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RESUMO 

 
 

O presente estudo tem como objetivo analisar a aceitação de cartão de crédito e de débito 
como meio de pagamento, pelas empresas do varejo associadas à Associação Comercial 
Empresarial de Guaraniaçú/PR – ACEG. Além de identificar quais empresas aceitam 
pagamento com carão, deu-se ênfase em identificar a percepção dos empresários quanto aos 
fatores positivos desta aceitação e os fatores que impossibilitam as empresas do varejo local 
aderir ao sistema de pagamento por meio de cartões. Com as informações obtidas por meio de 
questionário aplicado junto ao conjunto de empresas classificadas como varejistas com 
atuação comercial na área de abrangência da ACEG, foi possível identificar que o 
empresariado local tem um posicionamento de não incentivar o uso de cartões, face ao 
comportamento do consumidor em preferir o crédito próprio oferecido pelas empresas. 
Analisando o mercado de cartões no Brasil, os números demonstram o enorme potencial de 
crescimento da utilização de cartões de crédito e de débito como forma de pagamento, em 
razão do grande número de cartões emitidos e o fato de existir consumidores com preferência 
em utilizar este meio eletrônico de pagamento, conforme pesquisa realizada pelo Instituto 
Datafolha em outubro de 2010. Dentre os fatores de resistência do empresariado local em 
aderir ao pagamento com cartões, o principal é o elevado percentual cobrado sobre o valor da 
transação. Há também, aspectos positivos a se considerar. A pesquisa revela que, entre outros 
benefícios e vantagens, os pagamentos com cartão representam liquidez imediata, o que 
propicia às empresas trabalhar com fluxos de caixa mais regulares, eliminando o risco da 
inadimplência. Conciliar os aspectos de comodidade, modernidade e progresso do uso de 
cartões para pagamento com custos menores para toda a sociedade ainda é o grande desafio, 
apesar dos esforços existentes para regulação da indústria de cartões no Brasil. Os resultados 
demonstram a necessidade de promoção de medidas para o desenvolvimento de estratégias de 
atuação, da ACEG e associados, que aumentem o nível de utilização dos cartões de crédito e 
de débito no varejo da cidade de Guaraniaçú, principalmente em razão da liquidez nesta forma 
de pagamento e o alto índice de inadimplência observado nas carteiras de crédito próprios das 
empresas pesquisadas. O desenvolvimento deste trabalho se deu por meio de uma pesquisa 
exploratória e descritiva com aplicação do método de pesquisa Survey. A relevância do 
estudo se pauta na asserção de que os dados que foram levantados quanto ao aumento da 
participação do cartão de crédito e de débito como meio de pagamento, poderão contribuir 
para que os empresários associados da ACEG venham a ter na aceitação do cartão em seus 
estabelecimentos uma ampliação dos seus negócios bem como para o desenvolvimento de 
estratégias de atuação da associação na busca de melhorias no relacionamento entre varejistas 
e a indústria de cartões. 
 
Palavras-chave: Pagamento com cartão, comportamento do consumidor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O uso de cartões é um meio de pagamento que a cada dia ganha mais adeptos em 

razão da praticidade no momento da compra. Referida praticidade aliada à tecnologia de 

comunicação e transmissão de dados cada vez mais disponíveis em todo o território nacional, 

permite que o uso de cartões de crédito e de débito seja utilizado em diversos lugares. O 

processo de aceitação de cartões no cotidiano do consumidor brasileiro está em franca 

expansão. 

Segundo dados da Associação Brasileira da Empresas de Cartões de Créditos e 

Serviços - ABECS1 (2011), o faturamento no período de janeiro a dezembro de 2010 com 

cartões de crédito, de débito e de rede e loja somaram R$ 534,7 bilhões. O desempenho 

representa um crescimento de 20% sobre igual período de 2009. 

Além da movimentação financeira, outro item que teve acréscimo expressivo foi o 

número de transações. Ao longo de 2010 foram registrados 7,1 bilhões de operações, 

significando um incremento de 17% a mais de uso de cartões em transações comerciais. 

A base de cartões em circulação cresceu 11% em relação ao ano de 2009. Em 

dezembro de 2010, a ABECS (2011) estima um universo de 628 milhões de cartões somando 

as três modalidades (crédito, débito e rede e loja).  No mesmo mês de 2009 havia 565 milhões 

de cartões. 

Quando comparada à evolução no período de 2000 a 2010 tem-se uma expansão na 

base de cartões da ordem de 431,1%; no número de transações um aumento de 551,2%; e no 

faturamento o crescimento foi de 717,9% (ABECS, 2011). 

Ao mesmo tempo em que cresce o setor de cartões, cresce movimento dos 

representantes do varejo, dos consumidores e de órgãos governamentais no sentido de se criar 

uma legislação específica para o setor e baixar o custo operacional da base de cartões. 

Incluem-se nesse custo o aluguel dos terminais de processamento (POS – Post of Sale), as 

tarifas telefônicas e o percentual de desconto sobre o valor da transação. 

Movimento mais significativo na busca de aperfeiçoamento do setor de cartões de 

crédito e de débito tem-se no convênio de cooperação técnica firmado em julho de 2006 entre 

o Banco Central do Brasil (BCB), a Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da 

                                                 
1 A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS) é a entidade que representa o 
setor de meios eletrônicos de pagamento, reunindo os principais emissores, bandeiras, credenciadoras e 
processadoras de cartões de crédito, débito, de rede e loja e de benefícios. Conta, atualmente, com 46 associadas 
o que representa mais de 95% do mercado. 
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Justiça, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda, que 

apontou a necessidade de modificações em fatores como contratos de exclusividade e falta de 

interoperabilidade na prestação de serviço de rede, para aumentar a concorrência no mercado 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2010). 

Fruto do movimento organizado da sociedade, mudanças vêem ocorrendo no setor de 

cartões, através de regulação imposta pelo governo federal e até mesmo de forma espontânea. 

A adoção de um Código de Ética e Auto-Regulação por parte das empresas associadas à 

Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços – ABECS é uma ação 

espontânea em busca da sustentabilidade do setor. 

Outra mudança significativa foi o fim da exclusividade da bandeira Visa com a Cielo 

(ex Visanet) a partir de 01/07/2010 (ABECS, 2010). O fim dessa exclusividade propicia a 

abertura da atividade de credenciamento, de modo que os terminais de processamentos (POS) 

-as chamadas maquinetas- podem processar diferentes cartões de diferentes bandeiras. Espera-

se, portanto, maior concorrência com novos entrantes nesse mercado. 

Transações com o cartão favorecem tanto o usuário quanto os ofertantes de produtos e 

serviços. De um lado, os portadores de cartão ao realizar seus pagamentos, o fazem com 

maior segurança, comodidade e facilidade, e de outro, os estabelecimentos comerciais têm 

pontualidade no recebimento do dinheiro, rapidez e segurança na transação, amplia seu 

potencial de vendas e, ao mesmo tempo, com o aval da bandeira do cartão, evita o risco da 

inadimplência (ABECS, 2009). 

 

1.1 OBJETO E PROBLEMA DA PESQUISA 

 
Para Kotler (2002), posicionamento compreende o lugar que o serviço ou marca ocupa 

na mente dos consumidores potenciais, quando comparado aos concorrentes e compreende 

um conjunto complexo de percepções, impressões e sensações que os clientes mantêm em 

relação ao serviço ou marca da organização. 

O posicionamento de uma empresa na mente dos consumidores está na diferença 

percebida entre um e outro fornecedor do mesmo produto ou serviço, e é isso que leva o 

cliente a aceitar ou rejeitar um em benefício de outro. 

As empresas comerciais devem cuidar do seu posicionamento na mente de seus 

consumidores e clientes reais e potenciais. Os consumidores que possuem cartão sentem-se 

valorizados em poder fazer uso deste meio de pagamento em suas compras, o que pode 

tornar-se um motivo de fidelização. 
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Isso leva os consumidores a consolidarem uma imagem positiva do estabelecimento 

comercial alicerçada por sua percepção, somada ao fato de conhecer e consumir os seus 

produtos e serviços, transformando esses fatores em um diferencial determinante de 

preferência. 

Esse diferencial se apresenta em forma de significados para o consumidor, que 

culmina em sentimentos positivos ou negativos a respeito da empresa e seus produtos e 

serviços, e determinam se o estabelecimento torna-se, então, especial ou não para eles, e seus 

produtos ou serviços a serem ou não os seus preferidos. 

Com base no exposto, sentiu-se a necessidade de desenvolver uma pesquisa junto às 

empresas associadas à Associação Comercial e Empresarial de Guaraniaçú/PR - ACEG, com 

a finalidade de quantificar o número de empresas classificadas como varejista e, destas, 

quantas aceitam pagamento com cartão; identificar a percepção dos empresários quanto aos 

fatores positivos desta aceitação e os fatores que dificultam as empresas do varejo local aderir 

ao sistema de pagamento por meio de cartões.  

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Diante do cenário descrito, formulou-se a seguinte questão norteadora para esta 

pesquisa: dentre as empresas de varejo associadas à ACEG quantas aceitam cartão como 

forma de pagamento?  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 
Analisar a aceitação de cartão de crédito e de débito como meio de pagamento, pelas 

empresas do varejo associadas à Associação Comercial Empresarial de Guaraniaçú/PR – 

ACEG. 

 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 
Para atingir o objetivo geral desta pesquisa será necessário alcançar os seguintes 

objetivos específicos:  

• Identificar o número de empresas associadas à ACEG; 
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• Identificar, no quadro associativo, quantas empresas são classificadas como varejista; 

• Quantificar o número de empresas associadas, do ramo de varejo, que aceitam o cartão 

como meio de pagamento. 

• Levantar os fatores positivos da adesão e os fatores que impossibilitam a empresas a 

aderir ao sistema de pagamento por meio de cartões, na percepção de empresários 

associados. 

• Identificar ações de promoção para aceitação de pagamento com cartão, realizadas 

pelo varejo local. 

 
 
 
1.4 JUSTIFICATIVAS 

 
Conforme Diretiva 1/2006 do Banco Central do Brasil (Banco Central do Brasil, 

2006), o avanço da tecnologia de informação, combinado com a redução dos seus custos 

tornou possível e economicamente viável o surgimento de meios eletrônicos de pagamento, 

como alternativa aos instrumentos em papel. 

A existência de inúmeros portadores de cartões com disposição de efetuar seus 

pagamentos com o uso deste meio de pagamento incentiva o credenciamento de 

estabelecimentos comerciais e, ao mesmo, a existência de estabelecimentos comerciais 

dispostos a aceitar cartões de pagamento estimula a demanda de usuários pelos cartões. O 

valor da portabilidade de um cartão aumenta para o seu usuário à medida que mais 

estabelecimentos passam a aceitá-lo e mais usuários entram no sistema. Para os 

estabelecimentos comerciais, o aumento da quantidade de potenciais usuários aumenta suas 

vantagens em pertencer à rede de aceitação. 

O público e o número de estabelecimentos comerciais que aceitam cartões como meio 

de pagamento, são cruciais no desenvolvimento de uma rede de cartões. Em um estágio 

inicial, muitos potenciais usuários não estão interessados em aderir ao uso de cartões porque o 

número de estabelecimentos é muito pequeno e, ao mesmo tempo, são poucos os 

estabelecimentos porque poucos usuários aderiram ao sistema. É o chamado círculo vicioso. 

Contudo, existe uma corrente de esforços no sentido de redução da utilização dos 

instrumentos de papel e ao estímulo do uso dos instrumentos eletrônicos (Banco Central do 

Brasil, 2006). 

Como mostra o Diagnóstico do Sistema de Pagamentos de Varejo do Brasil (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2010), é crescente no sistema de pagamentos de varejo o uso de 
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instrumentos eletrônicos em substituição aos pagamentos em dinheiro ou cheque. No período 

de 2005 a 2009, quando se analisa a quantidade de transações segundo o uso dos instrumentos 

de pagamento (inclusive transferências de crédito, débito direto e cheques sem liquidação 

interbancária), verificou-se uma redução na emissão de cheque em 29%. Em contra partida, 

no mesmo período, a utilização de cartão de credito e de cartão de débito houve variação 

positiva em 102% e 85%, respectivamente. Ainda no mesmo período, no tocante a rede de 

terminais destinados à captura de transações com cartões de pagamento (POS), a evolução foi 

positiva na ordem de 213% para cartão de crédito e de 151% para cartão de débito. 

A relevância do estudo se pauta na asserção de que os dados que vierem ser levantados 

quanto ao aumento da participação do cartão de crédito e de débito como meio de pagamento, 

poderão contribuir para que os associados da ACEG venham a ter na aceitação do cartão em 

seus estabelecimentos uma ampliação dos seus negócios bem como para o desenvolvimento 

de estratégias de atuação da associação na busca de melhorias no relacionamento entre 

varejistas e a indústria de cartões. 

 

 

1.5 MÉTODO 

 

A pesquisa utilizou uma abordagem exploratória de busca de informações sobre o 

mercado brasileiro de cartões e seu uso, bem como junto ao banco de dados da ACEG, para 

identificação da do quadro associativo e definição da amostra de respondentes. Em relação 

aos objetivos realizou-se uma pesquisa descritiva, onde os dados foram obtidos por meio de 

questionário, aplicado a uma amostra de empresas do ramo varejista. Com o auxilio do 

aplicativo Microsoft Office Excel 2003, foram elaboradas tabelas para analise e demonstração 

dos resultados. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
A estrutura da presente pesquisa apresenta, inicialmente, o quadro teórico com os 

principais conceitos e as informações relacionadas ao varejo em geral, ao varejo no Brasil, ao 

comportamento do consumidor e ao processo de decisão de compra. 

O procedimento metodológico e os resultados obtidos são expostos em seguida. Por 

último, apresentam-se as conclusões do trabalho. 
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2. QUADRO TEÓRICO 

 
 

Este capítulo divide-se em cinco subseções. A primeira subseção é VAREJO, onde são 

mostrados os conceitos de varejo na visão de diferentes autores. A segunda subseção é O 

VAREJO NO BRASIL, onde se faz uma breve descrição da evolução do varejo no Brasil. Na 

terceira subseção, MARKETING DE VAREJO, constata-se que no marketing de varejo 

existem duas características específicas de grande importância: o atendimento e a exposição 

Na quarta subseção, O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR, constam as principais 

definições de comportamento do consumidor. Para finalizar este capítulo tem-se PROCESSO 

DE DECISÃO DE COMPRA, onde é apresentada a seqüência de etapas que ocorrem com o 

consumidor quando o mesmo vai realizar alguma compra. 

 
 
2.1 VAREJO 

 
 

Para Ferreira (1999), varejo é definido como uma atividade comercial de venda de 

produtos ou serviços feita diretamente ao consumidor final. Nesse conceito, frisa que se trata 

de um comércio de mercadorias em reduzida quantidade.  

Um varejista, segundo Levy e Weitz (2000), é o agente de negócio que vende produtos 

e serviços de uso de pessoal ou de familiar para diferentes consumidores. 

Parente (2000), define varejo como todas as atividades envolvidas diretamente na 

venda de bens e serviços para atender uma necessidade pessoal do consumidor final. 

Segundo Kotler (1998, p. 493), 

o varejo inclui todas as atividades envolvidas na venda de bens e 

serviços diretamente aos consumidores finais para uso pessoal. Um 

varejo ou loja de varejo é qualquer empresa cujo volume de vendas 

decorre, principalmente, do fornecimento por unidade ou pequenos 

lotes. 

 
 

Diversas são as definições de varejo, contudo, elas convergem basicamente para o 

mesmo objeto: venda para o consumidor final de produtos ou serviços de uso pessoal em 

pequenas quantidades. 
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2.2 O VAREJO NO BRASIL  

 
 

Para Morgado e Gonçalves (1997), o varejo brasileiro tem início na metade do século 

XIX. Segundo os autores, anteriormente, as vendas eram exercidas por mascates que 

percorriam os povoados e vilas negociando artigos diferenciados. 

Os primeiros varejistas de maior porte geralmente vendiam artigos importados para a 

aristocracia brasileira. Entre os que mais se destacaram pode-se citar a Casa Masson, 

estabelecida no Rio de Janeiro em 1871. Já no século XX destacaram-se varejistas como as 

Casas Pernambucanas (1906) e a Établissements Mestre ET Blatge (1912) que depois daria 

origem a Mesbla, de acordo com Morgado e Gonçalves (1997). 

Ainda segundo Morgado e Gonçalves (1997), na cronologia do varejo brasileiro 

destacam-se alguns marcos históricos como:  

• Em 1918, criação do comissionado de Alimentação Pública com o objetivo de 
controlar o abastecimento. 

• Na década de 50 foi criada a COFAP – Comissão Federal de Abastecimento e Preço. 
• Na década de 70 ocorreu o fim da intervenção pública no comércio. 

 
A intervenção do estado no comércio de alimentos durante mais de meio século, na 

visão de Morgado e Gonçalves (1997), provocou alguns atrasos nas inovações do varejo que 

só começaram a aparecer de forma mais evidente no fim da década de 40 e início da década 

de 50. Entre estas inovações tem-se: estrutura em departamentos e auto-serviço. 

O varejo moderno chega ao Brasil com chegada da rede de Lojas Sears (1949) no eixo 

Rio-São Paulo e outras redes como Mappin e Mesbla. Como característica deste novo varejo 

tem-se: novo arranjo com gôndolas; separação de mercadorias em seções sinalizadas; e 

comunicação com os clientes através de panfletos, catálogos e mala direta. 

Outro grande marco do varejo brasileiro é o surgimento dos supermercados, setor que 

antes era atendido pelas lojas de secos e molhados. O primeiro supermercado brasileiro foi o 

Sirva-se, em 1953, na cidade de São Paulo. 

O varejo brasileiro, nos últimos anos, tem sofrido grandes modificações com o 

objetivo de se adaptar às novas necessidades de o mercado. De acordo com Parente (2000), 

que identificou diversos fatos geradores destas mudanças, podem-se destacar os seguintes:       

• Aumento da globalização: com a globalização, grandes grupos empresariais 
estrangeiros chegaram ao Brasil, através de atividades próprias ou associações com 
terceiros. 

• Polarização (massificação x especialização): a existência de uma tendência de 
polarização entre pequenos varejistas especialistas e grandes varejistas massificados. 
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• Aumento da concorrência de formatos substitutos: a concorrência no varejo não é 
exercida apenas por varejo do mesmo formato, mas também por diversos tipos de 
varejistas. 

• Tecnologia de Informação (TI): a tecnologia tem gerado melhores métodos de gestão, 
redução de custos e um melhor nível de atendimento aos consumidores. 

• Novos formatos e composição varejistas: o surgimento de novos formatos, modelos e 
inovações têm reduzido o ciclo de vida das instituições tradicionais, que precisam 
ceder espaço para os novos modelos. 

• Expansão do varejo sem loja: o volume de vendas do varejo sem loja, nas suas 
diversas modalidades, tende a aumentar. Dentre elas, destaca-se o varejo virtual. 

• Varejo virtual: nos últimos anos, tem-se registrado um aumento do varejo eletrônico. 
Através da Internet, o consumidor vem aumentando as suas alternativas de compras e 
com isso, tendo maior controle sobre o seu processo decisório. 

• Aumento do varejo de serviços: os consumidores passaram, nas últimas décadas, a 
consumir mais serviço. 

• Maior foco no cliente e no marketing de relacionamento: o uso da TI, como por 
exemplo, os bancos de dados têm possibilitado aos varejistas o desenvolvimento de 
relacionamentos mais individualizados e duradouros com os seus consumidores. E 
com a Internet viabilizando um ambiente mais interativo, amplia-se o conceito de 
relacionamento, para criar comunidades. 

• Mudança no comportamento do consumidor: a busca pela conveniência e a falta de 
tempo, são características marcantes que vêm influenciando o comportamento e os 
hábitos de compra. 

• Aumento do sistema de auto-serviço: vários varejistas tradicionais, que operavam com 
vendedores, passaram a usar o estilo de auto-serviço para atender seus clientes. 

• Mudanças nas características do mercado brasileiro: o aumento do poder de compra 
das cidades do interior, o crescimento da importância econômica das regiões norte e 
centro-oeste, o envelhecimento da população, o crescimento de domicílios menores, a 
melhora da educação, o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho e 
outros fatores, tem mudado bastante as características do mercado brasileiro. 

 

O varejo está presente no cotidiano de forma intensa e, por isso, os consumidores 

desconhecem a quantidade e a complexidade das decisões que são exigidas do varejista. Entre 

esta, incluem-se: seleção de mercado-alvo, localização de lojas, mercadorias e serviços a 

serem oferecidos, negociações com fornecedores, além das políticas mais visíveis de preço, 

promoção e exposição de mercadoria, formas de pagamento. Decidir e inovar nesse ambiente 

de alta competitividade e rápidas mudanças é desafiador e excitante, com grandes 

oportunidades de recompensas financeiras (LEVY; WEITZ, 2000).  

Berry (1999), ao analisar o futuro do varejo observa que os tempos da concorrência 

simples, baseada no preço, estão ficando para trás. Afirma que os varejistas deverão se 

adequar ao modelo de criação de valor para os seus clientes. Disponibilizar a forma de 

pagamento com cartão é uma maneira de criar valor ao consumidor. 
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2.3 MARKETING DE VAREJO 

 
 

Segundo Kotler (2000), todas as atividades de venda de bens ou serviços diretamente 

aos consumidores finais, são definidas como varejo. O local onde os produtos ou serviços são 

vendidos (lojas, rua ou residência do consumidor) não é importante. Da mesma forma, todas 

as maneiras pela qual estes bens ou serviços são vendidos estão incluídas no conceito de 

varejo, seja através de venda pessoal, correio, telefone ou máquina automática. 

Ainda segundo Kotler (2000), o conjunto de ferramentas que a empresa utiliza a fim 

de conseguir atingir seus objetivos de marketing no mercado alvo constitui-se no composto de 

marketing. Churchill e Peter (2000) possuem visão semelhante quanto a definição de 

composto de marketing, definindo-o como a combinação de ferramentas estratégicas 

utilizadas para a criação de valor para os clientes e alcançar os objetivos da organização.  

O composto de marketing possui quatro ferramentas ou elementos primários. Estes são 

denominados pelos autores Kotler (2000), Churchill e Peter (2000) de quatro P’s: produto, 

preço, praça ou ponto de distribuição e promoção. 

Segundo Kotler (2000), Produto representa a oferta tangível da empresa para o 

mercado, que inclui qualidade, design, características, marca e embalagem; o Preço está 

relacionado ao valor em dinheiro que os consumidores pagam pelo produto; Praça, também 

chamada de distribuição, inclui as várias atividades assumidas pela empresa para tornar o 

produto acessível e disponível aos consumidores-alvos; Promoção inclui todas as atividades 

desempenhadas pela empresa para comunicar e promover seus produtos ao mercado-alvo. 

Segundo Guimarães, Milani e Crescitelli (2005), no marketing de varejo existem duas 

características específicas de grande importância: o atendimento e a exposição. Ainda, 

segundo os autores, estes dois fatores são tão importantes que, além dos tradicionais produto, 

preço, promoção e praça (distribuição), Juracy Parente defende a teoria dos seis P’s, onde 

duas novas variáveis se destacam: o P de Pessoal (atendimento e serviços) e o P de 

apresentação. 

Salientam, também, que o sucesso de um varejista seja ele pequeno ou grande, 

depende principalmente do quanto ele incorpora o conceito de varejo. Este conceito é uma 

orientação de gerenciamento que faz o varejista focar a determinação das necessidades de 

seus mercados-alvo e a satisfação das mesmas mais eficaz e eficientemente que seus 

concorrentes. Citando Ruotolo & De Menezes, ressaltam que ao idealizar um conceito de loja 

o varejista toma decisões sobre: nível de serviço oferecido; linha de produtos 
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comercializados; política de preços; cobertura geográfica; acesso ao cliente; tamanho e 

localização da loja. 

Aqui, frente à evolução da indústria de cartões e a existência de consumidores 

portadores de cartões, cabe acrescentar que o sistema de pagamento aceito pelo varejista 

também pode ser um fator importante de avaliação por parte do consumidor quando da opção 

por uma ou outra empresa fornecedora do produto ou serviço. 

 

 
2.4 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 
 

Para compreender e analisar como é realizada a compra de um produto ou serviço é 

necessário conhecer o comportamento do consumidor no processo de compra e seus fatores de 

influência. Segundo Kotler (2000), como pessoas, grupos e organizações selecionam, 

compram, usam e descartam artigos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer suas 

necessidades e seus desejos, definem o que é comportamento do consumidor. 

Para Samara e Morsch (2005), o comportamento do consumidor é caracterizado como 

um processo que envolve a seleção e a compra, o uso ou a disposição de produtos, idéias ou 

experiências para satisfazer necessidades e desejos.  

Toda empresa no mercado de varejo espera influenciar possíveis consumidores para 

escolherem o seu produto e marca, todas as vezes que estes têm oportunidades de efetuar um 

compra. Por isso, para conhecer o mercado e tomar decisões de marketing é de suma 

importância entender o comportamento do consumidor. 

 

 

2.4.1 O CONSUMIDOR BRASILEIRO E O PAGAMENTO COM CARTÃO 

 
 

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha (DATAFOLHA, 2010) os 

consumidores possuidores de cartão e que utilizam meios eletrônicos de pagamentos podem 

ser divididos em cinco perfis: Básicos, Consumistas, Insatisfeitos, Críticos e Top. 

Os mais recorrentes são os insatisfeitos e os críticos, com 22% cada. Os insatisfeitos, 

em termos de classe, renda e itens financeiros, integram a classe C. Utilizam mais o crédito 

que o débito e são usuários de cartão de loja. Ainda, preferem usar dinheiro e são insatisfeitos 

e desconfiados com os cartões. Não são seduzidos pela praticidade e segurança oferecidos 
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pelo uso de cartão e não demonstram interesse em conhecer novos produtos e serviços. Por 

terem experiências negativas anteriores, possuem receio do descontrole financeiro. O gasto 

mensal com meios eletrônicos de pagamento deste consumidor é, em média, de R$ 566. 

Os críticos são integrantes da classe AB, com boa renda familiar, escolaridade 

elevada, são jovens, a maioria (54%) é formada pelo público masculino, e não são muito 

controlados. O gasto mensal com meios eletrônicos é elevado, em torno de R$ 1.023 por mês. 

Apesar de darem preferência aos meios eletrônicos na hora de pagarem suas compras, 

a satisfação com os cartões é baixa, sendo eles muito críticos no que diz respeito à anuidade e 

juros. 

Outro grupo com bastante representatividade são os consumistas, com 21%. É 

composto em sua maioria por mulheres (65%) e apresentam baixa posse de cartão de débito e 

cheque. O gasto mensal efetuado por meio eletrônico de pagamento é de R4 415. No mais, é 

formado principalmente pela classe C, adepto do cartão de crédito e de loja e tem uma 

imagem positiva dos cartões, devido, especialmente, à segurança e parcelamento. Segundo o 

estudo, os consumistas têm uma boa disposição para conhecer novos produtos, porém, este é 

o grupo que menos recebeu oferta. 

Os consumidores com perfil básico representam 19% e possuem o menor gasto mensal 

entre os tipos encontrados, de R$ 374. Com um público majoritariamente de baixa renda 

(classe média / baixa), os consumidores chamados de básicos possuem poupança e conta 

corrente. São usuários de cartão de débito e dinheiro e evitam parcelamento. Apesar de se 

mostrarem satisfeitos e confiantes nas empresas de cartão, eles evitam o cartão de crédito, 

com receio de endividamento. 

Os chamados top (17%) são os mais elitizados (classe AB), com expressiva posse de 

itens financeiros e escolaridade elevada. Estes consumidores têm grande adesão aos meios 

eletrônicos (débito crédito), são um pouco mais velhos (média de 43 anos) e mais da metade 

de sua formação (57%) é de mulheres. 

No que diz respeito à satisfação, entre os top, ela é alta, sendo que estes consumidores 

têm interesse em conhecer novos produtos. Práticos e seguros na utilização dos meios 

eletrônicos de pagamentos, os top sabem e gostam de usar cartões, apresentam gasto mensal 

mais elevado, de R$ 1.149. 

Ainda segundo a pesquisa, considerando o total da população, os meios eletrônicos de 

pagamento como um todo respondem por 44% dos gastos mensais, ligeiramente maior que o 

uso de dinheiro com 40% dos gastos. 
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O motivo principal para a preferência pelo dinheiro é a sensação de maior controle dos 

gastos. Além disso, o dinheiro tem como vantagem a isenção de pagamento de taxas ou juros. 

Entre os possuidores de cartão, a participação dos meios eletrônicos nos gastos é 

maior, atingindo 53% e o dinheiro 30%. Os cartões são preferidos pela praticidade e 

agilidade, bem como pela segurança. O cartão de crédito ainda apresenta como grande 

vantagem a possibilidade de parcelamento. 

Os resultados da pesquisa apresentada apontam que existem potenciais consumidores 

portadores de cartões, distribuídos em grupos com preferências e características de consumo 

diversas que devem ser de conhecimento do varejista para melhor atender este público. 

 

 

2.5 PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 

 
 

Entender como é o processo de decisão de compra do consumidor, seu 

comportamento, fatores que são considerados pelo cliente como prioritários ou que possuam 

maior valor agregado aos seus objetivos principais se torna de suma importância. Isto porque, 

conforme Kotler (1998) há uma relação direta entre a satisfação do consumidor, qualidade 

percebida do produto e serviço com a rentabilidade da empresa. 

O processo de decisão de compra é a seqüência de etapas que ocorrem com o 

consumidor quando o mesmo vai realizar alguma compra. É separado em seis etapas 

conforme definição de Samara e Morsch (2005). Sendo elas: reconhecimento da necessidade, 

busca de informação, avaliação das alternativas de produto, avaliação das alternativas de 

compra, decisão de compra e comportamento pós-compra. 

 
 

2.5.1. Reconhecimento da Necessidade 

 
 
Para Samara e Morsch (2005) o processo de decisão de compra do consumidor se 

inicia com o reconhecimento de uma necessidade ou problema, que surge a partir de estímulos 

internos ou externos. Os estímulos internos, para Sheth et al. (2001), são estados percebidos 

de desconforto físico ou psicológico, como, fome ou aborrecimento respectivamente; e os 

estímulos externos são sugestões do mercado que levam o consumidor a conscientizar-se do 

problema. 
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No entendimento de Schiffman e Kanuk (2000), o reconhecimento de uma 

necessidade tende a ocorrer quando o consumidor se depara com um problema e de acordo 

com a hierarquia de necessidades de Maslow, que são: de auto-realização, de estima (ego), 

sociais, de segurança e fisiológicas. Na classificação de Maslow, as pessoas buscam satisfazer 

suas necessidades básicas e somente depois de satisfeitas buscam necessidades secundárias, 

seguindo uma hierarquia de importância. 

 

 

2.5.2. Busca de Informação. 

 
 

Segundo Samara e Morsch (2005), as informações são buscadas em fontes internas, 

como experiências e observações no passado e fontes externas como mídia, parentes e 

avaliações externas. A estratégia para a busca de informações e a quantidade das mesmas 

varia de acordo com o nível de envolvimento do consumidor no processo de compra. 

Conforme Samara e Morsch (2005) a estratégia de busca é o padrão de aquisição de 

informações que os consumidores utilizam para resolver seus problemas de decisão. Eles 

acrescentam ainda que as estratégias possam ser de três tipos: de solução rotineira de 

problemas em que não são consideradas novas informações; solução limitada de problemas, 

em que o consumidor investe tempo e energia na busca; e na avaliação de soluções 

alternativas e solução ampliada de problemas, em que a busca é ampliada e a deliberação é 

prolongada. Kotler (2000) afirma ainda que por meio da coleta de informações, o consumidor 

toma conhecimento de marcas concorrentes e seus atributos. 

 

 
2.5.3. Avaliação das Alternativas de Produto 

 
 

Ao buscar alternativas de qual produto comprar, os consumidores procuram 

informações de marcas que existem no mercado e fazem uma avaliação de cada marca 

segundo seu critério.  Fazer uma escolha a partir de uma amostra de todas as marcas possíveis 

é uma característica humana que ajuda a simplificar o processo de tomada de decisão 

(SCHIFFMAN; KANUK 2000). 

As alternativas de compra são avaliadas pelas características funcionais do produto, 

que segundo Samara e Morsch (2005) são fatores como preço, características de desempenho, 
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características exclusivas e quaisquer garantias oferecidas pelo produto. Também são 

avaliadas pela satisfação emocional que de acordo com Samara e Morsch (2005) é uma 

percepção que pode ser estimulada pela maneira como o fabricante retrata seu produto e o 

interliga com uma imagem. Por último, as alternativas de compra podem ser avaliadas pelos 

benefícios de uso e posse que consiste na área intermediária entre os critérios de avaliação 

funcional e emocional (SAMARA; MORSCH, 2005). 

Kotler (2000) ainda comenta que o consumidor busca a satisfação das necessidades, 

encontrando certos benefícios na escolha de produtos. Os produtos são enxergados como um 

conjunto de atributos que influenciam na avaliação, onde o posicionamento, de cada marca 

com relação a esses atributos, é o fator que fará a diferença na mente do consumidor. 

 

 

2.5.4. Avaliação das Alternativas de Compra  

 
 

Ao decidir-se onde comprar o consumidor avaliará as lojas, inclusive virtuais, e as 

condições e os serviços diversos, escolhendo aquelas que mais atendam a seus interesses e 

requisitos de compra (SAMARA; MORSCH, 2005). 

Nesta etapa, a avaliação das alternativas se dá por meio de comparações dentre as 

opções identificadas como capazes de resolver o problema. O consumidor elege um conjunto 

de critérios que os auxiliará no processo de avaliação e seleção das alternativas. Esses 

critérios são objetivos e também subjetivos, envolvendo a marca, os atributos do produto, o 

desempenho do produto, e, dentre outros, a forma de pagamento. A influência dos diversos 

critérios utilizados para a avaliação das alternativas geralmente difere em intensidade uns dos 

outros e de pessoa para pessoa. Alguns critérios têm impacto maior do que outros. 

 

 

2.5.5. Decisão de Compra 

 

Após as informações obtidas e as avaliações feitas, este é o momento de fazer a 

escolha. De acordo com Samara e Morsch (2005, p. 35) “uma decisão final é tomada para 

satisfazer uma necessidade”. Eles afirmam que “o ato de compra abrange três sub-etapas: a 

identificação da alternativa preferida, a intenção de compra e a implementação da compra”. 
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Portanto, verificando quais as escolhas estão ao alcance, o consumidor toma decisão 

pela alternativa que melhor lhe atende em seus desejos e necessidades. 

Após a avaliação das alternativas, o consumidor cria preferências entre as marcas que 

foram selecionadas para fazerem parte do seu conjunto de escolha. A decisão de compra será 

tomada levando em consideração estas marcas. Assim, o processo de compra compreende 

novas decisões como: o que comprar (decisão de marca e de quantidade); onde comprar 

(decisão em relação ao revendedor); quando comprar; como pagar. 

 

 

2.5.6. Comportamento Pós-Compra 

 
 

Para Samara e Morsch (2005) o comportamento pós-compra envolve compreender o 

que determinou a satisfação ou a insatisfação do consumidor com a compra. A busca de 

informações adicionais segundo Samara e Morsch (2005), é uma forma de aliviar a ansiedade 

resultante de uma tomada de decisão e de compromisso de compra. Samara e Morsch (2005) 

ainda acrescentam que o desconforto mental criado pela ansiedade leva os consumidores a 

buscar informações para reafirmar que tomaram a decisão de compra certa. No caso de o 

consumidor estar satisfeito com a compra, ele buscará a aquisição de produtos relacionados, 

seja por necessidade ou pelo entusiasmo decorrente da nova compra. 

O processo de decisão de compra é, sem dúvida, complexo em sua natureza e próprio 

de cada indivíduo. Conhecer as sutilezas desse processo é primordial na atividade comercial, 

de modo a possibilitar ao gestor do negocio oferecer o que melhor atende ao consumidor. 

A aquisição de um produto não representa em si um processo de avaliação. Isso ocorre 

após a compra, onde o consumidor passa a avaliar o produto ou serviço para se certificar de 

que seu desempenho real atende aos níveis esperados. É nessa etapa que pode ocorrer 

satisfação ou insatisfação com o produto adquirido. Caso venha se sentir satisfeito com o 

produto, a forma de se comunicar com outros consumidores será positiva, caso contrário 

manifestará sua insatisfação influenciando negativamente. 

Viu-se neste capítulo, que no estudo do comportamento do consumidor estão contidas 

todas as decisões e atividades dos compradores ligadas a escolha, compra, utilização e 

descarte de bens e serviços. Tudo a fim de satisfazer suas necessidades, sendo advindas do 

resultado das interações físicas e psíquicas com o meio com o objetivo final de fidelização dos 

clientes. 
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Além disso, o varejista deve considerar os “6 P's" como variáveis  importantes para 

diferenciar e bem posicionar o seu negócio no mercado e observar que, na mente de seus 

consumidores, ocorre uma comparação entre diferentes lojas baseadas nestas variáveis. De 

maneira sutil e ao seu modo, o consumidor procura comparar as pequenas diferenças 

existentes entre duas ou mais lojas, pois se há duas lojas concorrentes localizadas lado a lado, 

ambas com porte e decoração semelhante, oferecendo linha de produtos, política de 

preços/descontos, atendimento e política promocional semelhantes, qual loja um potencial 

consumidor escolherá para realizar suas compras? O que levará à clientela preferir um ou 

outro negócio será, basicamente, pequenas diferenças que uma loja consiga estabelecer em 

relação à outra. Podendo ser, por exemplo, o fato de aceitar pagamento com cartão. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo é descrito o método escolhido e a justificativa para a realização da 

pesquisa, qual o instrumento adotado para a coleta dos dados, a amostra dos respondentes do 

instrumento de pesquisa, como foi a aplicação do referido instrumento e,  encerrando o 

capitulo, segue uma breve descrição de como se realizou a analise dos dados obtidos. 

 

 

3.1 MÉTODO ESCOLHIDO E JUSTIFICATIVA 

 
 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma pesquisa exploratória e 

descritiva, circunscrita à aceitação de cartão de crédito e de débito como meio de pagamento 

em compras realizadas nas empresas que atuam no varejo na área de atuação da Associação 

Comercial e Empresarial de Guaraniaçú – ACEG, com sede no município de Guaraniaçu, 

estado do Paraná. 

Segundo Vergara (2000), em áreas em que existe pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado a pesquisa exploratória é adequada para o objetivo de aumentar o número de 

conhecimentos sobre o assunto. 

Dencker (2000) observa que as pesquisas exploratórias utilizam grande quantidade de 

dados extraídos de fontes secundárias, estudos de casos selecionados e de observações 

informais, sendo os meios mais comuns de pesquisa exploratória a pesquisa bibliográfica e o 

estudo de caso. 

Assim, para obter as primeiras informações necessárias ao trabalho, a busca se deu 

junto ao banco de dados da ACEG. Deste banco de dados foram extraídas as informações de 

“nome fantasia” e o número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto a Receita 

Federal (Anexo E). 

 A pesquisa descritiva trabalha com as características de uma população ou de um 

fenômeno, podendo estabelecer correlações entre variáveis, definindo também a natureza de 

tais correlações, sem se comprometer com a explicação dos fenômenos descritos 

(VERGARA, 2000). 
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Pesquisas descritivas delineiam ou analisam as características de um fato ou 

fenômeno, avaliam os resultados de programas, ou isolam variáveis chave ou principais, e são 

abordadas predominantemente de forma quantitativa (LAKATOS; MARCONI, 2001). 

Desta forma, ao pesquisar o CNPJ das empresas associadas junto a Receita Federal, 

acrescentou-se a informação do código de atividade econômica segundo critérios da CNAE2 

(Anexo E). 

Para Gil (19960 e Dencker (2000), a pesquisa descritiva normalmente é delineada 

quanto aos meios através do levantamento. Gil (1996) observa que, em alguns casos, a 

pesquisa descritiva se aproxima da explicativa, no momento em que o pesquisador procure 

determinar também o relacionamento entre os fatos. 

Para a realização da pesquisa descritiva, os dados foram obtidos pelo pesquisador a 

partir de questionários aplicados junto à amostra definida para a pesquisa em agosto de 2011. 

 

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Como instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário (Apêndice A) que 

consistiu em “um conjunto de perguntas que são feitas aos entrevistados” (KOTLER e 

KELLER, 2005). O questionário foi estruturado com questões aberta, fechadas ou de múltipla 

escolha. 

A opção pelo questionário baseia-se nas vantagens destacadas por Lakatos (2001) e 

Malhotra (2001), sendo as principais: a economia de tempo, de viagens e de pessoal, obtenção 

de respostas mais rápidas e mais precisas, há liberdade nas respostas em função do anonimato, 

menos risco de distorção pela não influência do pesquisador, as unidades amostrais são 

acessíveis, fáceis de medir e cooperativas. Aliado a isso, o fato da cidade de Guaraniaçu ser 

uma cidade pequena e o pesquisador possuir fácil acesso junto ao empresariado local. 

As perguntas foram dirigidas ao principal gestor da empresa selecionada para a 

amostra visando identificar, ao final de todas as entrevistas, quantas empresas do varejo local 

aceitam e quantas não aceitam pagamento com cartão, quais as vantagens de aceitar 

                                                 
2 A CNAE é o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e 
dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária 
do país. 
Na Secretaria da Receita Federal , a CNAE é um código a ser informado na Ficha Cadastral 
de Pessoa Jurídica (FCPJ) que alimentará o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/CNPJ 
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pagamentos com cartão, o porquê da não aceitação de pagamentos com cartão, qual a 

participação de cada um dos meios de pagamentos aceitos no total das vendas. 

 

3.3 A AMOSTRA DOS RESPONDENTES DO INSTRUMENTO DE PESQUISA. 

 
 

Gil (1995) define amostra como subconjunto do universo ou da população, por meio 

do qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo ou população. Assim, 

a amostra constitui-se uma forma mais rápida e fácil de analisar características de 

determinadas populações. 

Fundada em 30 de junho de 1982, a Associação Comercial e Empresarial de 

Guaraniaçu (ACEG), é uma entidade com personalidade jurídica, de intuitos não econômicos, 

com sede e foro na cidade de Guaraniaçu, Estado do Paraná. 

Conforme arquivo em planilha eletrônica Excel fornecido pela direção da entidade, em 

abril de 2011 (Anexo E), compunha seu quadro associativo 112 (cento e doze) empresas de 

diversos ramos de atividade econômica. 

Seguindo a metodologia proposta, foi realizada uma consulta da situação cadastral de 

cada um dos CNPJ das empresas pertencentes ao quadro de associados da ACEG, com o 

objetivo de identificar quantas empresas são classificadas como varejista, segundo os critérios 

constantes na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE3. 

Conforme Anexo A e Anexo B, na estrutura da CNAE, as empresas classificadas 

como comércio varejista integram a Seção G (Anexo C), Divisão 47 (Anexo D). 

Assim, chegou-se ao número de 70 (setenta) empresas classificadas como comércio 

varejista, dentre as empresas associadas à ACEG, constituindo a amostra para o trabalho. 

Quando da realização da pesquisa de campo, três empresas haviam encerrado as 

atividades. Portanto, 67 (sessenta e sete) foi o número final da amostra (Anexo F). 

 

3.4 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 
A aplicação do questionário foi realizada no período de 14/08/2011 a 26/08/2011, 

junto ao principal gestor das 67 (sessenta e sete) empresas selecionadas para a amostra, em 

horário comercial e na sede da empresa. 

                                                 
3 A tabela de códigos e denominações do CNAE foi oficializada mediante publicação no 
DOU - Resoluções IBGE/CONCLA nº 01 de 04 de setembro de 2006  e nº 02, de 15 de 
dezembro de 2006. 
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3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados foram analisados por meio de elaboração de tabelas apresentando o conjunto 

das respostas dos entrevistados em quantidades e percentuais de modo a medir relações entre 

variáveis por associação e obter informações sobre a aceitação de cartão como forma de 

pagamento, considerando-se os conhecimentos adquiridos com os dados secundários sobre o 

mercado de cartões e a teoria do comportamento do consumidor. 
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4. RESULTADOS 

 
 

Serão apresentados os resultados obtidos por meio de pesquisa descritiva da análise 

dos questionários aplicados junto à amostra de empresas classificadas como varejistas e 

associadas à ACEG. Os dados com a análise da aceitação de cartão como forma de pagamento 

pelos varejistas associados à ACEG, foram tabulados no aplicativo Microsoft Office Excel 

2003. 

 

4.1 ACEITAÇÃO DO CARTÃO PELOS VAREJISTAS ASSOCIADOS À ACEG 

 
Na Tabela 1, observa-se que, do total das 67 empresas pesquisadas, 40 aceitam 

pagamento com cartão (59,7%) e 27 não aceitam (40,3%). 

 

TABELA 1 – Quantidade e porcentagem de empresas do varejo associadas à ACEG que                   
aceitam e não aceitam cartão como forma de pagamento. 

Aceitam Cartão Quantidade Porcentagem 

SIM 40 59,7 

NÃO 27 40,3 

TOTAL 67 100,0 

 

 

No conjunto das empresas que aceitam cartão como forma de pagamento, a Tabela 2 

mostra que há um movimento em direção a tendência nacional de aumento de pontos de 

aceitação de cartão, posto que 15,0% delas o fazem a menos de um ano e 45,0% de um a três 

anos. 

 
TABELA 2 – Quantidade e porcentagem de empresas do varejo associadas à ACEG que 
aceitam cartão como forma de pagamento, segundo a faixa de tempo de aceitação. 

Faixa de tempo Quantidade Porcentagem 

Menos de 1 ano 6 15,0 

De 1 a 3 anos 18 45,0 

De 4 a 5 anos 9 22,5 

Mais de 5 anos 7 17,5 

TOTAL 40 100,0 
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Para 55,0% das empresas que aceitam pagamento com cartão, o crédito próprio 

representa mais de 50,0% da vendas, enquanto que a venda com cartão tem participação de 

até 20,0% para 92,5% da empresas pesquisadas (Tabela 3). 

Por outro lado, quando questionados das vantagens de se trabalhar com cartão, são 

unânimes em dizer da garantia da venda, ou seja, venda no cartão representa liquidez. Outra 

vantagem identificada está relacionada à rapidez na efetivação da venda, uma vez que não 

demanda tempo para pesquisas cadastrais e abertura de crédito como na venda a prazo ou com 

cheques pré-datados. 

 

 

TABELA 3 – Percentual de participação nas ventas totais, nas empresas que aceitam cartão 
como forma de pagamento, segundo os meios de pagamentos. 

Meios de Pagamentos 

À Vista Crédito Próprio Cheque Cartão 

Participação 

nas Vendas 

(em %) Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

Até 5 0 - 0 - 11 27,5 3 7,5 

6 a 10 3 7,5 1 2,5 16 40,0 15 37,5 

11 a 20 17 42,5 3 7,5 9 22,5 19 47,5 

21 a 30 12 30,0 4 10,0 4 10,0 3 7,5 

31 a 50 3 7,5 10 25,0 0 - 0 - 

Mais de 50 5 12,5 22 55,0 0 - 0 - 

TOTAL 40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0 

 

 

 

Dentre as empresas que não aceitam pagamento com cartão, a carteira de crédito 

próprio representa mais de 50% das vendas totais para 66,7% da empresas pesquisadas 

(Tabela 4). Nota-se, neste grupo, que a aceitação de cheque pré-datado tem participação 

importante nas faixas de até 5%, de 6 a 10% e 11 a 20%, com 25,9%, 22,2% e 37,0%, 

respectivamente, concentrando 85,1% das empresas pesquisadas. Tal situação decorre, em 

muitos casos, por ser a alternativa oferecida ao consumidor que quer pagar com cartão, 

evitando assim a perda da venda. 
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TABELA 4 – Percentual de participação nas vendas totais, nas empresas que não aceitam 
cartão como forma de pagamento, segundo os meios de pagamentos. 

Meios de Pagamentos 

À Vista Crédito Próprio Cheque 

Participação 

nas Vendas 

(em %) Qtde % Qtde % Qtde % 

Até 5 0 - 0 - 7 25,9 

6 a 10 3 11,2 0 - 6 22,2 

11 a 20 8 29,6 0 - 10 37,0 

21 a 30 8 29,6 2 7,4 3 11,2 

31 a 50 0 - 7 25,9 1 3,7 

Mais de 50 8 29,6 18 66,7 0 - 

TOTAL 27 100,0 27 100,00 27 100,0 

 

Quando se questiona as empresas que não aceitam pagamento com cartão, se 

pretendem fazê-lo, 33,3% respondem que sim e 66,7% respondem que não (Tabela 5).  

 

TABELA 5 – Quantidade e porcentagem de empresas do varejo associadas à ACEG que                   
não aceitam cartão como forma de pagamento, segundo a pretensão de aceitar cartão. 

Pretende Aceitar Cartão Quantidade Porcentagem 

SIM 9 33,3 

NÃO 18 66,7 

TOTAL 27 100,0 

 

Para o grupo de empresas que pretendem aceitar cartão, a condição para a efetiva 

aceitação está relacionada diretamente ao custo do aluguel do equipamento e às taxas 

cobradas. Há uma unanimidade quanto à percepção de altos custos para se ter o serviço. Outra 

condição, para alguns, está na mudança de hábito do consumidor local que ainda não aderiu 

totalmente a esta forma de pagamento e prefere as condições do crédito próprio das empresas. 

Situação entendível, pois se observa certa tolerância quanto à inadimplência. Segundo 

alguns entrevistados, a tolerância decorre do receio de perder o cliente para a concorrência. 

No entanto, no mercado atual, trabalhar com os índices de inadimplência verificada, 

entre as empresas que aceitam cartão bem como nas que não aceitam cartão, dificulta o 

planejamento e o cumprimento de obrigações inerentes ao negócio. Conforme mostra a 

Tabela 6, a inadimplência na carteira de crédito próprio, acima de 5%, ocorre em 82,5% das 

empresas que aceitam cartão e em 81,50% das que não aceitam cartão. 
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TABELA 6 – Índice de inadimplência na carteira de crédito próprio, entre as empresas do 
varejo associadas à ACEG, segundo a condição de aceitação de pagamento com cartão. 

Não Aceitam Cartão  

Aceitam Cartão Pretende 

Aceitar 

Não Pretende 

Aceitar 

 

TOTAL 

 

Índice de 

Inadimplência 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

Menos de 2% 3 7,5 1 11,2 0 - 1 3,7 

De 2% a 5% 4 10,0 2 22,2 2 11,2 4 14,8 

De 6% a 10% 15 37,5 3 33,3 6 33,3 9 33,3 

Mais de 10% 18 45,0 3 33,3 10 55,5 13 48,2 

TOTAL 40 100,0 9 100,0 18 100,0 27 100,0 

 

Para o grupo de empresas que não pretendem trabalhar com cartão, o posicionamento 

decorre do entendimento da inviabilidade em função dos custos do serviço e entenderem que 

o número de consumidores locais que preferem o cartão como forma de pagamento é 

insignificante. Neste ponto, esquecem que no processo de decisão de compra o consumidor se 

posiciona também em função de sugestões do mercado. A conscientização do consumidor 

local quanto à relevância da forma de pagamento com cartão é função do dono do negócio. 

Ademais, considerando que a taxa cobrada pelas administradoras de cartões para as 

transações do varejo podem chegar até 5%, o serviço é vantajoso quando comparado a uma 

inadimplência de mais de 10%, como ocorre em 45% das empresas que aceitam cartão e em 

48,2% das que não aceitam cartão (Tabela 6). Lembrando, ainda, que a carteira de crédito 

próprio representa mais de 50% do total das vendas para 55,0% das empresas que aceitam 

cartão (Tabela 3) e 66,7% para as empresas que não aceitam cartão (Tabela 4). 

Os empresários entrevistados estão condicionados a aceitar a preferência do 

consumidor pelo crédito próprio de cada empresa, e não criam situações de influências nesse 

comportamento, arcando com os custos da inadimplência com medo da migração para o 

concorrente. 

Questionados se adotam alguma ação de promoção para incentivar o pagamento com 

cartão, somente promovem a venda parcelada. 

Tal situação sugere a necessidade de uma ação conjunta dos associados de modo a 

alterar este contexto em favor dos mesmos, tais como: reivindicações junto às administradoras 

de cartões, visando baixar os custos do serviço; discussão sobre a inadimplência verificada e a 
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importância da aceitação de pagamento com cartão para aumentar a liquidez; e sugestões de 

pesquisas sobre o comportamento do consumidor que podem ser realizadas pela ACEG. 

Vale lembrar que o mercado cartões vem passando por mudanças como a entrada de 

novas empresas credenciadoras e a implantação de regulação para o setor. O momento é 

propício para negociações com os novos entrantes no mercado de cartões, buscando melhores 

condições negociais para o uso do serviço. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atendendo o objetivo do presente estudo de identificar quantas empresas aceitam 

pagamentos com cartão, verificou-se, no conjunto das de empresas classificadas como 

varejistas e associadas à ACEG, que a aceitação de pagamento com cartão ocorre na maioria 

destas. No entanto, os varejistas que aceitam pagamento com cartão, apresentam baixo índice 

de participação desse meio de pagamento sobre o faturamento total e não colocam em prática 

ações que possibilitem alterar o contexto situacional imposto pelos consumidores em preferir 

o crédito próprio oferecido pelos empresários. 

Enquanto os varejistas que aceitam pagamento com cartão apontam fatores positivos 

como liquidez e agilidade no momento da venda, os que ainda não aceitam pagamento com 

cartão alegam que essa forma de pagamento representa mais custo e não uma forma de 

ampliar os negócios. 

As taxas e os custos do aluguel de equipamentos realmente precisam der levados em 

conta antes da decisão do empresário e aderir ao meio de pagamento com cartões. Mas é 

preciso avaliar a alternativa o quanto antes, seja como forma de ampliar as vendas, controlar 

melhor a inadimplência e até para não perder clientes para a concorrência. 

Abordar a questão considerando apenas o aumento das despesas financeiras é um 

equívoco, pois se é certo que pagará taxas à administradora de cartões sobre as vendas e 

gastará com o aluguel do equipamento junto a credenciadora, o empresário também deverá ter 

um aumento das vendas e do faturamento. Além disso, sobre as vendas com cartão, não terá 

perdas com inadimplência, pois o risco de não receber o valor da venda passa a ser da 

administradora do cartão. 

Ter clareza da relação custo benefício na adesão ao meio de pagamento com cartão é 

fundamental para a tomada de decisão do empresário uma vez que uma boa estratégia com 

cartão pode significar ampliação das vendas com liquidez. 

A mudança nos hábitos do consumidor brasileiro, ainda não sentida por parte dos 

varejistas associados à ACEG, que apontam uma preferência de uso do cartão como meio de 

pagamento das compras do dia a dia, pode representar para as empresas que não oferecer esta 

opção a perda de vendas ou de clientes. 

Considerando que este trabalho procurou identificar a percepção do varejista, uma 

pesquisa complementar deve ser feita para identificar a percepção do consumidor. Esta pode 

ser feita pela ACEG, na forma de prestação de serviço ao associado, ou pelos empresários que 

ainda não aderiram à forma de pagamento com cartão, antes de qualquer decisão, junto aos 
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seus clientes, para saber até onde eles desejam ter o cartão entre as opções de pagamento e ter 

noção do quanto à incorporação desse mecanismo, acrescentado aos meios de pagamentos já 

utilizados, poderá incrementar suas vendas. 

Como forma de manter o banco de dados da associação atualizados com o código de 

atividade econômica e se aceitam ou não pagamento com cartão, sugerimos à diretoria da 

ACEG incluir no cadastro essas duas informações no momento de afiliação de novas 

empresas. Assim, a presente pesquisa estará sempre atualizada quanto ao objetivo de 

quantificar quantas empresas do varejo no município de Guaraniaçú(PR) aceitam pagamento 

com cartão. 
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APÊNDICE 
 
APÊNDICE A – Questionário aplicado para conhecimento da percepção do empresariado do 
município de Guaraniaçú-PR frente ao comportamento do consumidor em aderir ao uso de 
cartões para pagamento de suas compras. 
ACEITA PAGAMENTO COM CARTÂO? 
(     ) SIM  
  Há quanto tempo aceita pagamento com cartão? 
 Menos de 1 ano (    ) 
 De 1 a 3 anos  (    ) 
 De 4 a 5 anos   (    ) 
 Mais de cinco anos  (    ) 
  
 Quais as vantagens de aceitar pagamento com cartão? 
 (   ) Garantia da venda (Liquidez) 
 (   ) Rapidez na efetivação da venda 
 (   ) Outras 
  

Quais as desvantagens de aceitar pagamento com cartão? 
 (   ) Prazo de pagamento por parte da administradora 
 (   ) Taxa elevada 
 (   ) Disponibilidade/problemas técnicos com a maquineta 
 (   ) Outras 

 
Adota qual ação de promoção para incentivar o pagamento com cartão? 

 (   ) Não adota 
 (   ) Venda parcelada 
 (   ) Outras 
(     ) NÂO 
 Porque não aceita pagamento com cartão? 
 (   ) O volume de vendas não comporta. 
 (   ) O aluguel da maquineta e as taxas cobradas são elevadas 
 (   ) O consumidor local não tem o hábito de usar cartão 
 (   ) Outros motivos 
 
 Pretende trabalhar com cartão? 
  (    ) Sim – depende do quê? ________________________________________ 
  (    ) Não – Por quê? _______________________________________________ 
 
 Recebeu alguma proposta de afiliação nos últimos 12 meses? 
  (    ) Sim. Por que não aceitou? _____________________________________ 
  (    ) Não. 
 
DO TOTAL DAS VENDAS, QUAL A PARTICIPAÇÃO DOS MEIOS DE 
PAGAMENTOS? 
 Dinheiro    __________% 
 Carteira de crédito própria __________%   Inadimplência: __________% 
 Cheque pré-datado  __________%   Inadimplência: __________% 
 Cartão de Crédito/Débito __________% 
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ANEXOS 
 

ANEXO A - CNAE 2.0 

Título: Classificação Nacional de Atividades Econômicas, versão 2.0 

Abreviação: CNAE 2.0 

Gestor: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

Base Legal: Resolução Concla 01/2006 publicada no Diário Oficial em 05/09/2006 

Versões anteriores da Classificação: 

CNAE 1.0 - Diário Oficial da União de 09/10/2002 
CNAE - Diário Oficial da União em 26/12/1994 

Estrutura: 

1º nível: 21 Seções 
2º nível: 87 Divisões 
3° nível: 285 Grupos 
4º nível: 673 Classes 
5º nível: 1301 Subclasses 

Descrição: A Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE é a classificação 
oficialmente adotada pelo Sistema Estatístico Nacional e pelos órgãos federais gestores de 
registros administrativos. 

Data de implementação: As estatísticas oficiais relativas a atividades econômicas estão todas 
referenciadas à CNAE. A transição para a versão 2.0 nas estatísticas oficiais deve ocorrer no 
período 2007-2012, segundo calendário pré definido. 

Padronização Internacional: A CNAE 2.0 é derivada da versão 4 da International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities – ISIC 4 (Clasificación Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas –CIIU 4). O gestor da ISIC/CIIU é a Divisão 
de Estatísticas das Nações Unidas. 

Principais aplicações: No sistema estatístico: Cadastro Central de Empresas; pesquisas 
econômicas estruturais e conjunturais; Sistema de Contas Nacionais do Brasil e pesquisas 
domiciliares; 
Na Administração Pública: cadastros e registros administrativos nas três esferas de poder. 

Publicação da CNAE 2.0:  
Publicação em papel : www.ibge.gov.br ou através do telefone 0800 721 8181 
Versão eletrônica: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/classificacoes/cnae2.0/default.shtm  

Fonte: CONCLA – Comissão Nacional de Classificação. 
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ANEXO B- Estrutura da Classificação Nacional de Atividade Econômicas - CNAE. 
 
Seção Divisões Descrição CNAE 
A 01 .. 03 AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA 
B 05 .. 09 INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 
C 10 .. 33 INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 
D 35 .. 35 ELETRICIDADE E GÁS 
E 36 .. 39 ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO 
F 41 .. 43 CONSTRUÇÃO 
G 45 .. 47 COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 
H 49 .. 53 TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO 
I 55 .. 56 ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 
J 58 .. 63 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
K 64 .. 66 ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS 
L 68 .. 68 ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 
M 69 .. 75 ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 
N 77 .. 82 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
O 84 .. 84 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 
P 85 .. 85 EDUCAÇÃO 
Q 86 .. 88 SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS 
R 90 .. 93 ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
S 94 .. 96 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
T 97 .. 97 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 
U 99 .. 99 ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS 
 
Fonte: CONCLA – Comissão Nacional de Classificação. 
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ANEXO C - Descrição da Seção G da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. 
 
SEÇÃO G:  
COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 

Esta seção compreende as atividades de compra e venda de mercadorias, sem 
transformação significativa, inclusive quando realizadas sob contrato. Inclui também a 
manutenção e reparação de veículos automotores. 

A venda sem transformação inclui operações (ou manipulações) que são usualmente 
associadas ao comércio, tais como: montagem, mistura de produtos, engarrafamento, 
empacotamento, fracionamento etc., quando realizadas pela própria unidade comercial. 

O comércio de mercadorias organiza-se em dois segmentos: atacado e varejo. 
O comércio atacadista revende mercadorias novas ou usadas, sem transformação, a 

varejistas, a usuários industriais, agrícolas, comerciais, institucionais e profissionais, ou a 
outros atacadistas; ou atua como representante comercial ou agente do comércio na compra ou 
venda de mercadorias a esses usuários. 

No comércio atacadista, distinguem-se dois tipos de atividades: o atacadista que 
compra a mercadoria que revende, o atacadista representante ou agente do comércio, que, sob 
contrato, comercializa em nome de terceiros, inclusive operando o mercado eletrônico via 
internet. Estas atividades são desenvolvidas por comerciantes atacadistas, distribuidores de 
produtos industriais, exportadores e importadores, comissários, agentes de fábricas, 
compradores itinerantes e cooperativas que comercializam produtos agrícolas. 

O comércio varejista revende mercadorias novas e usadas, sem transformação, 
principalmente ao público em geral, para consumo ou uso pessoal ou doméstico. 

As unidades comerciais que revendem tanto para empresas como para o público em 
geral devem ser classificadas como varejistas. 

Esta seção contém as seguintes divisões: 
• 45-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 

MOTOCICLETAS. 
• 46-COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E 

MOTOCICLETAS. 
• 47-COMÉRCIO VAREJISTA 

 
Fonte: CONCLA – Comissão Nacional de Classificação. 
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ANEXO D - Descrição da divisão 47 da seção G da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas. 
 
DIVISÃO 47 - COMÉRCIO VAREJISTA 

Esta divisão compreende as atividades de revenda (venda sem transformação significativa) de 
bens de consumo novos e usados para o público em geral, preponderantemente para o consumidor 
final. O comércio varejista é organizado para vender mercadorias em pequenas quantidades ao 
consumidor final, representando, portanto, o último elo da cadeia de distribuição. 

Inclui tanto o comércio tradicional em lojas abertas ao público como o varejo por meios não 
tradicionais por catálogo, porta-a-porta, televisão, internet, etc. 

Esta divisão compreende também as unidades comerciais abertas ao público, em lojas com 
exposição de mercadorias, de produtos tais como computadores pessoais, artigos de papelaria, tintas 
ou madeira, ainda que parte das vendas realizadas não seja para uso pessoal ou doméstico. 

A classificação das atividades do comércio varejista baseia-se na gama de produtos vendidos, 
sem distinção da forma de comercialização em loja ou fora de loja (por correio, catálogo, porta-a-
porta, internet, etc.) e apóia-se em conceitos e convenções relativos a especialização e predominância. 
Especialização: 

A especialidade é definida em função da gama de produtos vendidos, tomando como 
referência o conteúdo das classes discriminadas nos grupos 47.2, 47.5, 47.6, 47.7 e 47.8. Se os 
produtos contidos numa destas classes representam mais de 50% das vendas, trata-se de comércio 
especializado nesta classe. Caso contrário, é preciso levar em conta a gama de produtos que 
representam mais de 5% do faturamento (ou de qualquer outra variável que o substitua). Com quatro 
classes ou menos, o comércio é especializado, sendo classificado na classe com maior peso. Com 
vendas distribuídas em mais de quatro classes, o comércio é não-especializado (grupo 47.1). 

Se a unidade produtiva é um comércio-especializado, se classificará em algum dos grupos 
47.2, 47.5, 47.6, 47.7 e 47.8 considerando para isso as regras definidas pelo método descendente (do 
nível mais agregado para os menos agregados). 

Se, pelo contrário, a unidade compreende uma gama de produtos igual ou superior a cinco, 
trata-se de comércio não-especializado e se classificará no grupo 47.1. 
Predominância: 

A predominância é definida, nas unidades não-especializadas, em função da participação da 
venda de alimentos, bebidas e fumo no faturamento total. Quando esta participação for de 35% ou 
mais, trata-se de comércio não-especializado com predominância alimentar. Neste caso, esta unidade 
se classificará em uma das seguintes classes: 47.11-3 ou 47.12-1. 

Caso não ocorra esta situação, trata-se de comércio não-especializado com predominância 
não-alimentar, compreendido na classe 47.13-0. 

Além da venda de mercadorias, há casos de comerciantes varejistas que prestam serviços pós-
venda, tais como serviços de entrega, montagem e instalação. Como regra geral, os estabelecimentos 
que revendem mercadorias no varejo e que têm serviços pós-vendas são classificados nesta divisão. 

Esta divisão compreende também as atividades usualmente associadas ao comércio, tais como: 
a classificação, fracionamento e acondicionamento quando realizadas na unidade comercial; a venda a 
varejo realizada por agentes comissionados e sob consignação (classificados nas classes dos produtos 
correspondentes) e a venda à varejo de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores e 
motocicletas, e barcos de pequeno porte. 

Esta divisão não compreende a venda de veículos automotores, motocicletas e componentes 
(divisão 45); a venda de bens destinados a usuários industriais (divisão 46); a venda de alimentos e 
bebidas para consumo no local (divisão 56); o aluguel de artigos de uso pessoal e doméstico (divisão 
77). 
Fonte: CONCLA – Comissão Nacional de Classificação. 
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ANEXO E – Relação de empresas associadas à Associação Comercial e Empresarial de 
Guaraniaçú (PR), em abril 2011. 
Número 

Nome Fantasia Documento 

Divisão 

CNAE 

1 AGRICOLA ANDRIOLLI LTDA                       CNPJ03693647/0001-34      47.89 

2 AGRICOLA GUARANI                              CNPJ75900639/0001-22      47.71 

3 AGROCOXILIA                                   CNPJ04249240/0001-85      47.71 

4 AGROPET - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS *        CNPJ08762744/0001-55      47.89 

5 ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO                CNPJ01827231/0001-36      47.44 

6 ALIANCA SUPERMERCADO                          CNPJ11468264/0001-90      47.11 

7 AM COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTIL CNPJ01794796/0001-64      47.55 

8 ANDREIA CONFECCOES                            CNPJ07920059/0001-47      47.81 

9 AUDI SOM                                      CNPJ77308625/0001-40      47.62 

10 AUTO ESCOLA BRISA                             CNPJ06116698/0001-91      85.99 

11 AUTO PECAS CACIQUE                            CNPJ72112022/0001-54      45.30 

12 AUTO PECAS LORENCATO                          CNPJ06333790/0001-38      45.30 

13 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA                    CNPJ76098342/0001-58      45.30 

14 AUTO POSTO GNOATTO LTDA                       CNPJ75588384/0001-04      47.31 

15 BANCO DO BRASIL                               CNPJ00000000/1633-09      64.21 

16 BARATO MANIA                                  CNPJ09270763/0001-27      47.81 

17 BATERIAS ANEVAO                               CNPJ81079675/0001-70      45.30 

18 BEBIDAS BRAHOESTE EPP                         CNPJ82427501/0001-13      46.35 

19 BELEZA PURA * CNPJ11369192/0001-24      47.81 

20 BI INFORMATICA                                CNPJ07543998/0001-10      47.51 

21 BICICLETARIA 2 AMIGOS                         CNPJ04415959/0001-49      47.63 

22 C FORMACAO DE CONDUTORES GUARANIACU          CNPJ02361698/0001-04      85.99 

23 CALCADOS MEDEIROS                             CNPJ03535059/0001-72      47.55 

24 CASA DOS RETALHOS                             CNPJ07970582/8001-03      47.81 

25 CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO            CNPJ10230146/0001-87      47.44 

26 CENTRO CONTABIL                               CNPJ10331287/0001-96      69.20 

27 CENTRO DE ESTETICA BELISSIMA                  CNPJ08000360/0001-03      47.72 

28 CHAPEACAO ROSSONI LTDA - ME                   CNPJ05934165/0001-54      45.20 

29 CHURRASCARIA XAXIM                            CNPJ81191868/0001-18      56.11 

30 CLARA MODAS                                   CNPJ09052922/0001-17      47.81 

31 COMERCIAL GUARANIACU                          CNPJ77873271/0001-86      47.11 

32 CONFECCOES LIRA                               CNPJ04313952/0001-16      47.81 

33 CONFECCOES ROSA                               CNPJ00454163/0001-44      47.81 

34 CONTABILIDADE ZANIOLO E GERRAS                CNPJ84204940/9780-00      46.11 

35 COOP CREDITO RURAL CRESOL                     CNPJ05121687/0001-37      64.24 

36 COTRICAMPO                                    CNPJ79470415/0001-89      82.99 

37 CRED SUL - AGENCIA DE CREDITOS                CNPJ07819743/0001-37      82.99 

38 D COURO CALCADOS                              CNPJ86734092/0001-59      47.82 

39 DISAMIGAO DISTRIBUIDORA E SUPERMERC          CNPJ00892108/0001-36      47.11 

40 ELETRICA SACI                                 CNPJ77727766/0001-05      45.30 

41 ELETRO REFIGERACAO BANHARA LTDA               CNPJ79738423/0001-63      47.53 

42 ESCRITORIO CONFIANCA                                                    62.09 

43 FARMACIA BOM JESUS                            CNPJ07776041/0001-02      47.71 

44 FARMACIA ESTRELA                              CNPJ73439754/0001-16      47.71 

45 FARMACIA SANTANA                              CNPJ08560495/0001-15      47.71 

46 FARMACIA SANTO ANTONIO                        CNPJ11380721/0001-90      47.71 

47 FARMACIA ULIFARMA                             CNPJ07320293/0001-33      47.71 

Continua... 
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ANEXO E – Relação de empresas associadas à Associação Comercial e Empresarial de 
Guaraniaçú (PR), em abril 2011. Continuação... 
48 FENIX AUTO CENTER                             CNPJ11512301/0001-10      45.30 

49 GERSON CALCADOS                               CNPJ76444520/0001-55      47.82 

50 GM MECANICA DE ALTOMOVEIS                     CNPJ05812864/0001-21      45.30 

51 GRAFICA SANTA MARIA                           CNPJ79132932/0001-48      18.13 

52 GUACU PNEUS AUTO CENTER                       CNPJ80543275/0001-00      45.30 

53 HSBC                                          CNPJ01701201/0111-13      64.22 

54 INDUSTRIA DE MOVEIS ROSSET                    CNPJ79549895/0001-78      31.01 

55 INDUSTRIAL E MADEIREIRA CASSOL                CNPJ75989814/0001-08      16.10 

56 INVIOLAVEL GUARANIACU                         CNPJ10239427/0001-29       

57 J.B JOALHEIROS                                CNPJ78714748/0001-43      47.83 

58 JOALHERIA DAGA LTDA                           CNPJ05019418/0001-64      47.83 

59 JOALHERIA TECHNOS                             CNPJ81499683/0001-75      47.83 

60 JORNAL CORREIO DO POVO DO PARANA             CNPJ03228056/0001-96      63.91 

61 J.R. MOVEIS                                   CNPJ01663425/0001-43      47.54 

62 JR.MOVEIS DE DIAMANTE DO SUL                  CNPJ04346448/0001-12      47.54 

63 JZ RACOSKI                                    CNPJ77110799/0001-01      45.30 

64 LC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS                  CNPJ82368424/0001-78      47.55 

65 LIVRARIA BEDIN                                CNPJ77881951/0001-41      47.61 

66 LIVRARIA DO JAIME                             CNPJ01981894/0001-00      47.61 

67 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA                  CNPJ78446853/0001-49      47.61 

68 LOJA A MAGIA                                  CNPJ80014970/0001-85      47.81 

69 LOJA DAS FABRICAS                             CNPJ10430732/0001-75      47.81 

70 LOJA INOVARE                                  CNPJ10622549/0001-71      47.55 

71 LOJA QUATRO ESTACOES                          CNPJ06905872/0001-85      47.81 

72 LOJA RENNER                                   CNPJ77873586/0001-23      47.81 

73 LOJA SARTORI                                  CNPJ04361759/0001-50      47.81 

74 LOJAS FONTANELLA                              CNPJ02835145/0001-38      47.81 

75 MADRELISA CALCADOS E CONFECCOES              CNPJ01866215/0001-52      47.81 

76 MAQUINAS AGROSUL                              CNPJ10979344/0001-48      46.61 

77 MARCOS PAZINATO FOTOGRAFIAS                   CNPJ04365514/0001-00      74.20 

78 MARLY MODAS                                   CNPJ08724050/0001-23      47.81 

79 MECANICA E CHAPEACAO DOS AMIGOS               CNPJ02428540/0001-04      45.20 

80 MECANICA NOVELO                               CNPJ76755859/0001-72      45.20 

81 MECANICA ORO DIESEL                           CNPJ05014712/0001-83      45.20 

82 MEGALUX                                       CNPJ10622716/0001-84      47.54 

83 MERCADO ARAUJO                                CNPJ08643040/0001-63      47.12 

84 MERCADOMOVEIS                                 CNPJ77500049/0058-73      47.54 

85 MOINHO IGUACU                                 CNPJ77753275/0007-16      46.32 

86 MOVEIS SOBERANA                               CNPJ84797919/0001-48      47.54 

87 ODONTO CLINICA                                CNPJ06813478/0001-17      86.30 

88 PONTO CERTO SUPERMERCADO                      CNPJ77984201/0001-03      47.11 

89 PONTO COM INFORMATICA                         CNPJ09011379/0001-00      47.51 

90 POSTO PEGORARO                                CNPJ75587410/0001-80      47.31 

91 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIACU           CNPJ76208818/0001-66      84.11 

92 PRIMATO COOP AGROINDUSTRIAL            CNPJ02168202/0004-15      46.11 

93 RADIO GUARANIACU                              CNPJ77591345/0001-91      60.10 

94 RENNER MAGAZINE * CNPJ79742466/0001-12      47.81 

95 RESTAURANTE MAMA MIA                          CNPJ05109333/0001-77      56.11 

96 SABRINA MODAS                                 CNPJ07442870/0001-60      47.81 

Continua... 
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ANEXO E – Relação de empresas associadas à Associação Comercial e Empresarial de 
Guaraniaçú (PR), em abril 2011. Continuação... 
97 SANTALEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO             CNPJ04456683/0001-47      47.44 

98 SARTORI SPORTS                                CNPJ10797874/0001-75      47.82 

99 SELEIRO DO AGRICULTOR                         CNPJ11843518/0001-03      47.24 

100 SICREDI                                       CNPJ81115149/0001-18      64.24 

101 SPACE FASHION-MODA FEM. E MASC                CNPJ02704360/0001-08      47.81 

102 SUPER MERCADO ADAMY                           CNPJ82215153/0001-10      47.11 

103 SUPERMERCADO ALIANCA                          CNPJ00565024/0001-98      47.12 

104 SUPERMERCADO BALDO                            CNPJ09369882/0001-31      47.11 

105 SUPERMERCADO PIETROBON                        CNPJ80776511/0001-39      47.11 

106 THALESCON ESTRUTURA DE CONCRETOS             CNPJ73844433/0001-05      23.30 

107 TOK FASHION                                   CNPJ08643047/0001-85      47.81 

108 TOP SCREEN                                    CNPJ04624998/0001-56      22.29 

109 TRANSBOM                                      CNPJ82471673/0001-94      49.30 

110 TRAPUS DE LUXO                                CNPJ02505327/0001-40      47.81 

111 VITTEL                                        CNPJ11037952/0001-04      47.52 

112 ZOTTI MANGUEIRAS                              CNPJ02701685/0001-29      47.44 

Fonte: ACEG, abril 2011. 
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ANEXO F – Amostra de respondentes do instrumento de pesquisa. 
Número 

Nome Fantasia Documento 

Divisão 

CNAE 

1 AGRICOLA ANDRIOLLI LTDA                       CNPJ03693647/0001-34      47.89 

2 AGRICOLA GUARANI                              CNPJ75900639/0001-22      47.71 

3 AGROCOXILIA                                   CNPJ04249240/0001-85      47.71 

4 AGROPET – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS *        CNPJ08762744/0001-55      47.89 

5 ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO                CNPJ01827231/0001-36      47.44 

6 ALIANCA SUPERMERCADO                          CNPJ11468264/0001-90      47.11 

7 AM COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTIL CNPJ01794796/0001-64      47.55 

8 ANDREIA CONFECCOES                            CNPJ07920059/0001-47      47.81 

9 AUDI SOM                                      CNPJ77308625/0001-40      47.62 

10 AUTO POSTO GNOATTO LTDA                       CNPJ75588384/0001-04      47.31 

11 BARATO MANIA                                  CNPJ09270763/0001-27      47.81 

12 BELEZA PURA * CNPJ11369192/0001-24      47.81 

13 BI INFORMATICA                                CNPJ07543998/0001-10      47.51 

14 BICICLETARIA 2 AMIGOS                         CNPJ04415959/0001-49      47.63 

15 CALCADOS MEDEIROS                             CNPJ03535059/0001-72      47.55 

16 CASA DOS RETALHOS                             CNPJ07970582/8001-03      47.81 

17 CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO            CNPJ10230146/0001-87      47.44 

18 CENTRO DE ESTETICA BELISSIMA                  CNPJ08000360/0001-03      47.72 

19 CLARA MODAS                                   CNPJ09052922/0001-17      47.81 

20 COMERCIAL GUARANIACU                          CNPJ77873271/0001-86      47.11 

21 CONFECCOES LIRA                               CNPJ04313952/0001-16      47.81 

22 CONFECCOES ROSA                               CNPJ00454163/0001-44      47.81 

23 D COURO CALCADOS                              CNPJ86734092/0001-59      47.82 

24 DISAMIGAO DISTRIBUIDORA E SUPERMERC          CNPJ00892108/0001-36      47.11 

25 ELETRO REFIGERACAO BANHARA LTDA               CNPJ79738423/0001-63      47.53 

26 FARMACIA BOM JESUS                            CNPJ07776041/0001-02      47.71 

27 FARMACIA ESTRELA                              CNPJ73439754/0001-16      47.71 

28 FARMACIA SANTANA                              CNPJ08560495/0001-15      47.71 

29 FARMACIA SANTO ANTONIO                        CNPJ11380721/0001-90      47.71 

30 FARMACIA ULIFARMA                             CNPJ07320293/0001-33      47.71 

31 GERSON CALCADOS                               CNPJ76444520/0001-55      47.82 

32 J.B JOALHEIROS                                CNPJ78714748/0001-43      47.83 

33 JOALHERIA DAGA LTDA                           CNPJ05019418/0001-64      47.83 

34 JOALHERIA TECHNOS                             CNPJ81499683/0001-75      47.83 

35 J.R. MOVEIS                                   CNPJ01663425/0001-43      47.54 

36 JR.MOVEIS DE DIAMANTE DO SUL                  CNPJ04346448/0001-12      47.54 

37 LC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS                  CNPJ82368424/0001-78      47.55 

38 LIVRARIA BEDIN                                CNPJ77881951/0001-41      47.61 

39 LIVRARIA DO JAIME                             CNPJ01981894/0001-00      47.61 

40 LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA                  CNPJ78446853/0001-49      47.61 

41 LOJA A MAGIA                                  CNPJ80014970/0001-85      47.81 

42 LOJA DAS FABRICAS                             CNPJ10430732/0001-75      47.81 

43 LOJA INOVARE                                  CNPJ10622549/0001-71      47.55 

44 LOJA QUATRO ESTACOES                          CNPJ06905872/0001-85      47.81 

45 LOJA RENNER                                   CNPJ77873586/0001-23      47.81 

46 LOJA SARTORI                                  CNPJ04361759/0001-50      47.81 

47 LOJAS FONTANELLA                              CNPJ02835145/0001-38      47.81 

48 MADRELISA CALCADOS E CONFECCOES              CNPJ01866215/0001-52      47.81 

Continua... 
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ANEXO F – Amostra de respondentes do instrumento de pesquisa. Continuação... 
49 MARLY MODAS                                   CNPJ08724050/0001-23      47.81 

50 MEGALUX                                       CNPJ10622716/0001-84      47.54 

51 MERCADO ARAUJO                                CNPJ08643040/0001-63      47.12 

52 MERCADOMOVEIS                                 CNPJ77500049/0058-73      47.54 

53 MOVEIS SOBERANA                               CNPJ84797919/0001-48      47.54 

54 PONTO CERTO SUPERMERCADO                      CNPJ77984201/0001-03      47.11 

55 PONTO COM INFORMATICA                         CNPJ09011379/0001-00      47.51 

56 POSTO PEGORARO                                CNPJ75587410/0001-80      47.31 

57 RENNER MAGAZINE * CNPJ79742466/0001-12      47.81 

58 SABRINA MODAS                                 CNPJ07442870/0001-60      47.81 

59 SANTALEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO             CNPJ04456683/0001-47      47.44 

60 SARTORI SPORTS                                CNPJ10797874/0001-75      47.82 

61 SELEIRO DO AGRICULTOR                         CNPJ11843518/0001-03      47.24 

62 SPACE FASHION-MODA FEM. E MASC                CNPJ02704360/0001-08      47.81 

63 SUPER MERCADO ADAMY                           CNPJ82215153/0001-10      47.11 

64 SUPERMERCADO ALIANCA                          CNPJ00565024/0001-98      47.12 

65 SUPERMERCADO BALDO                            CNPJ09369882/0001-31      47.11 

66 SUPERMERCADO PIETROBON                        CNPJ80776511/0001-39      47.11 

67 TOK FASHION                                   CNPJ08643047/0001-85      47.81 

68 TRAPUS DE LUXO                                CNPJ02505327/0001-40      47.81 

69 VITTEL                                        CNPJ11037952/0001-04      47.52 

70 ZOTTI MANGUEIRAS                              CNPJ02701685/0001-29      47.44 

Fonte: ACEG, abril 2011. 
* Empresas que encerraram atividades antes da pesquisa de campo. 
 
  
 


