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RESUMO

Este estudo visa identificar a importância da embalagem dentro do contexto de marketing. Foi
realizada., nos supermercados de grande porte da cidade de Volta Redonda., Ulna avaliação
cOlnparativa de 04 tipos de embalagens de molho à base de tomate: Aço., Pouch., Tetra Pak e
Vidro. O estudo utilizou conceitos de marketing e composto de marketing., decisões
estratégicas de produtos e embalagens. O tipo de pesquisa utilizado foi descritiva, baseada na
revisão bibliográfica. A obtenção dos dados foi realizada com a utilização de instrumento
especí fico (questionário) e a análise enquadra-se como quantitativa baseada no proceditnento
estatístico lnultivariado conhecido como análise discriminante. Esta pesquisa destina-se a
possibilitar uma melhor compreensão dos atributos das embalagens, a fim de .apoiar as
decisões de lnarketing. Com relação aos resultados, foi possível criar um modelo de avaliação
dos atributos das mesmas e identificar o melhor tipo de embalagem para cada atributo
estudado.
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ABSTRACT

This rescarch tries to explain how important is the package in the marketing contexto It has
bccn done, at the biggests supermarkets in Volta Redonda city, a comparative e1'aluation 0./'
./aur (vpcs 0.1' t0l11atosauce package: Steel, Stand-Up Pouch, Tetra Pak and Class. This stud.v
has used SOll1emarketing concepts and marketing composite, strategic decisions o.l'prodllcts
and package. The type 0.1' research used was the descriptive mode, based on bibliographic
re1'icvt'. The data collection was done by the utilization 0.[ an espec(fic instrument
(qllestionnaire) and the analysis is classified as quantitative, based on the multi1'ariated
satistic procedure, called discriminante analysis. This research tries to prol'ide a belter
understanding 0.( the package attributes, to support the marketing decisions. Concerning the
results, it vvas possible to criate a model of attributes evaluation 0.[ them and to ./ind Ollt the
best kind 0.(package to each studed characteristic.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Importância

No mundo em que vivemos, a busca constante pela satisfação dos clientes exige

estratégias de todos os âmbitos a fim de atendê-los cada vez mais nas suas reais necessidades.

Principalmente as decisões de marketing, no que diz respeito às elnbalagens, têm

papel fundan1ental neste ambiente. São elas que invadem as gôndolas e despertaln o interesse

de compra dos consumidores.

A todo telnpo são criadas diversas embalagens, por questões de agregação de valor,

lnelhoria na logística, redução de custos, segurança, inovação, tecnologia, conveniência e

ditninuição dos impactos ambientais.

O debate sobre as embalagens, no mundo empresarial, toma-se cada vez mais

necessário, visto que as inovações acontecem o tempo todo.

Com isto toma-se necessário o entendimento dessas inovações, visto que podem se

tomar um diferencial de sucesso para as organizações.

COlno as elnbalagens estão presentes em todos os produtos, em diversos seglnentos e

linhas, é proposto aqui o estudo das embalagens de derivados de tomate, compostas pelos

seguintes materiais na sua constituição: Aço, Tetra Pak, Pouch e Vidro, na visão dos

varejistas.

De acordo com o gráfico 01, a participação de embalagem de molhos de tomate

apresenta uma tradição dividida em termos de materiais na sua constituição. Segundo a

Revista EmbalagemMarca (2007, p. 60) a indústria de derivados de tomate vive Ulna fase de

expansão sustentada, com previsões de consumo promissoras para os próxünos anos. Aléln da

multiplicidade de sabores, ingredientes e perfis de consumidor, tal dinamismo é traduzido no

avanço de novas tecnologias de acondicionamento em um segmento que movimentou 1,2

bilhão de reais em 2006. Trata-se de valor 15% superior ao registrado em 2004, nUlna

ascensão puxada principalmente pelas vendas de molhos prontos.
,
E nesta esteira do bom momento, que sistemas concorrentes de embalagelTI buscaln

ampliar suas bases de usuários.
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Quadro 1 - Participação por embalagem de molhos de tomate

4% 9%

2 1 20 _

Fonte: Data Mark /2007

9% 7 '

as

i s assép:cas

3

8%

006

Obter informações referentes a estes quatro tipos de embalagens e analisá-las constitui

um recurso vital para as empresas de embalagens; porque pode ajudar os administradores a

ampliar a eficácia dos seus processos; é uma forma de conhecer o concorrente; avaliar o seu

produto; investir em inovação de acordo com o mercado; enfim constitui uma ferramenta que

oferece sustentabilidade ao seu negócio.

1.2

1.2.1

Objetivos

Objetivo Geral

2 05

o objetivo geral deste estudo é avaliar os atributos das embalagens estudadas.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para alcançar tal objetivo pretende-se especificamente:

1. Definir o conceito de marketing e composto de marketing, revisando o seu

caráter e importância na relação cliente e produto;

2. Descrever o que são decisões de produtos;

3. Definir o que é embalagem e qual a sua importância;
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4. Avaliar embalagens de derivados de tomate;

5. Analisar os atributos das embalagens à luz da avaliação dos varejistas,

comparando e diferenciando opiniões para estabelecer qual o melhor tipo de

embalagem para cada atributo.

1.3 Problema da Pesquisa e Hipóteses

Quais são as percepções dos varejistas na escolha de embalagens para derivados de

tomate?

a) Hipótese 1: Há diferenças significativas entre os tipos de embalagens, na

visão do varejista?
,

b) Hipótese 2: E possível propor um modelo que auxilie na decisão que tipo de

elnbalagem adquirir?

c) Hipótese 3: Existe um tipo de embalagem preferida pelos varejistas?

1.3.1 Justificativa

Vivemos em um mundo de produtos embalados. Praticamente, todos os produtos

vendidos são embalados, seja na sua forma final, seja nas fases intennediárias de fabricação e

transporte.

Nossa economia tem uma estrutura lnuito complexa, e a importância da elnbalagenl

dentro desse sistema está se tomando cada vez mais significativa. Ela contribui para a

ditninuição das perdas de produtos primários.

As elnbalagens apresentam uma ampla variedade de fonnas, modelos e materiais e

fazeln parte de nossa vida diária de diversas maneiras, algumas reconhecidas facihnente.,

outras de influência bem sutil, todas, porém, proporcionando beneficios que justificam a sua

existência. O produto e a embalagem estão fortemente inter-relacionados que não podeln ser

considerados um sem o outro. O produto não pode ser planejado separado da etnbalagenl., que

por sua vez, deve ser definida com base na engenharia, marketing, comunicação, legislação,
.. -eCOnOITIlae lnovaçao.

De acordo com a pesquisa setorial ABRE/FGV, para muitos produtos a elnbalagelTI é

o seu símbolo. Cita-se como exemplo, o frasco de perfume, o extintor de fogo, a caixa de

lenços de papel, a caixa de fósforos, entre tantos outros. Todos lutam por atenção na prateleira

do ponto-de-venda.



8

Aprimoralnentos na conveniência de uso, " .aparencla, possibilidade de

reaproveitatnento, volume, peso, portabilidade, características de novos materiais são itens

que protnovem a modificação da embalagem de fonna a adequá-la ao processalnento

lnoderno, reciclagetTI de lixo e estilo de vida. E mais, para alguns produtos, design, a fonna e

a função da embalagem podem ser quase tão importantes quanto seu conteúdo. Os padrões

gráficos nUlna elnbalagem moldam a personalidade dos produtos, principalmente aqueles de

distribuição eln tnassa exibidos nas prateleiras, os quais freqüentemente envialn tnais

mensagens do que algumas exposições publicitárias. Esta é uma razão pela qual é it1)portante

dar tanta atenção à embalagem quanto ao produto. A embalagem faz a propaganda.

Dessa tnaneira, elas develn enviar uma mensagem clara, facihnente reprodutível na

lnídia visual. Dos cerca de 10 mil produtos expostos nas prateleiras dos supermercados,

estÍlna-se que apenas 5% possuam propaganda massiva na mídia. Daí a necessidade dos

atrativos visuais da embalagem, a qual acaba tomando-se uma espécie de "vendedor

silencioso". Percebe-se, portanto, a importância da embalagem no mercado consumidor. A

globalização mercadológica promove uma oferta cada vez maior de produtos, na meSlna

proporção da exigência da qualidade.

A indústria de embalagens, por sua vez, não é exceção, ou seja, à medida que

aumentam as exigências de qualidade de produtos, cresce igualmente a necessidade de fazer

elnbalagens Inais adequadas, convenientes e competitivas.

1.4 Escopo

O presente estudo busca aprofundar o conhecimento acerca da análise dos atributos

das elnbalagens, num sentido modesto, porém coerente. Este representa um esforço para

levantar informações relevantes sobre um elemento fundamental nas decisões de tnarketing,

que se toma cada vez mais indispensável perante a concorrência, exigência dos consulnidores

c telnpo de inovação.

O estudo está dividido em oito capítulos. O primeiro trata da introdução que engloba a

própria itnportância do tema, seus objetivos e a justificativa do estudo. Os capítulos dois, três

e quatro representalTI a fundatnentação teórica. No capítulo dois apresentam-se o tnarketing e

COtTIpostode marketing, no três discute-se o conceito de produto e por último a elnbalageln.

O capítulo cinco focaliza os aspectos metodológicos, explicando a pesquisa, a amostra

e a coleta de dados. O capítulo seis ressalta a análise e a apresentação dos resultados obtidos
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na pesquisa, o sétimo conclui o estudo esclarecendo pontos levantados, e o oitavo e últüno

capítulo, sugere novos estudos na área.
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2 MARKETING E COMPOSTO DE MARKETING

2.1 Definições

Segundo Las Casas (2004, p.20) e de acordo com a Associação Alnericana de

Marketing de 1960, no Brasil, por volta de 1954, marketing foi traduzido por mercadologia,

quando surgiram os primeiros movimentos para implantação de curso específico eln

estabelecilnento de ensino superior, e desde então tem sido adotada essa expres'são. Foi

traduzido como ~~desempenho das atividades comerciais que dirigem o fluxo de bens e

serviços do produtor ao consumidor ou usuário".

Muitas pessoas associam marketing apenas como vendas e propaganda, é o que afirlna

McCarthy (1982, p. 26). Não é de admirar, pois todos os dias somos bOlnbardeados por

comerciais de televisão, anúncios em jornais, campanhas de mala direta, telefonelnas de

vendas, vendas pela Internet. No entanto, vendas e propaganda são apenas a ponta do iceberg

do marketing. Elnbora sejam importantes, são apenas duas funções dentre muitas, e em geral

netn são as mais fundamentais. Ele não deve ser compreendido apenas no antigo sentido de

fazer Ulna venda - ~~dizer e vender" -, mas também no novo sentido de satisfazer as

necessidades do cliente. Se o profissional de marketing fizer um bom trabalho de

identificação dessas necessidades, desenvolver produtos de valor superior, apreçá-los,

distribuí-los e promovê-los eficientemente, esses produtos serão vendidos COln lnuita

facilidade.

~"Marketing tambéln pode ser entendido como a área do conhecimento que engloba

todas as atividades concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos

e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou

indivíduos e considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações

causall1 no beln-estar da sociedade." (Las Casas, 2004, p.26)

De acordo COInKotler (1980, p. 33) marketing significa trabalhar com lnercados, os

quais, por sua vez, representam a tentativa de realizar as trocas em potencial com o objetivo

de satisfazer às necessidades e aos desejos humanos. Pode-se complelnentar essa definição

dizendo que é a atividade humana dirigida para a satisfação de suas necessidades e desejos,

por lneio dos processos de troca.
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Segundo Stanton (apud Telles 1996, p. 2) marketing é o sistema integrado de

atividades COIUo objetivo de planejar, promover e distribuir os produtos desejados pelos

consuITIidores atuais e potenciais.

J á o composto de marketing abrange os 4 P (produto, preço, ponto de venda e

proITIoção) de acordo com o esquelna abaixo.

Produto

Preço

\onsutllidorOrgani;:ação Distribuição (Ponto de venda)

Promoção (Comunicação)

Ilustração 1 - Composto de nlarketing (marketing mix)

FONTE: LAS CASAS;2004, p.I8.

Dentro deste contexto, chama-se a atenção para o fato de que a embalageITI afeta e, ao

ITIeSITIOtempo, deve ser tratada na perspectiva dos 4 P, conforme Quadro 2.



12

Quadro 2 - Estratégias relacionadas aos 4 Ps de McCarthy

Produto

1. Assistência técnica

2. Atributos

3. Características

4. Design

5. Devo Iuções

6. Diferenciação

7. Embalagem

R. Estilo

9. Garantia

10. Instalação

11. Marca nonlinal

12. Marca registrada

13. Qualidade

14. Serviços

15. Teste e desenvolvinlento

16.Tanlanhos

17.Variedade

Preço
1. Bonificações

2. Condições de crédito

3. Condições de

pagamento

4. Descontos

5. Descontos por

quantidade

6. Métodos para

determinação

7. Embalagem

8. Estilo

9. Garantia

Praça Pronl0çào

1. Armazenagem 1. Embalagem

2. Canais de distribuiçào 2. Marca nonlinal

3. Cobertura geográfica 3. Marca registrada

4. Estoques

5. Localização das

filiais, dos pontos-

de-venda e

distribuição

6. Sortimento de

produtos

7. Transportes

4. Marketing direto

5. Merchandising

6. Promoção de vendas

7. Propaganda

8. Relações públicas

9. Venda pessoal

FONTE: MOREIRA, 2004, p.31.
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3 PRODUTO

3.1 O Conceito de Produto

"O conceito de produto afinna que os clientes darão preferência aos produtos que

ofereCerelTI a melhor qualidade, desempenho e beneficios. Os administradores das

organizações orientadas para o produto enfatizam o esforço em produzir bons produtos e

lTIelhorá-los ao longo do tempo". (KOTLER, 1993; p.43). Porém deve-se ter cuidado, porque

o conceito de produto leva à "miopia em marketing", a uma indevida preocupação COlTIo

produto e não com a necessidade. A administração de ferrovias achava que os usuários

queriam trens e não transporte e ignorou o crescente desafio das companhias aéreas, dos

ônibus, caminhões e automóveis. Portanto é imprescindível estar atento às necessidades.

Em UlTIpritneiro momento, Kotler (1980; p.224) distingue três conceitos de UlTIproduto:

produto tangível, produto genérico e produto ampliado. Produto tangível é o objeto flsico ou

serviço que é oferecido ao lnercado-alvo. Ampliado, é aquele produto ou serviço em si lTIais

os serviços que o acompanham. Finalmente, genérico é a galna de beneficios que o
,

conlprador recebe ou experimenta na obtenção de um produto tangível. E a satisfação de

ordeln sensorial ou psicológica que se obtém com a compra do produto.

Mais adiante, ele amplia os níveis do contínuo de produto detalhando melhor a noção

para atendilnento das necessidades e desejos do consumidor. De acordo com Kotler (2000,

416) ao planejar sua oferta ao mercado, o profissional de marketing precisa pensar em cinco

níveis de produto. Cada nível agrega mais valor para o cliente, e os cinco constituelTI UlTIa

hierarquia de valor para o cliente. O nível mais fundamental é o beneficio central: o serviço

ou benefIcio fundamental que o cliente está realmente comprando. Um hóspede de hotel está

cOlTIprando"descanso e pernoite". O comprador de uma furadeira está cOlnprando "furos". Os

profissionais de marketing devem ver a si mesmos como fornecedores de benefícios.

No segundo nível, o profissional de marketing deve transformar o beneficio central elTI

um produto básico. Assitn, um quarto de hotel inclui uma calna, banheiro, toalhas,

escrivaninha, penteadeira e armário.

No terceiro nível, o profissional de marketing prepara um produto esperado, uma série

de atribuições e condições que os compradores normalmente esperam cOlnprá-lo. Os

hóspedes de hotel esperaln cama arrumada, toalhas limpas, lâlnpadas que funcionelTI c UlTI
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relativo grau de tranqüilidade. Como a maioria dos hotéis pode atender a essas expectativas

lnínitnas., o viajante normahnente se decidirá pelo hotel mais conveniente ou lnenos caro.

No quarto nível, o profissional de marketing prepara um produto aInpliado., que

excede as expectativas do cliente. Um hotel pode incluir um aparelho de TV COIn controle

remoto, flores frescas., registro rápido, checkout expresso, boas refeições e serviço de quarto.

A concorrência de hoje acontece essencialmente no nível do produto ampliado. A

aInpliação do produto leva o profissional de marketing a examinar o sistema de consumo: a

lnaneira como o usuário desempenha as tarefas de obter, usar, adaptar e descartar o pro,duto.

Algu111as coisas devem ser observadas a respeito da estratégia de alnpliação de

produto. Primeiro, cada ampliação agrega custo. O profissional de marketing deve se

perguntar se os clientes pagarão o suficiente para cobrir os custos fixos extras. Eln segundo

lugar, os beneficios ampliados logo se tomam beneficios esperados.

No quinto nível está o produto potencial, que abrange todos os aUlnentos e
,

transfollnações a que o produto deve ser submetido no futuro. E onde as empresas prOCUraITI

novas maneiras de satisfazer os clientes e diferenciar sua oferta.

As empresas de sucesso agregam beneficios a suas ofertas que não somente satisfazem

os clientes., mas também os surpreendem e encantam. Encantar é um Inodo de exceder as

expectati vaso

A tarefa de definir produto pode parecer simples, tendo-se em conta que a vida lTIoderna

está penl1eada deles. Entretanto, um produto envolve um complexo de elelTIentos., COlTIO

lnatérias-primas., componentes, processos de produção e embalagem., para citar apenas

alguInas de suas ditnensões tangíveis.

Segundo Semenik (1995; p.260), produto é um conjunto de atributos tangíveis e

intangíveis., que proporciona beneficios reais ou percebidos, com a finalidade de satisfazer as

necessidades e os desejos do consumidor. Como pode-se observar, estes conceitos condUZelTI

à idéia dos benefIcios que UlTIproduto pode proporcionar ao homem, levando-o à satisfàção.

Para Las Casas (2004; p.165) produtos podem ser definidos como o objeto principal das

relações de troca., que podem ser oferecidos num mercado para pessoas fisicas ou jurídicas.,

visando proporcionar satisfação a quem os adquire ou consome. Percebe-se uma visão

ampliada., como foi visto, permitindo incluir serviços, personalidades, lugares, organizações.,

idéias COlno objeto de lTIarketing.

Conforme Siqueira (1992; p.165) produto é a soma de satisfações fisicas e psicológicas

proporcionadas ao comprador. Para ele, o produto ou serviço de uma empresa compara-se

COInos produtos da concorrência em relação a:
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a) Atributos: são as principais características do produto ou serviço pelos quais o

consumidor responde diferencialmente - dimensões, textura, material, dureza, preço,

marca, distribuição etc.;

b) Posição: é o espaço do produto, onde as posições dos produtos da empresa e dos

concorrentes podem ser exibidas e comparadas - é a imagem que um produto projeta

em relação às imagens projetadas pelos concorrentes e por outros produtos

comercializados pela empresa;

c) Conceito de produto: é a escolha da melhor posição no universo dos produtos em

relação aos atributos diferenciadores e às posições já ocupadas ou não pelos produtos

existentes.

Para Santon (1980; p.210), um produto constitui-se de um complexo de atributos

palpáveis e impalpáveis, incluindo embalagem, preço, prestígio desfrutado pelo fabricante,

prestígio do vendedor e atendimento, assistência prestada pelo fabricante e revendedor, os

quais o comprador pode interpretar como satisfação de seus anseios e necessidades.

Segundo McCarthy (1982; p.198), o "produto total" é mais do que um simples produto

físico com suas características relacionadas. Inclui acessórios, instalação, instrução para uso,

embalagem, talvez uma marca que satisfaça algumas necessidades psicológicas, uma garantia

e a confiança de que o serviço de assistência será prestado após a compra.

3.2 Dimensões do Produto

De acordo com Moreira (2004; p.65) os produtos possuem três dimensões distintas de

atendimento à demanda: uma dimensão estética, uma psicológica e uma funcional (Ilustração

2).

Dimensão estética

Dimensão funcional Dimensão psicológica

Ilustração 2 - Dimensões do produto

FONTE: MOREIRA ;2004, p.65.

A dimensão estética consiste na relação que se dá entre um produto e um usuário, em

termos de processos sensoriais, isto é, de experiência sinestésica com o objeto. Criar função
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A dimensão estética consiste na relação que se dá entre um produto e um usuário'l eITI

tenuos de processos sensoriais, isto é, de experiência sinestésica com o objeto. Criar função

estética para os produtos é UIua das principais tarefas de designers industriais na atualidade'!

que precisaIu adequar os objetos às condições perceptivas do homem. O uso sensorial de

produtos industriais depende de dois fatores:

1. Experiências anteriores com as características estéticas - fonua, cor, textura,

superfície, SOIUetc.;

2. Percepção consciente dessas características.

Em certos casos, a escolha do consumidor entre produtos concorrentes é baseada eln

aspectos estéticos, principalmente nas situações em que as funções práticas dos produtos se

asseInelham. A estética, sendo a expressão do belo e do admirável, é percebida como

total idade, o que reduz a atenção sobre os detalhes.

(,(,A dimensão psicológica dos produtos está em consonância COIU a estitnativa de

satisfação que eles podem gerar para seus usuários. O grau de satisfação dos indivíduos COIn

o uso de produtos envolve aspectos subjetivos e inconscientes. Tome-se a afinnação de Uln

pesquisador inglês de Inarcas: O que é fantástico em ser dono de uma BMW é saber que todas

as outras pessoas que não têm meios de comprá-la sabem o que é ter um carro desses".
,

(PRINGLE, 2000; p.50). E visível, nesta citação, o poder psicológico que uma marca'l

elelnento fundaluental de UlTIproduto, pode atingir na mente dos consumidores.

Analisando agora pela funcionalidade, que está ligada à utilidade prevista para um

produto: etu Ulua cadeira, por exemplo, a superfície do assento deve suportar o peso do corpo

do usuário~ o arredondamento da borda frontal do assento deve evitar deficiências de

circulação nas pernas; o encosto deve servir de apoio à coluna vertebral e relaxar os Inúsculos

das costas; a largura e a profundidade do assento devem penuitir liberdade de movimentos e

nludanças de posição.

Os atributos que garanteln a funcionalidade dos produtos não se apresentalu

seglnentados, mas fonnam um conjunto. Aspectos tangíveis, como material elTIpregado na

fabricação e cores, geram efeitos psicológicos nas pessoas. Os tons preto e branco podetu

retueter a produtos sofisticados, assim como produtos de cor rosa tendem a ser associados a

bens femininos, delicados ou infantis.
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3.3 Decisões Estratégicas de Produto

Segundo Kotler (1993; p. 512-535), o composto de produto de uma elnpresa é definido

da seguinte fonna: o composto de produto (também chamado sortimento de produto) é o

conjunto de todas as linhas e itens que um produtor coloca à venda. Isto implica em algulnas

decisões:

A decisão sobre a linha de produtos, que é um grupo de produtos que estejulTI

intimamente relacionados, devido ao fato de atuarem de maneira semelhante, serem vendidos

aos lnesmos grupos de clientes, serem comercializados através de pontos de vendas sitnilares

ou de enquadrareln nas mesmas faixas de preço.

Decisões de produto envolvem:

a) Decisões de atributo de produto: que relaciona a qualidade do meSlTIO.,as

características do produto e o design;

b) Decisões de marca: a marca em si, o nome, o símbolo, a marca registrada e

direitos autorais;

c) Decisões de embalagem e rotulagem.

O rótulo pode ser uma simples etiqueta afixada ao produto, ou uma arte cuidadosalnente

elaborada, que constitua parte integrante da embalagem.

Já as elnbalagens, tomaram-se uma poderosa ferramenta de lnarketing. Se beln

fonnuladas podeln acrescentar um valor de conveniência para o consumidor, e ser de valor

prolnocional para o fabricante. São vários os fatores que contribuem para a crescente

utilização da elnbalageln como ferramenta de marketing: anuência dos consulnidores., sc!f:"

sc)'icc, itnageln da empresa e da marca e oportunidades de inovação.

Para Moreira (2004; p.29-31) enquanto os objetivos determinam o que uma organização

ahneja atingir., a estratégia representa o conjunto de ações necessárias para alcançar os

objetivos. Analisando as decisões mercadológicas, é possível que diversas alternativas

estratégicas surjam COlno lnaneiras de atingir um objetivo. A metodologia consagrada para

análise do composto mercadológico considera os 4 Ps: produto, preço, praça e prolTIoção.

Ulna avaliação das estratégias relacionadas aos 4 Ps de Mc Carthy está indicada no Quadro 2.

Ainda, de acordo com ele, uma análise cautelosa desses itens permite vislumbrar a

lnelhor combinação possível para atingir os objetivos esperados. A escolha da alternativa

ideal se dará considerando-se custo, viabilidade, recursos, probabilidade de sucesso c
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coerência com crenças, valores, missão, visão da empresa e estrutura organizacional. Depois

de escolhida a tnelhor alternativa estratégica, responsabilidades pela realização das ações

necessárias devem ser atribuídas, assim como prazos a serem cumpridos, prioridades a SerelTI

consideradas e recursos disponíveis.

Para Las Casas (2004; p. 168-174), além das características diferenciadoras de UITI

produto no seu aspecto básico, existem outros elementos que o compõeln e que são

itnportantes determinantes decisórios. Quanto melhor estes elementos foretn elaborados.,

lnaio[ será a chance para sua colocação no mercado.

I. Marcas: são importantes fatores de diferenciação. Os consumidores., ao compraretn os

produtos, associam à marca uma série de atributos, com base em infonnações ou

experiências anterionnente adquiridas. Além deste objetivo de identificação., as ITIarCaS

serveIn para proteção dos fabricantes ou dos distribuidores. Com elas é possível criar

lealdade se a qualidade à marca for aceitável. Detenninação de uma marca e a prática

de identificar um produto ou linha de produto por algum nome específico. (Schwartz.,

1977; p. 390).

2. Embalageln: com o desenvolvitnento do auto-serviço em vários setores, a embalagelTI é

o vendedor silencioso de uma empresa. O consumidor poderá encontrar hoje grande

variedade de diferentes marcas nas gôndolas dos supennercados. A escolha será etn

grande parte influenciada pela sua embalagem.

3. Serviços e garantias: serviços podem ser considerados um mal necessário para muitas

empresas. A administração de prestação de serviços em vários locais, para que seja

Inantido certo nível de qualidade, poderá ser muito trabalhosa e desgastante. A

assistência técnica de muitos produtos requer que os trabalhadores sejaln treinados

durante muito telTIpOpara que seja mantida esta qualidade. Entretanto, apesar disso, a

prestação de serviços poderá tomar-se outra fonte de renda da empresa., devido à

necessidade de manutenção de máquinas e equipamentos. A garantia, por sua vez., é

muito usada para criar maior credibilidade na venda de diversos produtos. Os

consumidores podem ficar relutantes no momento de uma decisão por desconheceretTI o

produto ou a marca, principalmente se estão prestes a gastar valores elevados. COITIa

garantia, os fabricantes responsabilizam-se por seus produtos por determinado período.,

reelTIbolsando qualquer despesa dentro das condições contratuais, reduzindo

conseqüentemente o nível de incerteza que os consumidores possam apresentar. ElTI
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alguns setores a garantia já tomou-se um "produto esperado" onde os consumidores já

estão preparados para recebê-los na compra de determinados bens.

4. Qualidade: a importância deste aspecto é incontestável. A satisfação derivada dos

produtos será alcançada em grande parte devido ao seu desempenho. Muitas indústrias

mantêln departamentos de testes e desenvolvimentos visando melhorar constantelnentc

a qualidade. Há certa euforia do empresariado brasileiro quanto a progralnas de

qualidade total nas empresas. Os certificados da série ISO 9000 proliferalTI à lnedida

que o lTIercado amadurece. As empresas certificadas procuram divulgar que estão

qualificadas, gerando o lnarketing dos certificados, o que reforça que a qualidade é Uln

itTIportante atributo para a venda de produtos e serviços.
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4 EMBALAGEM

4.1 Uma Breve História da Embalagem

De acordo com a ABRE (Associação Brasileira de Embalagens), as pritneiras

"etnbalagens" surgiram há mais de 10.000 anos e serviam como sitnples recipientes para

beber ou estocar. Esses primeiros recipientes, como cascas de coco ou conchas do Inar.,

usados eln estado natural, sem qualquer beneficiamento, passaram com o telnpo a ser obtidos

a partir da habilidade manual do homem. Tigelas de madeira, cestas de fibras naturais, bolsas

de peles de animais e potes de barro, entre outros ancestrais dos modernos invólucros e

vasilhatnes, fizeraln parte de uma segunda geração de formas e técnicas de embalagetn.

A pritneira lnatéria-prima usada em maior escala para a produção de embalagens foi o

vidro. Por volta do primeiro século depois de Cristo, os artesãos sírios descobriraln que o

vidro fundido poderia ser soprado para produzir utensílios de diversos fonnatos, talnanhos c

cspessuras. Essa técnica permitia a produção em massa de recipientes de vários fonnatos e

tanlanhos. Elnbora o uso de metais como cobre, ferro e estanho, tenha surgido na IneSlna

época que a cerâlnica de barro, foi somente nos tempos modernos que eles COlneçaraln a ter

um papel importante para a produção de embalagem.

No início do Século XIX, a Marinha Inglesa utilizava as latas de estanho, e os

enlatados de alitnentos começaram a aparecer nas lojas inglesas por volta de 1830. As latas de

estanho e aço difundiram-se durante a 2a Guerra Mundial. O crescimento da demanda elevou

o preço da folha-de-flandres, impondo aos produtores de latas a busca de uma matéria-pritna

substituta, o alumínio. Em 1959, a Adolph Coors Company começou a vender cerveja eln

latas de alulnínio. Após a 2a Guerra Mundial, a vida urbana conheceu novos elementos. Uln

deles foi o supennercado.

Eln resposta, surgiram inúmeras inovações na produção de embalagens. As novas

clnbalagens deverialn permitir que os produtos alimentares fossem transportados dos locais

de produção para os centros consumidores, mantendo-se estáveis por longos períodos de

estocageln. As etnbalagens de papel e papelão atenderam a esses requisitos. Elas podialn

conter quantidades previamente pesadas de vários tipos de produtos, eraln fáceis de estocar.,

transportar e empilhar, além de higiênicas.
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,
E também do imediato pós-guerra o aparecimento de um novo lnaterial para

elTIbalagens., o plástico. As resinas plásticas, como polietileno, poliester, atnpliaralTI o uso dos

invólucros transparentes, iniciado na década de 20 com o celofane, permitindo a oferta de

elTIbalagens numa infinidade de fonnatos e tamanhos.

AlélTI da busca constante de materiais, a indústria de embalagem passou a combinar

Inatérias-pritnas. As embalagens compostas reuniam características e propriedades
,

encontradas em cada matéria-prima. E o caso das caixas de cartão que, ao receberelTI U1113

calnada de resina plástica, tomam-se impenneáveis e podem ser utilizadas para etTIbalar

líquidos (sucos, leite). No Brasil, até 1945, poucos produtos eram comercializados pré-

acondicionados. Na indústria de alimentos, os principais eram o café torrado e tnoído., o

açúcar refinado, o extrato de tomate, o leite em garrafa, o óleo de semente de algodão e o
.vinagre.

Quase todos os produtos de primeira necessidade eram vendidos a granel., pesados no

balcão e embrulhados em papel tipo manilha ou embalados em sacos de papel. AlélTI de

alilnentos., alguns outros produtos eram vendidos já embalados, como o cigarro., a cerveja., a

cera para assoalho, a criolina, os inseticidas líquidos e produtos de toucador, perfulTIaria e

dentifrícios. Depois da 2a Guerra Mundial, o processo de industrialização viabiliza a

substituição de importações impulsionando a demanda por embalagens, tanto ao consulnidor

COlTIOde transporte.

Vários setores reagiram as essas novas necessidades. Os sacos de papel lTIultifoliados

surgiralTI para atender a demanda no acondicionamento de cimento e produtos quítnicos.

Instalaraln-se., elTI todo o país, fábricas de sacos de papel para suprir os supermercados e o

varejo de produtos de primeira necessidade. Com a implantação da Companhia Siderúrgica

Nacional, etn Volta Redonda / RJ, no início dos anos 40, foi possível fornecer às indústrias de

produtos quílnicos., tintas, cervejas, refrigerantes e alimentos as embalagens metálicas de

folha-de-flandres.

A partir dos anos 60, cresce a produção de embalagens plásticas. Dos anos 70 até os

dias atuais., a indústria brasileira de embalagem vem acompanhando as tendências lTIundiais

produzindo embalagens com características especiais como o uso em fornos de microondas,

talnpas retnovíveis manuahnente, proteção contra luz e calor e evidência de violação.
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4.2 Definição

Para Gurgel (2007; p.l), as embalagens são invólucros recipientes ou qualquer outra

forlna de acondicionamento removível ou não, destinados a cobrir, etnpacotar, envasar.,

proteger, manter os produtos, ou facilitar a sua comercialização. O produto recebe.,

iniciahnente, utna embalagem de contenção, e posteriormente, uma embalagem de

apresentação., cotn a qual se apresenta no ponto-de-venda. Essa embalagem de apresentação

compõem a embalagem de comercialização.

O conceito de embalagem para Kotler (2000; p. 440), vai além do in ólucro. Define o

que ela deve ser ou fazer pelo produto. Podendo ser usadas nas principais funções de oferecer

proteção do produto, introduzir um novo método de servir o produto., sugerir certas

qualidades do produto ou cotnpanhia, ou algo mais. A embalagem passou a ser uma poderosa

ferralnenta de lnarketing. Embalagens bem desenhadas podem criar valores de conveniência e

protnocionais. Vários fatores contribuíram para o crescimento das embalagens COlno utna

ferratnenta: auto-serviço, poder aquisitivo do consumidor, imagem da marca e da elnpresa e

opoliunidade de inovação.

Já para Las Casas (2004; p. 171) a embalagem é o invólucro protetor do produto e

serve para facilitar a annazenagem, proteger, facilitar o seu uso, conservar e ajudar a vender o

produto. Além disso., elas devem proporcionar benefícios adicionais.

Para Moreira (2004; p.l 02) a embalagem é um elemento fundamental da estratégia de

produto na lnaioria das empresas, já que quase todos os bens comercializados develn ser

elTIbalados. Em alguns poucos casos, a embalagem ainda é vista somente COlTIOUln

envoltório, mas na lnaioria deles, é tratada como uma poderosa ferramenta de lnarketing.,

capaz de criar valor para clientes, Embalagens bem desenhadas são vitrines para produtos,

agregando-lhes valor, influenciando a qualidade percebida por consumidores e posicionando

a lnarca. Para muitas empresas, a embalagem pode ser considerada como sendo a única fonna

de cOlnunicação com seu público-alvo.

Logo a decisão sobre elnbalagens considera tanto aspectos técnicos de conservação.,

transporte e annazenamento, como qualitativos como percepção sensorial, infonnação no

lTIOlnento da compra, facilidade de utilização e reforço da marca.
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4.3 Avaliação das embalagens

o tratatnento sobre avaliação de embalagens não parece ser tema da seara dos

principais autores do lnarketing, talvez pelo enfoque mais gerencial e menos técnico destes

especialistas, contudo as organizações que cuidam do desen olvimento de embalagens, por

pressão dos clientes e do mercado passaram a buscar nestes agentes informações que possaln

contribuir para a inovação incrementaI de seus produtos.

Desta forma pode-se sugerir que nos próximos anos haverá uma convergência entre a

avaliação de elnbalagens e a gestão mercadológica dos produtos para o desenvolvünento de

ferralnentas que possam apoiar a decisão quanto ao desenvolvimento de embalagen etn todas

as ditnensões requeridas pelo mercado.

De acordo com Gurgel (2007; p.325), as embalagens devem ser avaliadas etn todas as

fases de seus projetos: desde a fase conceitual, no teste, produção piloto, na prova de

fabricação, no início de embalamento e durante seu ciclo de vida no mercado. Essa avaliação

não deverá considerar somente as posições das pessoas que dirigem a empresa, lnas

principalmente, a opinião das que participam do segmento de mercado para o qual a

elnbalagetTI foi destinada.

"A nlclhor maneira de apreciar uma estátua como obra de arte (;circular C/17

torno dela e obsen'ar as partes.frontais, benl conJOdar unza olhada por trás.

Utilizando-se de vários métodos de a\'aliaçâo, pode-se chegaI' a lllna

avaliaçâo tridimensional da embalagem". (GURGEL, 2007, p.325).

Abaixo segue o quadro 3 da avaliação de embalagem proposto por Gurgel (2007,

p.326), o qual serviu de base para a construção do instrumento de coleta de dados apresentado

nos procedimentos metodológicos.
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Quadro 3 - Avaliação geral da embalagem

Escala de Avaliação das Enlbalagens

Critérios de Avaliação +3 +2 +1 o -I -,
Sensibilidade à umidade

Percentual de atmosfera residual

C~ontalninante na atmosfera residual

VoluJne da enlbalagenl justo ao produto

Retenção dos agentes externos

Retenção das características do produto

Fechamento da embalagem, sem pontos fracos

Lnlbalagcln benl vedada

Produto protegido

S"c((lf(c determinado pela proteção do produto

Resistência aos esforços de empilhamento

Transferência dos esforços de empilhamento para as estanterias

FONTE: GURGEL, 2007, p.326.

Com base nos critérios de avaliação nota-se a importância de se desenvolver

Ineticulosalnente e avaliar os aspectos de uma embalagem, para que possa cUlTIprir COln

eficácia suas lTIodernas funções de envolver, proteger, distinguir, expor, comunicar e vender

produtos.
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5 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

5.1 Tipo de Pesquisa

Para Gil (1999, p.42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um ~~processofonnal e

sistelnático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundalnental da pesquisa é

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos~tI.

Com relação aos objetivos, a pesquisa foi do tipo descritiva, que visou avaliar as

características de quatro tipos de embalagens e relacionou diversos atributos. Envolveu o uso

de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como aplicação de questionário e

observação sistelTIática como forma de levantamento.

NUlTIpritneiro momento, a pesquisa concentrou-se numa pesquisa bibliobJTáfica, que

foi elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos,

periódicos e com material disponibilizado atualmente na Internet.

NUln segundo lnomento, foi realizada uma pesquisa de campo, onde se buSCaralTI

dados diretamente nos supermercados que participaram da amostragem.

Quanto à natureza dos dados, a pesquisa se caracteriza como de opinião espontânea.,

baseada na vivência no setor de embalagens de atomatados.

5.2 Escolha do Método

Do ponto de vista da forma da abordagem do problema, considera-se esta pesquisa de

ordeln quantitativa, pois considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir

em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Tanto na coleta, com o

uso de questionários, como no tratamento, que requer o uso de recursos e de técnicas

estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, etc.).

Foi usado também o método comparativo, com o intuito de ressaltar as similaridades e

diferenças entre os tipos de embalagens.

A utilização da avaliação de embalagens pressupõe que haja um monitoranlcnto das

111eSlnaS.,a fim de acompanhar as tendências, conhecer os sucedâneos, promover constantes

lTIudanças e criar a base de sustentabilidade para o seu negócio.
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Esta avaliação pode ser feita com diversos públicos: consumidores., varejistas'l clientes.,

poréln optou-se por definir neste estudo como categoria empresas varejistas de

supernlercados., classificadas COlnode grande porte da cidade de Volta Redonda.

Para construção da ferramenta de apoio a avaliação de elnbalagens utilizou-se Ulna

técnica estatística lnultivariada denominada Análise Discriminante, que segundo Corrar cf alI

(2007., p. 233) é uma das técnicas que se desenvolveram para auxiliar na classificação de U111

elelnento eln deterlninado grupo., poupando tempo e esforço. Ela identifica quais variáveis

que diferenciam os grupos, e quantas dessas variáveis são necessárias para obter ~ lnelhor

classificação dos indivíduos de uma população.

5.3 Operacionalização das Variáveis

o modelo do estudo congregou as quatro categorias de materiais utilizados na

confecção de embalagens do produto em questão no estudo e mais dez atributos retirados da

literatura e adaptados a realidade do setor.

Para lnclhoria da organização do modelo avaliativo selecionou-se a variável

dependente e as variáveis independentes.

A variável dependente (y) foi caracterizada pelos materiais utilizados no

desenvolvitnento de embalagens representados por: Aço, Pouch, Tetra Pak e Vidro.

As variáveis independentes (x) foram caracterizadas pelos atributos considerados

relevantes pela literatura e as necessidades do setor, são as seguintes:

1. Proteção à ulnidade

2. Efeito barreira contra agentes externos, como por exemplo roedores

3. Conservação das características do produto

4. Resistência mecânica a impactos ou queda

5. Inviolabilidade / Hermeticidade (fechamento)

6. Resistência ao rompimento de embalagem (manuseio do consumidor)

7. Aproveitamento de espaço e organização nas gôndolas

8. Taxa de reposição nas gôndolas

9. Elnbalagens danificadas durante o manuseio e transporte

1O. Elnbalagens danificadas durante o armazenamento no depósito
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5.4 Técnica de Pesquisa

A pesquisa teve COlTIOtécnica a observação direta, e compreendeu UlTIquestionário

diferenciado como instrumento de coleta de dados respondidos por encarregados, gerentes,

operadores de supennercado e repositores de estoque das empresas pesquisadas.

O questionário (ver Anexo I) foi adaptado do modelo original desenvolvido por

Gurgel (2007, p.326) em seu livro sobre a Administração da Embalagem, no qual procura

lTIOntarUlTIquadro da avaliação geral da embalagem. Ele foi composto por uma variedade de

questões., seguindo algumas das técnicas de pesquisa, descritas a seguir:

• Escala Lickeli Intervalar de Cinco Pontos, que representa a obtenção de UlTIa

graduação quantificada das proposições, que são distribuídas entre os indivíduos a

serem pesquisados, podendo ser calculada a nota de cada um deles.

Em todas as questões abaixo, as respostas decorrem exclusivamente do entendimento

e experiência ou não, dos pesquisados sobre o assunto. As respostas foram enquadradas

segundo a escala abaixo:

Tabela 1 - Modelo Descritivo das Escalas

I 2 3

bOln

média

4 5

Para questões de ()I à 08

Para questões 09 e 10

rUlln regular

alta

muito bom excelente

pouco lTIuito poucolnuito alta

FONTE: DADOS DA PESQUISA.

No total fOralTI aplicados aos entrevistados vinte questionários, dos quais todos

puderam ser avaliados. No total de questionários avaliados participaram cerca de vinte

C111preSasdiferentes da pesquisa e foi aplicado o mesmo questionário em cada elupresa.

O levantalTIento dos dados teve categorização a posteriori, e as informações adquiridas

sobre o problenla estudado foram tratadas mediante a análise quantitativa, para se obter

conclusões correspondentes aos dados coletados.
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5.5 Universo

o universo da pesquisa foi o conjunto de profissionais nas posições de encarregados.,

gerentes., operadores de supennercado e repositores de estoque, nas empresas de grande porte

instaladas na cidade de Volta Redonda no ano de 2008.

Os entrevistados foram abordados nos seus respectivos horários de trabalho, onde foi

realizado um primeiro contato com o/a gerente e/ou supervisor (a) do supennercado., e

posterior encalninhalnento direto ao responsável pelo setor de atomatados. Feito isto., foi

aplicado o questionário de forma explicativa ao entrevistado até o seu cotnpleto

prcenchilnento.

5.6 Amostra

O arcabouço alnostral foi estabelecido a partir da relação de superlnercados

cadastrados na PMVR (Prefeitura Municipal de Volta Redonda), e que atenderatn a U111aregra

de avaliação na ordem crescente de: porte do supermercado e comercializar os quatro tipos de

elnbalagens que estão sendo pesquisadas

O tamanho da alnostra foi de 20 entrevistados (encarregados, gerentes, operadores de

supertnercado e repositores de estoque) em vinte empresas. Os entrevistados que participaraln

da pesquisa tiveraln suas respostas avaliadas por análise quantitativa, para identificar os

atributos de acordo COIno tipo de embalagem. Isto permitiu propor um estudo de cOInparação

entre quatro tipos de embalagens distintas de acordo com o tipo de material, a fim de servir

COlnoUlna ferralnenta para possíveis melhorias nos diversos tipos, e de base para estudos de

inovações neste segmento.
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SUPERMERCADOS
40
35
30
25
20
15

10

5

O

-

I
I
I- I
I
1

I
I

I I I

Pequeno porte Grande porte

Gráfico 1 - Distribuição dos supermercados ativos no Município de Volta Redonda - RJ

Médio porte

FONTE: EPD, 2008

Na cidade de Volta Redonda existem 69 supermercados; sendo 23 de Pequeno porte,

18 de Médio porte e 28 de Grande porte, segundo o relatório da EPD (Empresa de

Processamento de Dados) da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.
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-6 RESULTADOS E DISCUSSAO

Neste capítulo são abordados os resultados obtidos na pesquisa. Ele se divide enl

cinco partes: análise, apresentando explicações a respeito do perfil da amostra estudada.,

entenditnento prévio sobre avaliação das embalagens, a sua relevância e aplicação, o seu

reconhecitnento e opiniões a respeito e o estabelecimento de grupos.

6.1 O Perfil da Amostra Pesquisada

A aInostra correspondeu a 20 pesquisados de empresas vareji tas do raIno de

superInercados localizadas na cidade de Volta Redonda. Um perfil dos que fizeram parte da

pesquisa é apresentado na tabela 2.

Do total., 95% são do sexo masculino e as mulheres representam apenas 50/0 da

aInostra. A maioria dos pesquisados (60%) exerce a função pelo período de tempo de OI à 05

anos., seguido de 250/0 com mais de 05 anos na função e 15% COIn até 06 Ineses de

experiência. Pode-se classificar a amostra como relativamente experiente., ou seja, 850/0 entre

O 1 e 04 anos.

No que diz respeito à área funcional, percebe-se um predomínio de 400/0

representado pela função de repositores de estoque, seguido pela função de gerentes (200/0).,

encarregados (20%) e operadores de supermercados (20%).
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Tabela 2 - Perfil da amostra pesquisada

Tamanho da
Categoria %

Amo~tra

Sexo

Masculino 19 950/0

Felninino 1 5%

N=20

,
Area funcional

Encarregado 4 200/0

Gerente 4 20%

Operador de supermercados 4 200/0

Repositor de estoque 8 40%

N=20

Tempo na função (meses)

3 -12 2 10%

6 1 50/0

7 1 5%

12 3 150/0

21 - 27 1 5%

24 1 50/0

27 1 50/0

30 -40 1 50/0

36 2 10%

40 1 5%

60 - 84 1 5%

84 2 10%

108 1 5%

120 1 5%

480 1 5%

N=20

FONTE: DADOS DA PESQUISA.
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Análise da Distribuição de Freqüência dos Atributos

Entendimento Prévio Sobre Proteção à Umidade

Esta parte representa o enquadramento dos quatro tipos de embalagens segundo a

escala aCÍlna., classificando o tipo de embalagem quanto ao grau de proteção à ulnidadc.

Tabela 3 - Proteção à umidade

Su pcrnlcrcados I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Moda Pontuação

Aço 2 5 5 5 ") 3 I 5 4 5 3 3 4 2 5 4 3 3 3 5 5 72•..

rouch 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 5 2 3 5 4 5 4 4 76

Tdra Pak I I 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 ') ') .., ") 42
"-

•. -- --
Vidro 5 5 4 4 4 4 3 3 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 X6

Total 276

A descrição predominante que se pode concluir a partir destes dados é que o Vidro

COln 86 pontos foi considerado a melhor embalagem no atributo proteção à umidade, segue o

Pouch CO111 76., COlno a segunda preferência, já o Aço e Tetra Pak COln 72 e 42

respecti valnente.

Freqüência x Proteção à umidade

11 11 • 11o li li5

li

•4

~-----
• Aço

FQUCH

TErRA PAK

VIDRO

• li + 's·,· • li • li3

• •2 ..}:.~

1

o +-------------~----------~------------~----------~
o 10 15 205

Gráfico 2 - Proteção à umidade

FONTE: DADOS DA PESQUISA, 2008
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Entendimento Prévio Sobre Efeito Barreira Contra Agentes Externos

Tabela 4 - Efeito barreira contra agentes externos

Supermercados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Moda Pontuação

Aço 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96

Pouch 1 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 62

Tctra Pak 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 52

Vidro 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 86

Total 296
FONT : DADOS DA P SQUISA.

Os interrogados quando indagados a respeito do efeito barreira que as eITIbalagens

pos UC111 COITIrelação a agentes externos, como exemplo roedores, em sua lnaioria julgaranl o

Aço como a Inelhor embalageln, tendo pontuação 96, o Vidro conquistou 86 pontos., o Pouch

ficou COlTI62 pontos e o Tetra Pak com 52.

- - - --- --------------------------

Freqüência x Efeito Barreira contra agentes externos

5

4

• AÇO

, POUCH
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VIDRO

3

2 - ----

1 ~'.- - -------- -------------------

o
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- --- -----------------------------------

Gráfico 3 - Efeito barreira contra agentes externos

FONTE: DADOS DA PESQUISA, 2008

nado
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Entendimento Prévio Sobre Conservação das Características do Produto

Tabela 5 - Conservação das Características do Produto

Supermercados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Moda Pontuação

Aço 5 4 3 4 3 2 5 2 5 4 5 4 3 3 5 5 2 4 2 4 5 74

Pouch 3 5 4 3 4 4 2 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 72

Tctra Pak 4 2 5 2 5 3 3 5 3 2 4 2 5 3 4 3 3 2 3 2 3 65

Vidro 3 3 2 5 2 5 4 3 4 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 80

Total 291
FONTE: DADOS DA PESQUISA.

COlTIOapresentado na tabela acima, de lnaneira geral, os entrevistados expreSSaralTI

preferências na seqüência: Vidro 80, Aço e Pouch 74 e 72 respectivamente, e Tetra Pak COlTI

65 pontos. Nota-se Ulna distribuição equilibrada com relação a este atributo, não há UlTI

predolnínio isolado de algum tipo de embalagem.

Freqüência x Conservação das características do produto

5

4 +---- --_.{j~.-

• AÇO

POUCH

TETRA PAk

VIDRO

3 - --

2 h'· N. úA------~~·-<%í'-~-----------

1 -- --------------------------------

o
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Gráfico 4 - Conservação das características do produto

FONTE: DADOS DA PESQUISA, 2008
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Entendimento Prévio Sobre Resistência Mecânica a Impactos ou Queda

Tabela 6 - Resistência mecância a impactos ou queda

Supermercados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Moda Pontuação

Aço 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 69

Pouch 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 3 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 90

Tctra Pak 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 81

Vidro 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

Total 276
FONT : DADO~ DA PE QUISA.

Verificou-se que a elnbalagem de vidro foi classificada em geral COlno regular, Ullla

outra parte dos entrevistados acredita que o aço seja bom, e o Tetra Pak e Pouch sejaln ll1Uito

bOlTIe excelente, respectivamente.

A pontuação total do vidro demonstra sua baixa resistência, notando por is o Uln

cuidado ll1aior por parte dos varejistas. Já as embalagens de aço, quando SOfl"elnilnpactos.,

alna saIn e não podem ser vendidas, ou quando isto ocorre é aceita a troca do produto,

Quando a elnbalageln de Aço é comparada ao Vidro não foi observada a perda do produto,

Para a lnaior parte dos entrevistados o Tetra Pak e Pouch possuem uma maior resistência,

Eles afinnam que quando o Tetra Pak sofre queda, há o amassamento, e o Pouch estoura.,

entretanto estes ocupam na maioria das vezes posições inferiores nas gôndolas devido a esses

fatos,

- ----------------------------

Freqüência x Resistência mecânica a impactos ou queda

..-~5 -

4 ~-:.

3

2
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• AÇO
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--- - - -- --- --- --- - - - ----

- ---- ------ -- ------------

o
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Gráfico 5 - Resistência mecânica a impactos ou queda

FONTE: DADOS DA PESQUISA, 2008
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6.2.5 Entendimento Prévio Sobre Inviolabilidade / Hermeticidade (fechamento)

Tabela 7 - Inviolabilidade / Hermeticidade

Supermercados 1 2 3 4 567 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Moda Pontuação

Aço 5 5 3 5 2 4 5 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 88

Pouch 5 4 4 2 4 2 3 4 4 4 2 3 5 3 3 5 3 4 2 4 4 70

Tdra Pak 3 3 5 3 3 5 4 5 3 3 3 4 5 3 3 3 4 2 5 3 3 72

Vidro 1 2 2 4 5 3 5 3 2 2 4 2 4 4 4 2 2 3 3 2 2 59

Total 289
FON~rE:DADOS DA PESQUISA.

Segundo o parâlnetro de inviolabilidade, sugere-se que a embalagem de Aço seja a

lnelhor COln88 pontos., bem próximos encontram-se o Tetra Pak e Pouch com 72 e 70 pontos

respectivamente e o Vidro em quarto lugar com 59 pontos.

Freqüência x Inviolabilidade / Hermeticidade

• AÇO

POUCH

TETRA PAK

VIDRO

3 --- -
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Gráfico 6 - Inviolabilidade / Hermeticidade

FONTE: DADOS DA PESQUISA, 2008



6.2.6

37

Entendimento Prévio Sobre Resistência ao Rompimento de Embalagem

(manuseio do consumidor)

Tabela 8 - Resistência ao rompimento devido ao manuseio do consumidor

Supermercados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Moda Pontuação

Aço 5 2 3 5 3 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 86

Pouch 3 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 3 4 3 5 5 83

Tctra Pak 2 4 4 3 4 4 5 2 3 4 2 2 5 3 3 3 4 3 4 4 4 68

Vidro 1 3 1 2 2 1 5 3 2 2 3 4 4 3 2 2 2 2 1 3 2 48

Total 285
FONTE: DADOS DA PESQUISA.

Os valores obtidos reVelalTIque o Aço, com 86 pontos, é a embalagem que possui a

111aiorresistência com relação ao manuseio do consumidor nas gôndolas, em seguida o Pouch

COlTI 83 pontos, o Tetra Pak e Vidro com 68 e 48 pontos respectivalTIente.

- - - ----------------------------------,

Freqüência x Resistência ao rompimento devido ao manuseio do consumidor
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Gráfico 7 - Resistência da embalagem devido ao manuseio do consumidor

FONTE: DADOS DA PESQUISA, 2008
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Entendimento Prévio Sobre Aproveitamento de Espaço e Organização nas

Gôndolas

Tabela 9 - Aproveitamento de espaço e organização nas gôndolas

Supermercados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Moda Pontuação

Aço 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 90
Pouch 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 46

Tdra Pak 3 4 5 2 5 5 3 3 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 77

Vidro 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 3 3 4 3 4 75

Total 288
FONTE: DADOS DA PESQUISA.

Nesta tabela os valores obtidos revelam que a embalagem que pennite o maior espaço

e organização nas gôndolas é o Aço COITI90 pontos, em seguida temos o vidro COIU75 pontos.,

o Tetra Pak com 77 pontos e por último o Pouch com 46 pontos. Estes resultados develn-se

ao fato de que: o Aço e Vidro suportam empilhamento, enquanto o Tetra Pak suporta., luas

nUln lilnite inferior., e quando ocorre um excesso a embalagem é amassada. O Pouch não

pennite eInpilhalnento. Esta, COITIfreqüência, é tombada nas prateleiras e por isso é

localizada., na sua maioria., dispersas em grandes cestas.

Freqüência x Aproveitamento de espaço e organização nas gôndolas
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Gráfico 8 - Aproveitamento de espaço e organização na gôndola

FONTE: DADOS DA PESQUISA, 2008
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Entendimento Prévio Sobre Taxa de Reposição nas Gôndolas

Tabela 10 - Taxa de reposição nas gôndolas

Supermercados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Moda Pontuação

Aço 3 5 3 5 2 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 85

Pouch 4 4 4 2 5 2 5 3 2 5 5 4 4 4 5 4 5 5 2 4 4 78

Tctra Pak 5 3 5 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 69

Vidro 2 2 2 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 50

Total 282
FONTE: DADOS DA PESQUISA.

Os dados acitna tnostram utna taxa de reposição maior nas gôndolas das elnbalagens

de aço (85 pontos), seguidas do Pouch (78 pontos), o Tetra Pak com 69 pontos e por últinlo o

Vidro COln 50 pontos. A preferência com relação ao Aço, deve-se ao fato da tradição deste

tipo de embalagem e a associação com a marca Elefante. O Pouch, etn segundo lugar., teln

U111aelevada taxa de reposição devido ao baixo preço, e na maioria das vezes são realizadas

prOlTIOçÕeSCOlnditninuição do custo.

Freqüência x Taxa de reposição nas gôndolas
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Gráfico 9 - Taxa de reposição nas gôndolas

FONTE: DADOS DA PESQUISA, 2008



6.2.9 Entendimento Prévio Sobre Embalagens Danificadas Durante o Manuseio e

Transporte

Tabela 11 - Embalagens danificadas durante o manuseio e transporte

Supermercados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Moda Pontuação

Aço 5 1 1 3 3 4 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 4 2 4 1 1 43

Pouch 1 3 4 1 1 2 4 5 1 3 2 3 3 4 1 3 1 3 2 3 3 50

Tdra Pak 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 4 2 1 3 2 2 48

Vidro 2 4 3 4 4 1 2 3 3 4 4 4 2 2 2 2 3 4 1 4 4 58

Total 199
FONTE: DADOS DA PESQUISA.

Os dados mostram que a embalagem de Vidro é a que possui a menor perda associada

ao lnanuseio e transporte COlTI58 pontos, seguido da embalagem Pouch com 50 pontos~

posterionnente o Tetra Pak (48 pontos) e por último o aço com 43 pontos. A elevada

pontuação do vidro deve-se ao fato de que é a embalagem com menor resistência a itnpactos e

queda~ conforme gráfico 5 (Resistência mecânica a impactos ou queda)., portanto necessita de

lnaiores cuidados no manuseio e transporte e supõe-se que na sua movimentação os próprios

operadores já teln um maior cuidado. Já o Pouch e Tetra Pak apresentaln Uln nÚlnero

significativo de embalagens danificadas. Contudo., o Aço é o tipo que possui o lnaior nÚlnero

de elnbalagens que chegam nos supennercados já danificadas.

Freqüência x Embalagens danificadas durante o manuseio e transporte

5 --------4l~>---------------.~
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2

1

o -~~-~~~-~~~-~~~~-~~~-~~~~~
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Gráfico 10 - Embalagens danificadas durante o manuseio e transporte

FONTE: DADOS DA PESQUISA, 2008
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6.2.10 Entendimento Prévio Sobre Embalagens Danificadas Durante o

Armazenamento no Depósito

Tabela 12 - Embalagens danificadas durante o armazenamento no depósito

Supermercados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Moda Pontuação

Aço 5 1 3 3 3 4 1 2 4 1 2 1 1 3 2 1 3 2 4 1 1 47

Pouch 1 3 4 1 1 2 4 5 1 3 1 3 3 1 1 3 1 3 2 3 1 46

Tctra Pak 4 2 2 2 2 3 3 1 2 2 4 2 3 3 1 4 2 1 3 2 2 48

Vidro 2 4 1 4 4 1 2 3 3 4 3 4 2 2 3 2 4 4 1 4 4 57

Total 198
F()N-rF: DAI)OS DA PESQUISA.

Observa-se que a embalagem de Vidro pennanece COlTIOsendo a elnbalageITI lTIenOS

danificada no annazenamento no depósito do supennercado com 57 pontos. O Tetra Pak

ocupa a segunda posição com 48 pontos, o Pouch com 46 pontos e o Aço COITI47 pontos.

Nota-se que aço e Pouch, de maneira geral, possuem um nível muito alto de perda enquanto o

vidro possui pouco número de elnbalagens danificadas.

------

3 -":~" '7-'"

• AÇO

,': POUCH

TETRA PAK

VIDRO

Freqüência x Embalagens danificadas durante o armazenamento no depósito
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1
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2

o
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Gráfico 11 - Embalagens danificadas durante o armazenamento no depósito

FONTE: DADOS DA PESQUISA, 2008
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Maior pontuação x Atributos
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Gráfico 12 - Pontuação geral das embalagens

FONTE: DADOS DA PESQUISA.

Neste gráfico é possível observar o tipo de embalagem que obteve a maior pontuação

dentre os atributos. As pontuações obtidas foram: Aço, Pouch, Vidro e Tetra Pak com 750,

673, 635 e 622 pontos respectivamente.
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Gráfico 13 - Relação dos gráficos 10 e 11

FONTE: DADOS DA PESQUISA.

Pode-se perceber neste gráfico 13 uma tendência do mesmo comportamento em

relação do número de embalagens danificadas durante o manuseio e transporte, e o número de

embalagens danificadas durante o armazenamento no depósito.
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Melhor embalagem x Rede de supermercados
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Gráfico 14 - Melhor embalagem x Rede de supermercados

FONTE: DADOS DA PESQUISA.

Observa-se a partir do gráfico 14, a preferência de cada rede de supermercados pelo

tipo de embalagem. Pode-se observar por exemplo, que a Rede Royal foi a quem mais

pontuou a embalagem Aço; A rede Poupe teve como escolha o Tetra Pak como melhor

embalagem.

6.3 AnáliseDiscriminante e Proposta de Ferramenta de Avaliação

Para realização da analise discriminante deve-se definir algumas premissas

importantes como a relação entre o número de variáveis para o tamanho da amostra, qual o

método de avaliação das variáveis (enter ou step-wise), a multicolinearidade das variáveis e o

próprio modelo conceitual do estudo.

Os passos para a construção do modelo discriminante se organizam da seguinte

forma:

1. Análise da Correlação entre as Variáveis Independentes;

2. Teste de Igualdade das Variâncias nos Grupos (BOX M);

3. Teste da Relevância da Variância de cada Variável (Wilk's Lambda);

4. Análise das Funções Discriminantes Geradas pelo Modelo;

5. Análise dos Pesos e Cargas Discriminantes (Ranking das Variáveis);

6. Análise da Matriz de Classificação Discriminante;

7. Considerações Quanto ao Tamanho da Amostra;

Primeiramente deve-se fazer uma consideração a cerca do método de avaliação

das variáveis. Para o estudo optou-se em utilizar o método step-wise que considera apenas as



variáveis contributivas ao modelo, contudo serão mencionadas todas a variáveis estudadas

pelo pesquisador, por considerar todos os atributos levantados na literatura o que poderia ser

realizado usando o lnétodo enter.

6.3.1 Análise da Correlação entre as Variáveis Independentes:

Tabela 13 - Análise da Correlação entre as variáveis independentes

Correlations

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
A1 Pearson Correlation 1,000 ,481" ,227* -,406*' -,217 -,201 -,116 -,081 ,030 -,027

Sigo (2-tailed) , ,000 ,043 ,000 ,053 ,074 ,306 ,472 .791 ,810
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

A2 Pearson Correlation ,481" 1,000 ,239* - 414*· ,105 ,032 ,384'" -,004 ,035 ,109,

Slg. (2-tailed) ,000 , ,033 ,000 ,354 .781 ,000 ,972 .757 ,335
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

A3 Pearson Correlation ,22r ,239* 1,000 -,057 ,184 -,054 ,205 -,029 -,029 ,008
Sigo (2-tailed) ,043 ,033 , ,612 ,103 ,634 ,069 ,797 ,801 ,945
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

A4 Pearson Correlation -,406** -,414*' -,057 1,000 ,314** ,448** -,31r* ,386*· -,112 -,028
Slg. (2-talled) ,000 ,000 ,612 , ,005 ,000 ,004 ,000 ,322 .805
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

A5 Pearson Correlation -,217 ,105 ,184 ,314" 1,000 ,431" ,299** ,415" -,028 -,012
Sigo (2-talled) ,053 ,354 ,103 ,005 • ,000 ,007 ,000 ,808 ,914
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

A6 Pearson Correlation -,201 ,032 -,054 ,448*' ,431" 1,000 -,019 ,465** ,080 ,085
Sigo (2-tailed) ,074 ,781 ,634 ,000 ,000 , ,870 ,000 ,482 ,451
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

A7 Pearson Correlation -,116 ,384** ,205 -,317* ,299*' -,019 1,000 ,100 -,219 -,087
Sigo (2-tailed) ,306 ,000 ,069 ,004 ,007 ,870 , ,375 ,051 .444
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

A8 Pearson Correlatlon -,081 -,004 -,029 ,386*' ,415*' ,465*' ,100 1,000 -,131 -,107
Sigo (2-tailed) ,472 ,972 ,797 ,000 ,000 ,000 ,375 , ,247 ,343
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

A9 Pearson Correlation ,030 ,035 -,029 -,112 -,028 ,080 -,219 -,131 1,000 ,855*
Sigo (2-tailed) .791 ,757 ,801 ,322 ,808 ,482 ,051 ,247 , ,000
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

A10 Pearson Correlation -,027 ,109 ,008 -,028 -,012 ,085 -,087 -,107 ,855*" 1,000
Slg. (2-tailed) ,810 ,335 ,945 ,805 ,914 ,451 ,444 ,343 ,000
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

**. Correlation is significant at the 0.01 levei (2-tailed).

*. Correlatlon is significant at the 0.05 levei (2-tailed).

fONTE: DADOS DA PESQUISA.

Observando-se as correlações entre as variáveis, também contribui para Ulna análise

prelitninar para o uso da técnica.

O modelo avalia as principais questões:

l-O poder de discritninação~

2- A correlação entre as variáveis;

3- O talnanho da amostra.

Se as correlações são baixas, o método step-lvise pode ter uma contribuição lnais

efetiva e se existem variáveis com alta correlação entre si, toma-se mais provável haver a
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elil11inação de algulna variável no modelo. A grandeza da correlação tem haver com o

talnanho da amostra. A análise discriminante é muito sensível ao tamanho da alnostra., assitn

deve-se notar que os resultados se tomam instáveis quando o tamanho da amostra ditninui eln

relação ao nÚlnero de variáveis independentes.

O lnodelo verifica o poder de discriminação das variáveis e se., além disso., há forte

correlação entre elas. Se for feito o teste de significância das correlações., não telnos

condições a priori para indicar quais são casos que pertencem a cada grupo. O processo

intuitivo auxilia preliminannente na observação se as médias parecem ser diferentes., e se el11

algulnas variáveis há correlações expressivas entre elas.

Neste caso verifica-se que há moderada correlação positiva entre as variáveis proteção

(aI)., barreiras a agentes (a2)., conservação (a3), inviolabilidade (a5)., resistência ao l11anuseio

(a6)., aproveitamento de espaço (a7), taxa de reposição (a8). A variável resistência l11ecânica

(a4) apresenta uma discreta correlação negativa com as variáveis proteção (a 1), barreiras a

agentes (a2) e aproveitamento de espaço (a7), o que para a análise discritninante é

interessante., de forma que provavelmente a variável a4 não será descartada pelo modelo.

Uma consideração importante ocorre na relação entre as variáveis embalagens danificadas

durante o Inanuseio e transpolie (a9) e embalagens danificadas durante o annazenalnento no

depósito (aIO). Estas variáveis apresentaram uma correlação muito elevada., o que sugere Ulna

Inulticolinearidade que indica uma semelhança elevada na sua composição que as respostas

tendeln a ser as lnesmas e isso não é relevante para a discriminação, tornando-as candidatas a

elilninação do lnodelo.

6.3.2 Teste de Igualdade das Variâncias nos Grupos (BOX M):

O Teste BOX M verifica a igualdade da variância nos grupos., o seu objetivo é rejeitar

a hipótese nula (HO) que considera as variâncias iguais nos grupos, e isto para a análise

discritninante não é interessante.



Tabela 14 - Teste BOX M

Test Results

df2 14297,290
Sigo ,034

72,537
1,418

45

Box's M
F Approx.

df1

Tests nu" hypothesis of equal population covariance matrices.

FONTE: DADOS DA PESQUISA.

Observando o resultado do teste Box M. Pode-se testar a hipótese de igualdade de

variância nos grupos. Neste teste a expectativa é a de "Rejeitar HO". No HO diz que as

variâncias são iguais nos grupos e na H1 (hipótese alternativa), as variáveis são diferentes nos

grupos.

Pritneiro se define o nível de significância e depois se faz o teste. Isto feito deve-se

observar a área do teste F. Num nível de significância de 5% há uma forte rejeição, pois a

signiticância é 0,00. Ou seja, houve rejeição de HO. Nessas condições é interessante o uso da

técnica, pois não haverá comprometimento dos resultados.

Pode-se observar que o nível de significância observado foi de 0,034, ou seja,

lnoderadaInente Inenor que o nível crítico de 0,05, assim pode-se considerar a utilização da

análise discritninante.

6.3.3 Teste da Relevância da Variância de cada Variável (Wilk's Lambda):

O Teste de relevância mostra quais as variáveis que ao se combinareln entre si

produzelTI o melhor resultado coletivo expresso no indicador conhecido como Wilk's latnbda.,

assitn o lnodelo considerou cinco das dez variáveis estudadas:

A I - Proteção à utnidade

A2 - Efeito barreira contra agentes externos, como exemplo roedores

A4 - Resistência mecânica à impactos ou queda

A7 - Aproveitamento de espaço e organização nas gôndolas

A8 - Taxa de reposição nas gôndolas
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Tabela 15 -Teste da Relevância da Variância de cada Variável (Wilk's Lambda)

Variables in the Analysis

Wilks'
Step Tolerance F to Remove Lambda
1 A4 1,000 66,056
2 A4 1,000 49,718 ,389

A2 1,000 28,230 ,277
3 A4 ,986 47,451 ,208

A2 ,974 24,596 ,142
A7 ,962 20,386 ,13O

4 A4 ,985 32,218 ,132
A2 ,971 23,709 ,112
A7 ,926 19,744 ,103
A8 ,962 6,275 ,071

5 A4 ,913 27,607 ,101
A2 ,876 15,938 ,078
A7 ,910 10,958 ,069
A8 ,958 5,779 ,058
A1 ,844 4,877 ,057

FONTE: DADOS DA PESQUISA.

As variáveis a serem incluídas no modelo são por ordem de significância: proteção

(a l)~ taxa de reposição (a8), aproveitamento de espaço (a7), barreiras a agentes (a2) e

resistência lnecânica (a4), pois nesta ordem elas apresentam o menor valor no teste de Wilk' s

lalnbda e o lnaior F de snedcor, como pode ser observado na tabela 15.

Tabela 16 -Wilk's Lamda

Wilks' Lambda

Number of Exact F Approximate F
Step Variables Lambda df1 df2 df3 Statistic df1 df2 Sigo Statistic df1 df2 S~.
1 1 .277 1 3 76 66,056 3 76,000 3.951 E-21
2 2 .130 2 3 76 44,287 6 150,000 7,593E-31
J 3 .071 3 3 76 39.255 9 180.247 5.251 E-38
4 4 .057 4 3 76 31,583 12 193,431 2.874E-39
5 5 .047 5 3 76 26,885 15 199.162 6.797E-40

FONTE: DADOS DA PESQUISA.

Observando os resultados obtidos após step-wise, percebe-se que no passo 5 o Wilk's

lalnbda coletivo foi de 0,047. Demonstrando que houve uma sinergia COln as variáveis~

obtendo-se um vetor com médias diferentes nos quatro grupos.
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6.3.4 Análise das Funções Discriminantes Geradas pelo Modelo:

o lnodelo discrilninante produziu os coeficientes que deram origeln as funções para

cada grupo das variáveis independentes, como mostra a tabela a seguir

Tabela 17 - Análise das Funções Discriminantes Geradas pelo Modelo

Classification Function Coefficients

GRUPO
1,00 2,00 3,00 4,00

A1 4,516 5,794 3,931 4,870
A2 6,300 3,051 2,326 5,375
A4 10,583 13,170 11,830 6,688
A7 6,936 4,060 6,746 5,886
A8 3,948 3,872 2,955 2,009
(Constant) -66,885 -58,975 -50,577 -42,982

Fisher's linear discriminant functions

FONTE: DADOS DA PESQUISA.

Dos resultados dos coeficientes do modelo gerado, pode-se obter a função

discriminante para cada variável dependente.

Y 1 (Aço) == 4~516 x aI + 6~3 x a2 + 10,583 x a4 + 6,936 x a7 + 3,948 x a8 - 66~885

Y2 (Pouch) == 5~794 x ai + 3,051 x a2 + 13,170 x a4 + 4,060 x a7 + 3,872 x a8 - 58,975

Y3 (Tetra Pak) == 3~93I x aI + 2,326 x a2+ 11,830 x a4+ 6,746 x a7 + 2,955 x a8- 50~577

Y4 (Vidro) == 4,870 x ai + 5~375 x a2 + 6,688 x a4 + 5,886 x a7 + 2,009 x a8- 42~982

o ITIodelo discriminante produziu um agrupamento claro entre os tipos de elnbalagens

COll101110strao gráfico a seguir.
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Ilustração 3 - Grupos formados pela função discriminante
,

FONTE: ANALISE DOS DADOS.

6.3.5 Análise dos Pesos e Cargas Discriminantes (Ranking das Variáveis):

Os pesos discriminantes indicam a variável que melhor explica a formação dos

grupos, dentro de cada função discriminante que no estudo foi utilizada a função 1.

Tabela 18 - Ranking das Variáveis

Structure Matrix

Function
1 2 3

A4 ,808* ,317 ,168
A10a 175* ,040 ,125,
A7 -,324 744* -298, ,
A8 ,223 ,438* ,352
AfIl ,232 393* -034, ,
AJa ,064 284* ,079,
AfJJ ,033 241* ,005,
A2 - 502 ,384 651*, ,
A1 -,253 -,351 ,621*
AÇJJ ,035 -100 122*, ,
Pooled within-groups correlations between discriminating
variables and standardized canonical discriminant functions
Variables ordered by absolute size of correlation within function.

*. Largest absolute correlation between each variable and
any discriminant function

a. This variable not used in the analysis.

,
FONTE: ANALISE DOS DADOS.
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A lnatriz de esttutura mostra as variáveis ordenadas em tennos de pe o e cargas

discritninantes., neste caso a variáveis que melhor discrimina os grupos é aquela COlncarga de

Esta parece ser a lnelhor estatística para estabelecer o ranking das variáveis. Ela é a

cOITelação entre função discriminante e a variável independente., que representa a correlação

entre os escores discriminantes e cada variável independente.

6.3.6 Análise da Matriz de Classificação Discriminante:

A lnatriz de classificação mostra a eficiência em agrupar os pesquisados nos

rcspecti vos grupos de forma correta.

Tabela 19 - Matriz de Classificação Discriminante

Classification ResultS>'C

Predicted Group Membership
GRUPO 1,00 2,00 3,00 4,00 Total

Original Count 1,00 18 1 1 O 20
2,00 ° 18 2 O 20
3,00 1 ° 19 O 20
4,00 O ° O 20 20

% 1,00 90,0 5,0 5,0 ,0 100,0
2,00 ,0 90,0 10,0 ,0 100,0
3,00 5,0 ,0 95,0 ,O 100,0
4,00 ,0 ,0 ,0 100,0 100,0

Cross-validated a Count 1,00 18 1 1 ° 20
2,00 ° 18 2 ° 20
3,00 1 1 18 ° 20
4,00 ° ° ° 20 20

% 1,00 90,0 5,0 5,0 ,O 100,0
2,00 ,0 90,0 10,0 ,O 100,0
3,00 5,0 5,0 90,0 ,0 100,0
4,00 ,O ,0 ,0 100,0 100,0

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is
classified by the functions derived from ali cases other than that case.

b. 93,8% of original grouped cases correctly classified.

c. 92,5% of cross-validated grouped cases correctly classified.

,
FONTE: ANALISE DOS DADOS.

Pela observação acima, a eficiência da classificação do modelo foi de 93.,8% de todos

os indivíduos pesquisados. Assim apenas 2 indivíduos do grupo 1 foraln agrupados

cquivocadalnente nos grupos 2 e 3., 2 do grupo 2 no grupo 3., 1 do grupo 3 no grupo 1 e no

grupo 4 todos foraln agrupados corretamente.
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6.3.7 Considerações Quanto ao Tamanho da Amostra:

Pelo critério do teste qui quadrado é possível avaliar a significância do tamanho da

amostra. O teste qui quadrado Q de Press determina a relevância da distribuição dos

elementos da amostra em comparação com uma distribuição ao acaso. A fórmula do teste qui

quadrado Q de Press é apresentada na figura abaixo.

Pelo resultado do teste Q de Press = [20-(19.4)]2/60 = 45 (observar a ilustração 4),

observa-se que ao nível de significância de 0,05 o valor observado de 45 é superior ao valor

crítico apresentado na tabela qui quadrado é de 30,14, portanto conclui-se que a as previsões

são significantemente melhores do que chances ao acaso. Neste caso o modelo supera a

exigência deste critério, portanto pode-se afirmar que entende-se que ele é válido.

Press's Q = [N-(nk)f
N(k-l)

onde
N = tamanho amostra
n = número classificações

corretas
k = número de grupos
1g.1.

Ilustração 4 - Fórmula Press' s Q

FONTE: ANÁLISE DOS DADOS.

6.3.8 Proposição da Ferramenta de Avaliação das Embalagens:

Tabela 20 - Ferramenta de Avaliação proposta

Embalagem Aço Pouch Tetra Pak Vidro
Atributos Escolhas

Proteção à umidade 4,516 5,794 3,931 4,87
Efeito barreira contra agentes externos, como exemplo roedores 1 6,3 3,051 2,326 5,375
Resistência mecânica à impactos ou queda 1 10,583 13,17 11,83 6,688
Aproveitamento de espaço e organização nas gôndolas 1 6,936 4,06 6,746 5,886
Taxa de reposição nas gôndolas 1 3,948 3,872 2,955 2,009

-66,885 -58,975 -50,577 -42,982

Pontuação

Legenda:
Atributos a serem avaliados 1 2 3 4 5
Função discriminante do modelo Escala
Pontuação das embalagens rUIm regular bom muito bom excelente

Escolhas dos varejistas, de acordo com a
escala de 1 à 5 ,

FONTE: ANALISE DOS DADOS.
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Esta é a ferramenta criada para avaliação de embalagens. Os atributos que foram

validados para este modelo foram:

AI - Proteção à umidade

A2 - Efeito barreira contra agentes externos, como exemplo roedores

A4 - Resistência mecânica à impactos ou queda

A7 - Aproveitamento de espaço e organização nas gôndolas

A8 - Taxa de reposição nas gôndolas

As escolhas estão marcadas com 1, a fim de se tomar possível a visualização das funções

do modelo, porém estas escolhas devem obedecer a escala acima.

A aplicação deste toma-se possível a partir do momento que as empresas solicitam aos

varejistas que respondam com suas escolhas e tem-se com isto, a pontuação das embalagens.

Aquela que obtiver a maior pontuação será naquela situação a melhor embalagem. Exemplo:

Tabela 21 -Exemplo de cenário

Embalagem Aço Pouch Tetra Pak Vidro
Atributos Escolhas

Proteção à umidade 13,548 17,382 11,793 14,61
Efeito barreira contra agentes externos, como exemplo roedores 5 31,5 15,255 11,63 26,875
Resistência mecânica à impactos ou queda 3 31,749 39,51 35,49 20,064
Aproveitamento de espaço e organização nas gôndolas 4 27,744 16,24 26,984 23,544
Taxa de reposição nas gôndolas 5 19,74 19,36 14,775 10,045

-66,885 -58,975 -50,577 -42,982

FONTE: ANALISE DOS DADOS.

Se como no caso acima, o varejista escolher uma embalagem com proteção à umidade

boa; efeito barreira contra agentes externos excelente; resistência mecânica boa,

aproveitamento de espaço muito boa e taxa de reposição nas gôndolas excelente, a melhor

embalagem para este cenário será o Aço com 57 pontos, seguida de Vidro, Tetra Pak e Pouch

com 52, 50 e 48 pontos respectivamente. Com isto, é possível criar cenários de acordo com as

necessidades dos varejistas.
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-7 CONCLUSOES

7.1 Considerações Finais

o trabalho proposto verificou as percepções dos varejistas na escolha de quatro tipos

de elnbalagens. Os objetivos estabelecidos para proporcionar um melhor entenditnento sobre

o assunto em questão podem ser explicados a partir da parte conceitual teórica e através da

pesquisa realizada junto aos entrevistados.

O desenvolvitnento da fundamentação teórica possibilitou a formulação das seguintes

conclusões:

A) As elnbalagens são ferramentas de vital importância na área de lnarketing. Através

delas., ocorre as primeiras interações entre o fabricante e o consumidor no ponto-de-venda.

Elas desempenhaln um papel de vendedoras silenciosas, passando ao consumidor eln si.,

lnaiores infonnações sobre o produto, além da sua principal função que é servir de invólucro

para o produto.

B) Proporcionam também lnaior praticidade e funcionalidade em todas as fases da

cadeia logística. Elas já apresentam sua praticidade desde etapas como produção, transporte e

all11azenalnento, chegando finalmente à etapa de comercialização onde é lnanuseada pelo

consulnidor final.

C) Para garantir que as embalagens desempenhem corretamente suas funções, as quais

foraln propostas na decisão de produto, se faz necessária uma análise que envolva os

usuários. Através deste trabalho de pesquisa percebeu-se a devida importância da avaliação

das elnbalagens. Avaliações estas que se tomam poderosas ferralnentas de monitorall1ento

que garantirão a sustentabilidade do negócio.

A pesquisa de campo focou principalmente na análise e no estudo das principais

características e nas significativas diferenças entre os tipos de embalagens mais comUlnente

encontradas no lnercado atual de atomatados. Foram obtidas as seguintes conclusões:

O) A partir do Teste Box M pode-se perceber que há diferenças entre os tipos de

elnbalagens, ou seja, as variáveis (proteção, barreiras a agente, conservação, inviolabilidade.,

etc) são diferentes para cada grupo de embalagens.
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E) Através do método de análise discriminante foi possível propor um lnodelo

consistente que auxilia na decisão do tipo de embalagem a ser utilizado. O método penl1ite

talnbém avaliar os atributos das embalagens na percepção dos varejistas.

F) Conl este trabalho foi possível contribuir para a área de AdIninistração., para o

calnpo de luarketing e para a sociedade. Isto porque para a área de Administração este.,

Este trabalho contribui para a área de Administração, principahnente no calnpo de

lTIarketing, pois constitui-se de uma ferramenta que torna o processo eficaz no gerencialnento.

Para as organizações, foi possível contribuir para um processo de gestão da

elnbalageln., pois COIUa ferramenta é possível monitorar o seu produto nos pontos de vendas.

Finalmente., através deste trabalho de pesquisa, concluiu-se que não há UlTItipo de

elnbalageln que se enquadre perfeitamente em todos os cenários e situações. Para a defInição

da melhor elubalagem a ser utilizada, se faz necessária uma análise profunda de todos os

atributos envolvidos no processo, levando-se em consideração todas as vantagens

proporcionadas por um detenninado material, bem como as desvantagens inerentes ao

lTIeSlno. Portanto., na detenninação do melhor tipo de embalagem deve-se ter selupre em

lTIente que a escolha está associada à sua necessidade e aplicação. Através do lTIodelo

proposto neste trabalho., torna-se possível o cruzamento de todas as variáveis envolvidas no

processo de escolha., simplificando assim a definição do melhor tipo de elubalagenl a ser

elTIpregado segundo a necessidade apresentada.
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8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

A alnostra apesar de ser considerada para o município de Volta Redonda, ela se limita

exclusivalnente para esta localização, não podendo supor nenhum tipo de generalização eln

outras localidades., ela compreende somente a região pesquisada.

Com relação à literatura, cOlnpreende-se que nem todos os autores., principahnente os

especializados no telna foram levantados, o que não invalida o trabalho, lnas que poderia

trazer uma contribuição lnais rica para o problema pesquisado.

Já o lnétodo, principalmente no que tange ao questionário e a técnica de análise dos

dados., tem ciência de que tanto o instrumento de coleta de dados pode ser melhorado através

de rodadas de validação COlnoa técnica que poderia ser utilizada considerando 111uitolnais a

relevância das variáveis levantadas no estudo do que simplesmente retirá-las considerando

SOlnente os resultados dos testes, como é o caso das variáveis A9 -Embalagens danificadas

durante o lnanuseio e transporte e AIO -Embalagens danificadas durante o annazenalnento no

depósito.
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9 SUGESTÕES PARA NOVOS ESTUDOS

o trabalho também apresenta sugestões relevantes para estudos futuros na área de

clnbalagens COlno:

A) Novos estudos envolvendo a variável custo na construção do modelo.

B) Concordando com a política de desenvolvimento sustentáveI~ que tem C0t110

filosofia a exploração dos recursos naturais preocupando-se com a preservação do 'lneio

alnbiente para as gerações futuras~ é de extrema importância considerar a variável lneio

ambiente na especificação do material.

C) Ampliação do grupo amostraI, de forma a englobar não SOlnente os varejistas., lnas

talnbéln os consulnidores~ contribuindo para maior aceitação, aproximando-se lnais da

real idade exposta pelos varejistas e exigida pelos consumidores.

O) Anlpliar a análise utilizando-se de outras técnicas, como por exemplo a análisc

conjunta COlnvarejistas e clientes~ comparando os resultados.

E) Processar novalnente a análise considerando a inclusão de uma das variáveis

excluídas pelo modelo~ mas que têm relevância. Estas poderiam ser acrescidas Ull1ade cada

vez., verificando-se os resultados obtidos.
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