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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, em um contexto extremamente dinâmico e globalizado, as 

empresas estão cada vez mais interessadas em obter vantagens que possam ser 

vistas como um diferencial competitivo. Deste modo, vislumbra-se a necessidade de 

ações que fortaleçam a marca da empresa e sejam importantes para superar a 

concorrência. Assim, poderá se atingir o maior número de clientes possível e 

ocorrerá a fidelização dos mesmos a partir da construção da imagem da marca. Isso 

supõe um esforço no sentido de fazer com que o nome da empresa fique na mente 

dos consumidores e que os seus valores sejam lembrados pelos clientes como algo 

positivo, que agrega valor. 

Da mesma maneira, também fica cada vez mais difícil para uma empresa se 

manter no mercado sem se adaptar a novas situações sócio-econômicas, culturais e 

históricas. Para uma empresa sobreviver e continuar operando no mercado, é 

preciso não somente ter uma marca forte, mas principalmente se adaptar às novas 

tendências e estar sempre se atualizando e buscando o melhor custo-benefício. 

Uma empresa de sucesso é aquela que tem um nome forte, é flexível a mudanças e 

está sempre acompanhando as tendências mundiais. 

No atual contexto histórico, o Brasil é o país com o maior número de 

farmácias em todo o mundo, com uma proporção de cerca de uma farmácia para 

cada três mil habitantes, enquanto a média orientada pela Organização Mundial de 

Saúde é de oito mil habitantes por farmácia (ABRAFARMA, 2006). Esse mercado 

movimenta cerca de US$ 8 bilhões anuais, sendo que 80% dos negócios do setor se 

referem à venda de medicamentos. Considerando o cenário mundial, este resultado 

coloca o Brasil como o 8º no mercado de medicamentos. 

Com a abertura econômica brasileira, muitas empresas do setor farmacêutico 

tiveram que adaptar as suas estratégias. Nesse período, uma estratégia comum no 

varejo mundial foi a criação da Marca Própria (MP) por empresas já consolidadas no 

mercado (NAIDITCH, 2006). Tal estratégia possibilitou uma defesa contra os 

produtos estrangeiros a algumas empresas do setor farmacêutico brasileiro. 

Com relação ao Grupo Panvel, sua estratégia de marca própria foi 

influenciada diretamente pelas condições de mercado no início da década de 

noventa, período em que ocorreu a abertura econômica brasileira e, por 
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conseguinte, a reestruturação de alguns setores. Dentro desse contexto, pode-se 

afirmar que a consolidação da marca própria do Grupo Panvel passou por uma 

reestruturação produtiva que coincidiu com outras ocorridas em diferentes 

segmentos da economia brasileira. 

A partir do exposto acima, para que se estabeleça uma marca forte, 

competitiva e moderna, além de se adaptar a todas as mudanças estruturais 

necessárias, é fundamental que a empresa conheça o perfil de seus clientes e saiba 

qual a opinião dos mesmos a respeito de seus produtos e serviços. Assim sendo, foi 

desenvolvida uma pesquisa sobre a percepção dos clientes da Panvel em relação à 

marca própria da rede de farmácias. A obtenção de informações dessa pesquisa 

será de grande auxílio para a melhoria dos produtos já existentes e o aumento da 

competitividade da empresa no contexto vigente. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar a percepção dos clientes sobre a marca própria da Panvel. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

� Definir os atributos mais importantes para os clientes; 

� Mensurar a percepção dos clientes sobre os atributos identificados; 

� Elaborar sugestões de melhoria a partir da análise dos resultados. 



12 
 

3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

Em 1870, imigrantes italianos se estabeleceram no Rio Grande do Sul, entre 

eles Giacomo Pizzato. Anos mais tarde, José Pizzato, filho de Giacomo, criou a 

Comercial Pizzato, Secos e Molhados em Porto Alegre. Em 1951, Wolfgang Otto 

Weber foi um dos maiores incentivadores da fusão com a farmácia Vasco Azambuja 

e a Drogaria Ellwanger, união que deu origem à Drogaria Velgos. 

Desse modo, surgiu a necessidade comum de que as duas maiores redes de 

farmácias do Rio Grande do Sul – Panitz e Velgos – criassem uma central única de 

compras de medicamentos para facilitar a operação logística no varejo. Em 1967, as 

concorrentes formaram a Dimed Distribuidora de Medicamentos Ltda, um dos 

primeiros atacados do Brasil, cujo objetivo era atender exclusivamente às filiais das 

duas empresas rivais. Enquanto no atacado estavam unidas, no varejo a disputa 

mantinha-se acirrada. 

Com a sintonia dos negócios, as concorrentes voltaram a estreitar relações 

em mais uma oportunidade de mercado dois anos depois. A Panitz era dona do 

Laboratório Lifar, que tinha uma linha de produtos conhecidos como oficinais. A 

Velgos, por sua vez, era detentora do Laboratório Sanitas, que, além dos produtos 

oficinais, fabricava uma linha de chás naturais e outras especialidades. 

Mais uma vez, o que parecia improvável aconteceu. Em 1969, os acionistas 

da Panitz e Velgos resolveram juntar os seus laboratórios – formando o Lifar – como 

é conhecido atualmente. 

Depois da união no atacado (Dimed) e na indústria (Lifar), só faltava somar 

forças no varejo. Essa decisão ocorreu em 1973, quando os acionistas das redes 

Panitz e Velgos juntaram forças e formaram a rede de farmácias Panvel, que já 

surgiu como a segunda empresa do ramo em número de lojas no país. 

Uma das ações mais bem sucedidas do Grupo Panvel teve início em 1977, a 

partir da pesquisa de mercado realizada para descobrir qual a principal motivação do 

cliente na escolha de uma farmácia. A proximidade (localização) apareceu em 

primeiro lugar. Assim, a área de varejo da empresa se expandiu chegando a 44 lojas 

no Estado em 1979. 

O Grupo Panvel consolidou sua presença regional em 1980, com a 

incorporação da rede Drogabir, uma rede tradicional de farmácias com lojas 
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localizadas principalmente em Pelotas e Rio Grande, cidades em que a Panvel não 

possuía nenhuma filial. Nesse momento, a rede contava com 47 lojas. Com a 

incorporação da Drogabir, foram acrescentadas 16 lojas, totalizando 63, número 

muito expressivo na época. 

Essa iniciativa solidificou o Grupo não só na área de varejo, mas também na 

área de atacado, pois o número de lojas aumentou o poder de barganha de compra 

junto aos laboratórios. A nova aquisição marcou a evolução rápida da rede Panvel 

que totalizava 72 lojas em 1983. 

Com o objetivo de fidelizar o consumidor, em 1989, foi lançado o primeiro 

produto da marca própria: as fraldas Panvel. Atualmente, a linha Panvel é composta 

por mais de 280 itens de higiene, beleza e primeiros socorros. E mais de 400 

produtos levam a marca Panvel em seus rótulos e embalagens; sendo que 18% das 

unidades comercializadas na Panvel são representadas por esses itens, o que 

demonstra a aprovação e preferência por parte dos clientes. 

Em 1997, a Panvel lançou o seu site e um ano depois abriu a Loja Virtual, 

passando a vender medicamentos e perfumaria via internet. A rede possui 

atualmente mais de 215 lojas próprias e cerca de 30 franquias localizadas no Rio 

Grande do Sul e 17 delas em algumas cidades de Santa Catarina. 

Uma parceria com alguns shoppings de Porto Alegre e da região 

metropolitana e também com o Aeroporto Salgado Filho tem proporcionado conforto 

às mamães e seus bebês: fraldários com produtos infantis fornecidos pela rede 

ficam à disposição dos clientes durante todo o horário de funcionamento desses 

locais. 

Em 2008, a Panvel completa 35 anos. Uma empresa genuinamente gaúcha, 

que através do trabalho, construiu um longo caminho de sucesso e reconhecimento. 

Ao longo desses anos, a Panvel conquistou um importante espaço no mercado 

farmacêutico brasileiro, assim como a confiança e a preferência dos clientes da 

Região Sul. Liderando o segmento no Rio Grande do Sul, é atualmente uma das 

maiores redes de farmácias do Brasil. 

Sendo uma rede de farmácias de destaque, a Panvel já recebeu diversos 

prêmios, entre eles o Top de Marketing da ADVB em duas categorias no ano de 

2006: farmacêutico e varejo. Também em 2006, a Panvel recebeu pela sexta vez o 

Troféu Mérito Lojista, o prêmio Marcas de Expressão e, pelo décimo sexto ano 

consecutivo, a Panvel foi a marca mais lembrada pelos gaúchos de acordo com a 
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pesquisa Top of Mind da Revista Amanhã. Nesse mesmo ano, foi considerada pela 

quarta vez consecutiva a marca preferida dos executivos do Estado, segundo a 

pesquisa Marcas de Quem Decide do Jornal do Comércio. Nos anos de 2007 e 

2008, a história se repete e mais uma vez a Panvel é a farmácia mais lembrada 

pelos gaúchos na pesquisa Top of Mind Rio Grande do Sul da Revista Amanhã. 

As principais linhas de produtos da marca própria são: 

� Linha Panvel Vert 

É a linha natural de perfumaria premium da Panvel com cremes, esfoliantes, 

hidratantes e sabonetes líquidos naturais. Tem como base óleos essenciais, plantas 

e fragrâncias da natureza. Busca na natureza elementos para garantir beleza, 

suavidade e bem-estar para a pele e os cabelos. Trabalha com ativos naturais, 

principalmente com raízes brasileiras, para proporcionar prazer e bem-estar ao seu 

consumidor. É inspirada na linha da Natura. 

� Linha Panvel Secret 

Panvel Secret é a marca que revela a sensualidade que cada mulher tem 

dentro de si através de perfumes, loções hidratantes e sabonetes líquidos 

perfumados. Provocante, ousada e magnífica, a mulher utiliza o perfume como sua 

principal arma de sedução. O objetivo é transmitir sensualidade através de 

essências marcantes. Inspirada na linha da Victoria's Secret. 

� Linha Panvel Erva-doce 

Produtos simples para cuidados de beleza diários. Por ser uma essência 

suave, a erva-doce é usada por mulheres de todas as idades e é reconhecida pelo 

público tanto pelo seu aspecto medicinal quanto pelo perfume. 

� Linha Panvel For Men 

Performance, masculinidade e modernidade. Linha que acompanha o homem 

moderno e preocupado com a saúde da pele com produtos como cremes, 

desodorantes e perfumes masculinos. Por isso, foi reformulado com o complexo 

VDS (Vit Defense System), ativo multifuncional que hidrata, suaviza, protege e 

repara a pele. 

A marca própria da Panvel possui uma gama bem ampla de diferentes 

produtos. Além das linhas citadas acima, possui também as seguintes: 

� Make Up (produtos para maquiagem) 

Diversos produtos de maquiagem para mulheres. O fabricante do lápis de 

olho é a Faber Castell, o mesmo do Boticário. 
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� Faces (esfoliantes, cremes faciais e loções de limpeza) 

� Baby Clube (produtos para bebês) 

� Body (loções hidratantes para o corpo) 

� Higiene pessoal (absorventes, desodorantes, fraldas geriátricas, 

sabonetes e produtos para a higiene bucal) 

� Linha solar (protetores solares, loções autobronzeadoras e pós-sol) 

� Primeiros socorros (esparadrapos e curativos) 

� Capilar e acessórios (xampus, condicionadores e cremes para pentear). 

A Panvel possui um Programa de Fidelidade através do Cartão Panvel. A 

cada R$ 1,00 em compras no Cartão Panvel, o cliente ganha 3 pontos. Cada 1 ponto 

equivale a R$ 0,01 gasto nas farmácias Panvel. A cada 500 pontos, o cliente 

acumulará R$ 5,00, que podem ser trocados por produtos em qualquer loja. Além 

disso, a farmácia também possui o Cartão de Crédito Panvel e o Cartão de Crédito 

do Clube do Aposentado. Ambos oferecem as mesmas vantagens do Cartão Panvel 

(descontos exclusivos e isenção de taxas), mas com a vantagem da possibilidade de 

efetuar o pagamento através desse cartão de crédito e parcelar em até 6 vezes, ao 

invés de apenas acumular pontos no Programa de Fidelidade. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Com o intuito de fornecer uma boa base teórica para que seja possível 

compreender com clareza o presente trabalho, serão descritos alguns conceitos 

importantes sobre comportamento do consumidor e marcas em geral. No momento 

seguinte, será relatado um estudo sobre marcas próprias publicado pela ACNielsen 

em 2007. 

 

 

4.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

A diversidade não é um fenômeno novo. Todos nós buscamos prazeres 

diferentes e gastamos nosso dinheiro de formas diferentes. Algumas pessoas podem 

preferir passar suas férias em um cruzeiro ou na praia, outras preferem descansar 

na serra. A diferença no comportamento do consumidor não nos surpreende. 

Crescemos acreditando que as diferenças entre as pessoas é o que torna a vida 

verdadeiramente interessante. Contudo, a diversidade no comportamento humano 

normalmente nos leva a deixar de observar que as pessoas são de fato muito 

parecidas. 

Portanto, existem semelhanças fundamentais – constantes que tendem a 

ocorrer com muitos tipos de pessoas – que servem para explicar o comportamento 

de consumo. Psicólogos e estudiosos concordam que a maioria das pessoas tende 

a experimentar os mesmos tipos de necessidades e motivos, mas os expressam de 

formas diferentes. Por isso, o entendimento desses comportamentos é muito 

importante para as empresas a fim de que elas possam fazer previsões de mercado. 

As necessidades humanas – necessidades do consumidor – são a base de 

todo o marketing moderno. As empresas não criam necessidades, mas muitas vezes 

tornam o consumidor mais consciente de suas necessidades não-percebidas. 

Entender as necessidades humanas já é meio passo para satisfazê-las. Os produtos 

alcançam sucesso no mercado porque satisfazem as necessidades do consumidor. 

Outro fator importante é a motivação, que está fortemente ligada ao processo 

decisório de compra. Motivação pode ser descrita como a força motriz interna dos 
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indivíduos que os impele à ação. Essa força é produzida por um estado de tensão 

que existe em função de uma necessidade não-satisfeita. Os indivíduos se 

esforçam, tanto consciente quanto inconscientemente, para reduzir essa tensão 

através do comportamento que eles esperam que satisfaça as suas necessidades e 

os aliviem do estresse que sentem. 

Todo o indivíduo tem necessidades: algumas são inatas, outras adquiridas. 

As necessidades inatas são fisiológicas: elas incluem as necessidades de alimento, 

de água, de ar, de roupa, de abrigo e de sexo. Como são necessárias para a vida, 

são consideradas necessidades primárias. 

As necessidades adquiridas são necessidades que aprendemos em resposta 

à nossa cultura ou meio-ambiente. Podem ser necessidades de auto-estima, de 

prestígio, de afeto, de poder e de aprendizagem. Como essas necessidades são 

psicológicas, são consideradas necessidades secundárias. 

O consumidor se sente motivado quando as suas necessidades – estados de 

privação – são ativadas. Solomon (2002) defende que tais necessidades podem ser 

utilitárias (ligadas a atributos tangíveis e a objetivos dos produtos como, por 

exemplo, a consistência) ou hedônicas (ligadas à experiência, a sensações 

subjetivas com o produto como, por exemplo, o status). 

Baseado no exposto acima, surge a questão “Por que o consumidor escolhe 

uma marca/produto ao invés de outro para satisfazer tais necessidades?”, que tem 

sido objeto de estudo pelos profissionais de marketing que procuram mapear o 

comportamento do comprador, seja ele organizacional ou de consumidor final. 

Todos os dias, cada um de nós toma várias decisões relativas a vários 

aspectos de nossa vida cotidiana. Em termos gerais, decisão é a escolha de uma 

opção entre duas ou mais alternativas. De acordo com Engel, Blackwell e Miniard 

(2000), o processo decisório do consumidor envolve basicamente sete estágios: 

� Reconhecimento da necessidade: acontece quando o indivíduo percebe a 

diferença entre um estado ideal e uma situação de privação. O 

reconhecimento pode vir de uma sensação interna (como a fome) ou de 

estímulos externos (como um convite). O que impulsiona o cliente a atender a 

necessidade é a motivação. 

� Busca de informações: o consumidor buscará, por meio de várias fontes 

(internas, grupo, marketing), informações acerca do que irá comprar e 

buscará a evidência de que aquilo é o que precisa para satisfazer a 
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necessidade identificada. A partir das fontes, o consumidor identificará várias 

marcas de produtos que poderiam satisfazer suas necessidades, dentre todas 

as alternativas possíveis, formando um conjunto de marcas considerado para 

escolher um produto. As marcas mais conhecidas farão parte mais facilmente 

desse conjunto, o que evidencia para as empresas a importância de tornar o 

consumidor um conhecedor da organização, seus produtos e suas marcas. 

� Avaliação de alternativas: baseado nas informações, o consumidor avalia 

as opções e decide a compra. Essa etapa envolve a decisão de quais 

recursos e características são importantes e é nessa fase que as marcas 

serão comparadas. 

� Compra: essa etapa inclui a decisão de fazer, ou não, a compra. Em caso 

positivo, definir o que, quando, onde comprar e como pagar. 

� Consumo: o ato de compra é normalmente seguido pelo consumo do que 

se comprou. Mas essa etapa requer algumas decisões do consumidor: se irá 

consumir na primeira oportunidade, no médio ou no longo prazo, etc. 

� Avaliação/comportamento pós-compra: nessa fase, o consumidor avalia 

formal ou informalmente o resultado da compra, considerando se ficou 

satisfeito com a experiência de compra e com o produto ou serviço adquirido. 

Essa avaliação é importante para a empresa, pois se as experiências do 

consumidor forem positivas com determinada marca, se desenvolverá uma 

lealdade à mesma. 

� Despojamento: como último estágio do processo, o consumidor terá 

opções de descarte, reciclagem ou venda no mercado de usados, por 

exemplo. 

O comportamento do consumidor difere conforme o tipo de tomada de 

decisão. Podemos distinguir três níveis específicos no processo decisório do 

consumidor: a solução extensa do problema, a solução limitada do problema e o 

comportamento de resposta rotinizada. 

Desse modo, quando os consumidores não têm um critério estabelecido para 

avaliar uma categoria de produtos ou marcas específicas, seu esforço decisório é 

classificado como solução extensa do problema. Nesse nível, o consumidor precisa 

de muita informação para estabelecer critérios para julgar marcas específicas. 

Entretanto, quando os consumidores já estabeleceram o critério básico para avaliar 

marcas de uma categoria de produto, mas ainda não tem uma preferência 
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estabelecida por um grupo de marcas e precisam de informações adicionais para 

distinguir marcas, o esforço decisório é considerado uma solução limitada do 

problema. 

No nível de comportamento de resposta rotinizada, os consumidores já têm 

uma série de critérios bem estabelecidos para avaliar as marcas consideradas e 

também experiência com a categoria de produto. Em algumas situações, eles 

buscam mais informação; em outras, simplesmente revêem o próprio conhecimento. 

Porém, nesse nível há pouca necessidade de mais informação. 

Assim, produtos e serviços mais significativos envolvem mais tempo investido 

e mais consultas a diversas fontes. Ao contrário, produtos simples, que são baratos 

e conhecidos, envolvem um tipo de decisão rotineira em que o consumidor está 

disposto a gastar o menor tempo possível e sua fonte de informação é a própria 

memória. Esse tipo de decisão costuma abranger uma ou poucas marcas e a 

comparação de poucas características entre elas. 

Na realização de tal processo decisório de compra, o consumidor sofre 

influências variadas, sociais (família, grupos de referência, cultura, subcultura, 

classes sociais), de marketing (resultantes das estratégias do mix de marketing das 

empresas) e situacionais (ambiente social, físico, tempo). 

 

 

4.2 MARCAS 

 

 

A história das marcas é apresentada por alguns autores sob a perspectiva de 

seus objetivos como, por exemplo, a do antigo Egito – onde os tijolos eram 

marcados com símbolos que permitiam a identificação de sua origem (TAVARES, 

1998). Há outra prática que vem desde a antiguidade e ainda hoje permanece: a 

“queima” do gado com um símbolo ou letras que identificam o proprietário. Essa é 

considerada a origem do termo marca, que procede do nórdico brandr para o inglês 

brand. 

Atualmente, muito é falado sobre marcas e seu valor no mercado. Marcas são 

atribuídas a produtos e serviços para que os consumidores saibam diferenciar cada 

produto de seus diversos concorrentes. As marcas têm uma grande influência nas 

decisões de compra dos consumidores. 
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Para Ambler e Styles (1997), a marca é a soma de todos os elementos da 

mistura do marketing; o produto é apenas um elemento, ao lado do preço, da 

promoção e da distribuição. Churchill e Peter (2000) enfatizam que todo consumidor, 

ao adquirir um produto ou serviço, possui expectativas de benefícios de valor devido 

ao investimento de compra, e a marca é uma forma de distinguir produtos na mente 

de compradores potenciais. James Burke, que foi CEO da Johnson & Johnson, 

descreveu uma marca como “o valor capitalizado da confiança entre uma companhia 

e seu cliente”. 

De acordo com Kotler e Keller (2006), os consumidores conhecem as marcas 

por experiências anteriores. Kapferer (2004b) complementa afirmando que, em 

princípio, essa imagem lembra apenas vantagens materiais; mas, com o passar do 

tempo, torna-se um símbolo de estilo de vida ou de classe social. A garantia de certo 

nível de qualidade, bem como de redução do risco da compra, conforme seus 

atributos percebidos e associados ao produto ou empresa, configuram nas marcas a 

tradução das expectativas dos consumidores (SOUZA; NEMER, 1993). 

Kapferer (2004a) destaca que o consumidor vai do concreto ao abstrato, do 

material ao imaterial, do produto à imagem e são esses complementos de 

significação que tornam as marcas não apenas únicas e superiores, mas também 

insubstituíveis. 

Uma marca é, portanto, um produto ou serviço que agrega dimensões que, de 

alguma forma, o diferenciam de outros produtos ou serviços desenvolvidos para 

satisfazer à mesma necessidade (KOTLER; KELLER, 2006). 

Segundo Griffin (2001), a marca é uma das peças fundamentais de 

informações que os consumidores utilizam para simplificar escolhas e reduzir riscos 

de compra. Churchill e Peter (2000) adotam a definição de que marca é um nome, 

um termo, um design, um símbolo ou qualquer outra característica que pretende 

identificar o produto ou serviço de um vendedor ou de um grupo de vendedores de 

modo a diferenciá-lo da concorrência. Os mesmos autores citam as seguintes 

expressões para definir os elementos da marca: 

� Marca nominal: parte da marca que pode ser expressa em palavras como, 

por exemplo, o Mc Donald’s; 

� Símbolo de marca: símbolo ou design gráfico, não expresso em palavras 

como, por exemplo, os arcos dourados do Mc Donald’s. 

As marcas também podem ser classificadas em três tipos: 
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� Marca nacional ou do fabricante: é a marca de propriedade e de uso do 

fabricante do produto (Limpol, Yoki, Garoto, entre outras); 

� Marca própria: é a marca de propriedade e uso do revendedor, geralmente 

atacadistas e varejistas (Panvel, Big, Carrefour, C&A); 

� Marcas ou produtos genéricos: identificados apenas por sua classe 

genérica, como frutas e verduras em supermercados. 

 

 

4.3 IDENTIDADE DA MARCA 

 

 

Conforme Kotler (1998), embora uma marca seja definida como um nome, o 

consumidor não compra simplesmente um nome comercial ou um produto, mas a 

imagem que tem deles. Desse modo, surgem dois conceitos importantes: identidade 

e imagem de marca. 

A identidade de marca é o conceito da marca sob o ponto de vista do dono da 

empresa. Joachimsthaler e Aaker (2000) destacam a identidade de marca como 

sendo a base para qualquer bom programa de construção da marca. A identidade da 

marca nítida e eficaz, que promova a compreensão e adesão de toda a organização, 

deve ser vinculada à visão da empresa, à sua cultura e a valores organizacionais. 

A imagem de marca é o conceito de marca sob o ponto de vista do 

consumidor. Um dos fatores para o sucesso de uma marca estaria, então, na 

tradução da identidade em imagem da marca. A seguir, a citação de um dos 

concessionários da General Motors, comentando o sucesso do projeto Saturn – 

poderosa marca lançada pela GM nos EUA – parece ilustrar o fortalecimento do 

produto: “Precisávamos mudar a maneira de vender e a percepção que as pessoas 

tinham dos vendedores de automóveis e fazer com que a experiência dos clientes 

ao comprar um carro fosse algo inesquecível, não apenas uma transação comercial”. 

Uma marca gera benefícios para o comprador à medida que ele pode usá-la 

para controlar os diversos itens que está avaliando. Se o consumidor obtiver 

associações positivas com a marca, vai escolher a mesma em detrimento de outras, 

reduzindo tempo e energia no processo de compra. 
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4.4 VALOR DE MARCA (BRAND EQUITY) 

 

 

As marcas são importantes para as pessoas e têm valor ao consumidor. Sem 

significado e sem associação, uma marca não é nada. Esse é um fator que tem 

grande influência no sucesso ou fracasso de um produto ou serviço. Para Griffin 

(2001), marcas de sucesso são as que desenvolvem o valor da marca, ou seja, o 

valor de mercado de uma marca baseado na sua reputação e na sua clientela. 

Aaker (1998) define brand equity como sendo um conjunto de ativos e 

passivos ligados a uma marca, que se somam e/ou se subtraem do valor 

proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa e seus consumidores. 

Tais ativos e passivos são classificados em cinco categorias: 

� Lealdade à marca: probabilidade de trocar de marca. Está diretamente 

relacionada à satisfação do cliente. 

� Conhecimento da marca: é a habilidade que o consumidor 

(potencialmente) tem de reconhecer que a marca é membro de uma 

determinada categoria de produto. Os consumidores têm uma tendência a 

comprar uma marca conhecida, sentindo-se confortável com o que é familiar a 

eles. 

� Qualidade percebida: uma marca está associada com uma percepção de 

qualidade geral, nem sempre baseada no conhecimento das especificações. 

Essa dimensão influencia de forma direta as decisões de compra e define a 

lealdade à marca, especialmente quando o cliente não está capacitado a 

analisar o produto detalhadamente. Às vezes, a qualidade percebida difere da 

qualidade real, principalmente se o consumidor teve uma experiência anterior 

não muito agradável. 

� Associações da marca: freqüentemente, o valor subjacente do nome de 

uma marca é baseado em associações específicas ligadas à mesma. Há uma 

grande influência desses fatores, mentalmente ligados à marca, na decisão 

de compra. 

� Outros ativos da marca: patentes, marcas registradas e relações com os 

canais de distribuição, entre outros. 

O brand equity proporciona valor ao consumidor, visto que auxilia a interpretar 

e processar as informações e, desse modo, gera maior confiança na decisão de 
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compra, o que aumenta a satisfação com o produto ou serviço. Assim, a empresa 

também aumenta a eficiência e eficácia dos programas de marketing, a lealdade dos 

consumidores à marca, os preços, as margens e as extensões de marca, o que gera 

vantagem competitiva. 

McCarthy e Perreault (1997) destacam que a marca é, às vezes, o único 

elemento do composto de marketing de uma empresa que o concorrente não pode 

copiar. No aspecto da vantagem competitiva, tal visão é confirmada por Lovelock e 

Wright (2002), que destacam o papel fundamental das marcas na definição das 

ofertas de serviços das empresas inseridas em um contexto com desafios 

competitivos de grande complexidade. 

Beckwith (1997) tem a visão de que uma marca é mais do que um nome ou 

um símbolo, ela traz a promessa de que o desempenho do fornecedor de serviço 

atenderá à expectativa do cliente. Nesse caso, a imagem da marca é a garantia do 

cliente, já que o serviço geralmente não tem garantia. 

 

 

4.5 MARCAS PRÓPRIAS 

 

 

A abertura progressiva das fronteiras nacionais proporcionou um ambiente 

comercial em que opções de produtos e serviços para o consumo global se 

proliferaram em abundância e, dentro deste contexto, a criação da marca própria 

surge como um fator estratégico para as empresas (ROCHA; PONTE, 2005). 

Marca própria é qualquer produto distribuído pela organização que detém a 

marca. Pode levar o nome da empresa ou utilizar um outro que não esteja associado 

à marca da organização. Em 2002, para se tornar mais abrangente e menos precisa, 

a definição foi alterada para “A marca própria caracteriza-se por ser um produto 

fabricado, beneficiado, processado, embalado ou distribuído exclusivamente pela 

organização que detém o controle da marca.” (ACNielsen, 2001, p. 7). Entretanto, 

em 2003, essa definição foi abandonada e a nova definição ficou muito próxima da 

utilizada até 2001. 

A marca própria pode ser entendida como aquela possuída ou utilizada sob 

licenciamento exclusivo de uma empresa varejista ou de uma associação delas 



24 
 

(SOUZA; NEMER, 1993). Produtos que contêm marcas próprias são conhecidos no 

meio acadêmico pela sigla PBs, do inglês “Private Brands” (SUH, 2005). 

A marca própria surgiu no fim do século XIX no Reino Unido com o propósito 

de atender os consumidores de baixo poder aquisitivo. A crise do petróleo, na 

década de 70, foi responsável pelo surgimento de produtos genéricos com 

embalagens simples, preços baixos e qualidade inferior. Essa estratégia se difundiu 

para outros países da Europa, América do Norte e também para o Brasil. Nos anos 

80, percebe-se uma grande evolução da qualidade dos produtos, o que aumentou o 

poder de troca do varejo na indústria. 

Dessa maneira, identifica-se que o desenvolvimento da marca própria ocorreu 

em estágios no ambiente internacional. Essas fases foram identificadas usando-se 

três variáveis básicas: qualidade e tecnologia aplicada ao produto; a imagem do 

produto; e a motivação do consumidor para a compra desse produto. 

O primeiro estágio do desenvolvimento ficou denominado de genéricos e 

caracteriza-se pela baixa qualidade, imagem muito baixa e preço como motivação de 

compra. Na fase seguinte, a qualidade e a imagem do produto melhoram, mas a 

compra ainda ocorre em razão do diferencial de preço. Uma nova melhora na 

qualidade e tecnologia, bem como um novo status em termos de imagem, é 

alcançada pela marca própria e sua compra passa a ser resultado da ponderação 

entre preço e qualidade. 

A última fase foi denominada de marcas próprias diferenciadas. As marcas 

próprias são avaliadas em termos de qualidade e uso de tecnologia em um nível 

igual ou superior às marcas tradicionais e a imagem de marca dos concorrentes é 

equivalente. O consumidor passa a usar a percepção de qualidade do produto como 

critério de compra. 

A partir do momento em que um atacado ou varejo se dispõe a comercializar 

produtos com a marca própria, ele passa a ter a necessidade de entender as 

necessidades e desejos de seus consumidores, o que até então era tarefa da 

indústria. Para que isso aconteça e se obtenha um crescimento econômico nos 

negócios, é preciso que se atinja o público-alvo de cada produto a ser 

disponibilizado. 

Desse modo, surge uma maior preocupação com tópicos como gestão de 

marca e atributos presentes nos produtos das marcas próprias. A marca utilizada no 

produto é de extrema relevância porque, segundo Aaker (1998), uma marca sinaliza 
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ao consumidor a origem do produto e protege, tanto o consumidor quanto o 

fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos que parecem idênticos. Para 

que os produtos comercializados não pareçam idênticos aos dos concorrentes, 

devem ser desenvolvidos atributos que os diferenciem, tais como características, 

conformidade, durabilidade, confiabilidade, facilidade de conserto ou ainda estilo e 

design (KOTLER, 1998). 

As marcas próprias podem se tornar excelentes negócios, ou não, 

dependendo de como a empresa gerencia a oportunidade. Barrizzeli (2002) afirma 

que as marcas próprias precisam ser encaradas do ponto de vista do negócio, e não 

como uma opção para se especular preços ou para reduzir a ociosidade da indústria. 

É preciso que esses produtos façam parte de uma estratégia de marketing e tenham 

sua qualidade rigorosamente controlada. Pando (2002) ressalta que as marcas 

próprias, como qualquer outro produto, só se sustentam a partir de estratégias de 

marketing muito bem elaboradas e com ações voltadas principalmente para os 

pontos-de-venda, visando a seduzir os consumidores, de acordo com as estratégias 

adotadas pelos varejistas. 

Segundo Almeida, Amaral e Cavalcanti (1997), do ponto de vista dos 

fornecedores, evidenciam-se as seguintes vantagens de participar do mercado de 

marcas próprias: 

� Utilização da capacidade ociosa; 

� Absorção de parte dos custos fixos; 

� Indústrias de menor porte podem concorrer no mercado sem incorrer em 

custos de marca; 

� Indiretamente, quem fabrica toma lugar dos concorrentes nas gôndolas; 

� Algumas responsabilidades de garantia são repassadas aos varejistas; 

� O fornecimento de marcas próprias cria um relacionamento mais próximo 

com o varejista; 

� Líderes de marcas podem sair ganhando, já que a tendência é que as 

marcas próprias concorram com as menos conhecidas. 

E também as seguintes desvantagens: 

� Lucratividade mais baixa; 

� Risco de criar dependência muito grande de poucos clientes. Por serem 

mais baratas, as marcas próprias podem interferir negativamente nas vendas 

de marcas regulares; e 
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� Possibilidade de que promoções de outras marcas sejam restringidas em 

favor das próprias marcas. 

Para os consumidores, os benefícios seriam: 

� Maiores ofertas de produtos; 

� Melhor preço por qualidade compatível (na maioria das vezes); e 

� Maior possibilidade de disponibilidade de produto, tendo em vista que os 

varejistas buscam alto grau de nível de serviço, ou seja, não admitem falta de 

produtos com marca própria nas gôndolas. 

Entre as desvantagens para o consumidor, poderiam ser destacadas as 

seguintes: 

� Não obter a satisfação esperada do produto; 

� Não receber suporte adequado do varejo/atacado quando necessitar de, 

por exemplo, atendimento ao cliente. 

Os varejistas citam aspectos, como maior rentabilidade e fidelização, como 

sendo os principais objetivos para a adoção de marcas próprias. Dessa forma, as 

marcas próprias proporcionam o aumento da fidelidade do consumidor à loja; o 

aumento da lucratividade da organização; e a diferenciação perante os 

concorrentes, além de aumentar o poder do varejista diante dos concorrentes e 

fornecedores. 

Entretanto, as desvantagens das marcas próprias são a redução do espaço 

para produtos nacionais nas gôndolas; a possibilidade do ciclo de vida do produto se 

encerrar antes do vencimento do contrato estabelecido entre as partes; e a redução 

dos investimentos da indústria em novos produtos. 

Os especialistas da indústria brasileira não consideram que a marca própria 

represente uma ameaça ao produto-líder de mercado, visto que esse explora 

atributos diferenciados que a marca própria não precisa explorar, tendo um enfoque 

apenas no preço diferenciado, sem a preocupação com a qualidade superior. No 

entanto, resultados do estudo ACNielsen de 2002 mostram que as principais razões 

de compra de marcas próprias citadas pelos consumidores entrevistados foram 

preço (75%) e qualidade (51%). 

Blecher (2002) enfatiza que as marcas próprias sinalizam uma ameaça, 

embora o nível de aceitação das mesmas ainda seja baixo no Brasil. Porém, os 

varejistas estão investindo em produtos de maior qualidade com preços inferiores 

aos das marcas-líderes. Para Kotler (2004), os consumidores estão gradativamente 
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substituindo a visão denominada de escada de marcas – com sua marca favorita no 

topo e as marcas remanescentes em ordem descendente de preferência – pela 

paridade de marcas (muitas marcas equivalentes). Isso significa que a sensibilidade 

dos consumidores em relação à qualidade, ao preço e ao valor está aumentando. 

Da mesma forma, é preciso considerar que o consumidor adotará diferentes 

posturas quanto à aquisição de produtos com marcas próprias ou nacionais, de 

acordo com os seus desejos e as suas necessidades, os quais são diferenciados em 

cada ocasião (GORDON, 1995). 

No entanto, resultados de uma pesquisa com fabricantes da indústria nacional 

mostram que a marca própria não representa uma ameaça, visto que estaria 

explorando basicamente o preço, sem preocupação com a qualidade (LEPSCH, 

1999). Os produtos de marca nacional teriam a vantagem de explorar atributos 

diferenciados; além disso, simplificariam o processo de seleção. 

A ponderação de Quelch e Harding (2000) corrobora o conceito de que o 

processo de compra favorece os produtos com marcas nacionais, uma vez que 

esses produtos existem porque o consumidor exige garantia da qualidade quando 

não dispõe de tempo, oportunidade ou mesmo capacidade para inspecionar as 

opções que o ponto-de-venda oferece. Apesar dessas afirmações negativas em 

relação à marca própria, sabemos que a mesma tem evoluído nos últimos anos e 

tornou-se uma opção relevante para os consumidores. 

Giraldi e Scandiuzzi (2004) enfatizam que, no futuro, a qualidade de produtos 

com marcas próprias será igualmente tão importante quanto o preço na seleção do 

produto. Os clientes de varejo poderão escolher, entre várias alternativas, uma 

variedade mais larga de produtos com marcas próprias. Para isto, o gerenciamento 

do composto varejista ou marketing mix é de fundamental importância. Segundo 

Morgado (1997), o conceito do composto de marketing (marketing mix) foi 

desenvolvido e se popularizou voltado para a indústria. No varejo, esse conceito 

também tem sido amplamente utilizado, incluindo mais dois p’s no composto: um 

referente à apresentação da loja ou perfil (presentation) e outro ao pessoal (people). 
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4.6 MARCAS PRÓPRIAS NO BRASIL 

 

 

Especificamente no Brasil, as marcas próprias surgiram gradualmente com a 

implantação de redes multinacionais de varejo como Carrefour e Makro. 

Inicialmente, os produtos lançados foram os de primeira necessidade que tinham um 

grande volume de vendas, baixos preços e qualidade percebida como inferior à 

qualidade das marcas dos produtos dos fabricantes. Essa diferença de preços 

condizia com a demanda do período recessivo vivido no país. 

As marcas próprias tiveram sua expansão acentuada na metade da década 

de 90. Tal fato aumentou a necessidade de que os supermercadistas brasileiros se 

diferenciassem em um mercado que foi ficando cada vez mais competitivo, em 

termos de preço e qualidade, a partir da abertura comercial ocorrida a partir do 

governo Collor e a relativa estabilização da moeda conseguida através do Plano 

Real (LEPSCH, 1999). 

Embora, por diversas vezes, tem-se a impressão de que se trata de uma nova 

iniciativa das empresas varejistas, as marcas próprias estão presentes no país há 43 

anos. A introdução das mesmas foi marcada pelas seguintes ações de grupos 

varejistas distintos: 

� O Grupo Sendas, ao ser fundado em 1960, lançou seu primeiro produto 

com marca própria – o Café Sendas; 

� Em 1971, a Companhia Brasileira de Distribuição – o Grupo Pão-de-

Açúcar – deu início ao primeiro programa de marcas próprias de forma mais 

estruturada; 

� No final da década de 80, mais precisamente em 1989, o Carrefour foi 

responsável pelo marco de uma nova fase dos programas em evolução até os 

dias de hoje. 

Lima (2006) salienta que o Brasil aparece entre os dez países onde os 

consumidores reconhecem as marcas próprias dos varejistas como uma boa opção 

às outras marcas, embora o país ainda não tenha alcançado o maior nível de 

participação e desenvolvimento em relação aos principais mercados do mundo. 

O preço é o principal fator de motivação para a compra dos produtos de 

marcas próprias: 48% dos clientes decidem pela compra devido ao preço mais 

acessível. O segundo motivo mais apontado também são as promoções, fator 
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decisivo para 22%. A qualidade, que há algum tempo era um conceito dissociado 

dos produtos, aparece agora como motivador de compra para 16% dos 

consumidores pesquisados (MERLIN, 2006). 

Para que se obtenha sucesso, tanto a indústria que produz as marcas 

próprias como o varejo/atacado que as comercializa, têm que implementar ações 

estratégicas em relação à marca própria. A figura a seguir mostra que, de 2000 a 

2002, houve uma evolução de 107% no total de itens de marcas próprias 

disponibilizados por varejistas e atacadistas no mercado brasileiro. 

 

 
 

Figura 1 – Número total de itens de marcas próprias 
Fonte: ABRAS – 2º Guia ABRAS de Marcas Próprias 

 

Os consumidores deixaram de encontrar somente produtos básicos de 

consumo para encontrar produtos com maior valor agregado. Além disso, percebe-

se também uma melhoria na qualidade dos produtos e maior cuidado com as 

embalagens. Ainda assim, se compararmos a evolução e a importância dos 

programas brasileiros de marcas próprias com os programas europeus – em que as 

mesmas possuem maior aceitação/desenvolvimento – podemos perceber que há 

muito espaço para que os programas evoluam no país, conforme tabela a seguir: 
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Tabela 1 - Participação geral das marcas próprias na Europa – ano-base 2001 

 Volume Dif. ppx2000 Valor Dif. ppx2000 Índice Preço 2001 

Reino Unido 41,0% -1,0 39,0% -1,4 95 

Bélgica 36,4% 0,3 26,9% 0,2 74 

Alemanha 31,0% 2,1 24,0% 1,6 77 

França 24,3% 0,7 20,8% 0,7 86 

Holanda 20,7% 0,2 18,6% 0,0 90 

Espanha 24,5% 2,7 17,6% 2,0 72 

Itália 12,8% 0,2 11,1% 0,2 87 

Fonte: ABRAS – 2º Guia ABRAS de Marcas Próprias 
 

Para que se tenha uma idéia comparativa, as marcas próprias no ano de 

2004, entre as empresas varejistas e atacadistas do país que têm os programas de 

marca própria mais bem estruturados, foram responsáveis por cerca de 7% do 

volume total de vendas e de 6,2% a 13,7% do faturamento. 

 

 

4.7 PESQUISA ACNIELSEN 2007 

 

 

A pesquisa da Nielsen sobre marcas próprias, realizada de junho de 2006 a 

julho de 2007, tinha o principal questionamento: “Quais são os principais fatores 

para o sucesso de uma marca própria?” e as conclusões oriundas dessa questão 

foram as seguintes: 

� Marca própria é um grande sucesso na Europa, possui um crescimento 

rápido nos Estados Unidos e constitui uma grande oportunidade no Brasil; 

� Uma marca de loja confiável e bem posicionada pode se diferenciar de 

seus competidores utilizando a estratégia de marca própria; 

� Produtos de marca própria deveriam proporcionar uma experiência 

emocional competitiva com as marcas nacionais e globais; 

� Marcas próprias podem ajudar a fidelizar e reter consumidores. 

Também foram feitas entrevistas com as seguintes redes de farmácias: 

Panvel, Drogão, Drogaria Iporanga, Sesi-RS, Catarinense, Drogaria São Paulo, 

Drogabel, Drogasil, Vale Verde, Varejão dos Remédios, Max Center, Capilé, entre 

outras. 
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No período estudado, os resultados mostram que 30% das 103 farmácias 

entrevistadas possuem marcas próprias. Em um comparativo entre os anos de 2003 

a 2006, esse número é maior do que nos anos anteriores (2003, 2004 e 2005); 

porém, menor que no ano de 2006, que indica um índice de 32 lojas com marcas 

próprias. Entretanto, pode haver uma distorção desse indicador, visto que nem todas 

as farmácias forneceram dados suficientes. 

 

 
 

Figura 2 – Porcentagem das farmácias com marcas próprias 
Fonte: ACNIELSEN DO BRASIL. Marcas próprias. 13º Estudo Anual, 2007. 

 

Quanto ao quesito categorias de marcas próprias, as farmácias Panvel e 

Drogão se destacam com o maior número de categorias. Esse fato também 

acontece no número de itens por organização. Conforme dados da pesquisa, a 

Panvel possui 38 categorias e 309 itens por organização. 

A segunda parte da pesquisa da Nielsen tem como base o seguinte 

questionamento: “Quem são os domicílios brasileiros compradores de Marcas 

Próprias?”. Para isso, se utiliza o conceito de Penetração – percentual de domicílios 

brasileiros que compraram, ao menos uma vez, um item de marca própria das 

categorias pesquisadas. 

No primeiro semestre de 2007, 36,9% dos domicílios brasileiros compraram 

pelo menos uma vez por mês um item de marca própria em um universo de 

aproximadamente 13,5 milhões de lares. Os domicílios compradores de marcas 

próprias estão concentrados no NSE (nível sócio-econômico) alto e em lares médios, 
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com quatro ou cinco pessoas, na Grande São Paulo – região de concentração das 

grandes cadeias. 

Foi comprovado que mais da metade dos domicílios que compraram marcas 

próprias são consumidores de baixa freqüência, ou seja, que foram menos de três 

vezes por mês ao ponto de venda para comprar essas marcas. Para essa pesquisa, 

considera-se média freqüência de 3 a 5,9 vezes mensais e alta freqüência 6 vezes 

ou mais por mês 

Entretanto, 63,5% dos gastos mensais com marca própria são provenientes 

dos domicílios com alta freqüência, que constituem um índice de 22% do total, os 

quais mantêm um comportamento bem diferenciado em relação aos demais. 

Nessa segunda parte da pesquisa, as conclusões foram as seguintes: 

� O mercado de marcas próprias é de R$ 6,5 bilhões, crescendo 22,3% em 

valor e 25,7% em volume anualmente (crescimento superior ao das marcas 

nacionais); 

� As marcas próprias estão presentes em aproximadamente 13,5 milhões de 

domicílios brasileiros; 

� Mais da metade dos domicílios de NSE alto adquiriu pelo menos um item 

de marca própria no primeiro semestre de 2007, com destaque também para 

o crescimento da penetração nos lares de NSE baixo; e 

� O grupo de alta freqüência, embora restrito, é responsável por quase 64% 

dos gastos mensais com marca própria. 
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5 MÉTODO E PROCEDIMENTOS 

 

 

A definição do método de pesquisa é fundamental para o pesquisador a fim 

de que esse possa escolher o melhor caminho para obter as informações 

necessárias para entender e, futuramente, solucionar o problema ou questão de 

pesquisa. De acordo com a definição de Malhotra (2001, p. 45): 

 
Pesquisa de marketing é a identificação, coleta, análise e disseminação de 
informações de forma sistemática e objetiva e seu uso para assessorar a 
gerência na tomada de decisões relacionadas à identificação e solução de 
problemas (e oportunidades) de marketing. 
 

Dito isso, como o presente trabalho se propõe a definir a percepção que os 

clientes da Panvel têm a respeito da marca própria da empresa, a pesquisa foi 

dividida em duas fases – exploratória qualitativa e descritiva quantitativa – a fim de 

obter informações qualificadas para a análise dos resultados. 

 

 

5.1 ETAPA EXPLORATÓRIA 

 

 

A pesquisa exploratória de caráter qualitativo é usada para definir o problema 

ou elaborar uma abordagem – gerando hipóteses e identificando variáveis que 

devem ser incluídas na pesquisa. Na primeira fase desse estudo, foi desenvolvido 

um roteiro de entrevista constituído por 10 questões a respeito da marca própria da 

Panvel (atributos importantes, aspectos positivos e negativos). 

A partir desse roteiro pré-estabelecido, foram realizadas 12 entrevistas em 

profundidade, diretas, pessoais e não-estruturadas, com alunos universitários de 

ambos os sexos que sabidamente são clientes da Panvel, escolhidos de uma forma 

não-aleatória. Foi utilizada uma abordagem direta – tipo de pesquisa qualitativa em 

que os objetivos do projeto são revelados ao respondente ou são óbvios pela própria 

natureza da entrevista. 

Desse modo, foram feitas perguntas que gerassem dados importantes para 

identificarmos a percepção dos clientes da Panvel no questionário da segunda fase. 

O roteiro das entrevistas qualitativas encontra-se em anexo no final desse trabalho. 
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A coleta dos dados da etapa exploratória foi realizada do dia 01 ao dia 10 de maio 

de 2008. 

Os dados primários – dados originados pelo pesquisador para a finalidade 

específica de solucionar o problema em pauta – resultantes da primeira fase foram 

utilizados na segunda fase dessa pesquisa, juntamente com dados secundários 

coletados em pesquisas e bibliografias especializadas. 

 

 

5.2 ETAPA DESCRITIVA 

 

 

Para se utilizar eficientemente a pesquisa descritiva, é preciso saber 

exatamente o que se pretende avaliar e escolher o melhor método para obter 

informações completas e precisas. Dessa maneira, o método de levantamento 

utilizado foi a aplicação de questionário estruturado, com 16 perguntas oriundas das 

respostas das entrevistas em profundidade, em uma amostra de clientes da rede de 

farmácias a fim de extrair informações específicas dos entrevistados a respeito da 

percepção dos produtos da marca própria e outros dados pessoais relevantes a 

essa pesquisa. 

Após a elaboração do questionário, o mesmo foi testado com 3 pessoas em 

uma das lojas Panvel antes da aplicação definitiva. Assim sendo, essa etapa 

apresenta uma pesquisa quantitativa, feita de modo aleatório com 100 clientes da 

Panvel em duas filiais da farmácia, ambas situadas em área próxima na cidade de 

Porto Alegre. Foram aplicados 50 questionários em cada uma das filiais escolhidas. 

A primeira loja localiza-se à Rua José de Alencar, 399, conjunto 1; e a 

segunda loja situa-se à Avenida Praia de Belas, 1181, loja 7, no Shopping Praia de 

Belas. A coleta de dados quantitativa foi realizada no período de 30 de maio a 7 de 

junho de 2008 em dias e turnos variados. O roteiro do questionário encontra-se em 

anexo. 
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5.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

Essa pesquisa possui algumas limitações. A primeira delas é o fato de que tal 

estudo está limitado a apenas uma área da capital gaúcha, os bairros Menino Deus 

e Praia de Belas. Por questões de custos e tempo, foi escolhida uma zona 

determinada para delimitar essa pesquisa. 

Além da limitação geográfica, há também a limitação de número de 16 

perguntas por questionário e número total de 100 questionários aplicados. Ambas as 

restrições devem-se ao fato de que a Panvel tem a preocupação de não permitir que 

se criem situações inconvenientes que possam causar incômodo, tomar muito o 

tempo de seus clientes ou provocar quaisquer outros aborrecimentos aos mesmos. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

A partir do processamento dos dados gerados através da aplicação dos 100 

questionários da etapa descritiva, foram obtidos resultados relevantes que serão 

apresentados nesse capítulo. 

Analisando apenas a porcentagem de respostas dos entrevistados, podemos 

perceber que: 

Sim
17%

Não
83%

 
Figura 3 - Pessoas que possuem o Cartão Panvel 

 
Apesar dos vários descontos e vantagens que o Cartão Panvel propicia aos 

clientes, o número de pessoas que têm o cartão ainda é pequeno. Talvez fosse 

preciso investir mais na divulgação dos benefícios do Programa de Fidelidade. Na 

tabela seguinte, podemos ver a freqüência com que os entrevistados fazem compras 

nas farmácias Panvel. 

 

Tabela 2 - Freqüência de compra na Panvel 

Freqüência com que faz compra na Panvel % 

Mais de 4 vezes por mês 39% 

1 a 3 vezes por mês 55% 

A cada 2 meses ou mais 6% 

Total 100% 

 

Em relação aos atributos mais valorizados por esses clientes, podemos 

destacar como principais o atendimento, o preço, a qualidade e a localização. Tal 

resultado se mostra positivo para as farmácias Panvel, pois a rede sempre tem 

funcionários disponíveis para auxiliar os clientes em suas lojas e o preço é percebido 
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como inferior aos de marcas com mais tradição na mídia. Além disso, existem várias 

lojas da Panvel espalhadas pela cidade, ou seja, os compradores sempre poderão 

achar uma farmácia perto de sua casa. Essa questão permitia até 3 respostas por 

entrevistado. 

 

Tabela 3 - Atributos importantes para os clientes 

Atributos mais valorizados % 

Acessibilidade/facilidade 9% 

Atendimento 54% 

Localização 22% 

Marca conhecida 3% 

Preço acessível 51% 

Qualidade 35% 

Relação custo-benefício 5% 

Variedade 16% 

 

Podemos inferir que embora o número de pessoas que possuem o Cartão 

Panvel não seja relevante, a quantidade de clientes que já compraram produtos da 

marca própria da Panvel é bem significativa, conforme podemos constatar na tabela 

seguinte: 

Sim
84%

Não
16%

 

Figura 4 - Pessoas que já compraram MP da Panvel 

 
Utilizando uma escala intervalar, obtivemos os resultados a seguir ao 

perguntar qual a freqüência com que os clientes da Panvel compram produtos da 

marca própria. 
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Tabela 4 - Freqüência de compra da MP da Panvel 

Qual a freqüência que compra MP da Panvel? % 

Sempre 16% 

Muitas vezes 18% 

De vez em quando 32% 

Raramente 17% 

Total 83% 

 

Na questão da tabela anterior, o número total de respondentes foi 83, pois 16 

pessoas não responderam pelo motivo de que não compram produtos da marca 

própria da Panvel e 1 pessoa se enquadrou na alternativa não sei/não quero 

responder. 

Quanto às linhas de produtos da marca própria, podemos verificar que o 

consumo acontece da seguinte maneira: 

 

Tabela 5 – Consumo dos tipos de produtos da MP 

Quais os tipos de MP mais utilizados? % 

Capilar e acessórios 24% 

Creme, hidratante, desodorante, perfume e sabonete líquido 57% 

Higiene Pessoal 22% 

Linha masculina 10% 

Linha solar 7% 

Primeiros socorros 4% 

Produtos de maquiagem 13% 

Produtos para bebê 12% 

 

A questão anterior também permitia até no máximo 3 respostas. Percebe-se 

que os produtos mais consumidos são os da linha de beleza, capilar e acessórios e 

higiene pessoal. A linha de beleza tem grande destaque entre os produtos da marca 

própria e bom volume de vendas. Em relação à percepção dos clientes da Panvel a 

respeito da marca própria – tema principal dessa pesquisa – os resultados são 

mostrados abaixo. 
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Excelentes
18%

Médios
5%

Bons
75%

 

Figura 5 – Percepção sobre os produtos da MP 

 
O total de respondentes é 98, visto que 2 pessoas não responderam à 

questão. Porém, os resultados se mostram positivos. Nenhum entrevistado percebe 

os produtos da marca própria da Panvel como ruins ou péssimos, o que é 

satisfatório para a empresa. A percepção da maioria dos clientes é boa, poucos 

acham que os produtos são médios e um número razoável define os mesmos como 

excelentes. Tal amostra constata que a Panvel está no caminho certo e os seus 

compradores estão respondendo positivamente a todo o investimento feito nos 

produtos da marca própria. 

Uma das perguntas do questionário incitava os clientes a dizer o que 

precisava ser melhorado nos produtos da marca própria. As respostas obtidas foram 

as seguintes: 

 

Tabela 6 – Sugestões de melhoria dos produtos da marca própria 

Sugestões de melhoria da MP % 

Embalagem 5% 

Fortalecimento da marca 2% 

Maior divulgação na mídia 5% 

Originalidade 1% 

Preço 12% 

Qualidade 13% 

Variedade 9% 

Não há o que melhorar 43% 

Não sei/não quero responder 17% 
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A partir desses resultados, podemos notar que a maioria dos clientes está 

satisfeita com os produtos da marca própria e não julga necessária nenhuma 

melhoria nos mesmos. Porém, um grande número de respondentes não soube 

responder essa questão. Também uma quantidade relevante de entrevistados acha 

que a qualidade e o preço dos produtos precisam ser melhorados. 

A variedade, embalagem e maior divulgação na mídia foram citadas com 

percentuais menores na pesquisa. Tais resultados mostram que a Panvel precisa se 

posicionar melhor no mercado. A percepção em relação aos seus produtos é boa, 

mas podemos ver que algumas pessoas reclamaram de fatores como qualidade e 

preço, o que significa que a qualidade precisa ser melhorada ou, mantida a 

qualidade atual, o preço deveria ser diminuído. Essa questão também aceitava até 3 

respostas. 

Os dias da semana e os turnos em que os clientes da Panvel geralmente 

realizam as suas compras, como também as formas de pagamento mais utilizadas 

pelos mesmos – não apenas na rede de farmácias, mas também em outras lojas – 

são apresentados abaixo. 

Dias de 
semana

20%

Fins de 
semana

15%
Variado

65%

 
Figura 6 – Dias em que as pessoas fazem compras 

 

Manhã
4% Tarde

18%

Noite
32%

Variado
46%

 

Figura 7 – Turnos em que as pessoas fazem compras 
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Tabela 7 – Formas de pagamento mais utilizadas 

Formas de pagamento utilizadas % 

Dinheiro 49% 

Cheque 1% 

Cartão de débito 37% 

Cartão de crédito 34% 

Cartão Panvel 6% 

Outros (convênios PV e Banrisul) 3% 

 

Constata-se que a maior parte dos entrevistados faz compras em dias 

variados e turnos variados. Tal fato nos mostra que não podemos definir tão 

precisamente os hábitos de consumo do público-alvo nesse quesito, já que o mesmo 

tem costumes variados. A grande maioria das pessoas faz seus pagamentos com 

dinheiro. Também com destaque para o cartão de crédito e o cartão de crédito. Essa 

pergunta aceitava até 2 respostas. 

É possível analisar o perfil dos clientes da Panvel a partir dos resultados 

abaixo: 

Masculino
37%

Feminino
63%

 
Figura 8 – Gênero dos entrevistados 

 

Tabela 8 – Idade dos entrevistados 

Faixa etária % 

15 a 25 anos 21% 

26 a 35 anos 30% 

36 a 45 anos 15% 

46 a 55 anos 15% 

56 a 65 anos 12% 

66 a 80 anos 6% 

Mais de 81 anos 1% 

Total 100% 
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As tabelas abaixo apresentam quem mora com os entrevistados e qual a 

profissão e escolaridade dos mesmos. Lembrando que para as questões de com 

quem residem e profissão foram aceitas até 2 respostas. 

 

Tabela 9 – Pessoas com quem os entrevistados moram 

Com quem mora? % 

Sozinho 24% 

Cônjuge/Namorado (a) 47% 

Familiares 56% 

Amigos 0% 

Outros (Patrões) 1% 

 

Tabela 10 – Profissão dos entrevistados 

Qual sua profissão? % 

Iniciativa Privada 42% 

Setor Público 16% 

Dona-de-casa 7% 

Aposentado (a) 15% 

Outros (estudantes, desempregados e profissionais liberais) 21% 

 

Tabela 11 – Formação escolar dos entrevistados 

Formação escolar % 

Nunca freqüentei a escola 1% 

Primeiro grau incompleto 6% 

Primeiro grau completo 12% 

Segundo grau completo 45% 

Terceiro grau completo 24% 

Pós-graduação 12% 

 

Podemos constatar que a maioria dos entrevistados é do sexo feminino, com 

duas faixas principais de concentração de idade: de 15 a 35 anos e de 36 a 55 anos. 

Também podemos perceber que grande parte das pessoas mora com familiares ou 

cônjuge/namorado (a) e trabalha na iniciativa privada ou outros – como, por 

exemplo, os estudantes – devido ao fato de que a faixa etária predominante é abaixo 

de 35 anos. Da mesma forma, 45% das pessoas têm o segundo grau completo. 
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Provavelmente, se a faixa etária dominante fosse maior, um número maior de 

pessoas teria o terceiro grau completo. 

Podemos perceber alguns fatos interessantes ao fazer alguns cruzamentos 

de dados a fim de obter resultados mais complexos como, por exemplo, o número de 

clientes que têm o Cartão Panvel com o gênero e a idade dessas pessoas. 

Conforme vemos nas tabelas abaixo, mais mulheres do que homens têm o Cartão 

Panvel e um número baixo de pessoas tem o mesmo cartão na faixa etária 

dominante. Acredito que, pelo fato da Panvel ter o Cartão de Crédito do Clube do 

Aposentado, a maior quantidade de pessoas com Cartão Panvel se concentra a 

partir dos 56 anos. 

 

Tabela 12 – Cartão Panvel x Gênero 

Cartão Panvel/Gênero Feminino Masculino Total 

Sim 14 3 17 

Não 49 34 83 

Total 63 37 100 

 

Tabela 13 – Cartão Panvel x Idade 

Cartão 

Panvel 

15 a 35 

anos 

36 a 45 

anos 

46 a 55 

anos 

56 a 65 

anos 

66 anos ou 

mais 

Total 

Sim 4 3 3 3 4 17 

Não 47 12 12 9 3 83 

Total 51 15 15 12 7 100 

 
Tabulando dados das pessoas que têm o Cartão Panvel e das que já 

compraram produtos da MP da Panvel, chegamos à conclusão de que ter o cartão 

não indica comprar produtos da Panvel. O maior número de entrevistados não tem o 

cartão e já comprou algum produto da marca própria. 
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Tabela 14 – Cartão Panvel x Pessoas que já compraram MP da Panvel 

Cartão Panvel/Já compraram MP Sim Não Total 

Sim 16 1 17 

Não 68 15 83 

Total 84 16 100 

 

Ao fazermos o mesmo tipo de cruzamento comparando o número de pessoas 

que já compraram produtos da marca própria da Panvel com o gênero das mesmas, 

descobrimos que as mulheres são responsáveis por um número maior de compras 

dos produtos da marca própria. Tal resultado está ligado ao fato de que a linha de 

beleza e a linha capilar são as mais vendidas e as que apresentam um maior 

destaque nos esforços de marketing da empresa. Nesse cruzamento, a dependência 

é muito significativa e Qui² = 8,24, gl = 1, 1 – p = 99,59%. 

 

Tabela 15 – Pessoas que já compraram MP da Panvel x Gênero 

Já comprou Panvel/Gênero Feminino Masculino Total 

Sim 58 26 84 

Não 5 11 16 

Total 63 37 100 

 

Se cruzarmos o número de pessoas que já compraram produtos da marca 

própria da Panvel com a percepção que esses indivíduos têm a respeito dos 

mesmos produtos, podemos notar que os números são positivos. Podemos notar 

que 75% das pessoas acham os produtos bons, embora 12% desses respondentes 

nunca tenham adquirido produtos da marca própria. 

Portanto, se nenhum entrevistado percebe os produtos como ruins ou 

péssimos e esse também não é o motivo para não utilizar a marca própria, podemos 

dizer que ainda está faltando divulgação na mídia para que a Panvel possa reforçar 

a sua marca na mente dos consumidores, não só como farmácia, mas como uma 

loja onde se pode adquirir uma gama variada de produtos. 
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Tabela 16 – Pessoas que já compraram MP da Panvel x Percepção sobre a MP 

Já comprou Panvel Excelentes Bons Médios Não sei/não quero responder Total 

Sim 17 63 4 0 84 

Não 1 12 1 2 16 

Total 18 75 5 2 100 

 

Considerando o gênero e a freqüência de compras em relação à percepção 

dos clientes a respeito de produtos da marca própria da Panvel, entendemos que, de 

maneira geral, as mulheres têm uma percepção melhor sobre os produtos (bons e 

excelentes) do que os homens. Mais uma vez, podemos deduzir que isso se deve ao 

maior investimento por parte da empresa nas linhas de beleza e capilar. A grande 

maioria dos entrevistados faz compras na Panvel com uma freqüência média de 1 ou 

mais vezes por mês. 

 

Tabela 17 – Percepção sobre a MP x Gênero 

Percepção/Gênero Feminino Masculino Total 

Excelentes 15 3 18 

Bons 45 30 75 

Médios 3 2 5 

Não sei/não quero responder 0 2 2 

Total 63 37 100 

 

Tabela 18 – Freqüência de compra x Percepção MP 

Freqüência/Percepção Excelentes Bons Médios Não sei/não quero responder Total 

Mais de 4 vezes por mês 7 29 2 1 39 

1 a 3 vezes por mês 11 41 2 1 55 

A cada 2 meses ou mais 0 5 1 0 6 

Total 18 75 5 2 100 

 

Na tabela 17, podemos perceber que a dependência na relação percepção 

sobre a marca própria x gênero não é significativa. Nesse caso, o Qui² = 3,48, gl = 2, 

1 – p = 82,49%. Avaliando a lista dos valores dos clientes – atributos importantes 
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para os mesmos – e comparando com o número de pessoas que compram ou já 

compraram produtos da MP da Panvel e com o gênero dessas pessoas, obtemos as 

tabelas subseqüentes. 

 

Tabela 19 – Atributos importantes x Já compraram MP 

Atributos /Já comprou MP Sim Não Total 

Acessibilidade/facilidade 4,6% 0% 4,6% 

Atendimento 22,6% 5,1% 27,7% 

Localização 9,7% 1,5% 11,3% 

Marca conhecida 1,5% 0% 1,5% 

Preço acessível 21% 5,1% 26,2% 

Qualidade 15,9% 2,1% 17,9% 

Relação custo-benefício 2,1% 0,5% 2,6% 

Variedade 7,7% 0,5% 8,2% 

 

Tabela 20 – Atributos importantes x Gênero 

Atributos/Gênero Feminino Masculino Total 

Acessibilidade/facilidade 2,6% 2,1% 4,6% 

Atendimento 15,9% 11,8% 27,7% 

Localização 7,7% 3,6% 11,3% 

Marca conhecida 1,5% 0,0% 1,5% 

Preço acessível 17,4% 8,7% 26,2% 

Qualidade 13,3% 4,6% 17,9% 

Relação custo-benefício 1,5% 1,0% 2,6% 

Variedade 5,1% 3,1% 8,2% 

 

Desse modo, nota-se que a distribuição dos atributos da tabela 19 é 

homogênea, não há muita diferença entre os que já compraram e os que não 

compraram marca própria. Os atributos mais valorizados não se alteraram, 

continuam sendo o atendimento, o preço e a qualidade. Porém, na tabela 20, 

podemos constatar que a ordem de importância dos atributos principais para as 

mulheres se altera: elas preferem o preço acessível. Em segundo lugar, vem o 

atendimento seguido da qualidade. Nesse caso, a dependência não é significativa, 

pois Qui² = 4,93, gl = 7 e 1 – p = 33,14%. 
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Quanto à freqüência de compra nas farmácias Panvel, podemos compará-la 

com o número de pessoas que compram ou já compraram a marca própria e 

também com o gênero. O resultado desse cruzamento nos mostra que a maioria dos 

clientes da Panvel e compradores de marca própria fazem compras de 1 a 3 vezes 

por mês, com destaque para as mulheres. 

 

Tabela 21 – Freqüência de compra x Já compraram MP 

Freqüência/Já comprou MP Sim Não Total 

Mais de 4 vezes por mês 31 8 39 

1 a 3 vezes por mês 48 7 55 

A cada 2 meses ou mais 5 1 6 

Total 84 16 100 

 

Tabela 22 – Freqüência de compra x Gênero 

Freqüência/Gênero Feminino Masculino Total 

Mais de 4 vezes por mês 28 11 39 

1 a 3 vezes por mês 32 23 55 

A cada 2 meses ou mais 3 3 6 

Total 63 37 100 

 

Ao se realizar um cruzamento entre o gênero dos entrevistados e dados como 

a freqüência que os clientes da Panvel compram produtos da marca própria e os 

tipos de produtos comprados, chegamos aos seguintes resultados: pessoas do sexo 

feminino compram produtos da marca própria mais freqüentemente e as linhas de 

beleza, capilar, higiene pessoal e maquiagem são as mais compradas pelas 

entrevistadas. 

Entretanto, na média, ambos os sexos compram marca própria de vez em 

quando. Os homens compram uma quantidade maior de produtos das linhas 

masculina e solar em comparação às mulheres. Na tabela 22, podemos ver que a 

dependência é significativa: Qui² = 9,87, gl = 3, 1 – p = 98,03%. 
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Tabela 23 – Freqüência que compram MP x Gênero 

Freqüência MP/Gênero Feminino Masculino Total 

Sempre 15 1 16 

Muitas vezes 15 3 18 

De vez em quando 19 13 32 

Raramente 9 8 17 

Não sei/não quero responder 0 1 1 

Não resposta 5 11 16 

Total 63 37 100 

 

Como já era o esperado, a tabela 23 constata uma dependência muito 

significativa na relação entre tipos de produtos comprados e gênero dos 

compradores. Nesse caso, o Qui² = 39,32, gl = 8, 1 – p = 99,99%. 

 

Tabela 24 – Tipos de produtos x Gênero 

Tipos de produtos/Gênero Feminino Masculino Total 

Capilar e acessórios 16 8 24 

Creme, hidratante, desodorante, perfume e sabonete líquido 47 10 57 

Higiene Pessoal 15 7 22 

Linha masculina 1 9 10 

Linha solar 3 4 7 

Primeiros socorros 3 1 4 

Produtos de maquiagem 13 0 13 

Produtos para bebê 9 3 12 

Não resposta 5 11 16 

Total 112 53 165 

 

Lembrando que as não-respostas são de 16 pessoas que não compram ou 

nunca compraram produtos da marca própria da Panvel. Essa questão podia 

apresentar até 3 respostas, por isso o total de resultados foi 165. 

Na próxima tabela, podemos ver o cruzamento das sugestões de melhoria 

para os produtos da marca própria com o gênero dos entrevistados. 
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Tabela 25 – Sugestões de melhorias para a MP x Gênero 

Sugestões de melhorias/Gênero Feminino Masculino Total 

Embalagem 4 1 5 

Fortalecimento da marca 2 0 2 

Maior divulgação na mídia 2 3 5 

Originalidade 1 0 1 

Preço 7 5 12 

Qualidade 12 1 13 

Variedade 4 5 9 

Não há o que melhorar 29 14 43 

Não sei/não quero responder 5 12 17 

Total 66 41 107 

 

A maioria das pessoas do sexo masculino está satisfeita com os produtos, 

não observa nada que possa ser melhorado na marca própria ou não sabe como 

responder essa pergunta. O mesmo ocorre com as pessoas do sexo feminino, as 

quais acham que não há nada para melhorar nos produtos em questão. Porém, 12% 

das mulheres têm a opinião de que o preço poderia ser mais baixo e 7% delas 

acham que a qualidade poderia ser melhor. O total de respostas é igual a 107 

porque podiam ser escolhidas até 3 alternativas para as sugestões de melhorias. 

Nesse item, a dependência é significativa, visto que Qui² = 18,01, gl = 8 e 1 – p = 

97,88%. 

Os demais cruzamentos de dados possíveis não aparecem nessa análise 

pelo fato de que não apresentaram nenhuma dependência significativa e, por 

conseguinte, não são relevantes para as conclusões da pesquisa. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

O principal objetivo do presente trabalho é analisar a percepção dos clientes 

da rede de farmácias Panvel em relação à marca própria. Dessa forma, após uma 

análise detalhada dos resultados obtidos, a partir das 12 entrevistas em 

profundidade com estudantes universitários que são clientes da Panvel e da 

aplicação dos 100 questionários em duas filiais da farmácia nessa capital, pode-se 

fazer algumas constatações. 

Primeiramente, a percepção dos clientes em relação à marca própria da 

Panvel é satisfatória. A maioria dos entrevistados (75%) percebe os produtos como 

bons, 18% como excelentes e 5% como médios. Nenhum dos entrevistados 

considera os produtos da marca própria ruins ou péssimos. Esse resultado é acima 

da média e mostra que a empresa está no caminho certo a fim de satisfazer os 

desejos e necessidades de seus clientes. 

Entretanto, para que mais pessoas percebam a marca própria como 

excelente, é preciso que a Panvel se posicione de forma mais clara no mercado em 

que atua. Nessa pesquisa, constatou-se que 13% dos respondentes acham que a 

qualidade dos produtos deveria ser melhor e 12% entendem que o preço deveria ser 

mais baixo. De uma forma geral, o que foi percebido na aplicação dos questionários 

é que as pessoas com maior escolaridade acham que a qualidade ainda não pode 

ser comparada aos produtos de marcas mais reconhecidas no mercado. Os 

entrevistados com escolaridade mais baixa consideram que o preço ainda está alto. 

Desse modo, para que a Panvel consiga atingir essas duas classes sociais 

distintas como públicos-alvo, é preciso que a empresa diferencie melhor as suas 

linhas de produtos. Ou seja, as linhas mais simples ou de uso cotidiano como alguns 

cremes, sabonetes líquidos, itens das linhas capilar e maquiagem deveriam ter preço 

mais baixo. A redução de preços iria estimular mais pessoas das classes médias e 

baixas a comprar esses produtos da marca própria. 

Por outro lado, as linhas que recebem mais investimento e destaque entre os 

diversos produtos da marca própria – como cremes, perfumes, sabonetes líquidos e 

capilar das linhas masculina, Secret, Vert, Erva-doce e Faces – deveriam apresentar 

uma qualidade superior por um preço igual ou até um pouco mais alto. 
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As marcas próprias estão em evidência no Brasil. Previsões futuras apontam 

uma maior visibilidade e crescimento desse setor nos próximos anos. Os números 

da presente pesquisa são positivos: os clientes têm uma boa percepção sobre a 

marca própria; reconhecem a Panvel como uma empresa de tradição e confiança; e 

o nome da empresa é lembrado pelos gaúchos como sinônimo de uma boa 

farmácia. 

Contudo, o que falta para a Panvel é conquistar mais destaque na venda de 

produtos diversos e não apenas remédios, o que é uma meta que pode ser 

alcançada com o constante melhoramento dos seus produtos, maior divulgação nos 

meios de comunicação e melhor posicionamento no mercado. As pessoas têm que 

pensar na Panvel como primeira alternativa toda vez que precisarem comprar itens 

que fazem parte da marca própria, ao invés de ir ao supermercado, por exemplo. 

Outro fator que precisa ser trabalhado melhor pela Panvel é o Programa de 

Fidelização. Embora tal programa propicie diversas vantagens e descontos através 

do Cartão Panvel, do Cartão do Clube do Aposentado e dos cartões de crédito, é 

preciso que haja mais divulgação desses benefícios, visto que o número de pessoas 

que têm esses cartões nas duas filiais pesquisadas ainda é muito baixo (17%). 

Poderiam ser realizadas campanhas de adesão ao Programa de Fidelidade 

para os clientes que adquirirem o cartão, através da distribuição de brindes ou 

pontos que podem ser trocados por produtos na farmácia. Os funcionários da Panvel 

também poderiam receber algum incentivo para convencer os clientes a adquirirem o 

Cartão Panvel, explicando as vantagens dessa aquisição quando os mesmos 

estiverem no caixa pagando as suas compras. 

Dessa forma, as pessoas seriam incentivadas a comprar na Panvel a fim de 

aproveitar todos os descontos e promoções que o cartão proporciona e os 

funcionários teriam um estímulo para motivar os clientes a ter o Cartão Panvel. Essa 

estratégia seria uma maneira de aumentar a freqüência de compra na Panvel e, 

conseqüentemente, o volume de vendas de produtos da marca própria. 
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

1. Você é cliente da Panvel? 

2. Qual a freqüência com que você faz compras nas farmácias Panvel? 

3. Você possui o Cartão Panvel? 

4. Quais os atributos que você mais valoriza quando faz compras e tem que escolher 

entre diversas marcas de um produto? Por quê? 

5. Você conhece os produtos da marca própria da Panvel? O que você acha desses 

produtos? 

6. Você usa os produtos da marca própria da Panvel? Por quê? Com que 

freqüência? 

7. Você gosta dos produtos da marca própria da Panvel? Por quê? 

8. Quais são os pontos positivos dos produtos da marca Panvel? 

9. Você prefere a marca própria da Panvel às outras marcas? Por quê? 

10. Quais os pontos negativos da marca Panvel? O que você acha que pode 

melhorar ou o que falta nos produtos da marca própria da Panvel? 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO 

 

 

1. O senhor (a) possui o Cartão Panvel? 
�  Sim 
�  Não 

 
2. Qual a freqüência que o senhor (a) faz compras na Panvel? 

�  Mais de 4 vezes por mês 
�  1 a 3 vezes por mês 
�  A cada 2 meses 
�  A cada 3 ou 4 meses 
�  A cada 5 meses ou mais 
 

3. Quais os atributos que o senhor (a) mais valoriza quando faz compras?  
�  Acessibilidade/facilidade 
�  Atendimento 
�  Localização 
�  Marca conhecida 
�  Preço acessível 
�  Qualidade 
�  Relação custo-benefício 
�  Variedade 
�  Outros: ............................... 

 
4. O senhor (a) já comprou produtos da marca própria da Panvel? (caso seja 
respondido “não”, ir para a questão 7). 

�  Sim 
�  Não 

 
5. Qual a freqüência que o senhor (a) compra produtos da marca própria da Panvel? 

�  Sempre 
�  Muitas vezes 
�  De vez em quando 
�  Raramente 
�  Nunca 
�  Não sei/não quero responder 

 
6. Quais os tipos de produtos da marca própria da Panvel que o senhor (a) mais 
utiliza? 

�  Capilar e acessórios 
�  Creme, hidratante, desodorante, perfume e sabonete líquido 
�  Higiene pessoal 
�  Linha masculina 
�  Linha solar 
�  Primeiros socorros 
�  Produtos de maquiagem 
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�  Produtos para bebê 
 
7. Como o senhor (a) percebe os produtos da marca própria da Panvel? 

�  Excelentes 
�  Bons 
�  Médios 
�  Ruins 
�  Péssimos 
�  Não sei/não quero responder 

 
8. Como a Panvel poderia melhorar os produtos da marca própria? 

�  Embalagem 
�  Fortalecimento da marca 
�  Maior divulgação na mídia 
�  Originalidade 
�  Preço 
�  Qualidade 
�  Variedade 
�  Não há o que melhorar 
�  Não sei/não quero responder 

 
9 Quando o senhor (a) costuma fazer compras? 

�  Dias da semana 
�  Fins de semana 
�  Variado 

 
10. Qual é o turno que o senhor (a) costuma fazer compras? 

�  Manhã 
�  Tarde 
�  Noite 
�  Variado 

 
11. Quais as formas de pagamento mais utilizadas pelo senhor (a)? 

�  Dinheiro 
�  Cheque 
�  Cartão de débito 
�  Cartão de crédito 
�  Cartão Panvel 
�  Outros: ............................. 

 
12. Gênero: 

�  Feminino 
�  Masculino 

 
13. Qual é a sua faixa etária? 

�  15 a 25 anos 
�  26 a 35 anos 
�  36 a 45 anos 



59 
 

�  46 a 55 anos 
�  56 a 65 anos 
�  66 a 80 anos 
�  Mais de 81 anos 

 
14. Com quem o senhor (a) reside? 

�  Sozinho 
�  Namorado (a)/Cônjuge 
�  Familiares 
�  Amigos 
�  Outros: ............................. 

 
15. Qual é a sua profissão? 

�  Iniciativa Privada 
�  Setor Público 
�  Dona-de-casa 
�  Aposentado (a) 
�  Outros: ............................. 

 
16. Qual é a sua formação escolar? 

�  Nunca freqüentei a escola 
�  Primeiro grau incompleto 
�  Primeiro grau completo 
�  Segundo grau completo 
�  Terceiro grau completo 
�  Pós-graduação 

 


