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SUCO DE LARANJA CONCENTRADO CONGELADO (SLCC) EM 

CONCESSIONÁRIAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS 

(UM ESTUDO EXPLORATÓRIO) 

Autor: Weimar F. da Rocha Jr. 

Orientador: Rubens C. Santos 

RESUMO 

xii 

Este trabalho envolve uma pesqUIsa exploratória sobre o consumo de um 

produto industrializado. Apresenta-se neste trabalho uma revisão bibliográfica dos 

modelos dos processos de compra industrial, onde parte do modelo do comportamento 

do comprador industrial proposto por Sheth foi empregado para avaliação das fontes de 

informações, utilizadas pelas pessoas envolvidas na compra industrial. 

O objetivo deste estudo consiste no conhececimento das exigências das 

concessionárias de refeições coletivas em condições de oferta de suco de laranja 

concentrado congelado (SLCC) e identificação das fontes de informações utilizadas pelos 

agentes de compra, para a tomada de decisão na compra desse produto. 

Para tanto, foram feitas entrevistas pessoais em sete concessionárias 
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selecionadas pelo número de refeições coletivas (30000 ou mais /dia) e por estarem 

situadas na Grande São Paulo, destacando-se, nas entrevistas de cada empresa um 

profissional da área de compras e outro da área de produção. 

Através deste questionário constatou-se que poucas empresas utilizam o SLCC 

em decorrência da falta de informações sobre o produto (pelas pessoas que participam do 

processo de compra). Portanto, há evidências de que existe um importante mercado em 

potencial ainda pouco explorado pelos produtores de SLCC. 

Para que a demanda de SLCC seja estimulada pelas concessionárias de refeições 

coletivas, seus fabricantes poderão desenvolver programas de marketing agressivo 

direcionados principalmente para às nutricionistas das concessionárias e aos comensais 

que são alimentados por estas empresas. 

As pessoas que participam do processo de compra do SLCC, utilizam 

principalmente como fonte de informações para adquirir este produto conversas técnicas 

com vendedores de SLCC, revistas especializadas e catálogos fornecidos pelas indústrias 

processadoras de SLCC. 



UTILIZATION OF FROZEN CONCENTRA TED ORANGE IUICE IN 

COLLECTlVE FOOD LICENCE (A STUDY CASE) 

Autor: Weimar F. Rocha Ir. 

Advisor: Rubens C. Santos 

SUMMARY 

xiv 

This paper envolves a study of case, with an exploratory research about the 

consume of industrialized product. A bibliografical review of types of industrial purchase 

is presented, where a part of types of industrial purchaser s 

behaviour proposed for SHETH was applied to evalueate information sourse usedfor 

envolved persons in the industrial purchase. 

The goal of this study is to know the requirements of collective food licence for 

supply conditions of frozen concentrated orange juice to the identify the information 

source used by the purchase representatives for decision-making for the purchese of this 

product. For that reason, personal interviews were made in seven companies of selected 

collective food (30.000 or more/day), each one located in the suburbs of São Paulo, 

where a professional of the purchase departament of each company and another of the 

production departament were at disposal for the interview. 

By this questionnary we could that few companies use frozen concentrated 

orange juice due to the lack information about this product (by the persons who 

participated in the purchase process). For that reason there is evidence that there is an 

important potencial market which has been little explored by the industriaIs of frozen 

concentrated orange juice. 

In order to stimulate the demands of frozen concentrated orange juice by the 

licensees of collective food, the industriaIs of frozen concentrated orange juice will be 
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able to develop an agresslve marketing program focused basically on nutrionists of 

licensses and on joint ventures maintained by these companies. 

The person who partcipate in this process of purchase of frozen concentrated 

orange juice use an information source to aquire this product basically technical contacts 

with salesmen of frozen concentrated orange juice, especialized mazines and catalouges 

supplied by processing industries of frozen concentrated orange juice. 



PARTE I 



1 - INTRODUÇÃO 

O Brasil, mais especificamente o Estado de São Paulo, possui um grande 

parque industrial, com milhões de trabalhadores. Aproximadamente 2,9 milhões de 

trabalhadores em 1990 alimentaram-se nas próprias firmas onde trabalharam (COZINHA 

INDUSTRIAL, 1993, p. 25). 

Um funcionário bem nutrido desempenha melhor suas funções, tornando-se 

mais produtivo. Desse modo, empresas e trabalhadores, e de forma indireta o Governo, 

se beneficiariam com a melhora da qualidade da alimentação do trabalhador (MAZZON, 

1990, p. 6). 

Visando melhorar a qualidade da alimentação destas pessoas, o Suco de 

Laranja Concentrado Congelado (SLCC) poderá fazer parte destas refeições como um 

alimento complementar às necessidades vitamínicas dos trabalhadores, colaborando assim 

para aprimorar seu desempenho profissional. 

Partindo-se do princípio de que o mercado interno de SLCC é pequeno, 

comparado com o internacional, e que esse produto é um alimento saudável ao 

trabalhador, torna-se premente avaliar as potencialidades e as barreiras que o SLCC 

encontra no mercado interno. 

Neste sentido, este estudo pretende conhecer as exigências das 

concessionárias de refeições coletivas às condições de oferta de SLCC e identificar quais 

são as fontes de informação com relação ao SLCC utilizadas pelos compradores e 

nutricionistas que trabalham nestas empresas de refeições coletivas. 
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Com vistas a atingir este objetivo, o presente estudo, tem caráter 

exploratório, dividindo-se em três seções. 

Na primeira parte, abordam-se três aspectos fundamentais associados ao 

SLCC: os beneficios do suco de laranja, o mercado do SLCC e o público consumidor. 

Discutem-se fudamentalmente as vantagens que o SLCC oferece aos trabalhadores. 

Ainda nesta seção, no mercado de SLCC, salientam-se os mercados interno e 

internacional desse produto agroindustrial. Quanto ao público consumidor é necessária a 

distinção entre consumidor final e industrial, para depois serem discutidos os modelos 

dos processos de compra dos consumidores industriais. 

Na segunda parte, formalizam-se os objetivos e utilização prática, define-se a 

metodologia a ser aplicada e as técnicas de pesquisa a serem empregadas. 

Por fim, na terceira parte, sumarizam-se os resultados, discussões, limitações, 

direções para futuras pesquisas, bem como as conclusões deste estudo. 
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2. O SUCO DE LARANJA CONCENTRADO CONGELADO 

2.1 - Beneficios do Suco de Laranja 

o suco de laranja é uma grande fonte de vitamina C e sais mmerals 

indispensáveis ao organismo humano. A indústria possui alta tecnologia para conservar as 

qualidades nutritivas do suco de laranja e manter suas caraterísticas organolépticas, 

praticamente inalteradas. Por exemplo, a indústria citrícola tem a capacidade de 

conservar a vitamina C após a extração do suco de laranja. 

Mas, de maneira geral, o grande público parece desconhecer este potencial 

vitamínico. De fato, se o suco de laranja fizesse parte da dieta alimentar do trabalhador 

brasileiro, as exigências alimentares de vitamina C poderiam ser totalmente preenchidas; 

isto porque, a Food Agricultural Organization (F AO) recomenda 30 mg de vitamina 

C/dia (OLIVEIRA et aUi, 1989, p. 183). Ademais, o consumo de suco de laranja 

complementaria a alimentação diária colaborando também com a absorção do ferro 

contido em outros alimentos (V ANNUCHI et aUi, 1990, p. 95). 

Em suma, o suco de laranja, por possuir um teor de vitamina C elevado, 

poderia ser consumido diariamente nas refeições dos trabalhadores, melhorando seu 

desempenho nas empresas, além de atender também suas necessidades alimentares. 
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2.2. O Mercado de Suco de Laranja Concentrado Congelado 

Esta seção mostra de forma sintética a participação do suco brasileiro nos 

mercados externo e interno. 

2.2.1 - Mercado Internacional 

Projeções de oferta e demanda elaboradas pela F AO, citadas por SILVEIRA 

(1992, p.3), indicam que, na década de 90, a demanda mundial de suco de laranja deverá 

crescer 2%/ano e a oferta 2,9%/ano. 

As expectativas de produção norte-americana são de crescimento até o ano 

2000, com estabilização do consumo lIper capital!, sendo que o aumento de consumo 

apenas se dará em função do crescimento da população norte-americana (GARCIA, 

1990, p. 331). 

Sendo o Brasil um grande exportador de SLCC para os Estados Unidos da 

América (EE.UU.), a situação do mercado externo não é tranqüila, porque nos últimos 

anos vem se delineando uma perda de mercado naquele país. Dentre os fatores 

responsáveis por essa situação destacam-se: 

- deslocamento dos pomares da Florida, de regiões com alta incidência de 

geada para regiões mais propícias, com a utilização de alto nível técnico (JORGE, 1991, 

p.6)~ 

- instalação de unidades esmagadoras e expansão de pomares de citros no 

México, Bahamas, Costa Rica, República Dominicana e Honduras, todas estimuladas 
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pelos EE. UU, visando possuir fontes alternativas de oferta de suco, devido à quebra em 

sua produção ocasionada pelas geadas na Florida (NEVES et alii, 199.1, p. 52); e 

- falta de estratégias adequadas por parte dos fabricantes nacionais e por 

causa das altas tarifas aduaneiras aplicadas à importação do suco brasileiro no mercado 

norte-americano (BRANCO, 1991, p. 53). 

Esses fatores mostram que o Brasil, apesar de continuar líder mundial em 

exportações de SLCC, vem perdendo espaço no mercado norte-americano. Os Estados 

Unidos da América do Norte foram responsáveis em 1985 por 97% -de nossas 

exportações, tendo exportado 400 mil toneladas de SLCC e, em 1990 apesar do consumo 

da America do Norte cair, elas foram de 85%, reprentando exportações da ordem de 

233,3 mil de toneladas de SLCC. Apesar da queda da porção do mercado, ele continua 

sendo importante para as exportações brasileiras (GARCIA, 1991, p.16). 

Segundo Gonçalves (1989, p.85), 95% da produção brasileira de SLCC é 

canalizado para o mercado externo. Mesmo assim, podem-se buscar novos mercados 

e/ou estimular o aumento do consumo em países que importam o suco brasileiro, entre os 

quais aqueles pertencentes ao continente europeu que, junto com os EE.UU, são 

considerados grandes consumidores do suco brasileiro. 

Observando a Tabela 1, nota-se que o consumo entre os países Europeus é 

baixo, comparativamente ao apresentado nos Estados Unidos, além de existir uma grande 

amplitude de consumo "per capita"/ano, com variação de 1,9 a 1'8,6 1. Essa constatação 

sugere um interessante potencial de crescimento para o produto nos países da Europa. 



TABELA 1 

CONSUMO DE SUCO DE LARANJA "PER CAPITA"/ANO, EM LITROS NOS 
PAÍSES SELECIONADOS. 

PAÍSES CONSUMO PER CAPIT A 11 ANO 

EE.UU. 

PAÍSES EUROPEUS 

ALEMANHA 

SUÉCIA 

FINLÂNDIA 

INGLATERRA 

BÉLGICA 

FRANÇA 

ITÁLIA 

Fonte: compilado de:* JORGE (1991, p.6) 

GARCIA (1992, p.23) 

40,00 

18,60 

16,70 

14,80 

12,90 

6,80 

5,30 

1,90 

6 

Assim como a Europa, os países da Ásia, especialmente o Japão e os países 

conhecidos como "Tigres Asiáticos", são também consumidores potenciais do suco de 

laranja brasileiro. 

Apesar de existirem estas opções para o escoamento da produção brasileira 

de suco de laranja, parte da produção pode também ser direcionada para o mercado 

doméstico, a fim de diminuir a dependência da produção de suco das condições 

climáticas e eventuais políticas de importação de outros países. É neste mercado, com 

enorme potencial, que concentraremos maiores esforços neste trabalho. 
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2.2.2 - Mercado interno 

A comercialização de citros no Brasil é composta dos segmentos de frutos de 

mesal e suco de laranja industrializado. Ambos possuem uma característica comum: são 

mercados residuais, quando considerada a quantidade que é levada à indústria 

esmagadora para exportação (DIGIORGI et alli, 1990, p. 569; DIGIORGI, 1991, p. 

205). De fato, na opinião de IANNINI (1989, p. 75), o mercado de laranja "in natura" é 

um mercado relegado a um plano inferior, tanto na comercialização quanto na qualidade 

do fruto. Ressalta este autor que muito pouco tem sido feito para melhorar o produto, 

quer padronizando ou, quer melhorando a embalagem e empacotamento. Ainda de 

acordo com este mesmo autor, o volume de laranja destinado ao mercado interno é de 50 

milhões de caixas/ano, o que corresponde a 20% do total produzido no Brasil. A Tabela 

2 mostra as diferenças entre o consumo interno de laranja "in natura" e a quantidade de 

laranja processada. 

Tanto o consumo interno de laranja "in natura", quanto o mercado doméstico 

de suco não apresentaram alterações significativas nos últimos anos, tendo o consumo de 

suco industrial no mercado interno se estabilizado em torno de 20 mil t/ano 

(AGROANALISYS, 1980, p. 31; BRANDIMAR TE, 1992, p. 20). 

1 Designa-se fruto de mesa todo tipo de fruto que pode ser consumido na sua forma natural. 
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TABELA 2 

UTILIZAÇÃO DA LARANJA "IN NATURA" E INDUSTRIALIZADA - SÃO 

PAULO, DE 1979 A 1990 (EM 1000 CAIXAS). 

ANO LARANJA % INDUSTRIALIZADA % TOTAL 

IN 

NATURA 

1979 31000 20,0 124000 80,0 155000 

1980 32000 18,8 138000 81,2 170000 

1981 25000 13,9 155000 86,1 180000 

1982 34000 17,4 161000 82,6 195000 

1983 35000 17,5 165000 82,5 200000 

1984 20000 9,7 185000 90,3 205000 

1985 19000 7,9 220000 92,1 239000 

1986 50000 22,7 170000 77,5 220000 

1987 40000 18,2 180000 81,8 220000 

1988 35000 16,7 175000 83,3 210000 

1989 44000 14,9 252000 85,1 296000 

1990 51000 20,0 204000 80,0 255000 

FONTE: MAIA, 1992, p.4 

Obs: caixas de 40,8 Kg. 
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2.2.2.1 - Consumo do suco de laranja concentrado congelado no 

mercado interno 

o baixo consumo de suco de laranja industrializado no Brasil pode ser 

explicado por uma série de fatores que interferem na decisão final do consumidor, quais 

sejam: Falta de hábito, custo do SLCC, embalagem do SLCC, desconhecimento do 

processo de conservação adequado, sensibilidade do consumidor ao paladar e 

armazenamento (AGROANALYSIS, 1980, p. 30; ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, 

1984, p. 16; ALIMENTO E TECNOLOGIA, 1986, p. 10; ANTONELLI, 1986, p. 14; 

BRACCO, 1986, p. 5; ROCHA, 1986, p. 11; MENEZES, 1988, p. 58; ALIMENTOS E 

BEBIDAS, 1989, p. 48). 

A literatura consultada (AGRO ANAL YSIS, 1980, p. 30; ALIMENTAÇÃO 

E NUTRIÇÃO, 1984, p. 16; ANTONELLI, 1986, p. 14 e MENEZES, 1988, p. 58) 

sugere que o baixo consumo de suco de laranja industrializado pode ser conseqüência da 

falta de hábito do brasileiro em tomar SLCC e, quando o faz, segundo Peres, citado por 

ANTONELLI (1986, p. 16), prefere suco "in natura". 

Outro fator que pode inibir o consumo de SLCC refere-se ao custo de 

aquisição do produto, já que alguns indivíduos consideram o SLCC uma bebida cara 

quando comparada com outras bebidas substitutas (ANTONELLI, 1986, p. 14). 

Uma terceira causa, provavelmente relacionada com o baixo consumo, pode 

ser a embalagem do SLCC, uma vez que o suco normalmente vem enlatado. Esta 

embalagem poderia estar transmitindo uma idéia de produto artificial, prejudicando com 

isso a imagem do SLCC (ROCHA,1986, p. 11). 

Uma quarta causa, que pode ser apontada como possível responsável pelo 

baixo consumo de suco industrializado no Brasil, é a falta de informação do público, em 

relação ao modo de como o produto derivado da laranja é processado, e os métodos 

utilizados para sua conservação. De maneira geral, o público parece entender que o 

SLCC possui em sua constituição conservantes que prejudicariam a saúde humana 

(ALIMENTOS E BEBIDAS, 1989, p. 48). 
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BRACCO (1986, p. 5) atribui o baixo consumo desse suco, à disponibilidade 

de frutos frescos para consumo doméstico praticamente durante o ano todo. Este fato 

poderia ser fundamental para tornar o consumidor mais exigente e sensível ao sabor do 

suco industrial. 

Uma sexta causa, para o baixo consumo de suco de laranja congelado, refere

se à conservação e armazenamento que esse produto demanda, principalmente na sua 

fase de distribuição. De fato, o SLCC necessita, para sua boa conservação, ser mantido a 

baixas temperaturas. Com isto, ele concorre com os outros produtos perecíveis na 

disputa por espaço nos refrigeradores dos postos de distribuição e armazenamento, além 

de gastar energia elétrica. Isto faz com que, por exemplo, as firmas que fornecem 

refeições ou produzem suas próprias refeições demandem mais espaço refrigerado e 

consumam maior quantidade de energia elétrica, aumentando os custos finais de seus 

produtos (ROCHA, 1986, p. 11; ALIMENTO E TECNOLOGIA, 1986, p. 10). 

Essas possíveis causas poderiam estar associadas ao baixo consumo de SLCC 

apresentado no mercado brasileiro. 

2.2.3. O Público consumidor 

Para os objetivos pretendidos neste trabalho, o mercado interno de SLCC 

será dividido em dois tipos de consumidores principais: final e industrial. 

2.2.3.1. Consumidor Final 

O consumidor final é a pessoa que compra um servIço ou produto para 

satisfazer suas necessidades ou desejos individuais (BOONE & KURTZ, 1977, p. 89; 

SANTOS, 1985, p. 29; KOTLER, 1992, p. 207). Neste grupo estão incluídos 

tipicamente os indivíduos e famílias que consomem SLCC. 
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Posteriormente, ficará patente que muitas teorias utilizadas para compreender 

o comportamento do consumidor final, são aplicadas para explicar as interações que 

ocorrem no processo de compra organizacional. Por exemplo, parte do modelo de 

Webster e Wind utiliza teoria do comportamento do consumidor para explicar o 

fenômeno de compra industrial. 

2.2.3.2. Consumidor Industrial 

Os consumidores industriais seriam aquelas organizações ou indivíduos que 

compram também produtos e serviços, posteriormente, utilizando-os como insumo em 

seus respectivos processos produtivos para elaboração de seus produtos e serviços 

(KOTLER, 1992, p.242). As empresas da área de alimentação coletiva podem ser um 

exemplo de consumidores industriais. 

Existem várias formas viáveis de segmentar o mercado dos consumidores 

organizacionais (WIND E CARDOZO, 1974, p. 160). 

Uma delas seria decompor este mercado de alimentação em quatro 

segmentos,a saber: "Catering"; concessionárias de refeições coletivas; empresas que 

preparam inteiramente as refeições que necessitam (autogestão); e o Governo. 

"Cateringll refere-se às empresas que preparam e fornecem refeições para as 

companhias aéreas, que serão posteriormente servidas aos passageiros e tripulantes das 

aeronaves. 

Concessionárias de refeições coletivas são empresas que preparam e 

fornecem refeições coletivas para alimentar os funcionários de seus clientes. As 

concessionárias podem 
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utilizar suas próprias cozinhas e transportar as refeições até os comensais ou podem 

administrar as cozinhas existentes nos estabelecimentos de seus clientes. 

Há também as autogestões, que são empresas possuidoras de cozinhas 

próprias e elas mesmas as administram sem a necessidade de terceirizar este serviço. 

Finalmente, existe o segmento Governo, composto pelas esferas municipal, 

estadual e federal, que compram produtos alimentícios para seus programas nutricionais. 

Este trabalho pretende estudar especificamente o comportamento de compra 

do SLCC pelas concessionárias de refeições coletivas. 

De acordo com SCHMIDT (1984, p.l), o setor de alimentação é um dos 

setores que mais vem recebendo atenção por parte dos pesquisadores e autoridades. 

Somente as concessionárias produzem diariamente entre 1,6 a 2,0 milhões de 

refeições, movimentando anualmente Us$ 1,0 bilhão (CORRADINI, 1993, p. 7 ; 

PIQUINI, 1993, p. 4). 

Estas quantidades de refeições e cifras nos motivaram a trabalhar com estas 

empresas, sendo interessante averiguar a utilização do SLCC para este tipo de 

consumidor. 
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3 - MODELOS DOS PROCESSOS DE COMPRA DOS CONSUMIDORES 

INDUSTRIAIS. 

Todos os modelos expostos nesta parte visam compreender como se processa 

a estrutura de compra dos consumidores industriais. Os modelos a serem analisados 

foram idealizados por Sheth, Choffray e Lilien, Webster e Wind, Bonoma e Shapiro, 

Anderson e Chambers e Cardozo. 

3.1 - Modelo de Sheth 

Da grande gama de modelos que tentam explicar o processo de compra de 

um produto por parte dos consumidores organizacionais, existe o modelo de SHETH 

(1973, p. 51), que aborda a compra industrial sob três perspectivas: 

- a primeira está relacionada com o lado psicológico do indivíduo dentro da 

empresa; 

a segunda aborda a ótica de como são tomadas as decisões por estes 

indivíduos; e 

- por último, os conflitos que ocorrem entre as pessoas que participam do 

processo de compra. 
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Inicialmente, o modelo de SHETH (1973, p. 52) mostra que os compradores 

industriais possuem diferentes expectativas de compra (Figura 1), influenciadas por cinco 

fatores:(l) a experiência do indivíduo, (2) as fontes de informação utilizadas no 

processo de compra, (3)0 processo de busca de informação, (4) a distorção 

perceptual que ocorre no processo e (5)satisfação pós-compra. 

A experiência individual é a habilidade que as pessoas adquirem com o passar 

do tempo; ela é por sua vez influenciada por três variáveis que são: (1) o estilo de vida 

do indivíduo; (2) o papel que ele desempenha dentro da empresa; e (3) a sua 

formação profissional (CARDOZO E CAGLEY, 1971, p. 332). 

Segundo PLUMMER (1974, p. 33), estilo de vida é uma variável que serve 

como indicador das atividades das pessoas em termos de como elas vivem, como utilizam 

seu tempo, o que gostam de fazer, além de características básicas (renda, educação e 

local onde vivem). Assim, se a pessoa que participa do processo de compra de produtos 

alimentícios é alguém que prefere a comodidade da vida urbana, gosta de praticar 

esportes e alimentar-se de produtos naturais, espera-se que tal pessoa expresse estas 

preferências caso venha a optar pela comprar de dois produtos diferentes, por exemplo, 

refrigerante e SLCC. Provavelmente ela irá preferir o SLCC, por este ser um alimento 

saudável e natural. 

A experiência do indivíduo é também influenciada pelo seu papel na empresa, 

uma vez que ele atuará com o intuito de que os objetivos de sua função sejam atingidos. 

Exemplificando, a pessoa que ocupa o cargo de gerente financeiro estará provavelmente 

mais preocupada com fatores econômicos, enquanto que a pessoa que desempenha a 

função de gerente de compras estará possivelmente mais preocupada com o prazo de 

entrega, pois, apesar de ambos trabalharem na mesma empresa, têm tarefas e objetivos 

diferentes. 
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A formação profissional da pessoa reflete-se na sua experiência. Ao tomar 

uma decisão, o profissional que se formou em nutrição poderá ter uma postura diferente 

ao tomar uma decisão de compra que uma pessoa graduada em administração de 

empresas. 

Devido à diversidade de funções desempenhadas pelas pessoas na empresa, 

elas possuem diferentes fontes de informações e as buscam de diferentes maneiras. As 

informações processadas por uma nutricionista empenhada em conhecer novas 

alternativas para mudar a bebida fornecida nas refeições possivelmente seriam diferentes 

daquelas processadas pelos agentes de compras (compradores). 

Distorção perceptual é o conjunto de modificações que as pessoas operam 

nas informações que recebem para adaptá-Ias ao seu modo de ver e às suas experiências 

prévias (SHETH, 1973, p.53; PROPAGANDA, 1993, p. 34). Esta variável pode ser 

diferente para cada uma das pessoas que estão participando do processo de tomada de 

decisão de compra. Por exemplo, uma pessoa que através de uma fonte de informação, 

como exemplo o jornal, lê um artigo que informa o leitor de que o açúcar é prejudicial à 

saúde, poderá passar a evitar a ingestão deste tipo de produto. Entretanto, outra pessoa 

poderia vir a ler este mesmo artigo e continuar consumindo açúcar normalmente, ou seja, 

eles estariam interpretando o conteúdo do artigo à luz de seus conhecimentos, da forma 

que lhes pareceu mais conveniente no momento, produzindo comportamentos diferentes 

após a exposição ao artigo. 

Uma variável que serve de orientação para futuras decisões de compra 

empresariais é a satisfação de pós-compra (LAMBERT et alli, 1977, p. 247). O acúmulo 

destes estímulos pode criar diferentes expectativas em relação aos processos de compra 

subseqüentes, uma vez que cada indivíduo possui diferentes critérios e objetivos no seu 

processo de avaliação. As pessoas que trabalham no centro de compras2 podem vir a 

2_ O centro de compras é formado por indivíduos que desempenham determinados papéis que 
influenciam no processo de compra (WEBSTER E WIND, 1975, p. 51). 
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formar diferentes opiniões em relação aos diversos fornecedores e marcas em função da 

satisfação de pós-compra de processos anteriores. 

. Abordados os aspectos psicológicos dos indivíduos no modelo de Sheth, 

definem-se a seguir as variáveis que determinam se as decisões serão tomadas conjunta 

ou autonomamente pelas pessoas envolvidas no processo de compra. 

As decisões de compra podem ser tomadas conjunta ou autonomamente. Pelo 

modelo de Sheth existem seis fatores que determinam se as decisões serão tomadas em 

conjunto ou não, sendo que três desses fatores relacionam-se ao produto e outros três à 

empresa. 

Em relação ao produto, as variáveis relevantes são as seguintes: percepção 

do risco, tempo disponível e tipo de compra. 

A percepção do risco está relacionada com a sensação de risco que as 

pessoas do centro de compras têm ao tomar uma decisão. Quanto maiores as chances de 

se errar na tomada de decisão de compra, provavelmente mais pessoas serão envolvidas 

neste processo, para diminuir a probabilidade de ocorrência de erro. Por exemplo, se a 

empresa de refeições coletivas (concessionária) utilizar produtos perecíveis em suas 

refeições, será de se esperar que mais pessoas participassem do processo de compra 

destes produtos para que o risco de uma eventual intoxicação alimentar fosse diminuído. 

Dependendo da disponibilidade de tempo, as decisões podem ou não ser 

tomadas conjuntamente. Se as decisões forem feitas com urgência, provavelmente menos 

membros do centro de compras serão envolvidos, de maneira que o processo possa ser 

encaminhado com maior rapidez. Ao se perceber que determinado produto acabou e ele 

está sendo requisitado com urgência, maior a probabilidade de que a decisão de compra 

seja tomada autonomamente. 

Se o produto não for objeto familiar das pessoas do centro de compras, 

provavelmente mais indivíduos estarão envolvidos na tomada de decisão. Se por acaso o 
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SLCC nunca foi utilizado pela concessionária de refeições coletivas, o pessoal do centro 

de compras se reunirá para decidir conjuntamente. Talvez isto não ocorra se este produto 

for adquirido freqüentemente. 

As variáveis relacionadas à empresa são: orientação da organização, 

tamanho da organização e grau de centralização da empresa. 

Orientação da organização, como o próprio nome sugere, reflete a orientação 

que a empresa tem no desenvolvimento de seu negócio. Se a empresa for orientada para 

a tecnologia, provavelmente, o pessoal da engenharia é que irá tomar as decisões de 

aquisição de um produto ou não. 

Quanto maior o tamanho da organização espera-se que maiS pessoas 

participem do processo de compra, sendo que o contrário também é de se esperar. 

O grau de centralização mede a distribuição do poder entre os participantes 

do processo de tomada de decisão (MAZZALI, 1979, p. 78). Quanto maior for o grau de 

centralização da empresa, possivelmente menor será a probabilidade das decisões serem 

tomadas conjuntamente. 

Quando as decisões são tomadas conjuntamente, uma série de conflitos entre 

as partes envolvidas na tomada de decisão poderá existir. Sendo assim, o terceiro aspecto 

do modelo refere-se a estes conflitos. Eles existem porque, quando determinado produto 

é adquirido, ele poderá ter características relevantes para um grupo e não-relevantes para 

o outro, gerando assim o conflito entre as pessoas dos diferentes grupos (WEIGAND, 

1968,p.41). 

SHETH (1973, p. 55) apresenta quatro formas de solucionar os prováveis 

conflitos existentes no processo de compra de um item, que são: resolução do 

problema, persuasão, barganha e política. 

Quando ocorrem conflitos interdepartamentais, por exemplo, devido a desacordo das 

expectativas de fornecedores, provavelmente eles serão solucionados através da procura 
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de novas informações de fornecedores alternativos, fazendo com que as partes envolvidas 

no processo de compra dêem uma resolução ao problema. 

Dependendo de determinadas situações, pode-se lançar mão de argumentos 

persuasivos como a lógica, a emoção e os valores (KOTLER E LEVY, 1973, p. 58). Se 

os conflitos entre as partes são devidos aos desacordos de alguns critérios específicos, 

com os quais avaliam-se o fornecedor, embora os objetivos de compra sejam mantidos 

para solução destes conflitos será utilizada a persuasão. Embora todas as pessoas 

envolvidas no processo de compra têm por objetivo comprar produtos de qualidade, 

alguns desejam, por exemplo, comprar suco de laranja "in natura" e outros querem 

comprar SLCC. Através de uma exposição lógica de argumentos, as pessoas favoráveis à 

compra de SLCC poderiam convencer as pessoas contrárias a este produto a aceitá-lo. 

Define-se barganha ou negociação como um processo de comunicação onde 

duas partes ou mais possuem interesses comuns e conflitantes, desejando uma forma de 

ação conjunta (LILIEN et alii, 1992, p. 143). Quando várias partes envolvidas na compra 

possuem diferenças fundamentais em seus objetivos, pode-se utilizar a barganha para 

solucionar este conflito. 

A política é utilizada, através da amizade e da troca de favores, para se 

conseguir resolver algum conflito na compra industrial (STRAUSS, 1962, p. 173). 

O modelo de Sheth também possui uma variável que representa fatores 

situacionais que são variáveis aleatórias não explicadas no modelo, ou seja, assim como 

acontece com os consumidores finais, às vezes os consumidores industriais escolhem os 

produtos sem levar em consideração nenhum critério racional. 

O modelo de Sheth enfatiza muito o caráter psicológico das pessoas, sendo 

que o próximo modelo possui uma abordagem diferente, apesar de ambos buscarem 

explicar o comportamento do consumidor industrial. 
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3.2 - Modelo de Resposta do Mercado Industrial 

o modelo de resposta do mercado industrial foi proposto por CHOFFRA Y E 

LlLIEN (1978, p. 21), dividido em três partes: variáveis controláveis, processo de 

decisão e medidas externas (ECKLES, 1990, p. 53) como é mostrado na Figura 2. 

Segundo LILIEN et alii (1992, p. 143), os consumidores industriais podem 

ser diferentes em: (1) as necessidades de especificações; (2) o centro de compras; (3) os 

critérios de avaliação. 

Face à peculiaridade de cada consumidor industrial, eles podem diferir entre 

suas necessidades específicas. Sendo assim, existem empresas que poderiam utilizar como 

critério de compra o prazo de pagamento para comprar o SLCC e outras o custo deste 

produto. 

o centro de compras é heterogêneo por ser formado por pessoas de 

diferentes áreas. Em concessionárias de refeições coletivas, o centro de compra pode ser 

composto por nutricionistas e compradores, onde a nutricionista seleciona o produto e o 

comprador apenas formaliza o pedido. 

Outras empresas podem ter seu centro de compras composto de outra forma. 

As decisões dos participantes podem definir suas necessidades, assim como a 

natureza do critério de avaliação usado para encontrar o produto. Por exemplo, a 

nutricionista ao comprar um produto poderia ter preocupação com a qualidade, pois esta 

profissional tem a necessidade de preparar cardápios equilibrados; já o comprador 

poderia preocupar principalmente com o preço, uma vez que deve se manter dentro de 

um orçamento. 

Logo, os membros do centro de compras podem ser agrupados levando-se 

em consideração estas heterogeneidades. O modelo assume que: 

- O consumidor industrial é composto por um centro de compras que pode 
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ser caracterizado pelas categorias dos participantes (categorias profissionais3) envolvidos 

no processo de compra. 

- As decisões dos participantes são semelhantes quando estes pertencem à 

mesma categoria profissional, e usam o mesmo critério de avaliação e fontes de 

informação. Ou seja, se as pessoas pertencem ao grupo de nutricionistas, estes indivíduos 

possuem os mesmos critérios de avaliação e as mesmas fontes de informação. 

O modelo está basicamente centrado na decisão do grupo de profissionais 

que compõem o centro de compras. O centro de compras pode ser considerado um 

micro segmento, existindo quatro módulos (sub-modelos) de decisões multipessoais 

(Figura 2) que explicam o processo de decisão de compra do consumidor industrial. A 

seguir cada módulo será abordado resumidamente. 

3Exemplos de categorias profissionais: compradores, nutricionistas, gerentes de compras demais 
profissionais. 
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VARIAVEIS CONTROLAVEIS PROCESSO DE DECISAO MEDIDAS EXTERNAS 

SUPORTE DE MARKETING--------------•• MODULO DE PERCEPCAO 4~--------~COMUNICACAO DE CONSUMO 

1 
P (a= EVOCADO) 

! 

PARA CADA PARTICIPANTE 

DA CATEGORIA 

r---------------------.. MODULO DE APROVACAO .~-----IDIFICULDADES AMBIENTAIS j E REQUISITOS ORGANIZACIONAIS 

ESBOCO CARACTERISTICO P (a=PRATICAVELI EVOCADO) 

'-----------------------. MODULO DE AVALIACAO~ .. -----PERCEPCOES DAS DECISOES 

INDIVIDUAL PARTICIPANTES. AVALIACAO 1 OE CRI TERIaS E PERCEPCOES 

ESCOLHA DE PROBABILIDADES INDIVIDUAIS 

P(a; AI PRATICAVEL, EVOCADO) 

! 
MODULO DE DECISAO DE GRUPO ... ------ICARACTERISTICAS DE MICRO

SEGMENTO, CATEGORIAS DE 

INDIVIDUOS, ENVOLVIDOS 

INTERACAO 00 PROCESO DE 

PRESSUPOSICAO 

PROBABILIDADE DA ESCOLHA 00 GRUPO 
P G(a, A) 

Figura 2 - Modelo de Resposta do Mercado Industrial 

Fonte: CHOFRAY & LILIEN (1978) 
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3.2.1 - Módulo de Percepção 

Em linhas gerais, este módulo tem apoio no marketing, para que o produto 

industrial seja percebido pelas categorias profissionais da organização. Assim, o produto 

industrial é analisado através do reconhecimento por parte destes grupos, das 

propagandas, venda pessoal e serviço de assistência técnica. 

Esta análise pode ser feita de duas formas: (1) através de amostragens por 

categorias que estão envolvidas no processo de compra, onde estas pessoas são alvo de 

pesquisa de marketing ou (2) através da opinião do gerente de produto. 

Sendo assim, o módulo de percepção sugere que a probabilidade de um 

indivíduo pertencente a uma categoria profissional "i" (onde i = engenharia, nutrição, 

administração) evocar o produto "a" ocorre em função da ação de marketing sobre este 

conjunto de pessoas. Neste caso, a probabilidade do SLCC ser comprado por uma 

empresa para ser fornecido a seus funcionários é função do marketing que a empresa 

produtora de SLCC faz sobre os consumidores organizacionais para propiciar o 

reconhecimento nos grupos (categorias profissionais) com relação à sua marca de SLCC. 

3.2.2 - Módulo de Aprovação 

Este módulo é um processo de escolha através de seleção, onde a empresa 

rejeita uma série de produtos industriais por não atenderem às exigências da organização, 

como prazo de pagamento, prazo de entrega, qualidade do produto, etc. 

O módulo de aprovação oferece um "insight" para o bem industrial que se 

deseja comercializar, permitindo também uma previsão da taxa de aceitação do produto 

no mercado. Logo, a chance de um bem ser adquirido pela organização é função das 

características que o tornam viável à empresa. A probabilidade de se consumir SLCC por 

uma empresa ocorre em função da viabilidade deste produto atender a determinadas 

características do consumidor industrial. 
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3.2.3 - Módulo de avaliação individual 

Este módulo revela a avaliação de produtos característicos preferidos de cada 

categoria profissional. O módulo de avaliação individual permite a análise das respostas 

do mercado à mudança no posicionamento do produto. Este módulo produz um retorno 

de importantes informações para o desenvolvimento de programas de comunicação 

industrial, direcionados para resultados mais relevantes de cada categoria de 

participantes. 

A probabilidade do indivíduo pertencente à categoria "i" que escolhe o 

produto no conjuntoll Ali, a preferência do modelo é revelada pela categoria 11 i" . 

Exemplificando, suponha que existam dois conjuntos de bebidas A (composto por suco 

natural, SLCC, suco de polpas congelado) e B (composto por refrigerante, refresco em 

pó e mate gelado). Os integrantes da categoria lIi" escolhem um conjunto de bebidas (A 

ou B) e deste conjunto apenas uma bebida. 

3.2.4 - Módulo de decisão em grupo 

Este módulo revela as mudanças de preferência de indivíduos 

compromissados com o grupo. De acordo com LlLlEN et alii (1992, p. 150) o grupo de 

compras se encaixa em três categorias: 

1 - Existe um número pré-especificado de pessoas do grupo que dará sua 

opinião sobre adquirir ou não um bem. 
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2 - Parte do grupo delibera algumas pessoas para opinar a respeito da escolha 

do produto. 

3 - Apenas um elemento do grupo opina a respeito da compra. 

Os agentes de marketing, usando os módulos acima propostos por 

CHOFFRA Y E LILIEN (1978, p. 25), podem especificar quais deles melhor se adaptam 

para descrever a empresa e seu microsegmento. 

Estudos feitos pelos mesmos autores sobre a adoção de condicionadores de 

ar movidos a energia solar nas empresas, chegaram à conclusão de que as preferências 

dos consumidores pode ser inapropriada na análise das preferências dos compradores 

industriais. Este modelo contribuiu bastante para o desenvolvimento de uma metodologia 

de análise das preferências dos compradores organizacionais, apesar desta metodologia 

ser mais apropriada para compras industriais mais complexas (WEBSTER, 1984, p. 41). 

3.3 - Modelo de Webster e Wind 

O modelo de WEBSTER E WIND (1975, p. 18) sugere ser a compra 

industrial função das caraterísticas grupais e individuais das pessoas e de fatores 

organizacionais e ambientais. Cada uma destas quatro variáveis pode ser subdividida em 

outras duas, onde uma faz analogia à empresa (tarefa) e a outra ao relacionamento 

humano (não-tarefat. 

As variáveis relacionadas à tarefa enfatizam mais o relacionamento direto e explícito com o problema de 
compra, dentre os quais, preço e qualidade. No caso de variáveis relacionadas a não-tarefa, estas não se relacionam 
diretamente com o problema específico de compra, dando mais ênfase a aspectos subjetivos na descrição do 
comportamento do comprador (MAZZAU, 1979, p.II). 
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Segundo WEBSTER E WIND (1975, p. 17), o processo decisório para 

compra é um processo complexo, contínuo e envolve vários membros da organização. 

O processo decisório da compra pode ser descrito utilizando-se um modelo 

geral composto de cinco estágios básicos: identificação da necessidade, estabelecimento 

de objetivos e especificações, identificação de alternativas de compra, avaliação das ações 

alternativas de compra e escolha do fornecedor. 

A identificação de necessidades ocorre quando se nota um problema que 

ocorre em qualquer parte da organização (ALEXANDER et alii, 1967, p. 69). 

Exemplificando, os funcionários de urna empresa poderiam começar a reclamar que a 

bebida servida durante as refeições não lhes agrada. Nesta primeira etapa ocorre a 

identificação do problema. 

Após identificar o problema com clareza, o passo seguinte é estabelecer os 

objetivos e especificações para a compra do produto. Baseado no exemplo anterior, a 

nutricionista, se incumberia de fazer as especificações para a compra do produto que iria 

substituir a bebida geradora do problema. 

A identificação das alternativas de compra diz respeito à busca de 

informações para encontrar fontes alternativas no mercado para aquisição do item. 

Continuando o exemplo, após a comunicação, na qual a nutricionista faz as 

especificações, o pessoal envolvido no processo de compra começa a buscar informações 

sobre as bebidas alternativas. 

O momento em que se compara os vários produtos é o período de avaliação 

das ações alternativas de compra. Neste período é que se faz a avaliação das bebidas que 

melhor substituiriam a bebida-problema. Ao término da avaliação dos produtos, escolhe

se a bebida que mais convém ao público requerente. 

A última fase do processo é a escolha do fornecedor, que é apenas urna 

conseqüência das fases anteriores. É neste momento que a concessionária, após ter feito a 

avaliação, escolhe o fornecedor que melhor a satisfaz. 
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Ressalta-se que, por este processo ser dinâmico, e estando de forma 

simplificada, omite um grande número de decisões intermediárias em cada fase 

(WEBSTER E WIND, 1975, p. 41). 

É interessante notar que, para entender como o SLCC pode ser fornecido aos 

funcionários das empresas, as exigências destes indivíduos com relação ao suco devem 

ser bem conhecidas. 

No modelo de Webster e Wind existem quatro conjuntos de variáveis que 

influenciam as decisões de compra, que também são utilizados por KOTLER (1992, p. 

249): ambiental, organizacional, interpessoal e individual (Figura 3). 
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3.3.1 - Fatores ambientais 

o ambiente exerce grande pressão sobre o processo decisório da 

organização, porque tanto a empresa quanto os membros que nela estão inseridos 

mantêm uma grande interação com fatores fisicos, tecnológicos, econômicos, políticos, 

legais, culturais e institucionais. 

O ambiente externo é um sistema que a empresa não consegue manipular, 

podendo apenas se adaptar a ele (BUSKIRK, 1970, p. 31). A influência do ambiente 

sobre a empresa é muito forte e está em constante mutação, de tal forma que a empresa 

precisa ter grande maleabilidade para se adaptar à estas mudanças (SANTOS, 1988, p. 

37). 

Segundo BUSKIRK (1970, p. 32) e STANTON (1980, p. 31), podemos 

considerar as seguintes variáveis incontroláveis: o ambiente econômico, as forças 

políticas e legais, a influência socio-cultural e a concorrência. 

O ambiente econômico influencia toda uma Nação com suas taxas de juros, 

políticas fiscal e cambial e inflação, além do mercado de trabalho e financeiro (LIPSON E 

DARLING, 1971, p. 82). 

Quanto às forças políticas e legais, há inúmeras leis federais, estaduais e 

municipais que agem sobre as empresas, como tabelamento de preços, Código de Defesa 

do Consumidor, Código Comercial, Código Tributário e outros. 

No contexto político, as empresas devem estar atentas às eventuais mudanças 

da administração pública (GRETHER E HOLLOWAY, 1967, p. 2). 

As influências sociais e culturais apresentam destacada importância neste 

contexto. Principalmente no ramo de alimentação, devendo-se tomar muito cuidado, pois 

existem alguns grupos étnicos que só consomem determinados tipos de alimento, devido 

a sua cultura. Isto faz com que as empresas direcionem atenção para este tipo de 
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problema. 

Hoje em dia, com o crescimento da consciência ecológica, as empresas estão 

se adequando a estas transformações (SANTOS, 1991, p. 2) e portanto, as que 

perceberem primeiro estas tendências, sairão em vantagem. Os agentes de marketing 

devem também levar isto em consideração, para não se posicionarem contra os 

consumidores (EDMUNDS, 1974, p. 89). 

De todas as variáveis ambientais mencionadas até agora, talvez a 

concorrência seja a variável mais facilmente notada pela empresa. A empresa, para 

diminuir este problema, deve ter um amplo conhecimento de sua atividade e uma boa 

organização. Apesar da concorrência ser perversa em alguns momentos para a empresa, 

ela é indispensável para a manutenção do sistema (CLARK, 1974, p. 101). 

Finalizando, o ambiente externo é um grande "quebra-cabeças" e as empresas 

são frações deste sistema, de modo que devem encaixar-se perfeitamente para não serem 

eliminadas. 

3.3.2 - Fatores organizacionais 

o processo de aquisição de um produto ocorre em função dos interesses da 

empresa; nela há limitações de recursos financeiros, humanos e tecnológicos. 

A variável organizacional é bem destacada no modelo de Webster e Wind, e 

representa um importante fator que o distingue do modelo de Sheth, pois este enfatiza 

muito o lado psicológico das pessoas. 
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De acordo com COOPER et alii (1964, p. 56), as empresas são sistemas 

multivariados compostos de quatro conjuntos de variáveis: tarefa, estrutura, tecnologia e 

pessoas. 

Para SIQUEIRA (1992, p. 122), a tarefa é o trabalho a ser realizado na 

empresa. A estrutura consiste no sistema de comunicação da organização, autoridade, 

"status", recompensa e fluxo de trabalho. Com relação à tecnologia, segundo referência 

de CAMPOMAR (1981, p. 3), é com a aplicação do conhecimento ao processo 

produtivo ou administrativo que os recursos empregados são maximizados. E, finalmente, 

as pessoas são os atores que atuam na empresa. 

Estes quatro conjuntos de variáveis agem entre SI, sendo bastante 

dependentes uns dos outros e definem a informação, expectativa, metas, atitudes e 

pressupostos usados pelos atores individuais (pessoas que desempenham papéis dentro da 

organização) em suas atividades de tomada de decisão. 

3.3.3 - Fatores interpessoais 

A natureza do funcionamento do grupo é influenciada pelos objetivos 

individuais, pelas caraterísticas pessoais, pela natureza do líder do grupo, pela estrutura e 

tarefa do grupo e pela influência ambiental e organizacional. O grupo, além de estar 

envolvido com a tarefa de compra propriamente dita, também está envolvido por 

atividades, sentimentos e interrelacionamentos que estariam mais ligados às interações 

das pessoas fora do cargo que elas ocupam. Isto mostra que os agentes envolvidos no 

processo de compra recebem influência tanto de fatores relacionados à tarefa quanto à 

não-tarefa. Outro fator que ocorre é que esses agentes nem sempre são as pessoas que 



32 

trabalham no departamento de compras e decidem o que será comprado pela empresa. 

Segundo WEBSTER E WIND (1972, p. 59), BONOMA (1982, p. 116), BONOMA E 

SHAPIRO (1991, p. 59), existem cinco tipos de pessoas (atores) que influem na 

aquisição ou veto de um produto. São eles: usuário, comprador, decisor, influenciador e 

guardião. Especificamente: 

- usuário, é todo aquele que utiliza o produto que foi adquirido pela empresa; 

- comprador é a pessoa responsável por contratar os fornecedores; 

- decisor é toda a pessoa com autoridade para decidir entre as alternativas de 

ação de compra; 

- influenciador é todo o indivíduo que atua sobre as outras pessoas, afetando 

o processo de decisão, direta ou indiretamente, informando ou especificando as 

condições para as avaliações alternativas de ação de compra; 

- guardião é o indivíduo que controla o caminho das informações no 

departamento de compra. Uma pessoa pode desempenhar vários papéis. 

Embora seja fácil identificar os membros do centro de compras, a tarefa mais 

dificil é compreender sua dinâmica e o relacionamento entre estas pessoas (JOHNSTON 

E BONOMA, 1981, p. 144). 

Isto mostra que vários profissionais de níveis hieráquicos diferentes podem 

participar e influenciar as decisões de compra de itens consumidos numa organização 

(BONOMA, 1982, p. 116). Desvendar o processo decisório das organizações 

e os profissionais nele envolvidos torna-se fundamental para aqueles estudiosos 

interessados em melhor compreender a relação entre fornecedores e seus clientes 

(WEIGAND, 1968, p. 45). 
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3.3.4 - Fatores individuais 

Não podemos abordar o comportamento do consumidor industrial sem levar 

em conta o comportamento humano, uma vez que o cerne de uma empresa são os 

indivíduos que nela trabalham. Isto também ajudará a justificar certas atitudes das pessoas 

envolvidas no processo de compra. Os processos mentais básicos de motivação, cognição 

e aprendizagem, estão intimamente ligados ao comportamento de compra. Podemos 

incluir também, na análise psicológica do indivíduo, a personalidade. 

BENNETT E KASSARJIAN (1980, p. 88) definem personalidade como o 

padrão coerente das respostas aos estímulos do mundo que tem influência sobre o 

indivíduo. Ocorre uma interação entre a pessoa e seu meio ambiente, tornando-o singular 

na sua maneira de ser, pensar e agir. Esta singularidade permite-nos classificar uma 

pessoa como agressiva ou submissa, como chata ou carismática. Além do mais, existem 

certos caracteres na personalidade que tornam o relacionamento das pessoas difícil, 

gerando problemas nos negócios (W ALTON E McKERSIE, 1965, p. 163). 

Conseqüentemente, o modo como o indivíduo fará uma compra para a empresa 

dependerá em parte de sua personalidade. 

A motivação do indivíduo pode ongmar-se de necessidades fisiológicas, 

sociais e psicológicas. A existência da motivação requer a necessidade de um objetivo 

que impulsione o indivíduo a ter uma atitude comportamental (HOW ARD E SHETH, 

1969, p. 100; BERELSON E STEINER, 1971, p. 168). 

Dificilmente o comportamento deriva de um motivo simples ou único. Quase todo 

comportamento é causado por uma complexa combinação de motivos de vários níveis de 

intensidade (MURRA Y, 1967, p. 39). Portanto, é de se esperar que o comportamento do 

consumidor organizacional resulte de uma combinação complexa de motivos. 
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A cognição implica em um processo consciente visando à aquisição de novos 

conhecimentos, de modo que apenas o comportamento racional é de natureza cognitiva. 

Os sistemas de cognição representam aquilo que as pessoas conhecem de si e do 

ambiente que as rodeiam, sendo desenvolvidos através da percepção, memória, 

imaginação e raciocínio (AGUIAR, 1981, p. 121). 

A aprendizagem é uma modificação que se manifesta, alterando o 

comportamento das pessoas (GAGNÉ, 1974, p. 3). 

A abordagem sobre aprendizagem pode ser entendida a partir da análise de 

três situações de compra que são: recompra integral, recompra parcial e nova compra 

(ROBINSON et alii, 1967, p. 25; WEBSTER E WIND, 1975, p. 122; WEBSTER, 1984, 

p.52; BONOMA E SHAPIRO, 1991, p. 61). 

A recompra integral somente renova o pedido de algum produto usado com 

regularidade. Neste tipo de compra existe uma grande satisfação do consumidor com 

fornecedor (ANDERSON et alii, 1987, p. 78). 

Na recompra parcial, a empresa percebe alguma deficiência de determinado 

produto, fazendo com que este item seja substituído nas próximas compras, ocorrendo 

assim a seleção de novos produtos. 

A situação de nova compra surge quando a empresa ainda não teve nenhuma 

experiência anterior com o produto, não havendo neste estágio do processo confiança no 

produto. 

Exceto a compra integral, não ocorre o aprendizado, uma vez que o estímulo 

se tornou automático. Nas outras duas situações por existirem muitas trocas de 

informações entre as pessoas, fazem com que sejam estimulado o aprendizado. 

Dependendo do grau de complexidade da compra, as teorias do aprendizado podem 

explicar este fenômeno. 
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3.4 - Modelo de Bonoma e Shapiro 

o quarto modelo descrito neste trabalho foi proposto por BONOMA E 

SHAPIRO (1991, p. 14). Neste modelo, é feita uma abordagem por níveis, existindo 

cinco níveis de variáveis, que influenciam o processo de compra dos compradores 

industriais, são: variáveis externas, variáveis operacionais, variáveis de compra, variáveis 

situacionais e variáveis pessoais (figura 4). 

VARIAVEIS EXTERNAS 

VARIAVEIS OPERACIONAIS 

VARIAVEIS DE COMPRA 

VARIAVEIS SITUACIONAIS 

VARIAVEIS PESSOAIS 

Figura 4 - Abordagem por Niveis 

Fonte:BONOMA & SHAPIRO (1991) 
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3.4.1 - Variáveis externas 

o grupo de variáveis externas procura focalizar as características da empresa 

como tamanho, localização, razão social. Estes dados são importantes para formar o 

perfil da empresa com que se pretende trabalhar. 

Através do tamanho da empresa, pode-se saber o número de funcionários que 

ela possui e, portanto, o número de refeições demandadas por ela. 

Localização, refere-se à região onde a empresa está posicionada fisicamente. 

De acordo com estudos de HAKANSSON E WOOTZ (1975, p. 49), a localização é um 

componente importante na escolha de um fornecedor, em especial quando há 

instabilidade de oferta de produtos. 

Razão social serve para indicar o que a empresa produz e a qual setor ela 

pertence (indústria, serviços ou comércio). 

3.4.2 - Variáveis operacionais 

As variáveis operacionais podem ser definidas como aquelas que identificam a 

tecnologia empregada, os possíveis clientes como usuários ou não, da categoria e o tipo 

de administração. 

A tecnologia pode referir-se ao tipo de tecnologia empregada pela 

concessionária no fornecimento de refeições. 

As empresas podem ou não ser clientes das concessionárias, podendo 

também consumir ou não SLCC. 

Existem vários tipos de administração que podem influir no processo de 
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compra. Empresas concessionárias de refeições coletivas podem ter uma administração 

diferente das autogestões ao comprar os produtos que serão fornecidos aos comensais. 

3.4.3 - Variáveis de compra 

As variáveis de compra estão relacionadas à organização e dinâmica do 

centro de compras. Este grupo de variáveis pode ser subdividido em: organização formal 

de compra, estrutura do poder, natureza dos relacionamentos organizacionais existentes, 

políticas gerais de compra e critérios de compra. 

Grandes organizações estão reestruturando seus centros de compras em 

função de vários fatores. O que vem acontecendo não é apenas troca de um 

gerenciamento centralizado para um descentralizado, mas um ajuste da organização para 

mudar sua estratégia de compra e uma interação mais efetiva com os fornecedores. 

Assim, por exemplo, fatores como compra em grandes volumes, onde o poder de 

barganha é muito importante e existe um potencial de redução de custos, podem levar 

uma empresa a se reestruturar e centralizar suas compras (COREY, 1978, p. 102). 

Muitas vezes pessoas que aparentemente não estão envolvidas no processo 

de compra exercem grande influência neste processo, como foi visto no modelo de 

Webster e Wind. A estrutura do poder amiúde não é claramente notado; por isto não se 

deve restringir apenas à análise do organograma da empresa para se descobrir a 

hierarquia das pessoas que compõem uma empresa, mas sim averiguar também quais são 

as pessoas que exercem pressão no processo de compra (BONOMA, 1982, p. 118). 

A natureza do relacionamento organizacional às vezes gera motivos que 

fazem com que uma empresa selecione seus fornecedores. Esses motivos não são 
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necessariamente os mesmos pelos quais ela continuará a comprar deles. A lealdade só 

será estabelecida se houver um nível de satisfação bastante alto, tanto para o comprador 

organizacional quanto para o fornecedor. 

Políticas gerais de compra podem ser explícitas ou implícitas: as explícitas 

são complexas e podem envolver muitas pessoas, enquanto que políticas implícitas 

resultam geralmente de tendências culturais da organização, sendo esta última muito mais 

dificil de identificar, mas não menos importante. A influência das políticas implícitas é 

maior porque elas estão ligadas à cultura e à tradição da organização, sendo mais dificeis 

de mudar do que as políticas explícitas. 

Não existe uma norma geral que faça com que as empresas comprem de um 

mesmo jeito. Apesar disto, há evidências de que o comprador industrial escolhe o 

fornecedor em função de três variáveis: características do comprador, quantidade e tipo 

de risco em situação de compra e estratégia de compra (CARDOZO E CAGLEY, 1971, 

p. 329). Em outro trabalho apresentado por PERREAULT E RUSS (1976, p. 5), os 

autores encontraram que os atributos mais importantes em um produto eram a qualidade, 

distribuição fisica e preço. Levantar tópicos sobre as preferências e qualidades dos 

produtos pode ser uma forma inteligente de entender os consumidores organizacionais. 

3.4.4 - Variáveis situacionais 

São consideradas variáveis situacionais no modelo de Bonoma e Shapiro: 

aplicação específica, tamanho do pedido, situação ambiental e risco situacional de 

compra. 
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Dependendo da aplicação que se pretende dar ao SLCC, ele será comprado 

em maior ou menor quantidade. Se, por exemplo, a empresa entender que esta bebida é 

um alimento saudável e com alto teor de vitamina C, esta organização irá comprar uma 

quantidade maior de suco; se, por outro lado, ela entender que o suco é apenas um 

refresco, ela poderá comprar uma menor quantidade e aumentar sua diluição. 

O tamanho do pedido está correlacionado com a aplicação do produto, porte 

da empresa e grau de centralização. Estes fatores são grandes responsáveis pela 

quantidade de SLCC que será fornecido às empresas que venham a consumÍ-lo. 

A variável situação ambiental está aqui incluída porque o ambiente muda 

continuamente, fazendo com que as empresas se adaptem às novas situações. Fatores 

como matérias-primas, inflação e políticas do governo podem influir muito no 

comportamento do consumidor industrial (SPEAKMAN E STERN, 1979, p. 56). 

O risco situacional de compra é um importante componente da variável 

situacional e está relacionada com outros fatores, como: aplicação, ambiente e grau de 

familiaridade que o centro de compras tem com o produto. 

Dependendo da aplicação que o produto tem, o risco dele ser aceito ou não 

aumenta. O risco do SLCC não ser aceito pelos funcionários é muito maior quando esta 

bebida sofre diluição para refresco do que quando sofre diluição para suco. 

O ambiente é outro fator de risco para o produto ser consumido pelo 

comprador industrial. Há períodos em que as cotações de preço do SLCC no mercado 

externo são boas, fazendo com que a produção seja direcionada para este mercado, 

podendo causar inconstância de fornecimento do produto no mercado interno, o que gera 

uma situação de risco. 



40 

3.4.5 - VaJ'iáveis pessoais 

As variáveis pessoais envolvem as características pessoais dos responsáveis 

pelas decisões de compra num contexto organizacional. Tais características dizem 

respeito ao relacionamento entre comprador e vendedor e à motivação do comprador. 

O relacionamento comprador-vendedor é uma característica da compra 

industrial, pois existe uma interdependência muito grande entre ambas as partes 

(WEBSTER, 1978, p. 23; ARNDT, 1979, p.71). 

Quanto mais o comprador identificar-se com o vendedor, em atitudes ou 

características pessoais, maior poderá ser a tendência de que estas pessoas fechem um 

negócio. 

Segundo ROBINSON et alii (1967, p.139), as empresas não buscam a 

compra, procuram um relacionamento. Isto está diretamente relacionado com o 

comprador e vendedor, pois eles compõem a linha de frente da empresa. 

Os fatores emocionais são importantes no comportamento do consumidor 

industrial, apesar de HALLOWAY E HANCOCK (1967, p. 268) afirmarem que fatores 

racionais são os que predominam numa situação de compra. O lado pessoal é muito 

importante no processo de compra (STACEY E WILSON, 1963, p. 72; WEBSTER, 

1984, p.39), como a motivação e a percepção que podem influir muito no processo de 

compra industrial. 
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3.5 - Modelo de Recompensa/ Avaliação do Comportamento de Compra 

Organizacional 

A maior contribuição do modelo de Recompensa! Avaliação proposto por 

ANDERSON E CHAMBERS (1983, p. 8) é a sua estrutura para unificar a teoria 

industrial vendedor-comprador. Este modelo é inteiramente consistente com o modelo de 

WALKER et alii (1977, p. 158), aplicado em pesquisa de gerenciamento de vendas e 

motivação dos vendedores. Isto sugere que uma teoria unificada de motivação 

comprador-vendedor pode ser possível formando uma teoria organizacional geral. Apesar 

deste modelo estar centrado apenas no lado do comprador, esta teoria pode ser também 

aplicada a ambas as partes que fazem a transação. 

A afirmação central do modelo proposto é que o comportamento do 

consumidor industrial é melhor entendido pelo comportamento do trabalho. Participantes 

do processo de compras, como comprador, decisor, influenciador, guardião e usuário, 

serão avaliados em suas atividades e suas recompensas dependerão dos resultados 

obtidos. Os membros da empresa são induzidos a contribuir em direção aos objetivos da 

organização porque eles recebem recompensas para fazê-los. Sendo assim, o modelo 

proposto de comportamento do consumidor industrial fundamenta-se na proposição de 

que o comportamento dos indivíduos que participam do centro de compras é 

determinado pelas avaliações e recompensas feitas e dadas pela organização. 

O modelo Recompensa! Avaliação consiste de dois submodelos. Um está 

relacionado com a motivação e o outro com o processo de interação e formação do 

consenso no grupo. 
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3.5.1 - Submodelo de motivação 

Segundo SAMLI et alii (1988, p. 21), o modelo de Anderson e Chamber 

difere dos demais apresentados neste trabalho, por enfatizar a variável motivação. Apesar 

desta variável ser desenvolvida nos trabalhos de Webster e Wind, Bonoma e Shapiro, ela 

não é tão destacada como neste modelo. 

Os participantes do processo de compra são motivados por expectativas de 

recompensas que podem ser intrínsecas ou extrínsecas. Podem ser consideradas 

recompensas extrínsecas salários, promoções e beneficios. Já recompensas intrínsecas são 

aquelas que o indivíduo dá para si mesmo como auto-estima, a atualização de 

conhecimento e a competência (PORTER et alli 1975, p. 341). 

Embora as recompensas intrínsecas não sejam distribuídas pela organização, 

sua realização é afetada pelo ambiente e estrutura da organização. As recompensas 

intrínsecas influem na determinação do potencial de motivação da empresa. Por exemplo, 

se o comprador tiver um bom posicionamento social, autoridade e responsabilidade, pode 

alcançar a satisfação aumentando sua motivação no trabalho (LA WLER, 1970, p. 225). 

Os agentes de compra reconhecem o sistema de avaliação e recompensa da 

empresa através do "feed backll, que na Figura 5 é representado pelas linhas pontilhadas. 
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Observando esta figura, o sistema de avaliação de desempenho e as 

recompensas extrínsecas, via atribuição casual, modificam a motivação e o papel 

desempenhado pelo indivíduo do centro de compras. A natureza desta modificação será 

determinada pela atribuição casual desenvolvida pela pessoa. Pode ser considerada 

atribuição causal, a experiência, o esforço, a sorte, a ação de outros indivíduos. 

O papel percebido é o relacionamento formaIs ou informal entre as pessoas 

do centro de compra e os seus superiores hierárquicos na empresa. 

Uma resultante entre as habilidades que as pessoas possuem e o 

comportamento de compra, gera o desempenho de compra, que indiretamente é 

influenciado pela motivação e o papel percebido pelas pessoas. É importante salientar que 

a empresa tem certa dificuldade em medir o desempenho de compra. Por isto que o 

sistema de avaliação de desempenho possuem vários índices que auxiliam a organização 

na avaliação. O sistema de medida de desempenho é uma variável multidimensional, 

podendo os índices serem usados de tal forma que possam ser adaptados de acordo com 

as características da empresa, para melhor avaliar seus resultados. 

Para a empresa recompensar materialmente as pessoas do centro de compras 

ela deve avaliá-Ias, através do sistema de avaliação de desempenho. Por outro lado, como 

a recompensa intrínseca é dificil de ser medida, esta variável não flui pelo sistema de 

avaliação de desempenho. 

O desempenho de compra deve ser tratado separadamente entre as 

recompensas extrínsecas e intrínsecas, pois ele tem um relacionamento diferente com 

estas variáveis (LA WLER, 1970, p. 227). 

A análise do desempenho de compra pode ser substituída por observações ou 

relatórios de gerentes, sobre o comportamento face às dificuldades encontradas, como 

Considera-se fontes informais de informações, descrições das atividades de trabalho, programas de 
treinamento, etc.; e fontes informais é qualquer comunicação vertical ou horizontal relacionado com o emprego. 
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problemas de medidas, por exemplo. Por isto que na figura 5 existe uma passagem direta 

do comportamento de compra para o sistema de desempenho de medida. 

Segundo ADAMS, citado em LAWLER (1981, p. 12), a recompensa de 

percepção eqüitativa nada mais é do que uma variável que compara o que os membros do 

centro de compras sentem no sentido de quanto deveriam receber e qual a recompensa 

que recebem. Se os indivíduos recebem mais do que deveriam, há uma sensação de culpa 

e desconforto. Se os indivíduos recebem menos do que deveriam ganhar, eles têm uma 

baixa satisfação. Agora, quando recebem o que acham que deveriam receber, eles têm 

satisfação. 

Segundo WESTBROOK E REILLY, citado em KLEIN E ROTH (1993, p. 

39), a satisfação pode ser descrita como um fenômeno psicológico, resultante de um 

estado emocional agradável, quando ocorre um entrosamento entre o objetivo e o 

resultado, quer ele seja material ou abstrato. Ela pode ser aumentada, diminuída ou 

permanecer constante. A satisfação com o tempo para recompensa extrínseca cairá; o 

contrário acontece com a intrínseca, segundo diversos autores citados em ANDERSON 

E CHAMBERS (1985, p. 16), como ALDEFER, 1969; LAWLER, 1971; LAWLER E 

PORTER, 1963; PORTER E LAWLER, 1968. Isto significa que, só quando as baixas 

necessidades forem satisfeitas é que as altas necessidades se tornarão importantes 

(STEERS E PORTER, 1975, p. 39). Os valores de ambos os tipos de recompensa podem 

ser aumentados quando se aumenta a satisfação. Isto é baseado na teoria da 

generalização e assume que valores de recompensa aumentam com o resultado de 

esforço. 

A satisfação é uma reação complexa e é influenciada por grande números de 

fatores (LA WLER, 1981, p. 11). 
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3.5.2 - Submodelo de Consenso em Grupo 

Nem todas as decisões na empresa são realizadas em grupo. Entretanto, 

existem momentos em que as decisões em grupo são importantes. 

Este modelo tenta explicar como ocorrem as decisões conjuntas. Observando 

a Figura 6, a interação do grupo e formação de consenso representada pela elipse central, 

ocorre quando a decisão final entre os membros do centro de compras é feita via 

interação do grupo. De fato, é provável que não necessariamente 100% das pessoas do 

centro de compras aceitem a decisão final do grupo. Entretanto, dados os vários sistemas 

de recompensa/medida nos diferentes centros de compra, e levando em consideração as 

diferentes experiências perceptuais do grupo, é provável que existam desacordos e 

conflitos em muitas situações de compra. 



FIGURA 6 SUB-MODELO DE CONSENSO EM GRUPO 
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O centro de compras é o único grupo que toma as decisões. Ele é composto 

por pessoas de vários setores dentro da empresa (economistas, administradores, 

engenheiros, nutricionistas), cada um tentando tirar proveito de situações de compra que 

melhor atendam às necessidades de seu grupo. 

Isto faz com que cada indivíduo tenha um sistema de medida/recompensa e 

objetivos de compra diferentes, acirrando, assim, as diferenças. Finalizando, estes 

indivíduos recebem pressão formal ou informal de seus grupos conforme o compromisso 

e valores de seus departamentos. Estas pressões são chamadas neste modelo como 

Primeira Influência do Grupo de Trabalho (PIGT). Entre a PIGT e a interação do grupo 

existe uma variável diferencial que intermedia as diferenças, denominada posição 

advocatícia. 

o problema é determinar o mecamsmo com o qual o sistema de 

medida/recompensa e influência social do PIGT se encaixam coerentemente. Isto pode 

ocorrer no centro de compras através de influência social, recompensa do grupo, coalizão 

formal e decisão hierárquica. 

O grupo exerce significativa influência social sobre o comportamento, atitude 

e valores de seus membros (KOTLER, 1990, p. 108). 

Os grupos conseguem influenciar as pessoas porque eles controlam o que 

HACKMAN, citado em ANDERSON E CHAMBERS (1985, p. 18), chama de "estímulo 

arbitrário". Pode-se considerar estímulo arbitrário a informação e a recompensa ou 

punição. Como o grupo exerce grande influência sobre os indivíduos, então a variável 

PIGT influencia muito o indivíduo que representa o departamento no centro de compras. 

As recompensas extrínsecas podem ser distribuídas ao grupo pela empresa 

com base em seu desempenho. Os membros individuais do centro de compras podem ser 

recompensados pelos objetivos alcançados. Isto estimula o consenso grupal pela 

diminuição do papel das recompensas extrínsecas dos membros do PIGT. 
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Se o problema não pode ser resolvido socialmente, então lançar-se-á mão de 

uma atitude autoritária, coalizão formal, dentro do grupo. Isto pode ocorrer quando 

vários membros formam uma coalizão com força suficiente para mudar uma decisão 

particular do centro de compras. Este tipo de situação pode originar o que o modelo de 

Sheth chamou de política. 

O conflito dentro do centro de compras pode ser resolvido autoritariamente 

pela resolução hierárquica de tomada de decisão. Aqui, o alto escalão de participantes no 

processo de compra assume o papel de decisor. 

3.6 - Modelo de Cardozo 

O processo de compra industrial consiste de vários estágios, cada qual com 

suas decisões. Estas decisões podem ser ligadas em seqüência para formar um modelo 

que pode ser usado pelo agente de marketing para prever os resultados de seus planos e 

diagnosticar problemas existentes no programa. 

O modelo proposto por CARDOZO (1983, p. 75) divide o processo de 

compra industrial em sete etapas, que resultam nas seguintes decisões: 

1- Tomada ou não de ação sobre a proposta de venda; 

2- Estabelecimento de orçamento, objetivo e especificações; 

3- Solicitação de propostas ou ofertas; 

4- Escolher uma oferta particular; 

5- Aprovar a escolha; 

6- Aceitar a distribuição dos produtos ou serviços feitos e 

7- Recompra 
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Cada uma destas decisões tem uma definição e estes estágios podem ser 

expressos probabilisticamente no processo de compra. 

CARDOZO (1983, p. 76) utiliza a tlUnidade de Tomada de Decisãotl (UTD) 

para se referir ao ato de decisão e à probabilidade de ocorrer este ato, que é designada 

por P(ato). 

o ato de decisão deriva primeiramente do reconhecimento do problema 

(WEBSTER E WIND, 1975, p. 47; BONOMA E SHAPIRO, 1991, p. 57), o qual é 

suficiente mas não necessário para que possa ocorrer a ação de compra. A probabilidade 

de ocorrer ou não o ato da compra pode ser expresso por P(ato). 

As especificações do produto desejado aparecem na requisição de compra, 

que devem ser obrigatoriamente feitas, porque é através delas que as características 

desejadas do produto são expostas. Ela pode identificar um fornecedor particular ou 

limitar os tipos de fornecedores. Neste estágio ocorre a descrição do produto (qualidade, 

características desejadas, volume), objetivos e especificações. A probabilidade de 

requisição de compra é designada por P(especificações). 

A solicitação é o envio de uma requisição ao provável vendedor, na qual são 

solicitados as especificações e os custos estimados, ou requisição de cotação com um 

conjunto de especificações. Assim a probabilidade de UTD ser solicitada ou proposta 

para um vendedor tlj" é expressa no modelo de Cardozo por P(solicitação j). 

Escolha pode ser identificada pela preparação de ordem de compra ou 

requisição formal de compra de determinado item. O processo de escolha envolve 

tomada de decisões conjuntas, resoluções de conflitos, avaliação de ação de compra e 

seleção de fornecedor. A probabilidade de ocorrer a compra de um produto particular "i" 

de um vendedor "j" é descrita por P(escolha I,j)' 

Aprovação de escolha será aceitar a requisição de compra ou emissão de uma 

ordem de compra. O contrário pode ocorrer, ou seja, a desaprovação. A probabilidade de 
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ocorrer a aprovação de um produto lIill de um vendedor IIj" é designada por P(aprovação 

I,j ). 

Aceitação segue a colocação de ordem inicial e o estabelecimento de uma 

rotina para avaliar o desempenho do produto para as compras futuras e sua probabilidade 

é definida como P(aceitação). 

A recompra nada mais é do que a aceitação rotinizada e sua probabilidade é 

expressa por P(recompra). 

Após definirmos os passos e expressá-los em probabilidade, estas decisões 

podem ser multiplicadas juntas e estimar a probabilidade de compra. Como exemplo, 

vamos supor que a probabilidade de se comprar SLCC de determinado vendedor "j" é 

representado por P(compra SLCCj), que pode ser e representada por: 

P(compra SLCCj) = P(ato)*P(especificação)*P(solicitação j)*P(escolha SLCC 

j)*P(aprovação sLCd e a probabilidade de ocorrer novamente é P(recompra sLCd que 

pode ser representado por P(recompra sLCd = P(compra sLCd* P(compra sLCd 

O modelo proposto por CARDOZO (1983, p. 77) ajuda o profissional de 

marketing a prever o provável resultado de um particular plano de marketing, podendo 

este modelo ser usado para: 

1- Especificar a decisão para ser incluída na seqüência para uma situação 

particular; 

2- Estimar a probabilidade de resultados favoráveis para cada decisão em 

seqüência; e 

3- Multiplicar aquelas probabilidades juntas para computar a probabilidade 

total de compra e recom pra. 

Dos três passos, o que tem maior impacto na saída do modelo é a estimativa 

de probabilidade. 
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As probabilidades podem ser estimadas de três formas:(1) através da intuição 

das perspectivas de reações dos consumidores e concorrentes; (2) através da experiência 

dos agentes de marketing com o produto e mercado considerado e (3) através de 

situações ou estudos documentados de produtos ou mercados que os agentes consideram 

similar. Estes estudos podem ser dados empíricos encontrados na literatura de marketing. 

Finalizando, os agentes de marketing podem utilizar o modelo de Cardozo 

para prever os resultados de um programa de marketing e diagnosticar os problemas 

existentes nestes programas. 

Os modelos ora descritos foram apresentados com a intenção de fornecer um 

arcabouço teórico para que o objetivo deste estudo seja atingido. Eles são apresentados 

resumidamente na tabela 3. 
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TABELA 3 

RESUMO DOS MODELOS 
CARACTERÍSTICAS 

Procura identificar as fontes de informações. 
Procura identificar os tipos de profissionais que 
atuam no processo de compra. 
Procura mostrar quais as possíveis formas de 
decisão do comprador industrial, 
Procura demonstrar os fatores especificos da 
compra industrial. 

Diferecia os consumidores industriais, 
Divide o modelo em três partes (variáveis 
controláveis, processo de decisão e medidas 
externas). 
O centro de compras é caracterizado pelas 
categorias profissionais. 

Divide o processo de compras em caracteristicas 
grupais, individuais e fatores organizacionais e 
ambientais. 
Cada fator mencionado acima pode ser dividido 
em ações que relacionam a tarefa e a não tarefa. 

Processo de compras influenciado por cinco 
variáveis: externas, operacionais, de compra, 
situacionais, pessoais. 
O modelo fornece subsídios para segmentar o 
mercado industrial. 

Como o próprio nome diz, a motivação é muito 
elúalizada neste modelo. 
Existe recompensas intrinsecas e extrinsecas que 
influenciam no comportamento do comprador 
industrial. 

O modelo tenta explicar as decisões conjuntas das 
pessoas envolvidas no processo de compra 
industrial. 
O foco principal do modelo é o centro de 
compras. 

O modelo é composto de vários estágios por onde 
se processa a compra industrial. 
Cada estágio pode ser expresso 
probabilislicamente. 
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Conhecidos os principais modelos de compra industrial, a próxima seção 

abordará quais os objetivos do trabalho e a metodologia utilizada. 



PARTE 11 
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De todos modelos expostos iremos utilizar apenas parte do modelo de Sheth, 

pelo fato deste modelo possuir uma varíavel que aborda as fontes de informações 

utilizadas pelos agentes de compra, o que faz deste singular sobre os demais expostos. 

4. OBJETIVO 

o que se pretende com este trabalho é: 

- Conhecer as exigências das concessionárias de refeições coletivas em 

relação às condições de oferta de SLCC; 

- Identificar as fontes de informações utilizadas pelos agentes de compra, 

para a tomada de decisão na compra de SLCC. 

4.1 - Utilização Prática 

Com base nestes conhecimentos, pretende-se fornecer alguns subsídios aos 

agentes de marketing para o desenvolvimento de programas de marketing que viabilizem 

o aumento do consumo de SLCC no mercado interno. 
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5. METODOLOGIA 

Como metodologia geral do estudo utilizaram-se: 

- Revisão bibliográfica dos modelos de comportamento do consumidor 

industrial; 

- Pesquisa de caráter exploratória, mediante uma amostra não probabilística6
• 

Ao se escolher a metodologia a ser adotada, é necessário definir o tipo de 

pesquisa a ser desenvolvida. De acordo com BOYD E WESTEFALL (1964, p. 55), a 

pesquisa pode ser feita sob três aspectos, quais sejam: (1) Exploratória, (2) descritiva; e 

(3) experimental. A pesquisa exploratória tenta descobrir novas relações, identificando 

problemas. Este tipo de pesquisa define um problema, no qual sua contribuição servirá 

em estudos futuros. Em outras palavras, o objetivo principal da pesquisa exploratória é 

formular problemas mais precisos ou hipóteses para futuros estudos (GIL, 1988, p. 45). 

A pesquisa descritiva descreve as características dos fenômenos, procurando 

classificar, explicar e interpretá-los. 

A pesquisa experimental destina-se a testar as hipóteses, de modo a tentar 

explicar a maneira como os fenômenos são produzidos (CERVO E BERVIAN, 1983, p. 

58). 

Destarte, não sendo possível encontrar na literatura existente um estudo 

específico sobre o assunto pesquisado, optou-se pelo estudo exploratório, como uma 

forma de procurar respostas às questões que serão aprofundadas a partir de definições 

mais claras do problema (GUIMARÃES, 1990, p. 71; MINCIOTTI, 1992, p. 133). 

Na amostragem não-probabilística não há uma forma de se estimar a probabilidade de cada elemento ser 
incluído na amostra, não existindo, portanto, segurança para que todos os elementos tenham uma oportunidade de 
serem incluídos na amostra (SELLTIZ et aW, 1975, p. 577). 
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5.1 - Técnica de Pesquisa 

Para este estudo a técnica de pesquisa empregada foi a entrevista pessoal, 

utilizando-se para isto um questionário estruturado e não disfarçado7
. O questionário 

contém perguntas abertas e fechadas. Convém ressaltar que uma parte do questionário foi 

elaborado para medir a opinião dos respondentes a respeito da sua 

concordância/discordância com alguns tópicos referentes ao SLCC. Para isto foi usada 

uma escala adaptada de Likert, composta de seis pontos que receberam escores de 1 a 6, 

expostos da seguinte forma: 

1 - discordo muito; 2 - discordo; 3 - discordo pouco 

4 - concordo pouco; 5 - concordo; 6 - concordo muito 

Nos capítulos anteriores foi feita uma pesquisa bibliográfica com o intuito de 

auxiliar na elaboração do questionário. É necessário frisar que, para atender os 

propósitos deste trabalho, foi utilizado parte do modelo de Sheth referente às fontes de 

informações e algumas questões levantadas por diversos autores na seção 2.2.2.1, onde 

são abordadas as causas do consumo de SLCC. 

Além dos cuidados na estruturação do questionário, deve-se atentar para a 

clareza das perguntas. Por isto, o questionário foi testado anteriormente, antes de ser 

levado a campo para a coleta dos dados junto às concessionárias de refeições coletivas. A 

finalidade do pré-teste é corrigir possíveis falhas não detectadas na elaboração das 

perguntas, bem como possibilitar melhor adequação da linguagem à terminologia usada 

pelos compradores e nutricionistas das concessionárias de refeições coletivas (KAT AZ, 

1974, p. 82; SUNCION, 1984, P. 166; STAL, 1991, p. 60). 

7 
Questionário estruturado é aquele em que existe uma seqüência formal de perguntas a serem 

aplicadas a todas as pessoas entrevistadas; não disfarçado significa que os objetivos do questionários são 
explicitos (BOYD E WESTEFALL, 1964, p. 56; BERELSON E STEINER, 1964, p. 32). 
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5.1.1 - O questionário 

o modelo do questionário utilizado nas coletas de dados está apresentado no 

Apêndice 1. Basicamente este questionário é composto, de acordo com BREEN E 

BLANKENSHIP (1991, p. 342), de três partes: introdução, dados básicos e conteúdo. 

A introdução serve para certificar que o questionário está sendo respondido 

pela pessoa certa, além de motivá-la a responder às perguntas (BLOCO I). Os dados 

básicos estão compreedidos no bloco do questionário referente às informações sobre a 

empresa (BLOCO lI). O conteúdo é a parte onde enfocam-se as informações necessárias 

para resolver os problemas de estudo (BLOCO lU a X). 

5.1.2 - A entrevista 

Ao se fazer a entrevista pessoal, o questionário era preenchido pelo 

entrevistador, ficando o respondente apenas com uma pasta que continha seis cartões8 
. 

Os cartões eram utilizados um a um, à medida que o questionário era preenchido, para 

auxiliar as respostas das pessoas entrevistadas. Estes cartões eram utilizados para as 

perguntas fechadas e para as que envolviam escala de concordância. 

Foram entrevistados um dos responsáveis do setor de compras e uma 

nutricionista. A estas pessoas foi explicada a natureza do estudo, motivando-as a 

responder o formulário. 

8 
- Foi tomado os devidos cuidados de pedir ao respondenle que não olhasse os cartões posteriores 

antes de chegar o momento exato. 
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A entrevista foi marcada com antecedência, através de contato telefônico ou 

fax, solicitando-se dia, horário e local do encontro. 

5.1.3 - Trabalho de campo 

Para selecionar as empresas a serem entrevistadas, foi encaminhado 

anteriormente um pedido formal à Associação Brasileira das Empresas de Refeições 

Coletivas (ABERC), através de carta, e entregue pessoalmente aos responsáveis por esta 

instituição, para que fosse fornecida uma lista de todas as empresas associadas 

produtoras de no mínimo 30.000 refeições/dia com suas respectivas razão social, 

endereço e telefone para contato. 

Através destas informações foi feita uma seleção dentre as empresas situadas 

na Grande São Paulo. Foram selecionadas apenas empresas que produziam a partir de 

30.000 refeições/dia uma vez que compram produtos em grande quantidade, e quanto à 

Grande São Paulo, pelo fato dela possuir um grande número de empresas que se utilizam 

deste tipo de prestação de serviço. 

Sendo assim, o universo de estudo foi constituído pelas concessionárias de 

refeições coletivas na Grande São Paulo. 

Desse universo foram escolhidas sete empresas com uma produção de 30.000 

refeições ou mais/dia, que foram visitadas e entrevistadas. 



PARTE 111 
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6. RESULTADOS 

As empresas estão identificadas por letras, existindo assim sete 

concessionárias de refeições coletivas "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G". 

Dois profissionais foram entrevistados por empresa. Na concessionária "A" 

foram entrevistados um gerente de compras e suprimentos com formação em 

administração de empresas e uma supervisora técnica graduada em nutrição. Na empresa 

"B" as pessoas desempenhavam as funções de gerente de compras e administradora de 

restaurante, ambas com formação acadêmica em nutrição. Na empresa "C" os 

entrevistados ocupavam os cargos de gerente de suprimentos com curso superior de 

nutrição e supervisora com formação em técnica em nutrição. A concessionária "D" 

apresentou duas pessoas para as entrevistas, uma supervisora de controle de qualidade e 

outra administradora de restaurante, ambas nutricionistas. A empresa "E" destacou um 

diretor de compras com formação acadêmica em administração de empresas, e um chefe 

de controle de qualidade, titulado em nutrição. A concessionária "F" permitiu que fossem 

entrevistados os seguintes funcionários:um gerente de suprimentos com formação em 

administração de empresas e uma nutricionista do departamento técnico, formada em 

nutrição. Um comprador júnior que trabalha com uma série de produtos, inclusive sucos 

concentrados congelados, com formação equivalente ao segundo grau, e uma 

administradora de restaurante com formação em nutrição, foram entrevistados na 

empresa G. 
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As concessionárias entrevistadas possuem um número de funcionários 

variando de 780 a 12000 pessoas como mostra a tabela 4. 

TABELA 4 

N° DE FUNCIONÁRIOS, N° DE REFEIÇÕESIDIA E N° DE CLIENTES 

EMPRESA 

"A" 

"B" 

"C" 

"D" 

"E" 

"F" 

"G" 

N° DE 

FUNCIONÁRIOS 

800 

1.400 

960 

12.000 

1.200 

780 

7.000 

FONTE: Dados da pesquisa 

N° DE CLIENTES 

52 

63 

37 

450 

55 

61 

260 

N° DE 

REFEIÇÕES POR 

DIA 

30.000 

50.000 

52.000 

330.000 

50.000 

48.000 

250.000 

Com relação ao número de refeições, houve uma amplitude de 30.000 a 

330.000 refeições/dia, demonstrada na tabela 4. Cabe frisar que duas empresas se 

destacam com quantidades elevadas no número de refeições produzindo, 

respectivamente, 330.000 e 250.000 refeições/dia. As demais empresas produzem de 

30.000 a 52.000 refeições/dia. 

O número de clientes destas empresas estão entre 37 a 450 clientes, também 

demonstrado na tabela 4. 

Destaca-se, no contexto observado, que as duas maiores empresas em termos 

de funcionários são também as maiores em número de refeições e no número de clientes. 



64 

A empresa "D" detém na amostra 49,7% do total do número de funcionários, 40,7% do 

número de refeições e 46% do número de clientes. A empresa "G" obteve para as 

mesmas condições citadas, 29%, 30,9% e 26,6%, respectivamente. 

Todas as concessionárias entrevistadas fornecem a seus clientes café da 

manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, além de que, quando solicitadas, também 

fornecem coquetéis, jantares especiais e demais refeições para eventos. 

Sem nenhuma exceção, todas as empresas entrevistadas têm a preocupação 

de obter informações sobre as necessidades e desejos de seus usuários e clientes, sendo 

que a forma de obtenção destas informações varia de empresa para empresa. As duas 

formas principais para obtenção de informação foram: 

- Questionários fornecidos aos usuários do serviço; 

- Visita pessoal aos clientes e refeitórios. 

É necessário frisar que as outras formas (conversas informais com usuários 

do serviço; conversas com os responsáveis pelo refeitório e caixinha de sugestões), foram 

citadas mas com uma freqüência bem menor que as duas primeiras. 

Com relação aos produtos que as concessionárias fornecem para acompanhar 

as refeições, pode-se dizer que estas empresas utilizam todos os produtos descritos no 

questionário, achocolatados, produtos lácticos, frutas para preparar sucos naturais, 

polpas de frutos congelados, outros sucos concentrados, refrigerantes, chá e refresco em 

pó. Contudo, os três principais, em ordem de consumo, são outros sucos concentrados9
, 

refrigerante e polpa de frutos congelados. É necessário informar que as empresas de 

refeições coletivas utilizam na categoria de outros sucos concentrados os sucos de frutas 

concentrados resfriados, que podem ser armazenados em câmaras frigoríficas a 

temperaturas acima de O°C, sendo que o SLCC está excluído desta categoria por 

9 
- Outros sucos concentrados compreendem todas a bebidas que utilizam como forma de conservação 

que não o congelamento, como o suco de laranja concentrado resfriado e outros sucos que utilizam 
aditivos químicos. 
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necessitar armazenagem em locais onde a temperatura seja inferior a O°C. 

Das sete concessionárias entrevistadas, apenas duas consomem uma 

quantidade significativa de SLCC. A empresa "A" consome 4.700 litros/mês de sucos de 

frutas concentrados congelados, inclusive o de laranja, mas não conseguiu especificar 

quanto realmente consome de SLCC. A concessionária "G" consome mensalmente 3.700 

litros de sucos de frutas concentrados congelados e, da mesma forma que a empresa "A", 

não forneceu quanto que, em média, ela consome de SLCC. 

Ao serem abordadas sobre o que gostariam que fosse feito para que as 

concessionárias passassem a oferecer SLCC, as respostas basicamente ficaram centradas 

nos seguintes pontos: 

- Preço mais baixo; 

- Utilização dos equipamentos para servir e armazenar o SLCC pelo sistema 

de comodato; 

- Programa de marketing para estimular o consumo do SLCC por parte dos 

comensais; 

- Programa de marketing para estimular a utilização do SLCC pelas 

nutricionistas na elaboração de seus cardápios; 

- Melhor informação sobre o processo de fabricação do SLCC para a equipe 

da área técnica das concessionárias; 

- Melhoria do atendimento das empresas produtoras e distribuidoras de 

SLCC para com as concessionárias de refeição coletiva. 

Das quatorze pessoas entrevistadas, oito afirmaram que o refrigerante é a 

bebida preferida dos comensais pelos seguintes motivos: 

- Costume com o sabor; 

- Muita propaganda e 

- Hábito de consumo. 



66 

Duas empresas afirmaram que os comensais preferem refrigerantes e sucos 

naturais. O primeiro produto é preferido pelo fato das pessoas serem menos esclarecidas 

com relação aos valores nutricionais dos produtos, e por trabalharem em áreas 

operacionais das firmas. O segundo produto mencionado é mais aceito pelas pessoas mais 

esclarecidas quanto aos valores nutricionais; geralmente fazem dietas e trabalham no 

setor administrativo das empresas. Apenas duas pessoas afirmaram que os sucos naturais 

eram as bebidas preferidas, alegando que os motivos que fazem com que as pessoas 

consumam os sucos naturais são: 

- Sabor e paladar mais gostosos; 

- Ser um produto natural e saudável. 

Quanto às vantagens que o SLCC possui sobre seus principais concorrentes, 

as pessoas entrevistadas citaram: 

- É mais nutritivo que refrigerante; 

- Quando comparado com sucos naturais o SLCC é mais fácil de preparar; 

- Este produto está sempre à disposição no mercado; 

- Por ser um produto congelado a incidência de contaminação microbiana no 

transporte e armazenamento é menor; 

- Há um menor desperdício deste produto que o suco natural no processo de 

preparo. 10 

Em contraposição, as desvantagens que o SLCC tem sobre seus concorrentes 

foram as seguintes: 

- Apesar do SLCC ser mais nutritivo que refrigerante, algumas nutricionistas 

puseram em dúvida se a vitamina C não se perde no processo de industrialização do 

SLCC; 

10 
- Quando se formulou as perguntas de vantagens e desvantagens do SLCC sobre o seus 

concorrentes, houve duas pessoas que não visualizaram nenhuma vantagem sobre o SLCC e uma que não 
conseguiu achar nenhuma desvantagem sobre este produto. 
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- O SLCC pode contaminar-se por microorganismos ao ser preparado devido 

à manipulação no processo; 

- Muitas cozinhas industriais são deficitárias em equipamentos, podendo 

existir falta de congeladores e refresqueiras, dificultando o armazenamento e distribuição 

aos comensais de SLCC; 

- Existe imprecisão nas instruções de diluição deste produto; 

- O preço do produto foi considerado alto por algumas pessoas entrevistadas; 

- Algumas concessionárias de refeições coletivas administram restaurantes em 

outras regiões fora da Grande São Paulo. Sendo assim, elas não conseguem adquirir o 

SLCC pelo fato das empresas distribuidoras ou produtoras de SLCC lI não possuírem 

postos de distribuição deste produto no interior de São Paulo e demais Estados do Brasil; 

- Alguns entrevistados disseram que este produto possui um gosto amargo. 

Com relação à obtenção das informações e referências sobre o SLCC para ser 

adquirido pelas concessionárias de refeições coletivas, podemos dizer que as respostas 

mais significativas foram: 

- Conversas técnicas com vendedores dos fabricantes ou revendedores; 

- Artigos em revistas especializadas, sendo que as revistas mais citadas foram 

"Cozinha Industrial" e IIAlimento e Alimentação"; e 

- Catálogos dos fornecedores ou indústrias processadoras. 

As respostas podem ser visualizadas na tabela 5 em ordem de importância. 

11 
- Quando nos referirmos às empresas produtoras de SLCC, deve ficar subentendido que estão 

incluídas nesta categoria as distribuidoras de SLCC. 



TABELA 5 

A ORDEM DE PREFERÊNCIA PELA UTILIZAÇÃO DAS FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

FONTES DE INFORMAÇÃO COLOCAÇÃO 
CONVERSAS TÊCNICAS COM VENDEDORES DOS 1 ° 
FABRICANTES OU REVENDEDORES 
ARTIGO EM REVISTAS ESPECIALIZADAS. 2° 
CATÁLOGO DOS FORNECEDORES OU INDÚSTRIAS 2° 
PROCESSADORAS 
CONVERSA COM PESSOAS ESPECIALIZADAS EM 3° 
NUTRIÇÃO 
MALA DIRETA DOS FABRICANTES OU REVENDEDORES 3° 
ARTIGOS EM JORNAIS DE CLASSE, 4° 
OPINIÃO DOS SEUS CLIENTES 4° 
CONVERSAS FORMAIS COM VENDEDORES DOS 5° 
FABRICANTES OU REVENDEDORES 
PALESTRAS SOBRE NUTRIÇÃO 6° 
PROPAGANDA EM REVISTAS, JORNAIS, T. v., RÁDIO 7° 
CONGRESSOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 7° 
LIVROS SOBRE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 8° 
EXPOSIÇÕES AGRO-INDUSTRIAIS 8° 

FONTE: Dados da Pesquisa 

68 
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As empresas informaram que, em média, o custo principal da bebida servida 

junto com a alimentação varia de 7 a 18% no custo final da refeição como mostra a tabela 

6. 

TABELA 6 

PORCENTAGEM DO CUSTO DA PRINCIPAL BEBIDA SERVIDA COM A 

ALIMENTAÇÃO POR CONCESSIONÁRIA 

EMPRESAS 

"A" 
tlB" 
"C" 
tlD" 
tlE" 
"F" 
"Gil 

% DA PRINCIPAL BEBIDA FORNECIDA 
JUNTO COM A REFEIÇÃO 

ND 
18 
9 

ND 
7 

ND 
11 

FONTE: Dados da pesquisa Obs. ND = não disponível 

A maioria dos entrevistados não conseguiu responder qual é a alteração (em 

porcentagem) no custo final da refeição por muitos não utilizarem SLCC em sua 

empresa. Apenas uma das concessionárias de refeições coletivas informou-nos que 

utilizando a sua principal bebida (refrigerante), o custo da bebida gira em torno de 10% 

do preço da refeição, e utilizando o SLCC o custo cairia para 7%. 

Indagou-se aos respondentes, através de trinta e quatro quesitos, divididos 

em quatro blocos, os seguintes aspectos: opinião sobre o SLCC, comparação do SLCC 

com outros produtos, formas de utilização e embalagem do SLCC. 

Para a avaliação destas variáveis procurou-se medir as respostas, utilizando o 

grau de concordância que variou de 1 = discordo totalmente a 6 = concordo totalmente, 

dos respondentes. 

No bloco de opiniões sobre o SLCC, a maIOr parte dos respondentes 
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concordou que o SLCC é uma bebida natural, saborosa, saudável e fonte de vitamina C. 

Mas, afirmaram que o SLCC contém em sua constituição conservantes para preservá-lo. 

Estes entrevistados concordaram que a falta de informação a respeito dos métodos de 

conservação do SLCC prejudica o seu consumo pelos comensais. Houve também 

concordância por parte das pessoas entrevistadas de que as pessoas que são alimentadas 

pelas concessionárias de refeições coletivas não estão habituadas a consumir o SLCC, 

por isto preferem outro tipo de bebida. Os respondentes consideram o SLCC caro, 

colaborando assim com o aumento dos custos das refeições. 

Os funcionários das empresas entrevistados pela pesquisa discordaram das 

seguintes afirmações: 

O SLCC não é muito consumido porque existe em nosso mercado laranja em 

fruta praticamente o ano todo, sendo assim as pessoas preferem consumir suco de laranja 

natural. O SLCC concorre em local de armazenamento com outros produtos que exigem 

espaço frigorífico, e isto faz com que o custo das refeições aumente. 

A única afirmativa de que os entrevistados discordaram pouco foi a de que o 

SLCC é uma bebida que se assemelha em paladar e cor com o suco de laranja natural. 

Estes graus de concordância podem ser visualizados na tabela 7, assim como 

suas respectivas freqüências absolutas e relativas, além da moda. 
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TABELA 7 

OPINIÃO SOBRE O SLCC 
oPINIÃo SOBRE O SUCO DE LARANJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. NR MODA F.R.(%) 

CONCENTRADO CONGELADO (SLCC) 

O SLCC é uma bebida natural. 2 10 5 71 

bebida saborosa. 2 8 3 5 57 

O SLCC é uma bebida saudável. 2 8 3 5 57 

O SLCC é fonte de vitamina C. 3 8 5 57 

O SLCC é uma bebida que se assemelha em 1 6 4 3 3 43 

paladar e cor com o suco de laranja natural. 

O SLCC contém em sua constituição 2 2 2 7 5 50 

conservantes para preservá-lo. 

A falta de infonnação a respeito dos métodos 2 8 3 5 57 
de conservação do SLCC, prejudica seu 
consumo pelas pessoas que recebem 
alimentação pela sua empresa. 

O SLCC não é muito consumido porque existe 6 2 3 2 2 43 
em nosso mercado laranja em fruta 
praticamente o ano todo, sendo assim as 
pessoas preferem consumir suco de laranja 
natural. 

O SLCC, concorre com outros produtos que 6 5 2 43 

exigem armazenamento frigorífico, e isto faz 
com que o custo de produção da refeição 
aumente. 

As pessoas que se alimentam das refeições de 5 2 6 5 43 
sua empresa preferem outros tipos de bebidas 
diferentes do SLCC, pois estas não estão 
habituadas a consumir este tipo de bebida. 

O SLCC é caro por isto ele aumenta os custos 3 6 2 5 43 
das refeições. 

FONTE: Dados da pesquisa. 1 - discordo muito, 2 - discordo, 3 - discordo pouco, 4 -Óollcordo pouco, 5 - concordo, 6 
- concordo muito, N.R. - não soube responder, F.R. é a freqüência relativa da moda. 

12 
- Nos casos em que as pessoas entrevistadas não souberam responder a pergunta a freqüência 

relativa foi calculada levando em consideração apenas o número de pessoas que responderam à pergunta 
e não o total de entrevistados. 
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Passando para o bloco seguinte, em que o SLCC é comparado com outros 

produtos, as pessoas entrevistadas concordaram com as seguintes afirmações: 

- As pessoas preferem consumir refrigerante no acompanhamento das 

refeições, pois elas estão mais habituadas ao paladar deste produto; 

- As pessoas preferem consumir refrigerante no acompanhamento das 

refeições porque existe mais propaganda deste produto nos meios de comunicação do 

que esforços de propaganda de SLCC, e isto resulta em maior preferência pelo 

refrigerante; 

- As pessoas preferem consumir mais sucos naturais no acompanhamento das 

refeições, porque são mais saudáveis que o SLCC; 

- O SLCC é mais fácil de preparar do que o suco de laranja natural, não 

exigindo nenhum tipo de equipamento apropriado para seu preparo; e 

- O SLCC era mais economicamente vantajoso do que o refrigerante, pois o 

SLCC custa menos. 

Os depoentes discordaram das seguintes afirmações: 

- É mais economicamente vantajoso utilizar o SLCC, em determinado 

período do ano de que o refrigerante, pois o SLCC custa menos que o refrigerante, e 

- Outros sucos concentrados não tem sabores característicos dos seus 

respectivos frutos como tem o SLCC. 

Os graus de concordância, freqüências absolutas e relativas e moda estão 

demonstrados na tabela 8. 
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TABELA 8 

COMPARANDO SLCC COM OUTROS PRODUTOS 

COMPARANDO SLCC COM OUTROS 1. 2. 3. 4. 5. 6. NR MODA F.R.(%) 
PRODUTOS 

As pessoas preferem consumir 1 3 9 1 5 64 
refrigerante no acompanhamento das 
refeições pois elas estão mais habituadas 
ao paladar deste produto. 

As pessoas preferem consumir 1 12 1 5 86 
refrigerante no acompanhamento das 
refeições, porque existe mais propaganda 
deste produto nos meios de comunicação 
dos que esforços de propaganda de SLCC, 
e isto resulta em maior preferência pelo 
refrigerante. 

As pessoas preferem consumir mais sucos 1 2 8 3 5 57 
naturais no acompanhamento das 
refeições, porque eles são mais saudáveis 
que o SLCC. 

É mais economicamente vantajoso utilizar 7 1 3 3 2 64 
o SLCC, em determinado período do ano, 
que o suco de laranja natural, pois o 
SLCC custa menos que o suco de laranja 
natural. 

É mais economicamente vantajoso utilizar 2 2 1 3 6 5 50 
o SLCC do que o refrigerante, pois o 
SLCC custa menos que o refrigerante. 

O SLCC é mais fácil de preparar do que o 1 1 2 5 4 1 5 38 
suco de laranja natural, não exigindo 
nenhum tipo de equipamento apropriado 
para seu preparo. 

Outros sucos concentrados não tem 5 4 4 1 2 38 
sabores característicos dos seus 
respectivos frutos quanto tem o SLCC. 

FONTE: Dados da pesquisa 
1 - discordo muito, 2 - discordo, 3 - discordo pouco, 4 - concordo pouco, 5 - concordo, 6 - concordo 
muito, N.R. - não soube responder, F.R. é a freqüência relativa da moda. A observação do rodapé 12 é 
válida para esta tabela. 
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Ao se tratar sobre as formas de utilização do SLCC, as seguintes afirmativas 

estavam de acordo com os entrevistados: 

- SLCC é a bebida ideal para o acompanhamento de refeições; 

- O SLCC é preparado no próprio local onde ele é consumido; 

- O SLCC é diluído para ser servido como suco e não refresco pela nossa 

empresa; 

- O SLCC é mais consumido no almoço e jantar. 

E as seguintes afirmações estavam em desacordo com as pessoas 

entrevistadas: 

- O SLCC é servido a vontade às pessoas no acompanhamento das refeições, 

- O SLCC é mais consumido no café da manhã e lanche da tarde. 

Com relação à afirmação" O SLCC é uma bebida que deve ser fornecida não 

só nos períodos das refeições mas durante o dia todo" houve empate entre os seguintes 

graus de concordância, concordo (5) e discordo (2). 

Assim como ocorreu anteriormente, o grau de concordância pode ser 

visualizado na tabela 9, junto com suas freqüências (absolutas e relativas) e moda. 
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TABELA 9 
FORMAS DE UTILIZAÇÃO 

FORMAS DE UTILIZAÇÃO DE SLCC 1. 2. 3. 4. 5. 6. NR MODA F.R.(%) 

O SLCC é a bebida ideal para o 3 1 2 8 5 57 
acompanhamento de refeições. 

O SLCC é uma bebida que deve ser 5 2 2 5 2,5 36 
fornecida não só nos periodos das 
refeições mas durante o dia todo. 

O SLCC é servido a vontade às pessoas no 2 8 2 1 2 61 
acompanhamento das refeições. 

O SLCC é preparado no próprio local 1 I 10 1 5 71 
onde ele é consumido. 

O SLCC é deluído para ser servido como 2 3 8 1 5 61 
suco e não refresco pela nossa empresa. 

O SLCC é mais consumido no café da 1 12 2 86 
manhã. 

O SLCC é mais consumido no almoço 1 11 1 5 85 

O SLCC é mais consumido no lanche da 10 1 2 2 77 
tarde. 

O SLCC é mais consumido no jantar. 4 8 1 1 5 61 

FONTE: Dados da pesquisa I - discordo muito, 2 - discordo, 3 - discordo pouco, 4 -concordo pouco, 5 -
concordo, 6 - concordo muito, N.R. - não soube responder, F. R. é a freqüência relativa da moda. A 
observação do radapé 12 é válida para esta tabela. 
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O último quadro refere-se à embalagem do SLCC, sendo que a maioria das 

pessoas corroboraram com as seguintes informações: 

- A embalagem onde o SLCC vem acondicionado pOSSUI dimensões 

adequadas à sua manipulação; 

- A embalagem onde o SLCC vem acondicionado sugere uma impressão de 

suco artificial; 

- O material em que é feita a embalagem do SLCC é resistente e, 

- O material com que é feita a embalagem do SLCC conserva bem este 

produto. 

Já as afirmações de que a maioria das pessoas discordaram foram: 

- A embalagem onde o SLCC vem acondicionado possui dimensões 

adequadas para seu armazenamento, e 

- O local onde é colocada a data de validade é facilmente visualizada pelas 

pessoas que manuseiam o SLCC e, 

- A afirmativa, "o rótulo da embalagem onde o SLCC vem dicionado possui 

todas as informações necessárias com letras legíveis para as pessoas que manipulam este 

produto". 

Os graus de concordância e respectivas freqüência absolutas e relativas e 

moda estão expostos na tabela 10. 
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TABELA 10 

EMBALAGEM DO SLCC 

A RMAS DE UTILIZAÇÃO DE SLCC 1. 2. 3. 4. 5. 6. NR MODA F. R. (%) 

A embalagem onde o SLCC vem 4 1 6 1 2 5 50 
acondicionado possui dimensões 
adequadas para sua manipulação. 

A embalagem onde o SLCC vem 6 1 4 1 2 2 50 
acondicionado possui dimensões 
adequadas para seu armazenamento 

O rótulo da embalagem onde o SLCC vem 1 4 1 3 5 2 44 
acondicionado possui todas as 
informações necessárias com letras 
legiveis para as pessoas que manipulam 
com este produto. 

O local onde é colocada a data de validade 6 1 3 4 2 60 
é facilmente visualizada pelas pessoas que 
manuseiam o SLCC. 

A embalagem onde o SLCC vem 3 1 6 3 5 54 
acondicionado sugere uma impressão de 
suco artificial. 

O material em que é feita a embalagem do 2 9 3 5 82 
SLCC é resistente. 

O material em que é feita a embalagem do 3 1 7 3 5 64 
SLCC conserva bem este produto. 

FONTE: Dados da pesquisa 
1 - discordo muito, 2 - discordo, 3 - discordo pouco, 4 -concordo pouco, 5 - concordo, 6 - concordo 
muito, X - não soube responder, F.R. é a freqüência relativa da moda. Observação do rodapé 12 também 
é valida para esta tabela. 
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Ao indagar aos respondentes o que poderia ser feito para melhorar o produto 

e os serviços prestados por empresas produtoras ou distribuidoras de SLCC às 

concessionárias de refeições coletivas, obtivemos as seguintes respostas: 

- As empresas deveriam fornecer, pelo sistema de comodato, congeladores e 

refresqueiras aos seus clientes; 

- Dar assistência técnica aos clientes; 

- Melhorar as informações referente ao processo de fabricação e teores 

nutricionais presentes no SLCC; 

- Maiores esforços de marketing, tanto para as nutricionistas, como para os 

comensaIs; 

- Rever o preço do produto; 

- Reavaliar as diluições sugeridas na embalagem para melhorar as qualidades 

organolépticas do produto e 

- Ter maior preocupação com o mercado interno. 

Estes são os principais resultados obtidos no trabalho de campo feito para 

avaliar a utilização do SLCC pelas concessionárias de refeições coletivas na Grande São 

Paulo. 

A seguir prosseguiremos o presente trabalho discutindo, de modo sintético, 

algumas implicações relevantes do estudo. 
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7 - DISCUSSÕES 

Despontam-se nesta parte várias soluções, mas também alguns entraves que 

fazem com que a demanda por SLCC seja afetada pelas concessionárias de refeições 

coletivas. 

Grande parte dos entrevistados acha que o SLCC é uma bebida natural, 

saborosa e saudável, sendo fonte de vitamina C. 

Apesar de considerarem o SLCC uma bebida ideal no acompanhamento das 

refeições, os entrevistados também concordam que os comensais preferem consumir 

sucos naturais ao invés de SLCC. Isto pode estar relacionado com o paladar que ele 

apresenta, por ser diferente do suco de laranja natural, decorrente de resíduos da casca e 

sementes da laranja, que permanecem no processo de produção do produto, problema 

este menos percebido em outros sucos concentrados congelados, como uva e maracujá. 

Os profissionais entrevistados acreditam que o SLCC possui aditivos 

químicos que o conservam e uma embalagem que dá a impressão de suco artificial. 

Com relação ao custo, apenas duas concessionárias consomem o SLCC em 

quantidade significativa e destas só uma foi capaz de informar em quanto seria alterado o 

custo final da refeição, se a principal bebida servida junto com a refeição fosse substituída 

pelo SLCC. As demais não foram capazes de responder se era ou não vantajoso utilizar 

no lugar da principal bebida servida com a refeição o SLCC, posto que não conheciam 

seu custo. 
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Contradizendo a malona das pessoas entrevistadas, que disseram que o 

SLCC era uma bebida cara, um entrevistado informou que haveria uma diminuição em 

percentagem de 10 para 7% no custo final da refeição caso o SLCC fosse testado. Isto 

vem reforçar a idéia de que as pessoas têm certo preconceito em utilizar o SLCC, pelo 

fato de pensarem que se trata de uma bebida cara. 

A despeito do SLCC ser uma bebida que necessita ser armazenada em 

congelador, segundo os entrevistados, este não tem sido o fator limitante que altera o 

custo final da refeição. Entretanto, é um fator que deve ser levado em conta 

considerando-se que a grande maioria das cozinhas industriais não possui em suas 

dependências congeladores e outros equipamentos. 

As frutas que serão utilizadas para se fazer sucos naturais necessitam de 

espremedor para serem processadas. O mesmo não ocorre com o SLCC, resultando que 

este produto é mais fácil de se preparar que os sucos naturais. Uma máquina muito 

reivindicadas pelas pessoas entrevistadas, era a refresqueira utilizada para servir os sucos 

aos comensais. A refresqueira é um equipamento caro e frágil, necessitando 

freqüentemente de reparos. Conseqüentemente, as empresas de refeições coletivas 

reclamam muito deste aparelho e neste tocante não são assistidas pelas empresas que 

oferecem o SLCC. 

Pelo fato da refresqueira ser cara e necessitar de reparos constantes, além do 

SLCC ser muito manipulado ao ser preparado, podendo ocasionar algum problema de 

contaminação, muitas concessionárias preferem optar pelo refrigerante, posto que este 

quase não é manipulado e quando ocorre algum problema com a máquina de preparar o 

refrigerante pelo sistema "post mix" 13
, a assistência técnica é imediata. 

Muitas das concessionárias entrevistadas estavam descontentes com a 

13 
- "Post mix" é uma máquina que mistura água, xarope do refrigerante e gás carbônico nas devidas 

proporções, resultando no refrigerante de forma prática e higiênica, popularmente chamado de 
refrigerante de máquina. 
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assistência técnica prestada pelas produtoras de SLCC porque algumas destas empresas 

só estão interessadas em fazer a venda, não dando a atenção devida no pós-compra. 

O marketing aplicado pelas empresas fabricantes de refrigerante foi muito 

bem percebido pelas concessionárias de refeições coletivas, pois elas alegaram que os 

comensais são muito influenciados por suas propagandas, por estarem acostumados com 

os sabores dos refrigerantes, tendo assim se habituado a consumir estes produtos. Isto 

fica claro na quantidade de veículos de comunicação (rádio, T. V., "outdoors", jornais, 

revistas, etc.) que são utilizados pelos fabricantes de refrigerantes tornando-os muito 

agressivos, enquanto que alguns fabricantes de SLCC utilizam apenas um veículo de 

comunicação de massa, que é uma revista de grande circulação e uma revista para um 

público específico. Ao indagar sobre as vantagens que o SLCC oferece sobre seus 

principais concorrentes (basicamente refrigerante e sucos naturais), esperava-se notar a 

percepção das pessoas em relação às características mais importantes deste produto. As 

mais marcantes são que o SLCC é considerado, por muitos respondentes, um produto 

saboroso, saudável e natural, mais nutritivo que o refrigerante, sendo mais fácil de 

preparar que os sucos naturais (como visto anteriormente), está sempre à disposição no 

mercado - mesmo na entressafra da laranja - e é um produto com baixa incidência de 

contaminação microbiológica no transporte e armazenamento, por ser congelado, o que 

facilita a sua conservação. Seria interessante abordar que o SLCC em nenhum momento 

foi considerado fonte de vitamina C pelas pessoas entrevistadas, mesmo que a maioria 

destas concordassem com a afirmação de que ele é fonte desta vitamina. Não obstante o 

fato do SLCC ser um produto que está disponível na entressafra, ele é dificil de ser 

encontrado em algumas unidades das concessionárias que ficam fora da Grande São 

Paulo. 

Como desvantagem, buscou-se identificar as percepções negativas deste 

produto, também em relação aos seus concorrentes. O que pode ser observado foi que 
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alguns pontos do produto devem ser melhor esclarecidos aos consumidores industriais, 

como por exemplo, descobrir alternativas visando diminuir a manipulação ao se preparar 

o SLCC para ser fornecido aos comensais, pois não adianta ter um produto com baixa 

contaminação por microorganismos no transporte e armazenamento, se no momento de 

ser preparado e servido ocorrer a contaminação. 

As diluições sugeridas pelas empresas produtoras de SLCC não são 

adequadas as concessionárias, porque o suco nunca fica do gosto dos comensais. 

Ao se fazer as afirmações de que o SLCC não é muito consumido porque 

existe em nosso mercado laranja "in natura" praticamente o ano todo, fazendo com que 

as pessoas prefiram consumir suco de laranja natural, esperava-se que esta afirmativa 

fosse aceita, pois a literatura segundo BRACCO (1986) assinalava para esta tendência. 

Mas ela foi descartada pelas pessoas entrevistadas. Umas das justificativas para esta 

rejeição é que, por se tratar de consumidores industriais, estes estipulam o tipo de 

refeição fornecido aos comensais, o que amiúde provoca a falta de opção da bebida. 

O contrato também é que estipula se o suco deve ser servido à vontade ou 

apenas um copo por pessoa às refeição. Segundo algumas nutricionistas, muita bebida 

pode dificultar a digestão dos alimentos. Desta forma, elas preferem utilizar um copo por 

pessoa às refeições. Estas pessoas informaram que o SLCC deve ser preparado no 

próprio local onde ele é servido para não alterar suas condições organolépticas, devendo 

ser diluído a fim de servi-lo como suco. 

O SLCC é uma bebida que é mais consumida nos horários de almoço e jantar, 

sendo pouco consumido nas demais refeições fornecidas aos comensais. 

As embalagens em que o SLCC vem acondicionado são boas para sua 

manipulação, porém, não é ideal para seu armazenamento. O material em que é feita a 

embalagem foi considerado resistente e conserva bem o produto, podendo a data de 

validade ser melhor visualizada pelas pessoas. 
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Este componente do produto é muito importante ser desenvolvido, pois é 

fundamental que ele possua dimensões adequadas, tanto para manipulação como para o 

armazenamento. 

O presente estudo teve também a preocupação de obter as fontes de 

informações utilizadas pelas pessoas entrevistadas para adquirir o produto, sendo as 

principais: conversas técnicas com vendedores dos fabricantes de SLCC; artigos em 

revistas especializadas (as revistas mais citadas foram Cozinha Industrial e Alimento e 

Alimentação); e catálogos dos fornecedores e indústrias processadoras de SLCC. 

Na literatura consultada, as fontes de informação diferem dependendo do 

cargo que as pessoas ocupam e de sua formação acadêmica. Assim, não pode se 

constatar este evento no estudo, uma vez que vários gerentes de compras com formação 

acadêmica diferentes utilizam as mesmas fontes de informações que as nutricionistas que 

trabalham na parte produtiva das concessionárias. 
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8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

o SLCC é uma bebida muito pouco consumida pelas concessionárias de 

refeições coletivas entrevistadas, e os profissionais responsáveis pelas compras sabem 

relativamente muito pouco a respeito desta bebida. 

I Muito se pode fazer para que o SLCC seja utilizado pelas concessionárias de 

refeições coletivas, uma vez que o mercado interno de SLCC pode ser uma fonte 

alternativa para se escoar este produto. 

Algumas soluções podem ser sugeridas utilizando-se um instrumento de 

marketing, que seria o composto de marketing. 

I As empresas produtoras de SLCC visando melhor difundir seu produto no 

mercado interno poderiam unir-se e lançar uma campanha institucional do produto nos 

mais variados meios, despertando assim o interesse pelo produto. Numa segunda etapa, 

esta campanha institucional poderia ter uma conotação mais informativa deste produto. 

j Poder-se-ia criar o serviço de atendimento ao cliente, onde a empresa 

processadora de SLCC colocaria à disposição do público e de seus clientes uma equipe 

de profissionais treinados para esclarecer qualquer dúvida e reclamações. 

As empresas produtoras de SLCC poderiam fornecer pelo sistema de 

comodato refresqueiras e congeladores às concessionárias de refeições coletivas, porque 

muitas cozinhas industriais apresentam falta destes equipamentos. 
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, Como as pessoas não estão habituadas a consumir SLCC, as empresas 

produtoras de SLCC poderiam tomar alguma providência para este fim. Uma delas seria 

fornecer o suco às creches e escolas infantis para que as crianças se adaptem ao sabor do 

produto, garantindo maior aceitação no futuro. 

I As ações dos concorrentes (produtoras de refrigerantes) devem ser muito 

bem observadas, para que as empresas produtoras de SLCC se orientem e possam tomar 

os devidos cuidados frente ao oponente. 

Aprimorar a assistência técnica, visando melhorar o relacionamento com as 

concessionárias de modo que os problemas destas empresas no pós-compra sejam 

solucionados e, com isto, formar um vínculo de confiança entre as partes, apresenta-se 

como uma outra alternativa interessante. 

As empresas produtoras de SLCC poderiam aconselhar seus usuários 

industriais a preparar o suco no próprio local de consumo, com todos cuidados de 

higiêne, para evitar contaminações microbianas e alterações em suas características 

organolépticas, sua diluição deva ser como suco e não meramente como refresco, pois o 

primeiro tipo de diluição é mais saborosa, e este pequeno detalhe pode melhorar a 

imagem do produto pelos comensais. 

O público envolvido no processo de compra, como os vendedores das 

indústrias processadoras de SLCC, poderiam ser treinados para discutir os assuntos 

técnicos com seus clientes, podendo-se enfatizar tópicos como conservantes e teores 

nutricionais do SLCC para melhor esclarecer seus clientes. Isto também deveria ser 

sugerido aos distribuidores. 

Clientes e estudantes de escolas que formam profissionais da área de nutrição 

poderiam ser convidados pelas indústrias esmagadoras de laranja para conhecerem como 

é o processo de fabricação de SLCC, informando-se e familiarizando-se com o processo. 

Os clientes poderiam ser também informados sobre o SLCC através das 
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fontes de informações utilizadas pelas pessoas entrevistadas como publicações de artigos 

em revistas especializadas, revistas Cozinha Industrial e Alimento e Alimentação, sobre 

os métodos de conservação do SLCC, assim como os teores nutricionais desta bebida, ou 

mesmo um informe publicitário sobre as fases de produção desde a colheita da laranja, 

até a obtenção do SLCC. 

! Neste contexto, os comensais podem ser atingidos através da propaganda 

institucional mencionada acima e catálogos distribuídos em empresas informando sobre as 

vantagens que o SLCC possui ao ser consumido com a alimentação. 

O preço do SLCC é outro problema que pode ser solucionado, pois muitas 

pessoas da área de compra não souberam informar se o suco era viável ou não às 

concessionárias. Isto sugere que os preços do suco devem ser melhor divulgados e 

destacados para se aumentar o consumo. 

Pode-se sugerir que o prazo de pagamento do produto seja revisado para 

resultar numa melhora nas vendas. 

A distribuição do produto é outro fator que deveria ser melhor explorada 

pelas empresas produtoras de SLCC, uma vez que muitos profissionais entrevistados 

informaram que várias unidades de sua concessionária instaladas no interior de São Paulo 

e em outras localidades no Brasil, não utilizam o SLCC porque esta bebida não existe 

nestes locais. 

Uma sugestão para resolver este impasse é a abertura de novas distribuidoras 

em locais onde os estudos mostrarem viabilidade, especialmente fora dos grandes 

centros. Outra sugestão seria aumentar a frota de veículos com câmaras frigoríficas de 

modo que possam fazer a distribuição fisica de SLCC onde não existir um distribuidor. 

Para melhor assimilar o paladar do SLCC poderiam ser espalhados em 

supermercados pontos de degustação freqüentados pelos comensais. 
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Outra opção sena a visita permanente às concessionárias de refeições 

coletivas por representantes de vendas para conversas com as nutricionistas. 

Materiais promocionais poderiam ser distribuídos com as marcas das 

indústrias processadoras aos seus clientes. 

Fornecer como brinde aos clientes cadernos de receitas no qual são sugeridas 

utilizações alternativas do SLCC em doces, bolos e coquetéis apresenta-se como uma 

outra sugestão. 

Pode-se também estimular o consumo de SLCC nas quatro refeições diárias 

feitas nas empresas, e não só no almoço e jantar, mas também no café da manhã e lanche 

da tarde. 

Outra forma de promover o produto seria utilizar os meios de comunicação 

de massa para divulgar o SLCC quer seja na T. V., rádio, imprensa escrita, visando os 

comensais em potencial, ou outros veículos de comunicação mais específicas que atinjam 

os profissionais da área de compras. 

~ Resumindo: seja qual for o método utilizado para divulgação do produto, 

deve-se destacar como o suco é produzido, seu método de conservação e os teores 

nutricionais, ressaltando principalmente que o SLCC é fonte de vitamina C, resgatando 

assim sua imagem, uma vez que outros sucos, como o de acerola tem-se destacado no 

mercado como fonte alternativa de vitamina C. 

1 Com relação ao produto, seu sabor poderá ser melhorado, por ser 

considerado muito diferente do suco de laranja natural. Destarte, este problema deveria 

ser solucionado para que seu paladar se aproximasse o máximo ao do suco natural, posto 

ser a cor do SLCC idêntica à da laranja. 

O desenvolvimento de um sistema tipo "post mix" para o SLCC, visando 

tornar o seu preparo mais fácil e rápido, diminuindo também os riscos de contaminação 

pela alta manipulação do produto, figura como uma alternativa de distribuição. 
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Pesquisar novos materiais para serem testados como embalagem para o 

SLCC, com a finalidade de diminuir a impressão de artificial e também tornar mais fácil a 

sua manipulação facilitará a expansão da oferta de SLCC. 

I Sumarizando, as empresas devem trabalhar com um marketing maIs 

agressivo, direcionado principalmente às nutricionistas das concessionárias e comensais. 

As pessoas que contratam as concessionárias da empresa-cliente devem ser também 

focadas, visto que elas estipulam o valor do contrato. 

I Uma atenção maior deveria ser dada a este segmento, uma vez que a área de 

alimentação é uma das áreas que mais tem se desenvolvido e crescido no Brasil nos 

últimos anos. 
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9 - LIMITAÇÕES 

Um dos problemas encontrados para se concluir este trabalho foi a ausência 

de literatura referente ao processo de compra do comprador industrial para produtos 

alimentícios, sendo que a maioria dos trabalhos existentes na literatura consultada são 

sobre máquinas e equipamentos. 

Deveriam-se colher opiniões de diferentes profissionais que poderiam estar 

envolvidos direta ou indiretamente no processo de compras das empresas e não só de 

dois profissionais. 

No entanto, essas limitações não implicam que as considerações sirvam 

apenas para as empresas analisadas. 
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10 - DIREÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

Em trabalhos futuros, sugere-se que outros estudos que possam avaliar a 

viabilidade de utilização do SLCC por concessionárias de pequeno e médio porte, 

avançando também em outros espaços geográficos (além da Grande São Paulo). 

Esses trabalhos poderiam envolver também outros consumidores 

organizacionais como as empresas de tlcateringtl, hospitais, instituições educacionais 

privadas além do Governo. 

Além disto, estudar as opiniões de outros profissionais destas organizações. 
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APÊNDICE 1 

BLOCO I: DADOS DO ENTREVISTADO 

1 - Nome coinpleto: 

2 - Cargo que ocupa: 

3 - Formação acadêmica: 

BLOCO lI: DADOS DA EMPRESA 

4 - Nome da empresa: 

5 - Endereço e telefone: 

Rua: -------------------------------------------------------

/ / / / 

CIDADE: _______________ _ 

ESTADO: / TELEFONE / / / / / / / --------



6 - Número de funcionários: 

/ / / / / ------

7 - Quantas refeições são produzidas pela empresa por dia? 

/ / / / / / / --------

8 - Qual o número de clientes de sua empresa? 

/ / / / 

9 - Quantos restaurantes sua empresa administra? 

/ / / / -----

10 - Assinale, utilizando o cartão nO 1, quais os tipos de refeições que sua empresa 

fornece a seus clientes. 

() CAFÉ DA MANHÃ 
()ALMOÇO 
( ) LANCHE DA TARDE 
()JANTAR 
() CEIA 
( 

~ Citar: 
) 

------------------------------------------------
OUTROS 



11 - Sua empresa tem preocupação em obter informações sobre as necessidades e 

desejos de seus usuários e clientes? 

() SIM 

()NÃO 

12 - Lendo o cartão n02, como obtém estas informações? 

() FORMALMENTE ATRAVÉS DOS PRÓPRIOS usuÁRIos DO SERVIÇO 

( ) VISITA PESSOAL AOS CLIENTES E REFEITÓRIOS 

( ) CONVERSAS INFORMAIS COM OS usuÁRIos DO SERVIÇO 

( ) CONVERSAS COM OS RESPONSÁVEIS PELO REFEITÓRIO 

( ) CAIXINHA DE SUGESTÕES 

() OUTROS. Citar: ____________________ _ 



BLOCO lU: TIPOS DE BEBIDAS CONCORRENTES DO SLCC 

(V ANTAGENS E DESVANTAGENS) 

13 - Lendo o cartão nO 3, quais dos produtos nele relacionados sua empresa fornece para 

acompanhar as refeições fornecidas aos seus clientes? 

() ACHOCOLATADOS 

( ) PRODUTOS LÁCTICOS (leite, iogurte, etc.) 

() FRUTAS 11 IN NATURA" PARA PREPARAR SUCOS 

( ) POLPAS DE FRUTOS CONGELADOS 

() SUCOS CONCENTRADOS 

( ) REFRIGERANTES 

()CHÁ 

( ) REFRESCOS EM PÓ 

() OUTROS. Citar: ____________________ _ 

14 - Você utiliza o Suco de Laranja Concentrado Congelado (SLCC)? 

() SIM 

( ) NÃO (Passe À pergunta 16) 



'*' 

15 - Quanto a empresa consome em litros de SLCC, em média por mês? 

/ / / litros ----

16 - O que você gostaria que fosse feito, na sua opinião, para que a sua empresa passasse 

a oferecer mais SLCC? 

17 - Lendo o cartão nO 4, quais são os três principais produtos, em ordem de consumo, 

fornecidos pela sua empresa como acompanhamento de refeições? 

( ) ACHOCOLATADOS 

( ) PRODUTOS LÁCTICOS (leite, iogurte, etc.) 

()FRUTASPARAPREPARARSUCOSNATURMS 

()POLPASDEFRUTOSCONGELADOS 

()OUTROSSUCOSCONCENTRADOS 

( ) REFRIGERANTES 

()cHÁ 

( ) REFRESCOS EM PÓ 

( ) 

Citar: 

OUTROS. 



18 - Na sua opinião, as pessoas que são alimentadas por sua empresa preferem consumir 

que tipo de bebida junto com as refeições? Por quê? (Explorar principalmente os 

produtos do cartão nO 3) 

19 - Quais são as principais vantagens que o SLCC tem sobre seus pnnclpals 

concorrentes? 



20 - Quais são as pnnclpals desvantagens que o SLCC tem sobre seus principais 

concorrentes? 



BLOCO IV: FONTES DE INFORMAÇÕES 

21 - Lendo o cartão nO 5, onde são obtidas as informações e referências sobre o SLCC 

para ele ser adquirido pela sua empresa? 

( ) ARTIGOS EM JORNAIS DE CLASSE, SINDICATOS, ETC. Quais? 

() ARTIGOS EM REVISTAS ESPECIALIZADAS. Quais? 

( ) PALESTRAS SOBRE NUTRIÇÃO 
( ) EXPOSIÇÕES AGRO-INDUSTRIAIS 
( ) CONGRESSOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 
() CATÁLOGOS DOS FORNECEDORES OU INDÚSTRIAS PROCESSADORAS 
( ) CONVERSAS TÉCNICAS COM VENDEDORES DOS FABRICANTES OU 
REVENDEDORES 
( ) CONVERSAS INFORMAIS COM VENDEDORES DOS FABRICANTES OU 
REVENDEDORES 
( ) CONVERSA COM PESSOAS ESPECIALIZADAS EM NUTRIÇÃO 
( ) MALA DIRETA DOS FABRICANTES OU REVENDEDORES 
() PROPAGANDA EM REVISTAS, JORNAIS, T.v., RÁDIO 
( ) LIVROS SOBRE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 
( ) OPINIÃO DOS SEUS CLIENTES 
() OUTROS. Citar: ___________________ _ 



BLOCO V: COMPARANDO CUSTOS 

22 - Você poderia informar quanto, em média, a principal bebida servida junto com a 

alimentação representa, em porcentagem, no custo final da refeição? 

/ % --

NÃO SEI AVALIAR 

23 - Se esta bebida for substituída pelo SLCC quanto que alterará, em porcentagem, o 

custo final da refeição? 

/ % 

NÃO SEI AV ALIAR 

24 - Utilizando a escala de concordância do cartão n° 6, responda às seguintes 

afirmações: 

1 - Discordo muito 

2 - Discordo 

3 - Discordo pouco 

4 - Concordo pouco 

5 - Concordo 

6 - Concordo muito 

Observação: O cartão nO 5 é para ser usado do BLOCO VI ao IX 



BLOCO VI: OPINIÃO SOBRE O SUCO DE LARANJA CONCENTRADO 

CONGELADO (SLCC) 

( ) O SLCC é uma bebida natural. 

( ) O SLCC é uma bebida saborosa. 

( ) O SLCC é uma bebida saudável. 

( ) O SLCC é fonte de vitamina C. 

( ) O SLCC é uma bebida que se assemelha em paladar e cor ao suco de laranja natural. 

() O SLCC contém em sua constituição conservantes para preservá-lo. 

( ) A falta de informação a respeito dos métodos de conservação do SLCC, prejudica seu 

consumo pelas pessoas que recebem alimentação pela sua empresa. 

( ) O SLCC não é muito consumido porque existe em nosso mercado laranja em fruta 

praticamente o ano todo, sendo assim as pessoas preferem consumir suco de laranja 

natural. 

( ) O SLCC concorre no local de armazenamento, com outros produtos que exigem 

armazenamento frigorífico, e isto faz com que o custo de produção da refeição 

aumente. 

( ) As pessoas que se alimentam das refeições de sua empresa não estão habituadas a 

consumir SLCC, por isto preferem outros tipos de bebidas que sejam diferentes do 

SLCC. 

( ) O SLCC é caro por isto ele aumenta os custos das refeições. 

BLOCO VII: COMPARANDO SLCC COM OUTROS PRODUTOS 

( ) As pessoas preferem consumir refrigerante no acompanhamento das refeições pois 

elas estão mais habituadas ao paladar deste produto. 



( ) As pessoas preferem consumir refrigerante no acompanhamento das refeições, porque 

existe mais propaganda deste produto nos meios de comunicação dos que esforços 

de propaganda de SLCC, e isto resulta em maior preferência por refrigerante. 

( ) As pessoas preferem consumir mais sucos naturais no acompanhamento das refeições 

porque eles são mais saudáveis que o SLCC. 

( ) É mais economicamente vantajoso utilizar o SLCC,em determinado período do ano, 

de que o suco de laranja natural, pois o SLCC custa menos que o suco de laranja 

natural. 

( ) É mais economicamente vantajoso utilizar o SLCC do que o refrigerante, pOIS o 

SLCC custa menos que o refrigerante. 

( ) O SLCC é mais fácil de preparar do que o suco de laranja natural, não exigindo 

nenhum tipo de equipamento apropriado para seu preparo. 

( ) Outros sucos concentrados não tem sabores característicos dos seus respectivos frutos 

quanto tem o SLCC. 

BLOCO VIII: FORMAS DE UTILIZAÇÃO 

( ) SLCC é a bebida ideal para o acompanhamento de refeições. 

( ) O SLCC é uma bebida que deve ser fornecida não só nos períodos das refeições mas 

durante o dia todo. 

( ) O SLCC é servido a vontade às pessoas no acompanhamento das refeições. 

( ) O SLCC é preparado no próprio local onde ele é consumido. 

( ) O SLCC é diluido para ser servido como suco e não comorefresco pela nossa 

empresa. 



( ) o SLCC é mais consumido no café da manhã. 

( ) O SLCC é mais consumido no almoço. 

( ) O SLCC é mais consumido no lanche da tarde. 

( ) O SLCC é mais consumido no jantar. 

BLOCO IX: EMBALAGEM 

( ) A embalagem onde o SLCC vem acondicionado possui dimensões adequadas para sua 

manipulação. 

( ) A embalagem onde o SLCC vem acondicionado possui dimensões adequadas para seu 

armazenamento. 

( ) O rótulo da embalagem onde o SLCC vem acondicionado possui todas as informações 

necessárias com letras legíveis para as pessoas que manipulam com este produto. 

( ) O local onde é colocada a data de validade é facilmente visualizada pelas pessoas que 

manuseiam o SLCC. 

( ) A embalagem onde o SLCC vem acondicionado sugere uma impressão de suco 

artificial. 

( ) O material em que é feita a embalagem do SLCC é resistente. 

() O material em que é feita a embalagem do SLCC conserva bem este produto. 



BLOCO X: CONTRIBUIÇÕES/SUGESTÕES PARA MELHORAR O SLCC 

26 - O que poderia ser feito na sua opinião, para se melhorar o produto e serviços 

prestados por empresas produtoras ou distribuidoras de SLCC para as concessionárias de 

refeições coletivas? 

OBRIGADO! 



APÊNDICE 2 

CONTRIBUIÇAO DA TEORIA PARA0 QUESTIONARIO 

1 - NOME COMPLETO 
2 - CARGO QUE OCUPA SHETH 
3 - FORMAÇAO ACADEMICA SHETH 
4 - NOME DA EMPRESA 
5 - ENDEREÇO E TELEFONE 
6 - N° DE FUNCIOARIOS 
7 - QUANTAS REFEIÇOES SAO 
PRODUZIDAS PELA EMPRESAlDIA? 
8 - QUAL O N° DE CLIENTES DE SUA 
EMPRESA? 
9-QUANTOSRESTAURANTESSUA 
EMPRESA ADMINISTRA? 
10 - ASSINALE, UTILIZANDO O 
CARTÃO N° .... 
11 - SUA EMPRESA TEM SHETH 
PREOCUPAÇÃO EM OBTER 
INFORMAÇÕES ... 
12 - LENDO O CARTAO N° 2, COMO SHETH 
OBTÉM ESTAS INFORMAÇÕES? 
13 - LENDO O CARTAO N°3, QUAIS SHETH 
DOS PRODUTOS NELE ... 
14 - VOCE UTILIZA O SLCC? SHETH 
15 - QUANTO A EMPRESA SHETH 
CONSOME EM LITROS DE SLCC, ... 
16 - O QUE VOCE GOSTARIA QUE SHETH 
FOSSE FEITO, ... 
17 - LENDO O CARTAAO N° 4, SHETH 
QUAIS SÃO ... 
18 - NA SUA OPINIAO, AS PESSOAS SHETH 
QUE SÃO ... 
19 - QUAIS SAO AS PRINCIPAIS SHETH 
VANTAGENS ... 
20 - QUAIS SAO AS PRICIP AIS SHETH 
DESV ANT AGENS .. , 
21 -LENDO O CARTAO N°S ,ONDE SHETH 
SÃO ... 
22 - VOCE PODERIA INFORMAR SHETH 
QUANTO, .... 
23 - SE ESTA BEBIDA FOR SHETH 
SUBSTITUIDA PELO SLCC QUANTO 
... 



25 - O QUE PODERIA SER FEITO NA SHETH 
SUA OPINIÃO, PARA SE ... 



OPINIAO SOBRE O SUCO DE 
LARANJA CONCENTRADO 
CONGELADO (SLCC) 
O SLCC é uma bebida natural. 
O SLCC é uma bebida saborosa. 
O SLCC é uma bebida saudável 
O SLCC é fonte de vitamina C. 
O SLCC é uma bebida que se 
assemelha em paladar e cor com o 
suco de laranja natural. 
O SLCC contém em sua constituição ALIMENTOS E 
conservantes para preservá-lo. BEBIDAS (1989) 
A falta de informação a respeito dos ALIMENTOS E 
métodos de conservação do SLCC, BEBIDAS (1989) 
prejudica seu consumo pelas pessoas 
que recebem alimentação pela sua 
empresa. 
O SLCC não é muito consumido BRACCO (1986) 
porque existe em nosso mercado 
laranja em fruta praticamente o ano 
todo, sendo aSSim as pessoas 
preferem consumir suco de laranja 
natural. 
O SLCC, concorre com outros ALIMENTO E 
produtos que exigem armazenamento TECNOLOGIA (1986) 
frigorífico, e isto faz com que o custo 
de produção da refeição aumente. 
As pessoas que se alimentam das AGOANAL YSIS 
refeições de sua empresa preferem (1980) 
outros tipos de bebidas diferentes do 
SLCC,pois estas não estão 
habituadas a consumir este tipo de 
bebida. 
O SLCC é caro por isto ele aumenta ANTONELLI (1986) 
os custos das refeições. 



COMPARANDO SLCC COM 
OUTROS PRODUTOS 
As pessoas preferem consumir MENEZES 
refrigerante no (1988) 
acompanhamento das refeições 
pois elas estão mais habituadas 
ao paladar deste produto. 
As pessoas preferem consumir MENEZES 
refrigerante no (1988) 
acompanhamento das refeições, 
porque existe mais propaganda 
deste produto nos meios de 
comunicação dos que esforços 
de propaganda de SLCC, e isto 
resulta em maior preferência 
por refrigerante. 
As pessoas preferem consumir MENEZES 
mais sucos naturais no (1988) 
acompanhamento das refeições, 
porque eles são mais saudáveis 
que o SLCC. 
E mais economicamente MENEZES 
vantajoso utilizar o SLCC, em (1988) 
determinado período do ano, 
de que o suco de laranja 
natural, pOiS o SLCC custa 
menos que o suco de laranja 
natural. 
E maiS economicamente MENEZES 
vantajoso utilizar o SLCC do (1988) 
que o refrigerante, pOIS o 
SLCC custa menos que o 
refrigerante. 

O SLCC é mais fácil de MENEZES 
preparar do que o suco de (1988) 
laranja natural, não exigindo 
nenhum tipo de equipamento 
apropriado para seu preparo. 
Outros sucos concentrados não MENEZES 
tem sabores característicos dos (1988) 
seus respectivos frutos quanto 
tem o SLCC. 



FORMAS DE UTILIZAÇAO 
DE SLCC 
O SLCC é a bebida ideal para BRACCO 
o acompanhamento de (1986) 
refeições. 
O SLCC é urna bebida que BRACCO 
deve ser fornecida não só nos (1986) 
períodos das refeições mas 
durante o dia todo. 
O SLCC é servido a vontade BRACCO 
às pessoas no (1986) 
acompanhamento das 
refeições. 
O SLCC é preparado no BRACCO 
próprio local onde ele é (1986) 
consumido. 
O SLCC é diluído para ser BRACCO 
servido corno suco e não (1986) 
refresco pela nossa empresa. 
O SLCC é mais consumido no BRACCO 
café da manhã. (1986) 
O SLCC é mais consumido no BRACCO 
almoço. (1986) 
O SLCC é mais consumido no BRACCO 
lanche da tarde. (1986) 
O SLCC é mais consumido no BRACCO 
jantar. (1986) 



A EMBALAGEM DO SLCC 

A embalagem onde o SLCC vem ROCHA 
acondicionado possui dimensões (1986) 
adequadas para sua manipulação. 
A embalagem onde o SLCC vem ROCHA 
acondicionado possui dimensões (1986) 
adequadas para seu 
armazenamento. 
O rótulo da embalagem onde o ROCHA 
SLCC vem acondicionado possui (1986) 
todas as informações necessárias 
com letras legíveis para as 
pessoas que manipulam com este 
produto. 
O local onde é colocada a data ROCHA 
de validade é facilmente (1986) 
visualizada pelas pessoas que 
manuseiam o SLCC. 
A embalagem onde o SLCC vem ROCHA 
acondicionado sugere uma (1986) 
impressão de suco artificial. 
O material em que é feita a ROCHA 
embalagem do SLCC é (1986) 
resistente. 
O material em que é feita a ROCHA 
embalagem do SLCC conserva (1986) 
bem este produto. 


