da pátria, outubro é o mês das crianças. Em novembro
tem o Black Friday e dezembro já é Natal de novo, então tudo é voltado para essas
situações: datas festivas e comemorativas.

A empresa C ressalta ainda o movimento em vésperas de feriado, eventos (como
shows) e que o comércio na capital Porto Velho é movido pelo funcionalismo público.
O peso da carga tributária foi um fator ressaltado pelos três entrevistados, assim como
por outros estabelecimentos no decorrer da pesquisa.
O construto apresentou média total 4,22, indicando, conforme literatura, que a
partir da gestão financeira os riscos no negócio são minimizados e a organização tem
maiores chances de alcançar sucesso no segmento em que atua para se manter estável no
mercado (BARADEL; MARTINS; OLIVEIRA, 2011; MATTAR, 2011; PARENTE;
BARKI, 2017).
Deste modo, as médias dos scores das práticas gerenciais do varejo de confecções
estão dispostas na Figura 21.
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Figura 21 - Média dos scores das práticas gerenciais.

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Estratégica

3,74

4,1

Gestão Financeira

Gestão de Marketing

Gestão de Operações e vendas

4,22

4,25

4,27

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Ao analisar o panorama das práticas gerenciais identificadas no varejo de
confeções em Rondônia, constata-se o bom desenvolvimento de práticas voltadas
principalmente para gestão de operações e vendas (4,27) e gestão de marketing (4,25),
corroborando as variáveis do composto varejista (PARENTE; BARKI, 2017) no que
tange ao mix de produtos, preço, promoção, apresentação, pessoal e ponto, no entanto,
demonstram em sua maioria estratégia reativa dos gestores em face às mudanças no
mercado, com relação especialmente aos produtos, preço e promoção.
A partir deste cenário, nota-se que as empresas conhecem a importância de estar
em contato com o consumidor através de propagandas e conteúdos que motivem a compra
e gerem necessidades, ressaltando os aspectos físicos e sensoriais da loja, transformando
o ambiente atrativo para o cliente. Além disso, as atividades operacionais quando bem
desenvolvidas tornam-se um diferencial competitivo, e permitem que as rotinas, o dia a
dia da empresa, sejam mais eficientes.
Ademais, constatou-se no segmento de confecções em Rondônia os seguintes
fatores para alcançar vantagem competitiva: a) definição de metas claras e repassadas
para a equipe; b) clima organizacional favorável; c) flexibilidade na gestão de recursos
humanos (comunicação direta, aberta e rápida); d) treinamento e desenvolvimento; e)
processos delimitados; f) ponto físico com localização estratégica (locais com fácil acesso
e estacionamento); g) loja climatizada e bem iluminada; h) preços “justos”; i) formas de
pagamento que facilitem a compra e ofereçam descontos interessantes; j) variedade de
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produtos; l) rapidez na logística; m) relacionamento e capacidade de negociação com
fornecedor; n) baixo índice de estoque; o) atendimento de qualidade; p) capacidade de
atender aos problemas e sugestões dos clientes.
Em contrapartida, a atividade relacionada à gestão de recursos humanos (3,74) foi
pontuada como menos desenvolvida. A amostra pesquisada aponta lacuna principalmente
na ausência de treinamento e desenvolvimento dos funcionários e não oportunizando
crescimento profissional aos mesmos, de forma que a falta de profissionais capacitados
podem afetar na eficiência do relacionamento com o cliente.
No mais, nos três empreendimentos em que houve profundidade nas entrevistas,
constatou-se que os proprietários atuam ativamente nas empresas, representando outro
fator para o sucesso organizacional e para a tomada de decisões rápidas e acertivas. Isso
também foi observado em grande parte dos demais estabelecimentos visitados.

4.3 Práticas de gestão em mídias sociais no setor de varejo de confecções

Embora as atividades de comunicação em ambientes virtuais sejam, a princípio,
atribuição do marketing das organizações, entende-se que a presença nas plataformas de
mídias sociais é tão relevante que, para fins deste trabalho, passou-se uma lupa para
compreender mais profundamente o fenômeno.
Assim, buscou-se verificar se as empresas pesquisadas estão presentes no
ambiente virtual, e identificar de que forma ocorre tais práticas junto ao público online.
Dada a amostra de 111 (cento e onze) empresas, todos os respondentes informaram que
estão atuando em mídias sociais, sendo que 18,02% afirmam que fazem uso da
ferramenta, contudo participam pouco por não ter conhecimento suficiente, equipe
especializada ou tempo para gerenciar o conteúdo; enquanto 81,98% das empresas
declaram estar presentes, pois esta ferramenta permite visibilidade, interação com
público, além de também ser utilizado pelas empresas concorrentes (Gráfico 2).
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Gráfico 2 - Utilização de Mídias sociais.

81,98%

18,02%
Está presente, mas participa pouco, pois não
tem conhecimento suficiente/equipe/tempo
para gerenciar

Está presente, pois permite visibilidade,
interação com o público e as empresas
concorrentes também utilizam

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Assim, constata-se que ao afirmarem a presença no ambiente virtual, os varejistas
reconhecem a importância dessa ferramenta no atual cenário competitivo. A atuação em
mídias sociais pelas empresas aponta uma propensão para uso desta ferramenta como
forma de marketing.
Quando questionados sobre o período em que a empresa utiliza as redes sociais,
24 respondentes informaram que estão presentes entre 0-1 ano; 36 empresas entre 2-3
anos; e 51 já atuam há mais de quatro anos (Tabela 6).
Tabela 6 - Tempo em que as empresas estão inseridas nas redes sociais.
Tempo em que está
inserida nas redes sociais

Percentual

Frequência

0-1 ano

21,50%

24

2-3 anos

32,71%

36

45,79%

51
111

4 ou mais
Total
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Apesar dos respondentes afirmarem estarem presentes nas mídias sociais, a
inserção nesse novo “universo” ainda é recente, visto que metade da amostra passaram a
fazer uso dessa ferramenta nos últimos três anos, e a outra metade utilizam as redes sociais
há mais de 4 anos.
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Sobre o avanço tecnológico, varejo multicanal e mídia sociais, a entrevistada da
empresa A declarou que atualmente o consumidor não precisa mais ir até um local físico
para adquirir aquilo que deseja, indicando ainda que a internet facilitou o mercado
informal. Além disso, destacou que o ecommerce e a atuação no ambiente online são
desafios atualmente enfrentados pelos varejistas que trabalham em um espaço físico.
Na empresa B o marketing era tradicionalmente realizado através de propaganda
em televisão e rádio, porém há dois anos tem sido investido em marketing digital
utilizando redes sociais como Facebook, Instagram e Whatsapp, e realizando parcerias
com influenciadores digitais. A expectativa da empresa é ingressar no ecommerce nos
próximos anos.
Já o sucesso da empresa C é reflexo das suas atividades realizadas nas redes
sociais. Conforme a entrevistada, hoje uma empresa que não for “vista online”, e não
atuar com marketing digital, “morre”:
O que fez o meu nome e crescimento foram as mídias, o marketing digital. Hoje
ninguém assiste mais televisão. O que todo mundo hoje faz em casa quando chega
do trabalho, no final do dia, na hora do almoço, em todos os lugares... o que as
pessoas fazem? Olham no celular. Todo mundo tem celular. Então, a gente alcança
as pessoas através das redes sociais, e de uma forma positiva eu consegui isso. [...]
Eu comecei nas redes sociais, e foi através da mídia, através do marketing digital,
que eu obtive o que eu tenho hoje, todo o crescimento.

Contudo, poucas empresas de fato estão atentas às mudanças do ambiente externo
e de como utilizar as possibilidades disponíveis a seu favor para ganhar competitividade
no mundo virtual.
Em relação as redes sociais, o WhatsApp é o meio de comunicação mais utilizado
pelas empresas, seguido do Facebook, e Instagram. No Gráfico 3 são demonstradas as
mídias sociais utilizadas.
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Gráfico 3 - Mídias sociais utilizadas.
4,64
3,95

3,84

1,13

Facebook

Instagram
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Youtube

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Os resultados da pesquisa apontam o Whatsapp como a mídia utilizada com mais
frequência pelos varejistas do segmento de confecções. Conforme explicitado nas
entrevistas, essa ferramenta compreende um aplicativo de uso prático, que permite
comunicação direta e informal com o cliente, negociação e demonstração dos produtos.
Além disso, possui a ferramenta denominada “linha de transmissão” na qual uma
mensagem pode ser encaminhada diretamente para todos os contatos selecionados.
Também foi citada a criação de grupos da loja, tornando-se um ambiente ainda mais
próximo do cliente, onde são encaminhadas fotos dos produtos, compartilhamento de
textos, avisos de novidades e promoções que são comumente realizados pelos próprios
vendedores para impulsionamento das vendas.
Segundo o entrevistado B, os resultados a partir da divulgação no Whatsapp têm
sido superiores em relação a qualquer tipo de mídia, afirmando que parte significativa das
vendas tem sido realizada através desse recurso. Nessa empresa o setor de marketing é o
responsável em preparar o conteúdo (imagens e vídeos para divulgação) e os encaminha
para o grupo de gerentes e vendedores no aplicativo. Em seguida, o material é repassado
para clientes e contatos próximos (Figura 22).
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Figura 22 - Divulgação no Whatsapp segundo entrevistado B.
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Fonte: Elaborado pela autora (2019).

O Facebook também centraliza um número expressivo de empresas participantes,
apesar do Instagram estar cada vez mais forte no ambiente virtual. A produção de
conteúdo para Facebook e Instagram requer capacidade de elaboração de fotos e textos
adequados. Dentre os conteúdos divulgados nas mídias sociais, as empresas utilizam
imagens, vídeos e transmissão ao vivo (“lives”) e o status do perfil. No entanto, apesar
do Facebook ser uma rede social utilizada há mais tempo, ao observar as páginas de
algumas empresas, constatou-se que atualmente o público tem migrado para o Instagram.
As Tabelas 7 e 8 foram elaboradas buscando comparar a utilização do Instagram
e Facebook para visualização do fenômeno, com base nos dados obtidos nas páginas das
redes sociais das empresas entrevistadas A, B e C. Destaca-se a diferença entre as
plataformas, pois o Facebook possui um campo para avaliação do estabelecimento por
parte do consumidor e o Instagram permite verificar a quantidade de publicações
(postagens).

Tabela 7 - Utilização do Instagram pelas empresas A, B e C.

Instagram

Quantidade de
seguidores

Quantidade de Publicações

Empresa A

1.747

484

Empresa B

10,4 mil

589

Empresa C

56,6 mil

3.252

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Tabela 8 - Utilização do Facebook pelas empresas A, B e C.
Facebook

Quantidade de
seguidores

Avaliação

Empresa A

5.735

4,4 (recomendado por 87
pessoas)

Empresa B

23.804

4,6 (recomendado por 139
pessoas)

Empresa C

19.772

4,8 (recomendado por 18
pessoas)

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Observa-se que de fato, conforme exposto pela entrevistada da loja A, a empresa
ainda não tem investido com eficiência no marketing digital. A página da loja no
Facebook foi criada em 2012, e também possui um website (desatualizado desde 2017).
A empresa apresenta nota 4,4, sendo recomendada por 87 pessoas.
O campo de avaliação permite que os clientes façam comentários, e verificou-se
na página tanto críticas e reclamações, como elogios:
“Gosto muito da loja pela diversidade, pela qualidade dos produtos, porém [...] as
vendedoras não são receptivas. [...] Eu compraria muito mais, mas sempre me
apressam para se verem livres dos clientes”.
“Ótima loja, pioneira no ramo”.
“Boa localização e produtos de qualidade e atendimento de excelência”.
“Atendimento péssimo”.
“Precisa de um site atualizado ou Instagram com novidades. As pessoas hoje em
dia gostam de tecnologia para escolher o que comprar”.

Já no Instagram, há pouca interação por parte do público, mas percebe-se que as
dúvidas dos clientes são sanadas, geralmente encaminhando-os para atendimento via
Whatsapp para repasse de informações sobre o produto.
A loja B também está presente no Facebook desde 2012 e recebeu pontuação 4,6,
sendo recomendada por 139 pessoas. A maioria dos comentários feitos pelos clientes são
positivos, principalmente em relação a atendimento, variedade e qualidade das peças e no
Instagram a loja busca responder aos clientes.
“Atendimento de qualidade, lindas roupas, tem muita opção”.
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“Loja muito bonita, ambiente agradável e com roupas de melhor preço e
qualidade”.
“Ótima forma de pagamento”.

Já a empresa C criou a página no Facebook em 2015, e o foco do marketing digital
atualmente tem sido no Instagram, possuindo cerca de 56,6 mil seguidores na página,
número altamente significativo.
“Preços ótimos, roupas da moda”.
“Preços super acessíveis e um atendimento maravilhoso (com direito a consultoria
em moda) [...]”.

Contudo, também se verificou críticas sobre o atendimento da loja. Ademais,
devido ao crescimento súbito nas redes sociais, a proprietária afirmou na entrevista a
dificuldade em conseguir atender a demanda do atendimento online destacando ainda a
urgência por parte do consumidor em ter suas dúvidas respondidas.
São muitas e às vezes as meninas quando tem um tempo ficam respondendo. Então
as clientes não entendem. Esse é o nosso grande problema hoje: responder as
clientes porque são muitas. [...] Perguntam e já querem que responda, e ficam
chateadas, né. E assim, lógico que as críticas são construtivas, mas, ou atende o
cliente na loja ou responde. E eu não vejo hoje a necessidade de contratar uma
pessoa só para responder.

Logo, percebe-se que o principal fator consiste no atendimento de qualidade ao
consumidor, tanto no espaço físico, como no ambiente online, o que demanda equipe
preparada, refletindo na experiência de compra. O cliente, cada um com sua
particularidade, está cada vez mais exigente e ao verificar a interação online das empresas,
a partir dos dados elencados, corrobora a força das redes sociais no marketing “boca a
boca” (RAMALHO, 2010), pois tem o poder de influenciar potenciais compradores, de
forma positiva ou negativa.
Além disso, denota ainda mais a necessidade de monitoramento das mídias sociais
por parte da empresa, não só no que tange a resultados de vendas, mas também em relação
à disseminação do conteúdo e interação com o público. Como observado, o consumidor
tem total liberdade para se expressar e a empresa precisa estar preparada para agir,
buscando a melhor forma para resolver os conflitos, assim como adequação de suas
práticas de gestão. Todo esse cenário demonstra que antes de uma empresa tomar decisão
de ingressar e investir no marketing digital, deve estar ciente também dos riscos que está
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submetida e como mitigá-los, indicando a necessidade de gestão de risco em mídias
sociais.
A utilização do Youtube como ferramenta publicitária é praticamente inexistente
pelos varejistas. Assim como as demais mídias citadas, não há custo para publicar vídeos
no Youtube, porém, há o gasto com equipamentos, filmagem, edição de vídeos e recursos
humanos, exigindo práticas mais complexas para a criação de conteúdo até a edição,
principalmente capacitação técnica para que esta plataforma seja implementada com
sucesso.
Os profissionais envolvidos na criação de conteúdo e monitoramento nas mídias
sociais em sua maioria ocupam funções como analista de marketing da empresa (em
empresas de grande porte), gerentes e/ou vendedores. Percebeu-se que na maior parte dos
casos quem realiza essas atividades são os próprios vendedores, buscando maximizar as
suas participações em vendas, e às vezes o próprio dono do empreendimento. Poucas
empresas atribuem esta atividade para analista especializado em mídias ou marketing
terceirizado. O grau de profissionalização do pessoal envolvido para atuar nas mídias
sociais também foi averiguado, conforme demonstrado na Tabela 9.

Tabela 9- Grau de profissionalização do pessoal envolvido para atuar em mídias
sociais.
Profissionalização do pessoal envolvido para atuar em mídias sociais
A empresa exige certificados/treinamentos.

Percentual

Frequência

6,54%

7

A empresa não exige, contudo considera investir em cursos e treinamentos.

46,73%

52

A empresa não considera necessário.

46,73%

52

Total
Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Somente 7 respondentes afirmaram exigir capacitação na área. Para 52
empreendimentos, apesar de não exigirem profissionalização, consideram investir
futuramente em cursos e treinamentos. Contudo, parcela significativa da amostra, 52
respondentes, não consideram necessário.
Deste modo, percebe-se que os profissionais do segmento de confecções em Rondônia
que atuam nas mídias sociais não apresentam a qualificação técnica adequada para
desempenhar suas ativividades no marketing digital, contrastando com a teoria, que qualifica
essa atividade a um novo perfil profissional. No entanto, é importante destacar que a
criatividade dos gestores e a forma como apresentam o conteúdo para o público são fatores a
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serem considerados, mesmo sem a devida profissionalização (RAMALHO, 2010; BARGER,
2012).
No decorrer da entrevista com a empresa A foi destacado que apesar da mesma não
atuar ativamente nas redes sociais, pretende investir futuramente, e reconhece que trabalhar
nessa área necessita estrutura organizacional. Citou ainda que o reflexo de um cliente
satisfeito, ou não, repercurte ainda mais nas mídias sociais, como mencionado anteriormente,
o que requer cuidado pelo gestor, devido ao amplo alcance:
Veja bem, eu até tenho um plano de ser mais vista. [...] O trabalho tem que ser bem
feito. Então quando eu for para esse caminho eu tenho que estar bem estruturada.

O entrevistado da empresa B alegou:
Um aspecto considerável é o baixo custo no uso das mídias sociais. Atualmente a
empresa possui uma pessoa para trabalhar especificamente nisso. As postagens
nas mídias têm sido diárias, e trabalhamos também com uma empresa
especializada para auxiliar nesse tipo de preparação de conteúdo. Um exemplo da
força das mídias sociais foi a realização de uma promoção na loja que foi
divulgada somente através das mídias online. A experiência apresentou resultado
superior, com investimento incomparável em relação às mídias tradicionais”.

Em seguida, tendo em vista o crescente uso das mídias sociais por parte das
empresas para alavancagem nos negócios, e como ferramenta quase obrigatória no mundo
dos negócios como adoção de estratégia de marketing, a pesquisa procurou verificar a
visão do varejista sobre as práticas em mídias sociais (Quadro 23).
Quadro 23 – Práticas em mídias sociais.
Prática em mídia social

Média

1. É um desafio a criação de conteúdos interessantes ao público.

3,68

2. É um desafio manter o público engajado e aumentar o alcance das publicações.

3,86

3. A empresa adota estratégia com um calendário definido de publicações.

2,91

4. A empresa tem dias definidos para os posts e número padrão de postagem para serem feitas.

2,71

5. A empresa realiza promoção e impulsionamento das postagens nas redes sociais.
6. O investimento em promoção e impulsionamento das postagens nas redes sociais apresenta
resultados satisfatórios, e permite aumentar a visibilidade da marca, bem como da venda dos
produtos.

3,81

3,88

7. A empresa constrói uma rede de contatos com os clientes para periodicamente nutri-los com
mensagens promocionais.

4,21

8. A empresa apresenta níveis satisfatórios de vendas a partir da interação nas mídias sociais.

4,53

Média total
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

3,70

De modo geral, as práticas desenvolvidas em mídias sociais pelas empresas
demonstram um desempenho limitado. Depreende-se que o principal problema consiste
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na falta de visão dos empresários em enxergar este recurso com maior profissionalismo,
haja vista não apenas os resultados dessas práticas, mas também o pouco esforço em
apresentar melhorias em suas plataformas digitais. Conforme aponta Barger (2012), as
empresas não devem utilizar as mídias sociais da mesma forma que os usuários “pessoas
físicas”.
Parte significativa das empresas não definem dias para postagens ou um padrão
de qualidade (média 2,71) e não adotam estratégia de publicação com um calendário
definido (média 2,91). Percebe-se que a produção e publicação do conteúdo são realizadas
de forma informal e aleatória. Para 3,68 das empresas, criar conteúdo que sejam
interessantes ao público é um desafio e 3,86 dos varejistas percebem a dificuldade em
manter o público engajado e aumentar o alcance de suas publicações. Esse cenário pode
ser resultado da falta de profissionais especializados na área.
O marketing digital não deve ser visto de forma simplista, e como qualquer outra
área de atuação, exige pessoal qualificado (RAMALHO, 2010; BARGER, 2012). A
dificuldade em planejar conteúdo é passível de ser mitigada a partir do momento em que
a empresa definir seu nicho de mercado e atuar estrategicamente com foco no
consumidor, conhecendo suas particularidades, dialogando e atendendo suas
necessidades.
Além disso, a elaboração de um plano estratégico em mídias é relevante por se
tratar do “ponto de partida” com a definição dos objetivos e metas. Ou seja, consiste em
determinar o que exatamente os varejistas buscam alcançar com a presença nas mídias
sociais, e em seguida estipular de que forma será realizada e quais serão as ferramentas
necessárias para atingir os resultados pretendidos.
Por outro lado, varejistas reconhecem que a interação nas mídias sociais influencia
satisfatoriamente nas vendas (média 4,53) e afirmam que é construída uma rede de
contatos com os clientes, especialmente através do WhatsApp com listas de transmissão
e mensagens em grupos da loja (média 4,21). Contudo, a afirmativa de influência das
mídias nas vendas corresponde a fatores abstratos, pois tais resultados não são
mensurados quantitativamente pela gestão, no que se refere ao retorno financeiro, em
detrimento dos custos operacionais.
Ou seja, o varejista não sabe exatamente o faturamento de venda decorrente da
divulgação online, em relação aos gastos que tem para mantê-la. Esta percepção é
parcialmente genérica, baseada nas métricas disponíveis pelos próprios aplicativos e
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também com a verificação da interação com os usuários nas mídias, comentários,
respostas, alcance e engajamento do conteúdo produzido e publicado online.
Isso também é percebido quando questionados sobre o retorno do investimento
em promoção e impulsionamento das postagens nas redes sociais como fator para
alcançar resultados satisfatórios, aumentar a visibilidade e venda dos produtos (média
3,88). Apesar de proporcionar campanhas de marketing mais baratas do que as mídias
tradicionais, a interação nas mídias sociais também demanda recursos, e precisa ter os
resultados mensurados.
Sobre o assunto, a entrevistada da empresa A destacou a dificuldade em monitorar
os resultados, através da divulgação nas mídias sociais:
Honestamente eu não sei mensurar, entendeu, não tem como mensurar o resultado,
[....] Eu não filtro o cliente que chega, questionando o que o trouxe até aqui. [...].
Eu não mensuro isso, pelo menos por enquanto.

Sobre o engajamento, número de seguidores nas redes sociais e criação de
conteúdo, a entrevistada da empresa C destacou a naturalidade ao interagir com o público
e de dividir seu dia a dia e rotinas da loja na internet:
Eu ganhei muito seguidores porque todo mundo que eu conhecia e que comprava
roupa comigo eu falava para postar e me marcar. [...] Eu fazia um ciclo com que
as pessoas começassem a lembrar de mim todo o tempo. Então eu sempre estava
ali postando não de forma enjoativa, mas de uma forma que lembrasse que eu
existia, que a loja existia, [...] Não fingia, mas eu fazia as coisas fluírem. Às vezes
falo errado nas redes sociais, mas as pessoas já acostumaram com meu jeito e elas
gostam, elas falam que eu não tenho que mudar porque foi isso, minha
simplicidade, o meu jeito que conquistou.

No mais, observa-se que os varejistas do segmento de confecções em Rondônia
estão presentes nas mídias sociais, demonstrando a relevância em atuar no ambiente
online, apesar de tardiamente. Contudo, a adoção de estratégia neste campo ainda é
incipiente, não se baseia em um plano definido, e isso dificulta que as empresas atuem de
forma mais eficiente.
Os empreendimentos que não estão inseridos neste meio, ou não sabem como
operacionalizá-lo efetivamente podem estar perdendo oportunidades junto ao
consumidor. Como observado nas entrevistas, em especial nas empresas B e C, é possível
verificar o diferencial dos varejistas que utilizam bem as estratégias em mídias sociais.
Apesar das mídias sociais estarem claramente em ascensão, destacarem-se por ser
um meio de comunicação barato, e proporcionarem oportunidade de crescimento para as
pequenas empresas, de certa forma as plataformas digitais tem sido apropriadas pelas
grandes empresas, uma vez que essas detêm mais recursos financeiros para investir nesse
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novo formato de mídia e possuem pessoal preparado para atuar no ramo, muito embora,
a criatividade e qualidade do conteúdo, tempo investido e transparência com o público
independem do porte da empresa (BARGER, 2012).
Inicialmente, a pesquisa também teve intenção de explorar a relação do mercado
com influenciadores digitais, partindo do pressuposto de que ter esse tipo de parceria afeta
satisfatoriamente o volume de vendas. Contudo, no pré-teste da pesquisa quantitativa,
julgou-se melhor a retirada do referido item. Sobre o assunto, constatou-se em lojas
específicas de certo padrão de qualidade a adoção intensiva de mídias sociais, em especial
com influenciadoras digitais, foi bastante notória, no entanto, a quantidade de empresas
representava mais o desvio do que a regra em uma visão mais quantitativa, como prática
de gestão em mídias sociais.
Interessante também verificar a espacialidade das estratégias de mídias sociais,
conforme localidade (rua e região). Por exemplo, lojas da capital Porto Velho localizadas
na Avenida Carlos Gomes e Calama, pequenas, mas que vendem roupas para nichos de
mercados de alto poder aquisitivo, adotam intensivamente influenciadoras digitais como
forma de marketing. Diferente de lojas localizadas nos principais comércios de rua
popular da capital, como Avenida Sete de Setembro ou Avenida Jatuarana.

4.3 Relacionamento e causalidade entre práticas de gestão e mídias sociais

Para a análise do impacto das práticas de gestão entre si e sobre mídias sociais,
utilizou-se, conforme descrição nos procedimentos metodológicos, a Modelagem de
Equações Estruturais (SEM). Foram ao todo definidas 06 (seis) hipóteses de causalidades.
No modelo foram excluídos os itens RHU 2, 4, 6 e 8, GES 2, 5, 6, 7, 8 e 10, GOV 1, 2, 3,
4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, MKT 3, 4 e 5, e MIS 1, 2, 5, 6 e 7 (Quadro 24), todos por
apresentarem cargas fatoriais abaixo de 0,700 (HAIR et al., 2009).
Quadro 24 - Exclusão de itens após testes.
Prática de Gestão de Recursos Humanos:
RHU2. A empresa utiliza sistema de recrutamento e seleção baseado nas competências
requeridas para o desempenho do cargo.
RHU4. A empresa tem programas de qualidade de vida no trabalho – ex: higiene e segurança
do trabalho, momentos de interação, ambiente saudável, etc.
RHU6. A empresa possui um plano de cargos e carreiras dos funcionários (possibilidade de
promoção).
RHU8. A empresa busca manter os melhores talentos.
Prática de Gestão Estratégica:
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GES2. A empresa realiza pesquisa de mercado - ex: perfil do cliente, concorrentes e
fornecedores.
GES5. A empresa utiliza a gestão do conhecimento - ex: reunião para troca de experiências
entre a equipe, sistema de informação gerencial, sindicato, Sebrae, software de apoio à gestão,
universidades, etc.
GES6. A empresa desenvolve e implementa suas estratégias de mercado e planos com base em
dados relativos a exigências de clientes e a capacidade da empresa em atendê-las.
GES7. A empresa realiza processo de planejamento estratégico.
GES8. A empresa define metas de curto, médio e longo prazo.
GES10. A empresa se antecipa às mudanças e oferece meios para que o consumidor obtenha
o que deseja conforme seus anseios.
Prática de Gestão de Operações e Vendas:
GOV1. A empresa emprega controles para a especificação, inspeção e apreciação da qualidade
das peças adquiridas.
GOV2. A empresa utiliza sistema/Software de gestão.
GOV3. As reuniões são uma oportunidade de feedback construtivo.
GOV4. A tomada de decisão é rápida e eficaz diante dos problemas que surgem.
GOV5. A empresa trabalha a ecoeficiência (ex: redução de energia com iluminação de
lâmpadas que gastam menos energia que as lâmpadas convencionais, sacolas de material
reciclado, realiza reciclagem, entre outras).
GOV6. A empresa implanta novas tecnologias (por exemplo identificação por radiofrequência)
e/ou explora a tecnologia da informação para melhorar o desenvolvimento dos processos.
GOV9. A empresa estabelece metas de desempenho/vendas.
GOV10. A empresa oferece condições de pagamento que facilitem a compra para os clientesalvo.
GOV11. O layout da empresa e exposição dos produtos visa construir a imagem da loja e
conquistar as preferências do público-alvo, além de estimular maior produtividade nas vendas.
GOV14. A empresa realiza o gerenciamento dos níveis de estoque.
GOV15. A empresa proporciona bom índices de giro de estoque.
GOV16. A empresa prevê riscos como manutenção dos estoques, obsolência dos produtos,
entre outros.
Prática de Gestão de Marketing:
MKT3. A loja utiliza recursos que influenciam a visão e os outros sentidos dos clientes (as
cores, as formas, o tamanho da área de venda, decoração, produtos, comunicação visual,
sinalização, iluminação) além de sons, e aromas.
MKT4. A fachada e vitrine (apresentação externa da loja) são bem desenvolvidas e atraem os
clientes.
MKT5. A empresa realiza pesquisas de satisfação do cliente.
Práticas em mídia social:
MIS1. É um desafio a criação de conteúdos interessantes ao público
MIS2. É um desafio manter o público engajado e aumentar o alcance das publicações
MIS5. A empresa realiza promoção e impulsionamento das postagens nas redes sociais.
MIS6. O investimento em promoção e impulsionamento das postagens nas redes sociais
apresenta resultados satisfatórios, e permite aumentar a visibilidade da marca, bem como da
venda dos produtos.
MIS7. A empresa constrói uma rede de contatos com os clientes para periodicamente nutri-los
com newsletters e mensagens promocionais.
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

O modelo estimado está disposto na Figura 23.
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Figura 23— Modelo de Equação Estrutural das práticas de gestão e mídias sociais

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Deste modo, foram mantidos os itens conforme especificado no Quadro 25.
Quadro 25 - Itens mantidos após testes.
Prática de Gestão de Recursos Humanos:
RHU1. A empresa realiza avaliação do desempenho dos funcionários.
RHU3. A empresa apresenta sistema de benefícios e incentivos aos funcionários (comissão sob
venda, por exemplo, e/ou gratificação).
RHU5. A empresa emprega programas de treinamento e desenvolvimento para seus
funcionários.
RHU7. A empresa dispõe de programas de ideias e sugestões para os funcionários.
Prática de Gestão Estratégica:
GES1. A empresa adota fatores estratégicos de competição - ex.: preços competitivos, alta
qualidade e variedade dos produtos, etc.
GES3. A gestão comunica sua estratégia (de vendas, de qualidade e de processos), objetivos e
compromisso com os funcionários.
GES4. A gestão incentiva melhoria contínua visando a excelência e a realização de "melhores
práticas” na organização.
GES9. Os indicadores de desempenho utilizados demonstram diretamente se os objetivos de
negócio estão sendo atendidos.
Prática de Gestão de Operações e Vendas:
GOV7. A empresa realiza o planejamento das compras (visando diminuição das rupturas de
estoque, aumento do giro das mercadorias com compras no tempo adequado, fim da perda de
estoque por vencimento, e melhora no ciclo financeiro da empresa).
GOV8. A empresa é capaz de prever demandas e atender conforme o ciclo da moda
GOV12. A empresa adota uma boa relação de parceria com os seus fornecedores.
GOV13. A empresa utiliza a qualidade do produto, o cumprimento de entrega e o preço como
os principais critérios de avaliação e seleção de fornecedores.
Prática de Gestão de Marketing:
MKT1. A empresa utiliza meios para se relacionar com o público, englobando propaganda,
promoções de vendas, publicidade, etc.
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MKT2. As atividades de marketing levam em consideração o perfil do consumidor que o
empreendimento atinge.
MKT6. A empresa adota medidas a partir das opiniões/reclamações recebidas.
MKT7. A empresa adota um sistema de gerenciamento da relação com os clientes.
Práticas em mídia social:
MIS3. A empresa adota estratégia com um calendário definido de publicações.
MIS4. A empresa tem dias definidos para os posts e número padrão de postagem para serem
feitas.
MIS8. A empresa apresenta níveis satisfatórios de vendas a partir da interação nas mídias
sociais.
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Para verificar a validade e a confiabilidade deste modelo, foram geradas: cargas
fatoriais dos itens, coeficientes Alpha de Cronbach, Variâncias Médias Extraídas,
Confiabilidade Composta e o R2 (Tabela 10). Os valores da qualidade de ajuste do
modelo estão demonstrados na Tabela 10.

Tabela 10 - Valores da qualidade de ajuste do modelo MEE.
Variável Latente
Gestão Financeira

Gestão Estratégica

Gestão de Operações e
Vendas

Mídias Sociais

Marketing

Recursos Humanos

Itens
GEF1
GEF2
GEF3
GEF4
GES1
GES3
GES4
GES9
GOV12
GOV13
GOV7
GOV8
MIS3
MIS4
MIS8
MKT1
MKT2
MKT6
MKT7
RHU1
RHU3
RHU5
RHU7

Cargas
0.741
0.801
0.764
0.767
0.774
0.820
0.843
0.724

VIF
1.613
1.645
1.506
1.389
1.776
2.000
2.446
1.283

α Cronbach AVE
CR
0.771 0.590 0.852

0.783
0.796
0.859
0.744
0.735
0.729
0.807
0.817
0.797
0.804
0.766
0.746
0.753
0.725
0.747

1.539
1.630
2.223
1.781
1.905
1.890
1.091
1.757
1.564
1.785
1.548
1.405
1.308
1.469
1.443

0.808 0.635 0.874

0.419

0.670 0.574 0.802

0.170

0.808 0.634 0.874

0.187

0.733 0.552 0.831

0.305

R2
0.465

0.801 0.627 0.870

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Os valores de qualidade de ajuste do modelo estrutural para as variáveis latentes
de modo geral demonstraram boa consistência. No coeficiente determinação de Pearson
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(R2) obteve-se valores 0,170 para mídias sociais explicado pelas variáveis marketing e
gestão estratégica; marketing (0,187) explicado pela variável estratégia; Operações e
vendas (0.419) explicado pela variável marketing; gestão financeira (0,465) explicado por
operações e vendas; e recursos humanos (0,305) explicado por gestão estratégica. Os
resultados apresentados são considerados um efeito grande, segundo Cohen (1988).
Para os parâmetros de confiabilidade obteve-se os valores Alfa de Cronbach acima
de 0,600, assim como a Confiabilidade de Construto (CR), auferiu valores maiores que
0,500, medidas limites aceitas conforme Hair et al. (2009). Para a validade convergente
foi calculada a média da variância extraída (AVE) confirmando-a, pois AVE >0,5 sugere
convergência adequada (HAIR et al., 2009).
Para estatística de colinearidade (VIF) todos os parâmetros ficaram dentro dos
aceitáveis, indicando que não há multicolinearidade, sendo significante quando estiver
inferior a 5 (HAIR et al., 2009). As cargas fatoriais dos itens demonstram boa aderência
por estarem acima de 0,700 (HAIR et al., 2009).
Em seguida, visando averiguar a validade discriminante deste modelo, analisouse os Valores das Cargas Cruzadas (Tabela 11), em que as cargas precisam ser maiores
nas variáveis latentes originais em relação as outras (RINGLE et al., 2014), situação
observada no presente estudo, indicando a validade discriminante deste modelo (CHIN,
1998).
Tabela 11 - Valores das Cargas Cruzadas (Discriminante).
Gestão de
Gestão
Gestão
Operações
Mídias
Estratégica Financeira e Vendas Marketing Sociais
GES1

Recursos
Humanos

0.774

0.322

0.367

0.251

0.121

0.434

GES3

0.820

0.340

0.451

0.350

0.091

0.436

GES4

0.843

0.400

0.458

0.346

0.181

0.391

GES9

0.724

0.504

0.515

0.397

0.232

0.472

GEF1

0.349

0.741

0.411

0.396

0.306

0.439

GEF2

0.375

0.801

0.554

0.434

0.384

0.424

GEF3

0.467

0.764

0.500

0.364

0.365

0.384

GEF4

0.364

0.767

0.597

0.553

0.282

0.374

GOV12

0.444

0.496

0.783

0.649

0.345

0.251

GOV13

0.434

0.537

0.796

0.540

0.276

0.377

GOV7

0.517

0.661

0.859

0.479

0.383

0.514

GOV8

0.431

0.463

0.744

0.358

0.349

0.453

MKT1

0.315

0.540

0.494

0.817

0.432

0.283

MKT2

0.428

0.544

0.571

0.797

0.298

0.343

MKT6

0.359

0.378

0.481

0.804

0.229

0.317

MKT7

0.264

0.351

0.507

0.766

0.343

0.367
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MIS3

0.087

0.372

0.219

0.222

0.735

0.309

MIS4

0.042

0.315

0.165

0.230

0.729

0.176

MIS8

0.254

0.323

0.467

0.412

0.807

0.180

RHU1

0.434

0.482

0.370

0.284

0.312

0.746

RHU3

0.487

0.306

0.376

0.241

0.132

0.753

RHU5

0.316

0.429

0.321

0.401

0.160

0.725

RHU7
0.363
0.355
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

0.394

0.337

0.218

0.747

Para a análise da validade discriminante pelo critério de Fornell e Larcker (1981),
foram comparadas as raízes quadradas dos valores Variâncias Médias Extraídas (AVE)
de cada construto, com as correlações de Pearson entre as variáveis latentes. As raízes
quadradas das Variâncias Médias Extraídas (AVE) apresentaram valores maiores do que
as correlações (Tabela 12), neste caso, foi confirmada a validade discriminante
(FORNELL; LARCKER, 1981).

Tabela 12 - Validade Discriminante (Critério de Fornell e Larcker).
Gestão de
Gestão
Gestão
Operações
Mídias Recursos
Estratégica Financeira e Vendas Marketing Sociais Humanos
0.792
0.505
0.768

Gestão Estratégica
Gestão Financeira
Gestão de Operações e
0.574
Vendas
0.432
Marketing
0.203
Mídias Sociais
0.552
Recursos Humanos
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

0.682

0.797

0.576
0.434
0.523

0.647
0.423
0.494

0.796
0.411
0.411

0.758
0.276

0.743

Visando verificar a validade preditiva calculou-se o indicador de Stone-Geisser
avaliando acurácia do modelo ajustado, onde o Q² deve ser maior que zero (HAIR et al.,
2009), situação verificada no modelo. Para ver o tamanho do efeito foi calculado o
indicador de Cohen, os resultados obtidos são considerados um efeito grande (HAIR et
al., 2009). A validade preditiva (Q²) e Tamanho do efeito (f2) estão demonstrados na
Tabela 13.

Tabela 13 - Validade Preditiva (Q2) ou indicador de Stone-Geisser, e Tamanho do
efeito (f2) ou Indicador de Cohen.
VL
Gestão Estratégica
Gestão Financeira

CV RED (Q²)

CV COM (f²)

0.249

0.363
0.317
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Gestão de Operações e Vendas
Marketing
Mídias Sociais
Recursos Humanos
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

0.228
0.099
0.070
0.143

0.390
0.382
0.183
0.272

A fim de testar as hipóteses, foi necessário avaliar as relações causais das variáveis
latentes das práticas de gestão e mídias sociais (Tabela 14). Os coeficientes de caminho
indicam o quanto um construto se relaciona com outro, podendo os valores variarem de 1,0 a +1,0. Quanto mais próximo a +1.0, mais forte é a relação positiva entre dois
constructos (HAIR et al., 2009).

Tabela 14 - Valores dos coeficientes de caminho (T) do modelo ajustado.
Hipóteses Relação
H1
H2
H3

Gestão Estratégica -> Marketing
Gestão Estratégica -> Mídias Sociais
Gestão Estratégica -> Recursos Humanos
Gestão de Operações e Vendas -> Gestão
H4
Financeira
H5
Marketing -> Gestão de Operações e Vendas
H6
Marketing -> Mídias Sociais
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Coeficientes
de
T-Valor P-Valor
Caminho
0.432
3.904
0.000
0.031
0.273
0.392
0.552
6900
0.000
0.682
0.647
0.398

10.513
7.725
4.369

0.000
0.000
0.000

Decisão
Aceita
Rejeitada
Aceita
Aceita
Aceita
Aceita

Conforme os resultados apresentados, verifica-se que as hipóteses 1, 3, 4, 5 e 6
foram aceitas pelo fato de seus coeficientes de caminho serem positivos e indicarem
significância (HAIR et al., 2009), sendo H1 e H3 para Gestão Estratégica, H4 para Gestão
de Operações e Vendas e H5 e H6 para Marketing.
Na Figura 24 é representado o modelo de equação estrutural das práticas de gestão
e mídias sociais contendo apenas os caminhos que foram aceitos empiricamente.
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Figura 24 - Modelo de Equação Estrutural das práticas de gestão e mídias sociais
(caminhos aceitos)

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

A gestão estratégica demostra relação direta significativa com Marketing e
Recursos Humanos. Quanto à hipótese de que gestão estratégica tem relação com recursos
humanos (H3), observa-se que essa é a variável com maior coeficiente de caminho (0,552)
no quesito estratégia. Isso significa o quão estratégico é a gestão de recursos humanos no
varejo (PATTERSON et al., 1997; PARENTE; BARKI, 2017), e que ativos
organizacionais intangíveis passam a se tornar questões estratégicas fundamentais
(TEECE et al., 1997). Isso também pode ser garantido a partir do momento em que a
empresa é capaz de comunicar suas estratégias (como de vendas e processos
organizacionais) deixando claro seus objetivos e compromissos perante os funcionários.
Todavia, nesse caso, o desempenho das práticas de gestão de recursos humanos
foi o pior entre os demais construtos. Como observado na Figura 24, gestão estratégica
também causa marketing (0,432) com coeficiente de caminho representativo.
Provavelmente, as decisões estratégicas dizem muito mais a respeito das decisões de
marketing do que RH, como já observado no decorrer do trabalho, considerando ainda
que gestão de marketing apresentou a segunda maior média de desempenho em relação
às demais práticas gerenciais.
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A hipótese de que gestão estratégica tem relação causal positiva sobre as mídias
sociais (H2) foi rejeitada provavelmente porque o planejamento no marketing digital é
incipiente no segmento varejista de confecções em Rondônia, apesar de ser apontado
claramente pela literatura como fator para o sucesso empresarial (RAMALHO, 2010;
GABRIEL, 2010; ADOLPHO, 2011; BARGER, 2012). Como constatado durante a
pesquisa, há varejistas que tem trabalhado intensamente nesse cenário enquanto outros,
apesar de estarem atuando na área, não desempenham de forma estratégica,
possivelmente influenciando no resultado.
A relação causal positiva entre gestão de operações e vendas perante a gestão
financeira (H4) foi aceita, apresentando o maior coeficiente de caminho do modelo
(0,682). Percebe-se que as atividades envolvendo operações e vendas afetam o financeiro
da empresa, uma vez que o processo de compras, capacidade de negociação com
fornecedores e desempenho das vendas refletem diretamente no faturamento, despesas e
no giro de estoque (PARENTE; BARKI, 2011; MATTAR, 2011), demonstrando que tais
atividades são significativas para ambas as práticas.
Foi identificado também que marketing causa gestão de operações e vendas (H5,
coeficiente 0,647) e Mídias Sociais (H6, coeficiente 0,398). Considerando que as
atividades de marketing contemplam o perfil do consumidor, essa relação influencia
como fonte de informações no planejamento das compras, permitindo que a loja atenda
as demandas do cliente conforme as tendências da moda. Infere-se ainda que a efetividade
nas ações de marketing está relacionada ao atendimento ao cliente e satisfação do
consumidor (KOTLER, 2012; PARENTE; BARKI, 2017).
Ademais, marketing causando mídias sociais (H6) reforça a presença dos
varejistas no ambiente virtual e das práticas desenvolvidas diante das mídias sociais. As
empresas conseguem se relacionar com o público alvo, realizar promoções e propagandas
e incentivar o engajamento e relacionamento com os clientes também na plataforma
online. Tais práticas, como observado pelos respondentes, ensejam no aumento de
vendas, ampliam a possibilidade de interagir com o público, captar clientes e até mesmo
fidelizá-los (ADOLPHO, 2011; BARGER, 2012; GABRIEL, 2010; RYAN; JONES,
2009; NAKAMURA, 2001; RAMALHO, 2010).
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5. CONCLUSÕES

Este estudo surgiu do questionamento sobre as práticas de gestão do setor de
varejo de confecções em Rondônia mediante a competição em mídias sociais. A priori, a
pesquisa buscou preencher lacunas sobre estudos voltados para prática de gestão no
segmento, assim como abordar a temática emergente referente à mídia social,
considerando o cenário vivenciado com a interação digital.
A pesquisa se propôs a descrever o gerenciamento no segmento varejista de
confecções no estado de Rondônia e obteve a participação de 111 (cento e onze)
empresas. A partir da amostra, foi possível identificar as práticas de gestão que têm sido
desenvolvidas com maior êxito e a relação das empresas com as mídias sociais. O estudo
também permitiu a triangulação dos dados, com base nos dados obtidos através das
entrevistas em profundidade com três varejistas do segmento em Porto Velho.
Ao identificar as práticas gerenciais, os resultados mostram que as empresas
apresentaram ênfase em operações e vendas, marketing, financeiro, e estratégia,
respectivamente, assim como apontou o campo que precisa ser tratado com mais atenção
pelo varejista local, como é o caso da gestão de recursos humanos.
Foram observadas as adequações que os lojistas precisaram adotar para
manterem-se no mercado, face às mudanças vivenciadas a partir da crise econômica,
devido à concorrência com preços mais competitivos. Outro fator é o crescimento do
ecommerce, assim como a facilidade de acesso às informações que o consumidor tem
através da internet.
Em virtude disso, destacam-se as alterações nas práticas de gestão de estoque e
planejamento de compras, considerando a necessidade de manter peças atualizadas na
loja, para atender as demandas dos clientes conforme a moda e, por isso, a estocagem de
produtos não tem sido mais uma prática recorrente no segmento. Também se percebe
ênfase no marketing para atrair clientes, especialmente através de promoções.
Fundamentado na teoria sobre práticas de gestão quanto à diferença no nível das
práticas gerenciais entre empresas de acordo com o porte, abordada por Bloom e Reenem
(2010), observou-se durante a pesquisa que apesar do porte da empresa possivelmente
influenciar nas práticas gerenciais (capacidade de investimento, tecnologia e recursos
humanos), isso pode ser relativo, pois são fatores que também dependem de visão
estratégica do gestor na tomada de decisão.
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Isso foi fortemente observado nas entrevistas em profundidade, principalmente
nos empreendimentos A e B, pois a necessidade de reestruturação organizacional perante
as mudanças foi imprescindível para a sobrevivência das empresas, contudo, o varejista
B detém maior capacidade nas operações, monitoramento e articulação estratégica em
relação a empresa A. Também permitiu inferir que a heterogeneidade no nível das práticas
pode colidir com barreiras, tais como condições históricas, ambiguidade causal e
complexidade social abordadas por Barney (1991), Bloom e Rennen (2010) e Brito e
Sauan (2016).
Ademais, o segmento de confecções no estado de Rondônia demonstrou certa
fragilidade, principalmente por parte das microempresas, em desenvolver práticas de
gestão estratégica, adoção de tecnologias e investimento em Recursos Humanos. Sendo
o fator RH ligado ao valor agregado ao serviço, orienta-se que os varejistas estejam
abertos a redefinir suas prioridades e busquem meios para aplicar esforços visando
melhorias nessa área.
A partir do modelo estrutural, pôde-se constatar que a gestão estratégica, tal como
observado na teoria, mostrou-se a variável mais significativa, estabelecendo relação com
marketing e recursos humanos. Em especial, a gestão estratégica apresentou o maior
índice de relação causal com recursos humanos, reiterando a relevância da gestão de
recursos humanos no planejamento estratégico, pois a eficiência na execução das
atividades e rotinas dependem de equipe motivada e habilitada para desempenhar suas
funções, sendo necessário que tais práticas sejam aperfeiçoadas pelo varejista.
Ao aplicar a perspectiva de práticas de gestão como capacidades, e que
capacidades dinâmicas emergem do aprendizado organizacional e de modificações nas
rotinas e adoção de melhores práticas, constata-se que a prática gerencial é uma constante
aprendizagem. Restou demonstrado na amostra pesquisada, que os varejistas do estado
de Rondônia estão buscando se adaptar ao novo formato de competição em mídias sociais,
considerando o risco de perderem oportunidade e espaço no mercado devido ao aumento
da concorrência e a influência da mídia digital no relacionamento com o consumidor, na
captação de potenciais clientes e divulgação dos produtos.
Nesse âmbito, as mídias sociais de fato se mostram um “showroom 24 horas por
dia” e as postagens são elaboradas com o intuito de estimular necessidades. No entanto,
tais práticas requerem planejamento e recursos humanos capacitados, o que não foi
evidenciado na amostra pesquisada, apesar das empresas se mostrarem presentes e
conscientes da importância do marketing digital. Para as empresas que atuam ativamente
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nas redes, são criados vínculos com seu público alvo e é perceptível que a interação
adequada e personalizada diante de um potencial cliente é extremamente importante, pois
o atendimento online quando realizado com a mesma qualidade que o presencial pode
atrair consumidores até a loja.
Deste modo, uma vez que o primeiro “passo” já foi dado pelos empreendedores
do segmento de confecções em Rondônia ao reconhecerem a importância de atuar nas
mídias sociais, a segunda etapa é perceber que este processo precisa ser profissionalizado,
visando desenvolver práticas eficientes em estratégia, marketing e recursos humanos.
As mídias sociais funcionam como um instrumento para a construção de um bom
relacionamento com o cliente e público-alvo, contudo, não adianta ter um marketing
digital bem desenvolvido se nas demais áreas a empresa não adota boas práticas
gerenciais. A execução estratégica depende do desempenho e conexão entre todos os
setores da organização.
Conclui-se que a adoção de práticas de marketing digital envolvem recursos e
demanda gestão adequada, como recursos humanos, devido à interação direta com o
consumidor, que precisam ser capacitados e avaliados pela organização; gestão
estratégica, com a elaboração do planejamento das ações a serem desempenhadas;
operações e vendas, pois pode afetar os setores de compra e logística; marketing,
conhecendo o perfil do cliente e adotando conteúdo e publicidade direcionada ao público
alvo; financeiro, com o aumento do volume de vendas e custos dessa atividade e
relacionamento com o consumidor, com o contato direto entre loja e cliente e atendimento
personalizado.
Pode-se afirmar que as empresas varejistas de confecções do estado de Rondônia
estão buscando se adaptar ao novo formato de competição, que apesar de tardiamente e
sem um plano estratégico delimitado, fazem uso das mídias sociais como ferramenta para
alcançar e fidelizar clientes, aumentar a notoriedade da empresa, e como consequência,
melhorar seu desempenho. Além disso, as empresas apresentam práticas gerenciais bem
desenvolvidas, de modo geral.
Assim, a pesquisa foi esclarecedora ao mostrar que as práticas gerenciais
identificadas estão em consonância com a literatura sobre o tema, e podem estar
relacionadas ao aprendizado e capacidades como fator para melhorar o desempenho
organizacional. Além disso, demonstra a importância do alinhamento estratégico, na
gestão de recursos humanos, operações, marketing (incluindo o digital), financeiro e
relacionamento com o cliente como diferencial competitivo.
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Acredita-se ainda que as mídias sociais podem se relacionar com o aprendizado
nas organizações, adoção de rotinas mais eficazes e melhoria nas práticas gerenciais,
apesar de não ter sido efetivamente mensurado nesta pesquisa, de modo que a capacidade
de adaptação frente às mudanças passa a ser o cerne para o sucesso do varejista.
Diante do cenário levantado, a pesquisa apresenta algumas limitações,
considerando o volume da amostra, por ser não probabilística por conveniência e
realizada conforme a disponibilidade dos respondentes, apenas permite generalização
parcial sobre o segmento estudado. A pesquisadora enfrentou dificuldade em adentrar em
alguns estabelecimentos devido à falta de interesse por parte do proprietário e, em alguns
casos, à falta de conhecimento dos respondentes, vendedores e gerentes, por exemplo,
para a aplicação do questionário. Cita-se também a dificuldade por parte da pesquisadora
diante da distância geográfica, de modo que a coleta de dados no município de
Vilhena/RO não foi realizada in loco, representando poucos respondentes.
Para pesquisas futuras, sugerem-se estudos aprofundados sobre: a) a influência
das parcerias com digital influencers no segmento de confecções; b) impacto da
profissionalização de recursos humanos no marketing digital; c) mensuração do
marketing digital em face aos resultados apresentados pelas empresas; d) relacionamento
e engajamento dos varejistas com o público no ambiente virtual sobre a perspectiva do
consumidor; e) vendas online através do Instagram e Facebook, uma tendência que foi
verificada nos aplicativos; f) influência das mídias sociais no comércio atacadista; g)
pesquisas que envolvam a mensuração das práticas gerenciais envolvendo o desempenho
financeiro no segmento; e h) pesquisas referentes a influência da localização geográfica,
padrão de qualidade dos produtos e práticas de gestão adotadas; i) mensuração de
aprendizado nas organizações em face das práticas em mídias sociais.
Por fim, esta pesquisa proporciona aos gestores um panorama abrangente da
atuação das empresas do segmento de varejo de confecções em Rondônia diante da
competição em mídias sociais, possibilitando que os mesmos se atentem aos aspectos que
podem ser melhorados, como observado no decorrer do estudo, sobre a gestão de recursos
humanos, relacionamento com clientes e adoção de estratégia e capacitação profissional
relacionada às mídias sociais. Espera-se que o produto final seja capaz de auxiliar gestores
e demais interessados na tomada de decisões estratégicas e adoção de melhores práticas
dentro de suas organizações para, assim, gerar valor, bem como provocar reflexão sobre
as práticas de gestão aplicadas nas organizações.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA DA FASE EXPLORATÓRIA

Dados Gerais:
Nome da Empresa:
Telefone: ( )
Cidade:
UF:
Nome do Entrevistado:
Cargo do Entrevistado:
Tempo de atuação da empresa no segmento:
Data de fundação da empresa:
Número de funcionários na Empresa:

Data da entrevista:

1. Conte um pouco sobre sua história, como a empresa iniciou as atividades e como
chegou até aqui.
2. Analise a evolução do cenário onde a sua empresa está atualmente, em especial o de
vestuário.
3. Como você acredita que as mídias sociais estão impactando seus negócios? Quais as
decisões tomadas em relação a este fenômeno?
4. Como funciona a logística da empresa? Tipos de processos. Exemplos.
5. Como gerenciam os níveis de estoque?
6. Como procedem para melhorar o próprio processo produtivo? (Tecnologia, pessoal,
treinamento)?
7. Como os problemas normalmente aparecem e são resolvidos?
8. Explique o processo para solução de um problema recente? Funcionários apresentam
sugestões?
9. A organização tem investido em novas tecnologias, voltadas para a melhoria de
processos operacionais ou serviços? Consegue descrever a introdução de inovação no
serviço prestado ou no processo interno?
10. Como é avaliado o desempenho de vendas? Que tipo de indicador de desempenho é
utilizado para acompanhar o desempenho?
11. Que tipos de metas são estabelecidas? Qual é o principal objetivo de suas metas e
como são detalhadas a todos? Qual escala de tempo é utilizada para suas metas?
12. É possível progredir na carreira quando o funcionário for realmente bom? Exemplos?
13. Como você identificaria e desenvolveria (treinaria) aqueles que tem a melhor
performance?
14. Na sua opinião, como a empresa é vista no mercado de trabalho? Como classifica os
benefícios oferecidos por sua empresa com relação aos principais competidores?
15. Se um de seus profissionais com ótimo desempenho quisesse sair da empresa que
medidas a empresa tomaria? Exemplos?
16. A organização tem procurado inovar em termos de organização e gestão? Você
poderia descrever um caso recente (nos últimos três anos) de introdução de inovação em
termos de organização? (Mudança na estrut. org., gestão por processos etc.)
17. Como são identificados os nichos de mercado ou grupos de clientes, e suas
necessidades? Como tais necessidades são atendidas?
18. Como eventuais sugestões e reclamações de clientes são tratadas?
19. Quais são os principais grupos de interesse com os quais a organização interage?
(Sindicatos, governo, acionistas etc.) Como ocorrem tais relações? Existem responsáveis
diretos por estas relações?
20. A empresa possui um processo de planejamento estratégico? Como funciona?
(Processo, fases).
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21. Há plano de remuneração variável na empresa? A que tipos de metas ele está
atrelado?
22. Como é feito o controle financeiro?
23. O que é considerado na análise de novos investimentos sob o ponto de vista
financeiro (ex.: compra nova máquina)?
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APÊNDICE B – CARTA DE APRESENTAÇÃO
CARTA DE APRESENTAÇÃO
Porto Velho, 22 de março de 2019.
Prezado Senhor (a),
O Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração da Universidade
Federal de Rondônia (PPGMAD/UNIR), vem por meio deste solicitar apoio e autorização
da empresa para a realização da pesquisa “MÍDIAS SOCIAIS E AS PRÁTICAS DE
GESTÃO EM EMPRESAS DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES
EM RONDÔNIA”. Esta pesquisa é fruto do trabalho conjunto entre a Escola de
Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV) e Universidade
Federal de Rondônia (PPGMAD/UNIR) através do Programa de Capacitação Docente
financiado pela Coordenação de Apoio ao Pessoal de Ensino Superior
(PROCAD/CAPES).
A importância desta pesquisa é fornecer um panorama abrangente da forma de
atuação das empresas do segmento de varejo de confecções em Rondônia em face a
competição em mídias sociais. Espera-se que, ao final da pesquisa, o produto final seja
capaz de auxiliar gestores e demais interessados quanto à tomada de decisão estratégica
e adoção de melhores práticas dentro de suas organizações e, assim, gerar valor. Os
resultados também podem possibilitar oportunidade de reflexão sobre as práticas de
gestão aplicadas no seu trabalho com confidencialidade garantida.
Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa que envolve aplicação de
questionário com perguntas envolvendo questões sobre práticas de gestão e mídias sociais
sem qualquer discussão de dados financeiros da sua empresa. Todas as respostas dadas
são totalmente confidenciais e estamos à sua disposição caso queira tirar dúvidas sobre a
pesquisa.
Dados da pesquisa e dos pesquisadores:
Orientador: Prof. Dr. Carlos André da Silva Muller
Pesquisador (a): Suzana Maria Carvalho
Título da pesquisa: MÍDIAS SOCIAIS E AS PRÁTICAS DE GESTÃO
EM EMPRESAS DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES
EM RONDÔNIA
Linha de Pesquisa: Estratégia, Tecnologia e Inovação.
Na expectativa de contar com vossa colaboração, agradecemos à disposição.
Atenciosamente.
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO
FORMULÁRIO QUESTIONÁRIO
Este questionário visa investigar sobre Práticas Gerencias em Empresas de varejo de
confecções do estado de Rondônia, assim como verificar a influência das mídias sociais
nas práticas de gestão adotadas. Todos os dados coletados terão fins estritamente
acadêmicos. Suas respostas são anônimas e confidenciais. Desde já agradecemos a sua
colaboração!

1.







Parte I Caracterização do Respondente e da Empresa
Localidade do estabelecimento:
Porto Velho
Ji-Paraná
Vilhena
Ariquemes
Cacoal
Jaru

2.





Função do respondente:
Presidente/Sócio-proprietário
Administrador
Gerente/Vendedor
Outra

3.




Nº de empregados:
Até 19
De 20 a 99
De 100 a 499

4. Porte da empresa, segundo a classificação adotada pela Receita Federal a
partir da Receita Operacional Bruta anual (ROB)
 Microempreendedor individual (ROB menor ou igual a R$ 60 mil)
 Microempresa (ROB menor ou igual a R$ 360 mil)
 Empresa de Pequeno Porte (ROB maior que R$ 360 milhões e menor ou igual a
R$ 3,6 milhões)
5.





Fundação da empresa:
0-1 ano
2-3 anos
4-5 anos
6 anos ou mais
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Parte II – Práticas gerenciais
A seguir serão apresentados alguns aspectos relacionados as práticas gerenciais da empresa. Por
favor, leia as afirmações dos quadros a seguir e marque um X no item que corresponda ao grau de
utilização de tais práticas, considerando a escala apresentada a seguir:
1
Não usa

2
Eventualmente usa

3
Usa plenamente
1

1.

A empresa realiza avaliação do desempenho dos funcionários.

2.

A empresa utiliza sistema de recrutamento e seleção baseado nas competências

requeridas para o desempenho do cargo.
3.

A empresa apresenta sistema de benefícios e incentivos aos funcionários (comissão

sob venda, por exemplo, e/ou gratificação)
4.

A empresa tem programas de qualidade de vida no trabalho – ex: higiene e

segurança do trabalho, momentos de interação, ambiente saudável, etc.
5.

A empresa emprega programas de treinamento e desenvolvimento para seus

funcionários.
6.

A empresa possui um plano de cargos e carreiras dos funcionários (possibilidade de

promoção).
Gestão de

7.

A empresa dispõe de programas de ideias e sugestões para os funcionários.

8.

A empresa busca manter os melhores talentos.

9.

A empresa adota fatores estratégicos de competição - ex.: preços competitivos, alta

recursos
humanos

qualidade e variedade dos produtos, etc.
10. A empresa realiza pesquisa de mercado - ex: perfil do cliente, concorrentes e
fornecedores.
11. A gestão comunica sua estratégia (de vendas, de qualidade e de processos),
objetivos e compromisso com os funcionários.
Gestão
Estratégica

12. A gestão incentiva melhoria contínua visando a excelência e a realização de
"melhores práticas” na organização.
13. A empresa utiliza a gestão do conhecimento - ex: reunião para troca de experiências
entre a equipe, sistema de informação gerencial, sindicato, Sebrae, software de apoio à
gestão, universidades, etc.
14. A empresa desenvolve e implementa suas estratégias de mercado e planos com base
em dados relativos a exigências de clientes e a capacidade da empresa em atendê-las.
15. A empresa realiza processo de planejamento estratégico.
16. A empresa define metas de curto, médio e longo prazo.

2

3
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17. Os indicadores de desempenho utilizados demonstram diretamente se os objetivos
de negócio estão sendo atendidos.
18. A empresa se antecipa às mudanças e oferece meios para que o consumidor
obtenha o que deseja conforme seus anseios.
19. A empresa emprega controles para a especificação, inspeção e apreciação da
qualidade das peças adquiridas.
20. A empresa utiliza sistema/Software de gestão.
21. As reuniões são uma oportunidade de feedback construtivo.
22. A tomada de decisão é rápida e eficaz diante dos problemas que surgem.
23. A empresa trabalha a ecoeficiência (ex: redução de energia com iluminação de
lâmpadas que gastam menos energia que as lâmpadas convencionais, sacolas de material
reciclado, realiza reciclagem, entre outras).
24. A empresa implanta novas tecnologias (por exemplo identificação por
radiofrequência) e/ou explora a tecnologia da informação para melhorar o
desenvolvimento dos processos.
25. A empresa realiza o planejamento das compras (visando diminuição das rupturas
de estoque, aumento do giro das mercadorias com compras no tempo adequado, fim da
Gestão de
Operações/
Vendas

perda de estoque por vencimento, e melhora no ciclo financeiro da empresa).
26. A empresa é capaz de prever demandas e atender conforme o ciclo da moda.
27. A empresa estabelece metas de desempenho/vendas.
28. A empresa oferece condições de pagamento que facilitem a compra para os clientesalvo.
29. O layout da empresa e exposição dos produtos visa construir a imagem da loja e
conquistar as preferências do público-alvo, além de estimular maior produtividade nas
vendas.
30. A empresa adota uma boa relação de parceria com os seus fornecedores.
31. A empresa utiliza a qualidade do produto, o cumprimento de entrega e o preço como
os principais critérios de avaliação e seleção de fornecedores.
32. A empresa realiza o gerenciamento dos níveis de estoque.
33. A empresa proporciona bom índices de giro de estoque.
34. A empresa prevê riscos como manutenção dos estoques, obsolência dos produtos,
entre outros.
35. A empresa utiliza meios para se relacionar com o público, englobando propaganda,
promoções de vendas, publicidade, etc.

Marketing

36. As atividades de marketing levam em consideração o perfil do consumidor que o
empreendimento atinge.
Parte III – Mídias sociais
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37. A loja utiliza recursos que influenciam a visão e os outros sentidos dos clientes (as
cores, as formas, o tamanho da área de venda, decoração, produtos, comunicação visual,
sinalização, iluminação) além de sons, e aromas.
38. A fachada e vitrine (apresentação externa da loja) são bem desenvolvidas e atraem
os clientes.
39. A empresa realiza pesquisas de satisfação do cliente.
40. A empresa adota medidas a partir das opiniões/reclamações recebidas.
41. A empresa adota um sistema de gerenciamento da relação com os clientes.
42. A empresa faz a análise das demonstrações financeiras.
43. A empresa faz o controle de fluxo de caixa por meio de sistema de informação
integrado.

Gestão
Financeira

44. A empresa faz uma análise do retorno do capital investido, sobre os ativos e sobre
o patrimônio líquido.
45. A empresa verifica a capacidade financeira antes da aquisição de novos
investimentos.

A seguir serão apresentados alguns aspectos relacionados a utilização de mídias sociais por parte
da empresa. Por favor, leia as afirmações dos quadros a seguir e marque um X no item que
corresponda ao grau de concordância.

PRESENÇA EM REDES SOCIAIS
1.

A empresa está presente nas redes sociais e porquê?
 Não está presente, pois não considera importante (ou os gestores da empresa) não consideram
importante ou não vê resultados.
 Está presente, mas participa pouco, pois não tem conhecimento suficiente/equipe/tempo para
gerenciar.
 Está presente, pois permite visibilidade, interação com público e as empresas concorrentes também
utilizam.

2.

Sobre as redes sociais em que está inserida, a empresa utiliza a rede social como forma de
divulgação para o seu negócio:
a) Facebook
b) Instagram


Nunca ou raramente



Nunca ou raramente



De 3 a 5 vezes por semana



De 3 a 5 vezes por semana



Diariamente/quase



Diariamente/quase

diariamente

diariamente

c) Whatsapp

d) Youtube



Nunca ou raramente



Nunca ou raramente



De 3 a 5 vezes por semana



De 3 a 5 vezes por semana



Diariamente/quase



Diariamente/quase

diariamente

diariamente
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3.

Há quanto tempo a empresa está inserida nas redes sociais?
 0-1 ano
 2-3 anos
 4 ou mais

4.

Dentre os conteúdos divulgados nas redes sociais a empresa utiliza (pode marcar mais de uma
alternativa):
 Imagem e gifs
 Vídeos/lives
 Stories/Status

PROFISSIONALIZAÇÃO DE PESSOAL EM MIDIAS SOCIAIS
5.

Quantos profissionais estão envolvidos com as redes sociais?
 01 pessoa
 02 pessoas
 Mais de 03 pessoas

6.

Qual a função dos profissionais envolvidos nas redes sociais (pode marcar mais de uma
alternativa):
 Sócio/Diretor
 Analista de marketing/Gerente/Vendedores
 Analista de mídias/marketing terceirizado

7.

Quanto ao grau de profissionalização do pessoal envolvido para atuar em mídias sociais:
 A empresa exige certificados/treinamentos.
 A empresa não exige, contudo considera investir em cursos e treinamentos.
 A empresa não considera necessário.

No quadro a seguir serão apresentados alguns aspectos relacionados a utilização de mídias
sociais por parte da empresa. Por favor, leia as afirmações dos quadros a seguir e marque um X no
item que corresponda ao grau de concordância, conforme escala abaixo.
1
Discordo totalmente

2
Concordo parcialmente

3
Concordo totalmente
1

8. É um desafio a criação de conteúdos interessantes ao público.
9. É um desafio manter o público engajado e aumentar o alcance das publicações
10. A empresa adota estratégia com um calendário definido de publicações.
11. A empresa tem dias definidos para os posts e número padrão de postagem para serem
Marketing
nas Redes
Sociais

feitas.
12. A empresa realiza promoção e impulsionamento das postagens nas redes sociais.
13. O investimento em promoção e impulsionamento das postagens nas redes sociais
apresenta resultados satisfatórios, e permite aumentar a visibilidade da marca, bem
como da venda dos produtos.
14. A empresa constrói uma rede de contatos com os clientes para periodicamente nutrilos com mensagens promocionais.

2

3
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15. A empresa apresenta níveis satisfatórios de vendas a partir da interação nas mídias
sociais.

