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Resumo 

 

 
Orientar o empreendedor e funcionários de um pequeno comércio 

varejista com consultoria voluntária, objetivando maiores resultados na 

aplicação de técnicas de atendimento e organização do  espaço físico 

para maior satisfação e consumo da clientela que consomem com 

frequência nesse estabelecimento. 



PUC 

5 

 

 

RIO 
 

 

 

Palavras-chave 

 

 
(varejo, empreendedorismo, comércio local, clientes) 



PUC 

6 

 

 

RIO 

 
Sumário 

1. Introdução ................................................................................... 07 

1.1 Justificativa ................................................................................. 07 

1.2 Contextualização ........................................................................ 09 

2. Definição do problema/identificação 

das oportunidades. .................................................................... 10 

2.1 A iniciativa empreendedora 

como método corretivo ............................................................... 10 

2.2 A                                  prática                                   da 

intervenção ................................................................................. 12 

3. Metodologia. ............................................................................... 13 

3.1 O desenvolvimento do processo de consultoria ......................... 14 

3.2 O composto de marketing e suas principais atividades............... 15 

3.3 A importância do cliente .............................................................. 17 

4. Proposta de intervenção e melhorias. ........................................... 20 

5. Considerações finais ....................................................................... 22 

6. Referências Bibliográficas. .............................................................. 23 



PUC 

7 

 

 

RIO 

 

 
1. Introdução 

 
 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo auxiliar 

pequenas empresas no desenvolvimento de melhorias, desde seu layout, 

treinamentos de pessoal e resultados que envolvam toda a rotina da 

empresa. A metodologia utilizada foi através de pesquisa no 

estabelecimento escolhido onde posteriormente serão alinhadas 

propostas de intervenção inovadora visando à obtenção resultados 

através de todos os processos e pessoas. 

 
1.1 Justificativa 

 
 

Devido ao aumento do valor de produtos de consumo diário e 

principalmente para micro empreendedores continuarem mantendo seu 

comércio em funcionamento de forma sustentável, pagando impostos, 

fornecedores, e colaboradores, nota-se que há falta de tempo por parte 

dos donos desses estabelecimentos realizarem treinamentos e cursos de 

gestão, empreendedorismo e como melhor atender seus clientes. Muito 

se comenta nos jornais televisivos e impressos sobre a atual crise de 

nosso país, mas não são dadas alternativas para aquele que possui seu 

comércio conseguir manter-se ativo em suas atividades. Aqui entra o que 

denominamos intervenção ou uma proposta de intervenção visando 

melhoria de resultados através de todos em cada setor. 

Especificamente nessa proposta voltada ao trabalho de conclusão de 

curso todas as orientações para as pessoas que representam o comércio 

escolhido serão realizadas de forma voluntária no próprio local fora do 

horário de expediente para acompanhamento e a adequação. Essas 
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orientações estarão baseadas no composto de marketing do 4 P’s – 

Produto, Preço, Ponto de venda, Promoção, no período de três meses 

com 1 encontro por mês de uma hora e meia de duração. 

 
Este trabalho é composto por três capítulos além da introdução e 

conclusão. No capítulo 1 falarei sobre a situação atual do comércio 

escolhido para a proposta de intervenção, em seguida no capítulo 2 

apresentarei o composto de marketing que serão utilizados para 

alinhamento das atividades da intervenção empreendedora e 

desenvolverei estratégias através de orientações para empreendedor do 

pequeno comércio varejista como realizar um melhor posicionamento 

diante de seus clientes. No capítulo 3, trato de correlacionar as melhorias 

obtidas diante das orientações e investimentos realizados no ponto de 

venda e seus colaboradores. Por fim, apresento as conclusões obtida em 

todo processo de acertos e erros no capítulo final. 
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1.2 Contextualização 

 
 

A fidelização de clientes e o capital de giro são ferramentas básicas para 

o empreendedor que deseja sobreviver em seu ramo, portanto os 

empreendedores devem estar sempre atentos aos seus concorrentes 

diretos que possuem maior poder de compra, com isso atraindo maior 

clientela pela variedade e preço mais acessível ao consumidor. 

No bairro em que moro existem diversos comerciantes com suas 

empresas de pequeno porte, sendo mecânicos, loja de brinquedos, 

papelarias, padarias, borracheiros e um peculiar mini mercado. Esse 

minimercado está situado na cidade de Londrina no Paraná, uma cidade 

próspera com uma população de aproximadamente 550 mil habitantes e 

chama bastante atenção devido à adaptação a rotina de seus 

consumidores referente aos horários de funcionamento que aos poucos 

se adaptaram as rotinas de seus clientes. Grande parte da clientela que 

está próxima a esse comércio costuma chegar em suas casas entre 19h 

ou 20:30h devido ao trânsito lento em horário de pico. As necessidades 

permanentes de consumo com itens variados pertinentes de uma casa e 

seus habitantes podem ser adquiridas mesmo nesses horários, pois o 

comerciante já havia identificado de acordo a muitos pedidos para a 

abertura de seu estabelecimento diante do interesse de vários moradores 

em adquirir alguns itens. O comerciante percebendo essa oportunidade 

divulgou tal estratégia de manter seu expediente até as 21h de segunda a 

sexta-feira. Essa iniciativa facilitou a canalização para o consumo de 

outros moradores que estão nas mediações desse estabelecimento 

comercial. Já o layout dos produtos dispostos nas prateleiras e gôndolas 

com maior saída nesse horário alternativo estão distribuídos com fácil 
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acesso em altura acessível tornando mais prática a consulta dos 

produtos. Outro fator preponderante facilitador é a prática da precificação 

de forma legível e chamativa na identificação de cada item. 

 
2. Definição do problema/ identificação de oportunidade 

 
 

O local é privilegiado devido ao perfil de moradores que cercam esses 

estabelecimentos. São condomínios e em sua maioria famílias com uma 

variação de 2 a quatro pessoas por casa. Observa-se que no dia-a-dia, 

grande parte dos clientes possui um curto espaço de tempo em sua 

agenda para realizar compras em supermercados e padarias 

especializadas, por isso se torna frequente o hábito de compra  mais 

direta e em menores quantidades dos itens básicos de consumo, seja 

alimentício ou de higiene. 

 
2.1 A iniciativa empreendedora como método corretivo. 

 
 

Muitos não possuem nenhuma orientação ou fazem pesquisa para iniciar 

sua atividade comercial, assim implantam apenas em um espaço com 

aspecto de comércio, registram um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica) na prefeitura para obtenção de um alvará de funcionamento, 

contatam alguns fornecedores e precificam seus produtos simplesmente. 

Todo esse esforço é necessário, porém se não acompanhado por 

profissionais poderá ter uma curta sobrevivência comercialmente falando. 

O empreendedor deve ser um visionário, audacioso, mas com criteriosa 

análise para identificar as oportunidades. Suas atitudes empreendedoras 

devem focar as pessoas e não somente as empresas, atitudes estas que 
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são fundamentais para o sucesso ou o fracasso da empresa. 

 
 

“Um estereótipo comum do empreendedor enfatiza características como 

uma enorme necessidade de realização, uma disposição para assumir 

riscos moderados e uma forte autoconfiança”. (LONGENECKER; 

MOORE; PETTY, 

2004, p.9). 

 
 

PROBLEMA A: Falta De Estruturação, Layout De Produtos, Fachada, 

Cartazes, Uniformes, Crachá, Ou Seja, a Comunicação Visual/Imagem da 

Empresa e as estratégias no procedimento ao atender clientes. 

 
PROBLEMA B: Organização Dos Dados De Produtos que A empresa 

detém em estoque, contas a receber, inadimplência e rotina de horários. 

Com essas estratégias o empreendedor poderá perceber que essas 

ações deverão ser adotadas por todos os envolvidos no comércio em 

questão, proporcionando aos seus clientes e fornecedores um melhor 

atendimento. 

 
OPORTUNIDADES: Melhor projeção da imagem externa e interna do 

comércio, divulgação de serviços canalizando clientes em potencial, 

diminuir desperdícios de produtos, tornar o ambiente mais propício ao 

consumo, ampliação da cartela de clientes e com isso aumento gradativo 

do faturamento, segmentar produtos as necessidades dos clientes, 

realizar parcerias, melhor promoção de vendas de produtos e serviços 
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2.2 . A prática da intervenção 

 
 

A iniciativa deste trabalho é orientar o comerciante do estabelecimento 

escolhido acerca de melhorias através de consultoria gratuita no prazo de 

três meses conforme a justificativa deste trabalho para que ocorram 

adaptações nas áreas que ainda estiverem deficientes. 

As orientações ao micro empreendedor varejista serão classificadas por 

identificação de cada área que possui carência de atenção na atividade 

comercial. 

De acordo com Dornelas (2008), não existe uma estrutura rígida e 

específica para se escrever um plano de negócios, pois cada negócio tem 

particularidades e semelhanças, sendo impossível definir um modelo 

padrão de plano de negócios que seja universal e aplicado a qualquer 

negócio. 

 
O procedimento de consultoria descrito acima objetiva os seguintes 

resultados: 

 Melhorar a postura gerencial do micro empreendedor. 

 Treinar a equipe para que exerça sempre um atendimento de 

qualidade. 

 Redução de custos. 

 Aumento do prestígio por parte da população que ainda não são 

clientes habituais 

 Melhoria da fachada e organização interna do estabelecimento. 

 Empreender novos serviços. 
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3. Metodologia 

 
 

Mediante a pesquisa com os proprietários do pequeno comércio varejista 

e observação direta no ponto de venda foram coletados dados e 

tabulados em um check list que serviram de base para o desenvolvimento 

estratégico das ações de melhorias propostas. 

Os dados abaixo representam a realidade do comércio relacionado a 

proposta inovadora. 

 
 

CHECK LIST INICIAL – MICRO EMPRESA VAREJISTA – MINI 

MERCADO 
 

 
ITEM OBSERVADO 

 
ATENDE 

POSITIVAMENTE 

 
ATENDE 

PARCIALMENTE 

 
NÃO 

ATENDE 

 
LOCALIZAÇÃO 

 
X 

  

 
ESTRUTURA FÍSICA 

 
X 

  

 

LAYOUT DE 
PRODUTOS 

 

X 
  

 

ATENDIMENTO AO 
CLIENTE 

  

X 
 

COMUNICAÇÃO 
VISUAL EXTERNA 

   
X 

COMUNICAÇÃO 
VISUAL INTERNA 

  
X 

 

UNIFORME DE 
FUNCIONÁRIOS 

   
X 

CADASTRO DE 
PRODUTOS 

  
X 

 

 
PRECIFICAÇÃO DE 
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PRODUTOS  X  

 

ORGANIZAÇÃO DE 
CONTAS A RECEBER 

  

X 
 

 

CLASSIFICAÇÃO DE 
CLIENTES 
INADIMPLENTES 

   

X 

 

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 

 

X 
  

Tab.01 Fonte: O próprio autor 

 
 
 

3.1. O desenvolvimento do processo de consultoria 
 

Serão realizadas breves reuniões em pelo menos 4 etapas dentre três 
meses, sendo no terceiro mês duas reuniões. Para essas ações não 
haverá honorários a serem pagos, pois se trata de uma prestação de 
serviços voluntário. 

 
A primeira reunião: 

 

 Levantamento das principais necessidades na parte física do 
estabelecimento. Incluindo fachada, letreiro com o nome do 
estabelecimento e as demais informações externas com produtos 
e/ou serviços. 

 

 Após a conclusão dessa primeira fase estipula-se um prazo para 
feedback com a presença somente do micro empreendedor. 

 

A segunda reunião: 
 

 Orientação aos funcionários sobre os aspectos que atendem 
parcialmente e não atendem as expectativas para o melhor 
funcionamento do estabelecimento. 

 

 Atendimento ao cliente 
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 Comunicação visual externa 

 

 Comunicação visual interna 
 

 Uniforme de funcionários 
 

 Cadastro de produtos 
 

 Precificação de produtos 
 

 Organização de contas a receber 
 

 Classificação de clientes inadimplentes 

 

Terceira reunião: 
 

 Levar os colaboradores do comércio e o proprietário a pensar 
efetivamente quais são os benefícios de tais mudanças através de 
uma palestra, resgatando os valores da empresa como missão e 
visão. 

 Praticar as mudanças estabelecidas para o melhor andamento das 
atividades comerciais. 

 Realizar um acompanhamento das estratégias pré estabelecidas 
na Tabela 01. 

 
Quarta reunião: 

 

 Apresentar os resultados para o comerciante e toda equipe das 
transformações ocorridas mediante ao esforço, treinamento e 
compromisso de todos. 

 Propor uma continuidade das ações e do gerenciamento das 
atividades comerciais. 

 
3.2. O Composto de Marketing e suas principais atividades 

Conhecemos o composto de Marketing através como os famosos “4 P”s. 

E cada país se encarrega de adequar cada “P” para o seu idioma sem 
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fugir do contexto. Em nosso país são difundidas as seguintes palavras: 

Produto, Preço, Promoção e Praça (ou Ponto-de-Venda). 

Vale salientar que a composição dos 4 “P’s” originais do inglês são 

classificados como: Product, Price, Promotion, Placement. 

São várias as definições sobre esse composto, mas Philip Kotler, 

considerado um originador de ideias conhecido internacionalmente define 

Composto de Marketing como como “o conjunto de ferramentas que a 

empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no mercado alvo”. 

Abaixo uma breve apresentação de forma detalhada das 

atividades relacionada a cada item. 

 

COMPOSTO DE 

MARKETING 

 
ATIVIDADES 

 
 
 
 

Produto 

 Diferentes tipos de Design 

 Características 

 Diferenciais com a concorrência 

 Marca 

 Especificações 

 Política de Garantia 

 Embalagem 

 
 
 

Preço 

 Financiamentos 

 Condições de Pagamento 

 Prazo médio 

 Número de Prestações 

 Descontos 
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  Crediário 

 

 
Promoção 

 Propaganda 

 Publicidade 

 Relações Públicas 

 Promoções 

 

 
Praça 

(Ponto-de-venda) 

 Lojas 

 Canais de distribuição 

 Logística 

 Armazenamento 

 Distribuição 

Tab 02. Fonte: O próprio autor 

 
A apresentação da tabela 03. Se refere ao diagrama do 
passo a passo de todas as ações, envolvendo funcionários e 
responsáveis pelo estabelecimento comercial. 

3.3. A importância do cliente 
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Todo composto de marketing é importante, mas nada aconteceria se não 

fosse a presença do consumidor. E assim pode-se pensar em um quinto 

“P”, este chamamos de Pessoas. 

Todas as ações se voltam para o cliente que passa por diversas 

experiências. Sejam elas na utilização de algum produto, na abordagem 

na hora de ser atendido, a aceitação da localização e na forma de alocar 

estes produtos no ponto de venda. 

As empresas maiores possuem uma maior frequência em fornecer 

treinamentos específicos por setores, mas o pequeno investidor não tem 

muitas vezes a predisposição para trabalhar questões pontuais, sendo 

uma delas que torna-se bem carente é a atenção e personalização no 

atendimento de seus consumidores, sejam eles esporádicos ou 

fidelizados. 

Mediante observação constatou-se que os hábitos de consumo se dão  

em blocos de necessidades de acordo com os dias da semana. Para 

suprir essa necessidade foram alinhados os dias de fornecedores 

abastecerem o ponto de venda. 

Esse referencial se originou a partir da repetição de compra de maior 

parte dos consumidores. 

As pequenas empresas como não existem setorização, ou seja, 

departamentos específicos que cuidem da logística, marketing, compras, 

o proprietário junto aos seus familiares e um grupo reduzido de 

funcionários assume todas essas funções. 

Segundo Longenecker; Moore; Petty (2004), em uma empresa pequena, 

o empreendedor tipicamente não dispõe de staff especializado adequado. 

Os gerentes são, em sua maioria, generalistas, e não dispõem de suporte 

de staff experiente em pesquisa de mercado, análise financeira, 
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propaganda, gerenciamento de recursos humanos e outras áreas. 

Portanto aquele empreendedor que percebe as oportunidades diante de 

seus olhos no próprio ambiente comercial conseguirá se destacar, desde 

que estude seus principais concorrentes. 

Para Nelson Barrizzeli, professor da USP e consultor de varejo, os 

supermercados pequenos, também chamados de independentes por 

estarem abaixo da 100ª posição no ranking de vendas da ABRAS 

(Associação Brasileira de Supermercados), podem, sim, incomodar as 

grandes redes. 

Para a sobrevivência de todo seguimento, seja de produto e/ou serviços 

deve ser dado a devida atenção ao cliente que por sua vez se torna a 

razão da permanência e sustento do comércio. 

Vive-se uma realidade em nosso século que visa acompanhar de perto 

aquele que ao consumir investem diretamente de forma financeira e 

através de suas opiniões e reclamações. 

Geralmente não reagimos de forma positiva à uma reclamação do cliente, 

mas se esse cliente tem razão do que observando em relação a todo 

processo se torna viável a atenção despendida. 

Ao findar as ações de melhoria, deve-se procurar estabelecer um contato 

mais direto com esse consumidor, estudar seu perfil para melhor atendê- 

los. 
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4. Proposta de intervenção/ Melhorias 

 
Mudar a cultura de uma empresa seja ela de pequeno, médio ou grande 

porte é impossível, pois todos nós carregamos intrinsecamente atitudes e 

crenças que nos limitam de agir ou nos impulsionam em realizar 

estratégias anteriormente mal vista por todos os componentes de uma 

equipe gerando reflexos negativos. 

Ao finalizar a proposta que permite inovar em todos os sentidos no ponto 

de venda, colaborou para tornar a vida do micro empreendedor mais 

prática, sendo este aprendizado o início de todo um processo se torna 

vantajoso quando há participação em equipe, compromisso e uma ótima 

liderança. 

Os principais problemas após diagnóstico e intervenções com ações 

propostas tornaram a economia do mini mercado mais sustentável. A 

ação empreendedora proporcionou foco em saber exatamente o que e 

quando deve ser feito, no período assertivo de acordo com promoções 

sazonais e boa apresentação da imagem pessoal e também de todos os 

produtos dispostos no mini mercado. 

Após os três meses de intervenção espera-se uma melhoria do quadro 

que compõe as atitudes e ações internas diagnosticadas anteriormente. 

Conforme demonstra no quadro comparativo quais resultados poderão 

surgir após as iniciativas e intervenções proporcionando ótimos  

resultados econômicos e ampliação de novos clientes no consumo de 

produtos e serviços do comércio avaliado. 
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CHECK LIST FINAL – MICRO EMPRESA VAREJISTA – MINI 

MERCADO 
 

 
ITEM OBSERVADO 

ATENDE 

POSITIVAMENTE 

ATENDE 

PARCIALMENTE 

NÃO 

ATENDE 

LOCALIZAÇÃO  
X 

  

ESTRUTURA 
FÍSICA 

 
X 

  

LAYOUT DE 
PRODUTOS 

 

X 
  

ATENDIMENTO AO 
CLIENTE 

X   

COMUNICAÇÃO 
VISUAL EXTERNA 

X   

COMUNICAÇÃO 
VISUAL INTERNA 

X   

UNIFORME DE 
FUNCIONÁRIOS 

X   

CADASTRO DE 
PRODUTOS 

X   

PRECIFICAÇÃO DE 
PRODUTOS 

X   

ORGANIZAÇÃO DE 
CONTAS A 
RECEBER 

X   

CLASSIFICAÇÃO 
DE CLIENTES 
INADIMPLENTES 

X   

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 

 

X 
  

Tab.04 Fonte: O próprio autor 



PUC 

22 

 

 

RIO 
 

 

Considerações finais 

 
Toda iniciativa empreendedora para que se torne eficaz em suas ações é 

extremamente necessária e torna-se cada vez inegável para qualquer 

espécie de organização, dar sentido a cada ação dentro do 

estabelecimento comercial, o atendimento ao cliente, a capacidade de 

gerenciar metas e conflitos, fornecedores e adversidades não previstas e 

gerar soluções com a mesma velocidade desses problemas ao qual o 

país está passando são características do profissional que procura 

encontrar na dificuldade uma oportunidade de crescimento pessoal e 

profissional. 

De acordo com SEBRAE (2007), os proprietários de pequenas empresas 

precisam ser versáteis, pois precisam dominar os elementos básicos de 

gerenciamento, além da capacidade de resolver problemas na tomada de 

decisões. 

Através da realização da proposta de intervenção espera-se como 

resultado as ações que compõem a melhoria do funcionamento do 

estabelecimento comercial mantendo suas responsabilidades de servir e 

apresentar aos clientes a melhor opção neste segmento para os itens de 

consumo diário. 

De acordo com Drucker (1986) o empreendedor é uma pessoa capaz de 

demonstrar um comportamento inovador, que desenvolva o foco de 

perceber o cliente em suas principais necessidasd proporcionando 

satisfação e adequação ao atendimento. 

Cabe reforçar que diante de algumas limitações sempre é possível 

realizar uma transformação, devido o aprendizado de cada um que se 

envolve e busca aplicar suas competências como benefício de todas as 

pessoas. 
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