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RESUMO 

 

 

Este projeto destaca a importância das Relações Públicas para a comunicação 
organizacional integrada, abordando a importância dos relacionamentos com os 
públicos de interesse no segmento supermercadista com foco na comunicação 
organizacional e seus compostos em um projeto-piloto para o Supermercado Krill de 
Praia Grande. O projeto estrutura-se em pesquisa, diagnóstico e plano de 
comunicação pautados nas referências teóricas de comunicação e de Relações 
Públicas.  

 

Palavras-chave: Relações Públicas. Supermercado. Varejo. Comunicação 
Organizacional Integrada.  
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ABSTRACT 

 

 

This project emphasizes the importance of Public Relations for an integrated 
organizational communication, showing the relevance of the relationship with the 
public interested in the supermarket segment with focus on organizational 
communication and its compounds in a pilot project for the Krill Supermarket in Praia 
Grande. The project is organized into research, diagnosis and communication plan 
based on the theoretical references of communication and Public Relations. 
 
Keywords: Public Relations. Supermarket. Retail. Integrated Organizational 
Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em cumprimento ao Capítulo VII, Art. 103 do Regulamento do Trabalho de 

Conclusão do Curso II 2014 do Centro de Ciências da Educação e Comunicação da 

Universidade Católica de Santos como requisito para a obtenção do título de 

Bacharel em Comunicação Social – Habilitação Relações, as autoras apresentam o 

Projeto Experimental de Relações Públicas II. Conforme o Art.104, alínea II, do 

referido Regulamento, este trabalho insere-se na categoria Empresarial. Sob o título 

Projeto Experimental de Relações Públicas para o segmento supermercadista: 

Projeto-piloto para o Supermercado Krill de Praia Grande, o presente projeto foi 

desenvolvido para a organização-cliente Supermercado Krill de Praia Grande/SP.   

Para sua elaboração, as autoras idealizaram uma agência fictícia, denominada 

PR2M, que significa a junção de seus sobrenomes, Passos, Ribeiro e Maeoka e 

Marques, apresentado como 2x M. A Agência PR2M - Assessoria Especializada é 

voltada para o atendimento em comunicação integrada no campo das Relações 

Públicas, visto que as funções estratégicas das Relações Públicas são um amplo 

elemento no conceito da comunicação organizacional. Segundo Margarida Kunsch 

(2003, p. 150). 

A disciplina que estuda como se processa o fenômeno 
comunicacional dentro das organizações no âmbito da sociedade 
global. Ela analisa o sistema, o funcionamento e o processo de 
comunicação entre as organizações e seus diversos públicos. 
 

O objetivo é desenvolver a comunicação integrada no projeto-piloto para o 

Supermercado Krill de Praia Grande, procurando melhorar seu relacionamento por 

intermédio do planejamento estratégico da comunicação organizacional, procurando 

entender o relacionamento da organização-cliente com seus públicos para isso. 

A Rede Krill é uma organização pertencente ao ramo varejista de comércio de 

alimentos e possui 19 lojas espalhadas pela Baixada Santista, Litoral Sul e Litoral 

Norte do Estado de São Paulo. A rede de supermercados que foi criada em 2000, 

conta com 2.085 funcionários. O projeto-piloto foi elaborado para o Supermercado 

Krill de Praia Grande, a organização-cliente, pertencente à Rede. O Supermercado 



11 
 

Krill de Praia Grande foi o escolhido para o projeto piloto por ser o primeiro 

supermercado da Rede, aberto a público em 4 de abril de 1986.  

O trabalho é composto por três partes: a primeira é o referencial teórico onde 

se abordou os temas de Comunicação, Comunicação Social, Comunicação 

Organizacional, Relações Públicas, Públicos em Relações Públicas, Públicos no 

Supermercado Krill de Praia Grande, Mercado Varejista, Tipos de empresas 

varejistas, Marketing de Varejo e o Município de Praia Grande. As referências 

bibliográficas utilizadas servem de apoio às convicções das autoras. 

Na segunda parte, é apresentada a organização-cliente com histórico 

institucional, briefing, missão, visão e valores do Supermercado Krill de Praia 

Grande, além da análise de cenários, relatório analítico sobre a entrevista com a 

direção da Rede Krill de Supermercados e o gerente comercial e relatórios de 

pesquisas realizadas com os clientes, a comunidade do entorno e os empregados 

do Supermercado Krill de Praia Grande. 

A terceira e última parte apresenta o diagnóstico, a estratégia geral, o objetivo 

geral e específico, a justificativa, as propostas de Relações Públicas, o cronograma 

de atividades, estimativa orçamentária, seguidos das considerações finais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 A Comunicação 

A palavra comunicação é originária do termo “comunicare” do Latim, que significa partilhar 

ou tornar algo comum. O que torna a comunicação tão essencial para a vida em sociedade 

é a capacidade de partilhar informações entre seres humanos, sendo uma ferramenta de 

integração e desenvolvimento em assuntos variados. A comunicação, então, é algo de gerações, 

em que grupos utilizavam e utilizam seu conhecimento para ultrapassar barreiras e concluir o ciclo 

de entendimento sobre o próximo. Por isso, a comunicação passou por diversas formas e meios, 

como o início em pinturas rupestres e desenhos em cavernas deixados para a posterioridade e hoje 

se utiliza de tecnologia e atinge milhões de pessoas em tempo real.  

2.2  Comunicação Social  

Segundo o “Decreto Inter Mirifica” (1963 apud KUNSCH, 1997) o termo 

comunicação social foi criado pela Igreja Católica Apostólica Romana, para designar 

os meios tecnológicos empregados para informar, tornar pública a comunicação. 

Entre as admiráveis invenções da técnica, que de modo particular 
nos tempos atuais, com o auxílio de Deus, o engenho humano 
extraiu das coisas criadas, a mãe-igreja, com especial solicitude, 
aceita e faz progredir aquelas que de preferência se referem ao 
espírito humano, que rasgaram caminhos novos na comunicação 
fácil de toda sorte de informações, pensamentos e determinações da 
vontade. Dentre estas invenções, porém, destacavam-se aqueles 
meios que por sua natureza são capazes de atingir e movimentar 
não só os indivíduos, mas as próprias multidões e a sociedade 
humana inteira, como a imprensa, o cinema, o rádio, a televisão e 
outros deste gênero, que por isto mesmo podem ser chamados com 
razão de instrumentos de comunicação social. (DECRETO INTER 
MIRIFICA,1963 apud KUNSCH, 1997) 
 
 

Com base nesse decreto, é possível entender que a comunicação social é um 

processo amplo que vem desde os tempos dos estudos sobre o rádio, onde a 

comunicação era dificilmente compreendida e onde também nem todos a tinham, até 

hoje, século XXI onde a facilidade de propagação de uma informação assusta, visto 

que uma notícia se propaga com velocidade. Além disso, a comunicação social é o 

meio que trabalha com a área sociológica de uma das muitas áreas da 

comunicação, mostrando os seus obstáculos por conter dois extremos, o eu e o 

outro, remetendo uma série de atritos, como falta de entendimento, informações 
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cortadas, entre outros, pois implica no entendimento a partir da decifração dos 

códigos empregados, o feedback e a preocupação com a linguagem verbal e não 

verbal. 

2.3 Comunicação Organizacional  

No item anterior, a comunicação foi apresentada como uma ampla área de 

estudos. A comunicação organizacional é uma delas. A comunicação em si é 

considerada um meio de interações infinitas e permanentes, já a comunicação 

organizacional é entendida como “[...] o trabalho de comunicação realizado nas 

organizações em geral” (KUNSCH, 1997, p. 68). Partindo da premissa de que as 

instituições estão presentes em todos os momentos do ciclo de vida das pessoas, 

como por exemplo: organizações hospitalares, escolares e empresariais, pode-se 

dizer que uma organização tem uma demanda social grande e, consequentemente 

mercadológica. De tal forma “[...] a comunicação é fator decisivo na aplicação de 

novas estratégias, reestruturações internas e principalmente no que tange o aspecto 

equilíbrio entre interesses da organização versus interesses dos colaboradores”. 

(COSTA, 2008). 

Segundo Simone do Nascimento Costa (2008), quando o ambiente interno flui 

e gera resultados, o ambiente externo percebe e é afetado de uma forma positiva, 

por conseguinte, ainda segundo a autora, a dinâmica da comunicação é considerada 

como uma das premissas importantes para que as organizações sejam 

transparentes, a fim de priorizar o clima interno e o relacionamento interpessoal. Um 

montante de preceitos, políticas administrativas, valores e crenças é um conjunto 

único de como as pessoas agem e interagem dentro de uma organização 

colaborando para o estabelecimento de uma cultura e clima organizacional. 

Organizações são postas em mesmos contextos socioeconômicos, porém em 

características singulares podendo haver mudanças de comportamento encontrando 

a possibilidade de mediação de interesses entre direção e funcionários. Para 

Goldhaber (1984 apud KUNSCH, 1997, p. 68) 

A comunicação organizacional é considerada como um processo 
dinâmico por meio do qual as organizações se relacionam com o 
meio ambiente e por meio do qual as subpartes da organização se 
conectam entre si. Por conseguinte, a comunicação organizacional 
pode ser vista com o fluxo de mensagens dentro de uma rede de 
relações interdependentes.  
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Para Kreeps (1990 apud KUNSCH, 1997, p.68), a comunicação 

organizacional é “[...] o processo pelo qual membros conseguem informações 

pertinentes sobre sua organização e mudanças que nela ocorrem”. Kunsch (1997) 

afirma que as concepções passadas destacam interdependências com canais 

internos e externos, diferente do que é visto no Brasil, onde a relação do todo é mais 

importante, isto é, o conjunto de envolvimento das áreas na comunicação integrada 

é o que se defende. Para Costa (2008), a comunicação em si tem o papel de 

equilibrar, modificando estruturas a outro patamar. Segundo Kunsch (2003), a 

comunicação organizacional se divide em quatro tipos que formam o Composto da 

Comunicação Organizacional Integrada.  

Os quatro tipos são comunicação administrativa, comunicação interna, 

comunicação mercadológica e comunicação institucional. De com Kunsch (2003) 

cada composto apresenta características e atribuições: 

Comunicação administrativa: Tem o objetivo de atingir toda a organização fazendo 

as vinculações necessárias para maior interação entre setores, grupos, da 

organização. 

Comunicação interna: Viabiliza interações entre os empregados e a instituição afim 

de um melhor relacionamento. 

Comunicação mercadológica: Divulgação, por meio de publicidade, de toda a 

produção comunicativa em busca de objetivos mercadológicos.  

Comunicação institucional: Compreende toda a elaboração da imagem e identidade 

da organização. .  

2.4 As Relações Públicas 

Ainda que as Relações Públicas tenham um papel muito específico nas 

organizações como mediadoras da comunicação, para James Grunig (2011) são 

entendidas como algo além da função técnica de comunicação. São vistas como 

uma área em que procura construir laços com os públicos de interesse, a fim de que 

as mensagens sejam bem construídas e repassadas, considerando não apenas a 
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organização, mas também seus públicos. É um processo de ouvir seus públicos 

estratégicos com o propósito de que haja uma possível harmonização.  

Segundo o Conselho Regional de Relações Públicas (Conrerp) (2014), o 

profissional de Relações Públicas tem como objeto essencial de trabalho a gestão 

da comunicação organizacional. Pode-se afirmar que esse profissional orienta a 

organização em estratégias para evitar ruídos, ou simplificando, para que não 

ocorram desvios de informações, além de buscar manter a harmonia entre os 

públicos de relacionamento e reputação da organização.  

Cabe ao profissional de Relações Públicas desenvolver/realizar atribuições 

que estão definidas na regulamentação da atividade e fazem parte da sua formação 

acadêmica superior. 

[...] Planeja, implanta, coordena e avalia programas de comunicação, 
pesquisas de opinião; dentro de um plano global de comunicação, 
planeja, executa e avalia projetos de diferentes formas e tipos de 
comunicação, a saber: institucional, integrada, corporativa, com 
colaboradores, empresarial, sempre atento ao equilíbrio entre a 
cultura organizacional e as novas tecnologias. (CONRERP, 2014). 

 

2.5 Público em Relações Públicas 

Relações Públicas é uma atividade com o objetivo principal de mediar a 

comunicação da organização com seus diversos públicos. Faz-se necessário, então 

definir público em Relações Públicas, pois para estudiosos, é imprescindível que o 

profissional de Relações Públicas caracterize os públicos da organização, a fim de 

melhor planejar suas ações. 

Cândido Teobaldo de Souza Andrade (1965) afirma que públicos são pessoas 

ou grupos de pessoas em debate, com ideias a serem discutidas e resolvidas, 

através de veículos de comunicação ou por comunicação pessoal.  

Ainda em Andrade, 

Cabe às Relações Públicas a importante tarefa da formação de 
públicos junto às empresas ou instituições, levantando as 
controvérsias, fornecendo todas as informações e facilitando a 
discussão à procura de uma opinião ou decisão coletivas, tendo em 
vista o interesse social. (ANDRADE 1980, p. 28 apud FRANÇA, 
2004, p. 48) 
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Podendo ser apresentados em diversos níveis, os públicos em Relações 

Públicas são classificados segundo sua influência e relação à organização.  

Fabio França (2004, p. 27) esclarece a dependência e a relação entre a 

organização e seus públicos. 

A base da existência dos públicos é a relação, a necessidade de 
troca de experiências entre as pessoas, de bens e serviços entre os 
grupos ou entre uma organização e os públicos dos quais ela 
depende para sua constituição, seu desenvolvimento e sua 
sobrevivência.  
 

 

Ao propor uma classificação, França (2004), justifica que a tradicional 

definição em interno, externo e misto não corresponde à complexidade dos públicos. 

Com a constante atualização do mercado, a Agência PR2M percebeu que 

essa classificação tradicional seria insuficiente a definir os públicos do cliente. Assim 

optou pela teoria de Roberto Porto Simões. 

Simões (1987) entende os públicos divididos em quatro tipos: decisão, aquele 

que aprova o funcionamento de uma entidade, como o governo que tem o poder 

legal sobre a continuação de uma determinada organização, legalmente em registro 

e alvará. 

Já o segundo tipo de público, é o de consulta, que opinam sobre as decisões 

a serem tomadas. São os acionistas, os sindicatos patronais, para quando houver 

alguma ação que possa vir e atingir as políticas do setor econômico ao qual a 

organização pertence. 

Ainda de acordo com a classificação de Simões (1987), o terceiro tipo de 

público, é o de comportamento, cuja atuação pode ser favorável ou não para a 

organização, podendo ser citados os empregados, pois as atividades dependem 

deles, como também os clientes, que mantém a organização no mercado, tendo a 

escolha de consumir ou não os produtos oferecidos. 

Por último, é destacado o público de opinião, influencia a organização através 

de manifestações, formando assim os líderes de opinião (stakeholders), como a 
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imprensa, comunidade, autoridades, lideranças, concorrentes e clientes.  

2.6 Públicos no Supermercado Krill de Praia Grande  

A partir da teoria escolhida, defendida por Roberto Simões, os públicos de 

relacionamento identificados no Supermercado Krill de Praia Grande são: 

1- Empregados; 

2- Sócios (Genivaldo Ferreira Passos e Antônio Ferreira Passos); 

3- Comunidade; 

4- Órgãos Públicos (municipais, estaduais e federais: prefeitura de Praia Grande, 

Receita Federal, vigilância sanitária, entre outros); 

5- Rede Krill – Entidade (a associação); 

6- Sindicato dos Empregados no Comércio de Santos - SINCOMERCIARIOS;  

7- Fornecedores; 

8- Imprensa; 

9- Órgão Regulador (Associação Paulista de Supermercados - APAS); 

10- Concorrentes. 

 Como descrito, a Agência PR2M optou pela a classificação de Simões. Assim, 

os públicos foram classificados de acordo com os quatros tipos de públicos proposto 

pelo autor.  

 Público de Decisão: Órgãos públicos (municipais estaduais e federais: 

Prefeitura de Praia Grande, Receita Federal e órgão regulador (Associação Paulista 

de Supermercados - APAS). 

 Público de Consulta: Sindicato dos Empregados no Comércio de Santos; órgão 

regulador (Associação Paulista de Supermercados - APAS) e Agência de Vigilância 

Sanitária. 
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 Público de comportamento: Clientes; empregados; comunidade do entorno; 

fornecedores. 

 Público de opinião: Imprensa, comunidade, autoridades, lideranças, clientes e 

concorrentes.  

2.7 O Mercado Varejista 

 O varejo é uma atividade que engloba o processo de venda de produtos e 

serviços para atender as necessidades de um consumidor final. Giuliani (2003, p. 

22) define que “o varejista é um negociante que vende produtos e serviços, de uso 

pessoal ou familiar, aos consumidores sendo ele o último negociante de um canal de 

consumidores”. De acordo com Keller e Kotler  

O varejo inclui todas as atividades relativas à venda de 
produtos ou serviços diretamente ao consumidor final, para uso 
pessoal e não comercial. Um varejista ou uma loja de varejo é 
qualquer empreendimento comercial cujo faturamento 
provenha principalmente da venda de pequenos lotes no 
varejo. (KELLER; KOTLER, 2006, p.500) 

 Gimpel (1980), afirma que a história do varejo começou com o mascate, um 

tipo de varejo terceirizado, não sendo em local fixo-permanente como hoje, pois não 

havia população suficiente para o consumo, muito menos com condições 

econômicas para conservar um estabelecimento, ou seja, não havia compradores 

para isso. O comércio mascate era ambulante e marcado pela venda de gêneros 

alimentícios, tecidos, jóias e miudezas. Com o Capitalismo e com a procura de lucro 

surgem as primeiras casas comerciais e a propaganda em jornais. 

Em 1871 foi fundada no Brasil a empresa conhecida como Casa Masson e, 

logo em 1906, surgiram as lojas Pernambucanas, na época especialistas em 

tecidos. No Rio de Janeiro, em 1912, foi aberta a firma Francesa Établissements 

Mestre et Blatgé, que se transformou na cadeia de lojas de departamentos Mesbla. 

Em 1929 chegaram ao Brasil as Lojas Americanas, que trouxeram juntamente o 

conhecimento de comercialização de uma típica loja de variedades. Entre as 

inovações, houve grande utilização de mão-de-obra feminina e variedades de 

miudezas nacionais.  
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Com o advento da Segunda Guerra Mundial, o Brasil enfrentou dificuldades 

de importação de mercadorias, por conta de problemas de intercâmbio comercial 

entre os países. Isso forçou o desenvolvimento da indústria Brasileira. 

Keller e Kotler afirmam que 

 [...] os consumidores podem adquirir produtos e 
serviços em uma ampla variedade de organizações de varejo. 
Há varejistas de loja, varejistas sem loja e organizações de 
varejo. [...] Um formato de varejo surge, desfruta um período de 
crescimento acelerado, atinge a maturidade e então declina. 
(KELLER; KOTLER, 2006, p.501) 

2.8 Tipos de Empresas Varejistas 

Dentro das classificações do tipo de comércio varejista, encontra-se a rede 

que, segundo (MASON; MAYERS; EZELL, 1998 apud FURUTA, 2002) são várias 

lojas sob uma mesma direção com arquiteturas similares e compras centralizadas. 

Erika Cristina Furuta (2002) define os supermercados como lojas caracterizadas 

como um auto-serviço, além de contarem com check-out 1 . O objetivo desse 

comércio é vender, atrair clientes expandir e possuir uma fatia do mercado. 

Com o crescimento dos supermercados muito dos pequenos comerciantes de 

mercearias fecharam as portas de seus negócios. Uma ampliação dos 

supermercados são os chamados hipermercados, que vendem praticamente de 

tudo. Esses estabelecimentos são definidos pela grande ocupação de áreas e ficam 

afastados dos centros tradicionais de comércio, oferecem grandes estacionamentos 

e possibilitam um misto de auto-serviço personalizado. Os estabelecimentos 

varejistas podem ser classificados como no quadro a seguir: 

 

 

 

 

                                                           
1
Caixas registradoras sobre o balcão na saída da loja. 
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Quadro 1 – Classificação de estabelecimentos varejistas 

 
1. Por propriedade de estabelecimento  
a. Lojas indepentendes. 
b. Lojas em cadeia ou filiais 
c. Lojas de propriedade de fabricantes. 
d. Cooperativas de consumidores. 
e. Estabelecimentos de propriedade de 

fazendeiros. 
f. Lojas de propriedade da empresa 

industrial. 
g. Lojas operadas pelo governo 

(telefônicas, correios etc.) 
h. Lojas de utilidade pública. 

 
2. Por tipo de negócio (mercadoria 

negociada)  
a. Lojas gerais: 

 Lojas de departamentos; 

 Lojas gerais; 

 Lojas de variedades. 
b. Lojas de uma única linha de 

mercadoria (móveis, confecções). 
c. Lojas especializadas (carnes, 

lingeries, tapetes). 
 

3. Por tamanho do estabelecimento. 
a. Por número de empregados. 
b. Por volume de vendas anuais. 

 
4. Pelo grau de integração vertical. 

a. Não integrada (funções varejistas 
somente). 

b. Integrada com funções atacadistas 
c. Integrada com fabricação ou outra 

forma de criação de utilidades. 
 

5. Tipo de relação com outras 
organizações  
a. Não afiliada. 
b. Voluntariamente afiliada com 

outros varejistas: 

 Cadeira formada por 
atacadistas; 

 Cadeia formada por 
varejistas independentes; 

 Franquias. 
 
 

 
6. Por método de contato do 

consumidor 
a. Lojista. 
b. Marketing direto: 

 Venda por catálogo; 

 Anúncios regulares em 
mídias; 

 Afiliações em clubes de 
compra. 

c. Contatos diretos com 
consumidores: 

 Porta a porta; 

 Entregas regulares nos 
locais. 

 
7. Por tipo de localização 

a. Urbana: 

 Comércio central; 

 Distrito comercial 
secundário; 

 Localização de bairro; 

 Shopping centers; 

 Mercado público. 
b. Cidade pequena: 

 Centro; 

 Bairros. 
c. Lojas rurais. 
d. Stands à beira de estrada. 

 
8. Por tipo de serviços prestados: 

a. Serviços completos. 
b. Serviços limitados. 
c. Auto-serviço. 

 
9. Forma legal de organização 

a. Individual. 
b. Sociedade. 
c. Empresa de capital limitado. 
d. Sociedades anônimas. 
e. Tipos especiais de organizações. 

 

10. Por organização administrativa ou 
técnica operacional  
a. Indiferenciada. 
b. Departamentalizada. 

FONTE: LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de Varejo. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p.26  

apud BECKMAN, Theodore N.; DAVIDSON, William R.; TALASYCK, Wayne. Marketing. 9. 3d. 

New York: Ronald Press, 1973. p.239. 

 

Existem várias classificações de estabelecimentos varejistas, entre as quais, 

a Agência PR2M adotou a classificação nos serviços prestados, porque a 
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organização-cliente é uma loja de auto-serviço, isto é, supermercado.  

Ainda segundo Keller e Kotler (2006, p.501), “O auto-serviço é a base de 

todas as operações de desconto. Em nome da economia, muitos clientes se 

dispõem a procurar, comprar e selecionar produtos.” O autor considera o 

supermercado como um dos principais tipos de varejista e o classifica como 

“operações de auto-serviço relativamente grandes, de baixo custo, baixa margem e 

alto volume, projetadas para atender a todas as necessidades de alimentação, 

higiene e limpeza doméstica” (KELLER;KOTLER, 2006, p.501 ) 

Parente (2007) afirma que as organizações brasileiras que atuam no 

segmento do varejo seguem as tendências mundiais quando apontados como 

modelos e formatos de lojas. Diante de vários modelos, a o consumidor definirá por 

aquele que melhor seguir suas expectativas. Os supermercados se mostram como 

um dos modelos normalmente mais utilizados e são classificados como:  

Os supermercados classificam-se pelo sistema de auto-serviço, check-outs e 

produtos dispostos de maneira acessível, que permitem aos fregueses “auto 

servirem-se”, utilizando cestas e carrinhos. Podem ser subdivididos em 

supermercados compactos – aqueles que têm de dois a seis check-out – e 

supermercados convencionais – supermercados de porte médio, que mantêm o 

caráter essencialmente de loja de alimentos, apresentando boa variedade de 

produtos (PARENTE, 2007, p.32). 

Na década de 1950 chegaram ao Brasil os modelos de supermercado e com 

isso uma grande produção no sistema de varejo. O auto-serviço promoveu uma 

liberdade de opções ao consumidor, criando “compras por impulso”, e com as 

empresas diminuindo o número de empregados e aceleramento do processo 

mercantil. 

Nesse mesmo segmento de varejo, houve o crescimento no gênero de 

hipermercados, que é uma junção de supermercados com lojas de descontos, onde 

são vendidos artigos do lar, alimentos, artigos esportivos, eletrodomésticos. 

Podemos citar como exemplo dessas lojas o Carrefour, Extra, Wal-Mart, entre 

outros. 
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2.9 Marketing de Varejo 

Para uma compreensão melhor sobre o marketing de varejo, inicialmente 

deve-se apresentar a definição de marketing. Keller e Kotler (2006, p.4) afirmam que 

“o marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e 

sociais. Para defini-lo de uma maneira bem simples, podemos dizer que ele ‘supre 

necessidades lucrativamente’.” Os autores ainda citam que 

O marketing é uma função organizacional e um conjunto de 
processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega 
de valor para os clientes, bem como a administração do 
relacionamento com eles, de modo que beneficie a 
organização e seu público interessado. (American Marketing 
Association, 2004 apud KELLER; KOTLER, 2006, p. 4) 

 Dentro do marketing, existe o composto de marketing conhecido como os 

“4ps” (produto, preço, promoção e praça), sendo caracterizados como instrumentos 

na gestão estratégica, implantadas na criação de valor marca serviço ou produto, 

voltado ao consumidor para conquista das metas de uma organização.  

A partir desta gestão estratégica 

 [...] os varejistas precisam preparar estratégias de marketing 
que incluam decisões sobre mercados-alvo, sortimento e 
compra de produtos, serviços e ambiente da loja, preço, 
comunicação e localização. (KELLER; KOTLER, 2006 p.525) 

Dentre as inúmeras possibilidades do marketing, o marketing de varejo é 

direcionado a organização-cliente. De acordo com Keller e Kotler (2006), o 

marketing de varejo significa ter controle de um plano estratégico e usar 

instrumentos de informações para estimar o regresso sobre o apoio de investimento 

e seccionar o mercado, focando-se nas miras e decidir um parecer e procurar 

excessivamente o crescimento do mercado e as estratégias de modificação. 

Antigamente os varejistas não possuíam muitas ferramentas e cultura para aprimorar 

suas atividades de marketing com sucesso. Segundo (LEVY; WEITZ, 2000) por meio 

de conhecimento de novos segmentos e áreas, o crescimento da atividade começou 

a ter cada vez mais sistemas de gestão mais planejados.  
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Segundo Geraldo Luciano Toledo (1994, p. 154) “empresas varejistas são 

visualizadas como organizações componentes do mercado revendedor, o qual, por 

sua vez, integra o gênero amplo dos intermediários de marketing.”  

Toledo (1994, p.159) afirma que o marketing de varejo é a compreensão do 

“conjunto de entidades e instituições que, mediante um processo de interação 

permanente, estabelecem e influenciam as relações daquela com seus mercados.” 

2.10 O Município de Praia Grande 

Antes da chegada dos portugueses, a região onde se localiza o município de 

Praia Grande era habitado pela tribo Tupiniquins. Com a chegada dos 

colonizadores, Praia Grande se tornou umas das primeiras regiões no Brasil 

ocupadas pelos europeus e pertencente ao município de São Vicente até 1967. Com 

a emancipação, Praia Grande desenvolveu um ritmo de crescimento acelerado, e 

oferta em serviços públicos e ampliação do comércio varejista.  

Praia Grande é um dos 9 municípios que formam a região metropolitana da 

Baixada Santista. Com distância de 72 km da capital do Estado, conta com 22,5 

quilômetros de praias, clima tropical úmido e, por conta de sua infraestrutura e 

inúmeras opções de lazer, recebe muitos turistas, na alta temporada, o que gera um 

aumento de até quatro vezes mais que a população moradora, chegando à marca 

de um milhão de pessoas. 

De acordo com a administração local (PRAIA GRANDE, 2014), o município já 

ultrapassou a margem de 300 mil habitantes vivendo em uma área de 147 

quilômetros quadrados, com 32 bairros. Seus limites são São Bernardo do Campo 

(Norte), São Vicente (Nordeste), Oceano Atlântico (Leste, Sudeste e Sul), Mongaguá 

(Oeste) e São Paulo (Noroeste). 

Em Praia Grande está a sede Supermercado Krill, o primeiro supermercado 

da Rede Krill de Supermercados, inaugurado em 1986, no Jardim Anhanguera. O 

bairro, com 12.071 habitantes segundo senso do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), é localizado na zona norte da Cidade. Conta com três 

escolas municipais e uma escola estadual, em relação a saúde, conta com duas 

USAFAs (Unidade de Saúde da Família). 
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3 A ORGANIZAÇÃO-CLIENTE 

 

3.1 Histórico Institucional 

 Natural do município de Macambira em Sergipe, Genivaldo Ferreira Passos, 

com apenas 15 anos de idade, chegou a Santos no Estado de São Paulo em 1978 

após desistir do Ensino Médio. Sua intenção era trabalhar com o tio paterno, Antônio 

Ferreira Passos,na padaria Caiçara, localizada à Praça Rebouças,bairro da Ponta 

da Praia, em Santos. Inicialmente, trabalhou na padaria como copeiro, padeiro e, 

após sete anos, tornou-se sócio do tio Antônio. Em 1986, os sócios Antônio e 

Genivaldo adquiriram um novo estabelecimento comercial, também no segmento de 

varejo de alimentos, o Supermercado Krill, até então de propriedade de outro 

membro da família, Roberval Ferreira Passos, irmão de Antônio e tio de Genivaldo.  

 O supermercado de bairro com apenas três caixas localizava-se no 

município de Praia Grande (SP) e teve a aquisição oficial por Antônio e Genivaldo 

em 4 de abril de 1986. Por decisão dos novos proprietários, o nome do 

estabelecimento se manteve, pois já havia certo conhecimento do mesmo.  

 Nessa época, o País sofria com uma inflação em alta e constantes 

remarcações de preços, quando um produto podia ter seu preço remarcado até duas 

vezes no mesmo dia. Isso resultou na dificuldade para encontrar fornecimento de 

produtos por grandes distribuidoras da Capital. Porém os sócios não desistiram e 

procuravam sempre migrar para as grandes capitais à procura de mercadorias. Com 

a perspectiva de crescimento do supermercado. No ano seguinte (1987), Genivaldo 

convidou seu irmão Roque Ferreira Passos para também migrar para a região 

Sudeste, a fim de ajudá-lo no negócio da família. Suas irmãs Neide Ferreira Passos, 

Regiane Ferreira Passos e Fátima Ferreira Passos acompanharam o feito do irmão 

Roque, mudando-se para a Baixada Santista e assim também passando a colaborar 

com o irmão Genivaldo.  

 O crescimento do segmento supermercadista, segundo o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), nas décadas de 1990 e 2000, criou 

a oportunidade de expansão do negócio, com a criação de novas lojas. A instalação 
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de grandes redes de supermercados na região e, principalmente, em Praia Grande e 

Santos, obrigou que os empresários varejistas de menor porte se associassem para 

fazer frente às grandes concorrentes, tanto na negociação junto aos fornecedores 

como nas promoções dirigidas aos consumidores. Neste cenário, foi criada em 2000 

a Rede Krill. 

 Enquanto unidade originária da Rede, que leva o mesmo nome, o 

Supermercado Krill foi escolhido como tema do Trabalho de Conclusão de Curso II 

das alunas do Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de Santos. 

Em 2014, é a organização-cliente do Projeto Experimental de Relações Públicas 

como proposta piloto para implantação futura nas demais lojas da Rede. 

3.2 Briefing 

A Agência PR2M tem como organização- cliente o Supermercado Krill, 

localizado em Praia Grande, no bairro Jardim Anhanguera, pertencente à Rede Krill 

de Supermercados, e para o qual se elaborou um projeto-piloto. 

 De acordo com pesquisa com o setor de Recursos Humanos da Rede em 15 

de abril de 2014, a organização-cliente conta com 81 empregados, constituídos por 

41 homens e 40 mulheres, com cargos de gerente, subgerente, encarregado da loja, 

fiscal de caixa, encarregado frente do caixa, operacional de caixa, motorista, 

ajudante de motorista, assistente de tesouraria, auxiliar de escritório, assistente de 

Recursos Humanos (RH), promotor de vendas, repositor de laticínio, encomenda de 

mercearia, repositor, padeiro, confeiteiro, açougueiro, repositor de 

hortifrutigranjeiros, responsável pela limpeza e conferente. 

A Rede Krill de Supermercados possui 2.085 empregados, segundo 

informações do setor do RH. Está presente na Baixada Santista, Litoral Norte e 

Litoral Sul com 19 lojas nos municípios de Praia Grande, Mongaguá, São Vicente, 

Santos, Cubatão, Itanhaém, Guarujá, Bertioga e Peruíbe. Administrativa e 

hierarquicamente, a Rede possui um único diretor; outros dois níveis hierárquicos: 

gerências e subgerências são definidas em cada loja. 

No Brasil, os organismos econômicos, públicos e privados, governamentais e 

não governamentais classificam as empresas em categorias para efeito de 
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tributação. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), empresa pública federal que tem como objetivo financiar a realização de 

investimentos nos segmentos variados da economia (2014), uma média empresa é 

caracterizada por possuir uma receita operacional bruta anual maior que R$16 

milhões e menores ou iguais a R$90 milhões. A Rede Krill de Supermercados 

congrega em sua rede 19 supermercados, classificados segundo o BNDES como 

pequenas empresas. De acordo com entrevista realizada com os gestores, a Rede 

Krill de Supermercados conta com um faturamento bruto anual de R$ 25 milhões e a 

organização-cliente Supermercado Krill de Praia Grande com um faturamento bruto 

anual de R$ 2 milhões.  

A comunicação da Rede é unificada por site, SAC (Sistema de Atendimento 

ao Cliente), rádio, televisão e jornal de ofertas do Supermercado. No website, a 

Rede divulga o que considera como sua missão institucional “Ser referência em 

Supermercado em toda a Baixada Santista” e como valores “Meritocracia - As 

pessoas crescem na velocidade da sua dedicação e talento. E são recompensadas 

por isso.  

Obstinação por resultados - São eles que garantem nossos investimentos e 

proporcionam nossa remuneração. Agimos como "donos", colocamos paixão no que 

fazemos e somos obstinados em fazer a Rede Krill de Supermercados crescer e 

prosperar.   

Qualidade - Buscamos, desenvolvemos e implantamos padrões de excelência em 

todo trabalho que realizamos. 

Pessoas - Contamos com profissionais que gostem de desafios e de trabalhar em 

equipe, que tenham senso de urgência, entusiasmo, ousadia e inconformismo. 

Clientes e Sociedade - Trabalhamos com foco no cliente, visando a maior qualidade 

no atendimento e interação com a sociedade. Buscamos parceiros e fornecedores 

que estejam alinhados com as nossas metas e objetivos. 

Empreendedorismo - Inovar, ousar, sem medo de errar.” 
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3.2.1 Quadro Representativo  

O organograma a seguir é uma representação gráfica da estrutura hierárquica 

e organizacional fornecida pela responsável pela área de Recursos Humanos da 

organização-cliente. Os sócios da Rede Krill são Antonio Ferreira Passos e 

Genivaldo Ferreira Passos, os diretores da Rede Krill são Antonio Ferreira Passos, 

Genivaldo Ferreira Passos, Fábio Ferreira Passos e Roque Sandro Ferreira Passos. 

Rita de Cássia Neves dos Santos é a tesoureira da rede. No Supermercado o 

gerente é o Vinicius Padin e o sub-gerente João Oliveira da Rocha Filho, a 

tesoureira do Supermercado é a Ada Helena Curioso da Silva e Ana Florêncio 

Gomes Henriques é a Recursos Humanos do Supermercado.  

3.2.1.1 Organograma  

O organograma a seguir é uma representação gráfica da estrutura hierárquica 

e organizacional fornecida pela responsável pela área de Recursos Humanos da 

organização-cliente. 

 

Sócios Rede Krill 

Direção Rede Krill 

Tesouraria Rede 
Krill 

Gerência 
Supermercado Krill 

de Praia Grande 

Sub-gerência 
Supermercado Krill 

de Praia Grande 

Tesouraria 
Supermercado Krill 

de Praia Grande 

RH Supermercado 
Krill de Praia Grande 

 

FONTE: RH Supermercado Krill de Praia Grande 

em 15 de abril de 2014 
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3.3 Análise SWOT 

A Análise SWOT ou Análise FOFA é utilizada para a análise de ambiente, 

sendo usada para o planejamento estratégico de uma organização. SWOTé uma 

sigla originária do Inglês e significa:Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), 

Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). Em Português, a sigla é 

conhecida como FOFA, significando: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.  

Com base em informações levantadas por meio de pesquisa com o diretor e a 

gerência a Análise SWOTda organização-cliente mostra que um dos pontos fortes é 

pertencer a uma rede, pois através da mesma, a loja consegue preços mais baixos e 

apoio para uma melhor publicidade e conhecimento. Outro fator de relevância forte é 

a sua localização privilegiada, transformada em fator positivo, uma vez que a 

organização está próxima das classes que direciona seu atendimento, suprindo as 

necessidades do entorno. O estacionamento no local é outro fator, facilitando acesso 

e comodidade durante as compras. A organização procura contratar empregados da 

própria região, valorizando assim a mão-de-obra da comunidade, procurando o 

crescimento de todos. Além disso, a empresa ganha forças por estar situada há 

muitos anos no mesmo endereço e entende a necessidade e a importância do 

supermercado para a comunidade. 

Em relação às fraquezas, foi constatado que o fato de ter uma administração 

familiar atinge diretamente a própria gestão e o ambiente de trabalho da 

organização, pois os vínculos familiares entre os empregados afetam a hierarquia e 

as relações de trabalho. Outra fraqueza detectada é a ausência de climatização na 

loja, fazendo com que as frutas e verduras estraguem rapidamente, além da alta 

rotatividade de mão de obra no açougue. 

No macroambiente desta análise, a Agência PR2M considerou como 

oportunidade o bom relacionamento com a comunidade pela antiguidade no 

endereço, que ficou reconhecido pelos mesmos como um “patrimônio” do bairro, 

havendo mais flexibilidade com os moradores do entorno para fins comerciais, 

como, reformas e descarregamentos de cargas. A mão de obra próxima é outra 

oportunidade.  

A concorrência do supermercado CUCA, próximo à loja é a maior ameaça. 
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Quadro 2 – Análise Swot 

Forças: 

 Estacionamento no local; 

 Pertence a uma rede; 

 Empregados da região; 

 Muito tempo no mesmo 

endereço. 

 

Fraquezas: 
 

 Administração Familiar; 
 

 Falta de climatização; 
 

 Alta rotatividade de mão de 
obra no açougue. 

Oportunidades: 
 

 Muito tempo no mesmo 
endereço; 
 

 Bom relacionamento com a 
comunidade; 
 

 Mão de obra próxima. 
 

Ameaças: 
 

 Concorrente - Supermercado 
Cuca; 
 

 

FONTE: Elaborado pelas autoras (2014) 
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4 PESQUISAS   

4.1 A Importância da Pesquisa para as Relações Públicas  

 A pesquisa é uma atividade que procura solucionar problemas que até então 

não contam uma informação disponível ou em que as informações estejam apenas 

soltas e desordenadas. Para Elisabete Pádua, pesquisa é: 

Toda atividade voltada para a solução de problemas; como atividade 
de busca, indagação, investigação, inquirição da realidade, é a 
atividade que vai nos permitir, no âmbito da ciência, elaborar um 
conhecimento, ou um conjunto de conhecimentos, que nos auxilie na 
compreensão desta realidade e nos oriente em nossas ações. 
(PÁDUA, 1997, p.29). 

 Para que a pesquisa funcione é necessário utilizar a metodologia adequada e 

segundo a autora, vai desde a seleção do tema até o cronograma da pesquisa. Sem 

a metodologia correta, perde-se tempo e é possível que a pesquisa e suas 

informações coletadas sejam imprecisas.  

 Segundo Marcia Tondato (1997), a pesquisa parte de um pensamento 

estratégico que procura entender ocorrências, compreender o contexto em que está 

inserido e interpretar os resultados. Porém, como a própria autora, ressalta a 

pesquisa em si não é passível de resolver possíveis problemas, mas sim de apontar 

soluções. Os resultados das pesquisas têm de ser interpretados de acordo com o 

ambiente inserido, procurando as melhores soluções por meio de ações e 

estratégias.  

 Fortes (2003) afirma que em Relações Públicas, a pesquisa tem o intuito de 

identificar objetivos da instituição com os públicos. Acarreta mudanças, concede 

informações e diagnósticos, além de recolher informações da organização com seus 

públicos.  

 Para a pesquisa em Relações Públicas, é necessário estudar os públicos da 

organização e determinar como eles afetam. Segundo Kunsch (2003, p.325), 

“existem quatro etapas básicas do processo de Relações Públicas - pesquisa, 

planejamento, implantação e avaliação para definir todas as fases e tarefas 

essenciais correspondentes”. 
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 Para este projeto-piloto, os públicos da organização-cliente foram identificados 

e classificados de acordo com a teoria de públicos do professor Roberto Porto 

Simões. A Agência PR2M procurou por meio de pesquisas junto aos públicos que 

afetam ou são impactantes diretamente pela organização, identificar os problemas e 

propor ações dentro do Composto da Comunicação Organizacional Integrada. Para 

este resultado, foram entrevistados o diretor da Rede Krill, o gerente do 

Supermercado Krill de Praia Grande, os clientes do supermercado, a comunidade do 

entorno e os empregados da organização-cliente. Neste projeto, utilizamos pesquisa 

pessoal qualitativa com os gestores e pesquisa de opinião com os empregados. 
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4.2 Entrevista Qualitativa com Gestores 

 A entrevista pessoal foi utilizada pela Agência PR2M para levantamento de 

informações administrativas, operacionais e institucionais sobre a organização- 

cliente com objetivo de se compreender o ambiente corporativo, a cultura 

organizacional e os possíveis conflitos com os públicos de interesse. Foram 

entrevistados dois de seus principais gestores - o diretor Genivaldo Ferreira Passos 

e o gerente Vinícius Padin de Oliveira Silva. O primeiro é sócio-fundador da loja e da 

Rede Krill, possui mais de 30 anos de experiência no ramo e tem 50 anos de idade; 

o segundo, mais jovem, com 23 anos de idade, atua há dois anos no negócio da 

família. Ambos são parentes consanguíneos (tio e sobrinho) e não possuem 

formação na área, a experiência foi adquirida ao longo dos anos e de atuação neste 

segmento.  

 A partir das entrevistas, a Agência PR2M pode observar divergências de 

informações entre o diretor da Rede e o gerente da organização-cliente, tais como 

critérios de salários. Segundo o diretor, o salário é definido pelo piso salarial e todos 

recebem vale-transporte e vale-alimentação; já para o gerente, os salários dos 

empregados são decididos pela loja e os benefícios são o plano de saúde e o vale-

refeição. Ainda segundo o diretor, não existem trabalhos sociais desenvolvidos pelo 

Supermercado Krill de Praia Grande junto à comunidade. De acordo com o gerente, 

há trabalhos sociais, como doações para creches e parte da comunidade e que não 

são divulgados e as doações informais. 

 Observou-se ainda que a organização-cliente procura contratar empregados 

moradores da região e, por isso, não fornece vale-transporte e tem como prática não 

doar os hortifrutigranjeiros não vendidos. A relação entre os gestores e a Rede, 

segundo ambos, é “boa”, porém, com uma gestão tradicional e fechada, o que 

impede muitas vezes que a comunicação seja eficiente.  

 O ambiente interno mostrou-se com um clima de rivalismo e comodismo entre 

os empregados. Como organização familiar, encontram-se muitos problemas de 

cargos e sem distinção de funções e, segundo Vinícius, com muitos “empregados 

acomodados em seus cargos”.  Sobre as instalações da loja, há falta de climatização 

ou qualquer outro tipo refrigeração. Os clientes se incomodam com a falta de 
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treinamento dos empregados para atendimento.  

 A Agência PR2M concluiu com as entrevistas que a falta de comunicação 

eficaz afeta o desenvolvimento da organização. 
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4.3 Relatório Pesquisa com Clientes 

A Agência PR2M procurou por meio de entrevista pessoal conhecer o perfil 

dos clientes do Supermercado Krill que possuem cartão da Rede Krill. Além de 

conhecer o perfil, o objetivo foi também conhecer as principais motivações de 

compra destes clientes. 

Para a realização da pesquisa, a Agência utilizou entrevista de interceptação, 

que segundo define Kotler (2006), trata-se uma abordagem das pessoas sem aviso 

prévio, onde as amostras são não probabilísticas e não podem tomar muito tempo 

dos entrevistados. As entrevistas foram realizadas em apenas um dia (12 de 

setembro de 2014), na própria loja da organização-cliente, em Praia Grande, e 

aplicada para um grupo de 20 pessoas de diferentes idades, sexo e classe 

econômica. 

Por meio da entrevista, os resultados revelaram que este público possui um 

maior número de pessoas com Ensino Médio, 80%. Além disso, foi entendido que 

apesar da internet ser um fenômeno mundial, poucas pessoas no bairro a utilizam, 

visto que 95% se informam pela televisão e apenas 5% pela internet. As pessoas 

que possuem o cartão têm mais idade, estão na faixa etária entre 31 e 45 anos 

(45%) e moram há mais de 20 anos no bairro (35%).   

A facilidade de pagamento é o principal motivo que de solicitar o cartão da 

Rede, com 95%, visto que permite o pagamento em até 60 dias da data da compra. 

Mencionaram também que a localização (75%) é um fator importante, pois um 

supermercado ao lado de casa apresenta a facilidade de compra. 

A maioria dos entrevistados considera as instalações (50%) e a limpeza da 

loja (55%) boa e apresentam-se satisfeitos com o atendimento. 
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4.3.1 Gráficos da Pesquisa com Clientes 

 

1) Faixa Etária  

 

2) Gênero 

 

3) Escolaridade 

 

4) Reside no bairro há quanto tempo? 
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5) O bairro é bem estruturado com lazer? 

 

6) O bairro é bem estruturado comercialmente? 

 

7) Você considera o bairro seguro? 

 

8) Como você se informa?

 

9) Quem faz compras (supermercado) em casa? 
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10) Por que faz compras no Supermercado Krill? 

 

11) Por que fez o cartão Krill? 

 

12) Os empregados atendem bem? 

 

13) Há grande variedade de produtos? 
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14) Quais as promoções que mas lhe atraem? 

 

15) O que você acha das instalações da loja? 

 

16) A limpeza da loja é: 
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4.4 Relatório Pesquisa com a Comunidade do Entorno 

A Agência PR2M procurou por meio de entrevista pessoal conhecer o perfil da 

comunidade do entorno do Supermercado Krill, entrevistando moradores e 

comerciantes estabelecidos ao redor do Supermercado. O objetivo foi conhecer as 

percepções sobre a imagem do supermercado, além de conhecer o perfil desse 

entorno.  

Para a realização da pesquisa, a Agência utilizou entrevista de interceptação, 

que segundo define Kotler (2006), trata-se uma abordagem das pessoas sem aviso 

prévio, onde as amostras são não probabilísticas e não podem tomar muito tempo 

dos entrevistados. As entrevistas foram realizadas em apenas um dia (12 de 

setembro de 2014), na própria loja da organização-cliente, em Praia Grande, e 

aplicada para um grupo de 20 pessoas de diferentes idades, sexo e classe 

econômica. 

Os entrevistados concluem que o bairro é bem estruturado comercialmente 

(85%), com vários tipos de lojas. Apesar da maioria se informar pela televisão (70%), 

ainda acessam a internet (45%), principalmente motivados pelo grande comércio.  

No quesito escolaridade, os resultados revelaram que 80% das pessoas 

possuíam o Ensino Médio. A amostra demonstra que a maioria reside no bairro há 

muito tempo, com uma porcentagem de 30% entre 11 a 20 anos e 25% há mais de 

20 anos. 

Em relação à lembrança de marca, o supermercado Krill foi o mais lembrado 

(40%), porém com forte concorrência do hipermercado Extra (30%) e do Assaí 

atacadista (20%). A maioria dos moradores e comerciantes do entorno, além de 

considerarem a imagem do Supermercado boa (80%), fazem compras nele (85%). O 

impacto de se ter um supermercado no entorno da comunidade foi dividido entre 

bom (45%) e ótimo (50%).  
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4.4.1 Gráficos da Pesquisa com a Comunidade do Entorno  

 

1) Faixa Etária  

 

2) Gênero 

 

3) Escolaridade 

 

4) Reside no bairro há quanto tempo? 
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5) O bairro é bem estruturado com lazer? 

 

6) O bairro é bem estruturado comercialmente? 

 

7) Você considera o bairro seguro? 

 

8) Como você se informa? 

 

9) Quem faz compras (Supermercado) em casa? 
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10) Qual o primeiro Supermercado que lhe vem à mente?  

 

11) Faz compras no Supermercado Krill? 

 

12) Qual imagem você tem do Supermercado Krill? 

 

13) Qual impacto de ter um Supermercado no entorno da comunidade? 
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14) Qual a vantagem de ter um Supermercado no entorno? 

 

15) Qual a desvantagem de ter um Supermercado no entorno? 

 

16) Como você classificaria a preocupação do Supermercado Krill com o entorno, 

lembrando que 0 é ruim 10 é ótimo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% 

5% 

15% 

15% 

Rapidez

Facilidade

Localização

Preços

0% 

0% 

0% 

0% 

100% 

Barulho

Sujeira

Violência

Pragas urbanas

Nenhuma

10% 

35% 

55% 

0 - 3

4 - 6

7 - 10



47 
 

4.5 Relatório Pesquisa com Empregados 
 

A Agência PR2M procurou por meio de entrevista pessoal conhecer o perfil 

dos empregados do Supermercado Krill. O objetivo foi também conhecer eventuais 

conflitos com a organização e a comunicação no local de trabalho. 

Para a realização da pesquisa, a Agência utilizou entrevista de interceptação, 

que segundo define Kotler (2006), trata-se uma abordagem das pessoas sem aviso 

prévio, onde as amostras são não probabilísticas e não podem tomar muito tempo 

dos entrevistados. As entrevistas foram realizadas em apenas um dia (12 de 

setembro de 2014), na própria loja da organização-cliente, em Praia Grande, e 

aplicada para um grupo de 20 pessoas de diferentes idades, sexo e classe 

econômica. 

A entrevista apresentou que o que prevalece no quesito escolaridade é o 

Ensino Médio com 90% das pessoas entrevistadas. Além dos empregados serem 

jovens, com uma faixa etária entre 19 a 24 anos (45%), eles também são novos na 

empresa entre 0 a 5 anos, representando 90% dos entrevistados. Segundo os 

empregados, a relação com a gerência da loja é boa (50%) e suas orientações são 

passadas de forma clara e coesa (90%).  

Os empregados, (65%) informaram que na maior parte do tempo a 

comunicação interna é realizada por meio de reuniões, apesar de demonstrarem 

grande dúvida ao serem questionados sobre os meios eram utilizados na loja. 

Apesar da afirmação de que existe uma boa comunicação interna, (50%) em 

conversa informal, os empregados revelaram que ocorrem problemas pelo fato do 

grau de parentesco entre muitos deles, o que afeta as tarefas e o ambiente de 

trabalho. 

Sobre as reclamações dos clientes, os empregados apontam informações 

sobre os preços dos produtos (40%) e o mau atendimento (40%). Sobre as 

reclamações dos próprios empregados, o destaque fica com a falta de 

reconhecimento (10%) e no quesito empresa familiar (5%). 



48 
 

Além de demonstrarem não estar satisfeitos com seus benefícios (65%), 

demonstraram também que não são desmotivados (55%). Em contraponto, 75% 

estão satisfeitos com o Supermercado Krill. 

4.5.1 Gráficos da Pesquisa com Empregados 

 

1) Faixa Etária  

 

2) Gênero 

 

3) Escolaridade 
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4)Há quanto tempo trabalha no Supermercado Krill? 

 

5)Função na empresa:  

 

6)Como você considera a relação dos empregados com o gerente? 
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7)As orientações da gerência são claras?  

 

8)Como é a comunicação dentro da loja?  

 

9)Você tem abertura para opinar para gerência?  

 

10)Você é motivado a desenvolver suas habilidades?  

 

 

 

 

90% 

10% 

Sim

Não

25% 

15% 

40% 

0% 

65% 

10% 

Boca a boca

Mural

Gerente

Outros

Reunião

Encarregdo de cada setor

55% 

45% 

Sim

Não

45% 

55% 

Sim

Não



51 
 

11)Você está satisfeito com os benefícios?  

 

12)Quando ocorre algum problema no meio de trabalho, com quem você pode falar? 

 

13)Como você considera que o relacionamento entre os empregados?  

 

14)Quais as reclamações mais frequentes?  
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15)Em geral, qual o grau de satisfação com o Supermercado Krill?  
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5  DIAGNÓSTICO 

 

A organização-cliente não se utiliza dos compostos da comunicação integrada 

para o relacionamento com seus públicos de interesse e para a própria gestão do 

negócio, excetuando-se ações mercadológicas planejadas pelo setor de Marketing 

da Rede à qual está associada. A comunicação administrativa e interna ficam 

restritas a algumas reuniões entre a gerência e os empregados. Não há 

planejamento para uma comunicação institucional própria e específica voltada para 

os clientes, os empregados e a comunidade vizinha. 
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6 ESTRATÉGIA GERAL 

 

 Utilizar de ações de Relações Públicas para estabelecer relacionamentos e 

esclarecimentos junto à gestão sobre as orientações a gerência. A agência propõe 

que a organização-cliente adote os princípios de todas as áreas que compõem o 

composto da comunicação organizacional integrada, enfatizando a gestão de 

relacionamentos.  
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7 OBJETIVO GERAL 

 

Implantar o composto da comunicação organizacional integrada como modelo 

de gestão de relacionamentos com os públicos de interesse. 
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8  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Enfatizar a comunicação institucional com ênfase em ações de Relações 

Públicas; 

2- Sugerir/recomendar ações específicas para eficácia da comunicação 

administrativa e interna; 

3- Manter a assessoria do setor de Marketing da Rede no que se refere a ações 

mercadológicas. 
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9 JUSTIFICATIVA 

 

 A Agência PR2M encontrou através de pesquisas realizadas que a 

organização-cliente não utiliza de forma completa os compostos de comunicação, e 

os compostos que são utilizados são de uma forma inadequada. Percebe-se que há 

falta de um planejamento adequado para uma comunicação eficaz entre a 

organização-cliente e seus públicos. 
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10 PROPOSTAS DE RELAÇÕES PÚBLICAS  

 

10.1 Comunicação Aproximativa: Confraternização de Final de Ano  

Objetivo: Estreitamento de relacionamento com os empregados do 

Supermercado Krill comemorando o final de um ano de dedicação a empresa e 

muito trabalho. 

Justificativa: As ações de confraternizações procuram estreitar o 

relacionamento entre os empregados e promovem a integração da gerência com 

eles de forma agradável, melhorando assim o clima organizacional que por meio de 

pesquisas se mostrou desfavorável.  

Público-Alvo: Empregados do Supermercado Krill de Praia Grande 

Etapas: 

 Apresentação e Aprovação do cliente;  

 Escolha do local onde se realizará a confraternização; 

 Elaboração do cartaz do evento; 

 Divulgação do evento no Mural de Avisos do Supermercado, Newsletter para 

os empregados da loja e televisão do refeitório; 

 Documentação Fotográfica do evento; 

 Avaliação. 

Estimativa Orçamentária: R$ 7.736,002 

Implantação: Novembro de 2015. 

Responsabilidade: Agência PR2M e Administração Supermercado Krill de Praia 

Grande. 

                                                           
2
FONTE: Bela Roma Locadora de Materiais para Festas, Gaucho Buffet de carnes, Banda 

DU’BALANÇO, Fotografia Bil Rodrigues em 14 de novembro de 2014. 
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10.2 Comunicação Dirigida: Mural de Avisos 

Objetivo: Manter os empregados informados sobre notícias da empresa, entre 

outras notícias que afetem o negócio e esse público. 

Justificativa: Apesar de já existir um mural de avisos no Supermercado Krill, 

ele é pouco utilizado além de estar em péssimo lugar para ser visualizado. O mural 

de avisos é uma técnica aproximativa onde informações importantes serão passadas 

a seus empregados de forma mais rápida.  

Público-Alvo: Empregados do Supermercado Krill de Praia Grande. 

Etapas: 

 Apresentação e aprovação da proposta ao cliente;  

 Confecção de um novo mural de avisos;  

 Fixação do mural de avisos; 

 Organização das informações a serem fixadas no mural; 

 Criação de um layout diferenciado para as informações; 

 Atualização Semanal pela administração do Supermercado Krill. 

Estimativa Orçamentária: R$ 102,80 3 

Implantação: Janeiro de 2015. 

Responsabilidade: Inicialmente a Agência PR2M (primeira semana) e 

posteriormente a Administração do Supermercado Krill de Praia Grande 

10.3 Comunicação Interna: Newsletter  

Objetivo: Criar um Newsletter Impresso para divulgar informações 

administrativas e informações como um veículo oficial. 

Justificativa: A newsletter é uma maneira ágil de divulgar informações além de 

                                                           
3
FONTE: Site Kalunga em 14 de novembro de 2014. 
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mostrar a importância dos funcionários para a empresa, onde constaria 

nascimentos, aniversários, curiosidades da comunidade com o intuito de melhorar o 

clima organizacional.  

Público-Alvo: Empregados do Supermercado Krill de Praia Grande 

Etapas: 

 Apresentação e aprovação da proposta ao cliente;  

 Criação do layout; 

 Captação das informações; 

 Distribuição quinzenal pela administração do Supermercado Krill, sob 

orientação da Agência PR2M; 

 Avaliação. 

Estimativa Orçamentária: R$120,004 

Implantação: Fevereiro de 2015. 

Responsabilidade: Agência PR2M e Administração do Supermercado Krill de 

Praia Grande. 

10.4 Comunicação Aproximativa: Aniversário do Bairro 

Objetivo: Aproximação com a comunidade do entorno do Supermercado Krill 

de Praia Grande, a fim de obter a simpatia dos moradores e comerciantes além de 

reforçar a imagem positiva. 

Justificativa: 35% dos moradores consideram que o Supermercado Krill não 

se enquadra em uma preocupação de 4 a 6 em uma escala. O bom convívio com a 

comunidade é essencial para que a imagem do Supermercado continue sendo 

lembrada como ótima. 

Público-Alvo: Comunidade do Entorno do Supermercado Krill de Praia Grande 

                                                           
4
FONTE: Agência DF8 Marketing 3.0 em 14 de novembro de 2014. 
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Etapas:  

 Apresentação e aprovação da proposta ao cliente;  

 Preparação do local do evento (Estacionamento do Supermercado Krill); 

 Contratação de carrinhos de doces, caixas de som e microfone com um 

animador de festas por 2 horas; 

 Elaboração do cartaz do evento; 

 Divulgação do evento no Mural de Avisos do Supermercado, Newsletter para 

os empregados da loja, televisão do refeitório, jornais locais e cartaz na 

fachada da loja; 

 Documentação Fotográfica do evento; 

 Clipping para jornais e emissoras de televisão; 

 Avaliação. 

Estimativa Orçamentária: R$ 1.640,005 

Implantação: Dezembro de 2015. 

Responsabilidade: Administração Supermercado Krill de Praia Grande. 

10.5 Comunicação Aproximativa: Família Krill 

Objetivo: Criar o conceito Família Krill com intuito de demonstrar aos clientes 

e empregados que o Supermercado Krill se preocupa com as famílias envolvidas 

com ele.  

Justificativa: Uma das reclamações durante as pesquisas era a questão de 

contratação de pessoas com vinculos familiares entre si no Supermercado, sendo 

assim a criação da família Krill demonstra que o Supermercado Krill aceita essa 

diversidade familiar. 

                                                           
5
FONTE: Fotografia Bil Rodrigues, Dj Nelsinho e Barraquinhas Gugui Festas em 14 de novembro de 

2014. 
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Público-Alvo: Empregados do Supermercado Krill, Rede Krill e Clientes. 

Etapas: 

 Apresentação e aprovação da proposta ao cliente;  

 Elaboração da Família Krill com pai, mãe e três filhos; 

 Implantação do logotipo da Família Krill em murais, newsletter interno e em 

filme institucional do Supermercado Krill; 

 Selo “Família Krill Aprova”, como técnica aproximativa de reconhecimento; 

 Elaboração trimestral de mini gibis para serem distribuídos para as crianças 

que vão ao supermercado com histórias de sustentabilidade, vida em 

comunidade, o município e assuntos de interesse do supermercado; 

 Avaliação. 

Estimativa Orçamentária: R$3.450,00 6 

Implantação: Fevereiro de 2015. 

Responsabilidade: Agência PR2M, Administração do Supermercado Krill  e Rede 

Krill de Supermercados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
FONTE: Agência DF8 Marketing 3.0 em 14 de novembro de 2014 
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11 PROPOSTAS ADMINISTRATIVAS 

Para o sucesso e eficiência das propostas de comunicação apresentadas 

neste projeto experimental de Relações Públicas para a organização-cliente 

Supermercado Krill de Praia Grande é necessário o planejamento de suas atividades 

e de uma gestão seguindo práticas mais adequadas de administração. Para isso, a 

Agência PR2M recomenda que sejam adotadas pela direção as seguintes medidas: 

11.1 Proposta Administrativa: Assessoria Profissional de Relações Públicas 

Objetivo: Contar com o conhecimento técnico e profissional de um Relações 

Públicas para o planejamento estratégico de comunicação e emprego dos 

compostos de comunicação organizacional integrada, além de avaliar 

profundamente a comunicação da empresa. 

Justificativa: O profissional de Relações Públicas deverá planejar e 

desenvolver de uma forma completa e adequada os compostos da comunicação. O 

poder da relação das pessoas é algo essencial para a boa formação de um ótimo 

ambiente de trabalho. Assim sendo, a adoção de um planejamento estratégico 

promove diversos benefícios para o Supermercado Krill que é carente de uma 

comunicação adequada entre empregados e entre empregados e superiores.  

Público-Alvo: Rede Krill e todos os componentes do Supermercado Krill de 

Praia Grande. 

Etapas:  

 Apresentação e aprovação da proposta ao cliente; 

 Apresentação das ações da Agência PR2M; 

 Avaliação dos resultados. 

Estimativa Orçamentária: R$ 3.000,00 mensais 7 

Implantação: Janeiro de 2015.  

                                                           
7
FONTE: Sindicato dos Profissionais Liberais de Relações Públicas/ SP em 14 de novembro de 2014 
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Responsabilidade: Direção do supermercado Krill de Praia Grande. 

11.2 Proposta Administrativa: Reuniões de Trabalho 

Objetivo: Estabelecer o diálogo entre os empregados da loja e a gerência a 

fim de tornar a comunicação eficaz, sem riscos de distorções e não entendimento, 

além de tornar a comunicação uma via de mão dupla entre os públicos. 

Justificativa: Não se adota tal procedimento no Supermercado Krill para o 

aperfeiçoamento da operacionalidade no supermercado, tanto no atendimento 

quanto na administração. O hábito de uma comunicação informal é uma condição 

que pode comprometer a excelência da gestão empresarial e da eficácia da 

comunicação. As reuniões proporcionariam trocas de ideias, esclarecimentos, 

sugestões e avisos.  

Público-Alvo: Empregados do Supermercado Krill de Praia Grande. 

Etapas:  

 Apresentação e aprovação da proposta ao cliente; 

 Elaboração de cartaz de divulgação sobre a reunião a ser fixado no mural de 

avisos; 

 Implantação da ação ao término do expediente de 20 em 20 dias; 

 Discussão dos assuntos, organização e planejamento para a próxima reunião;  

 Registro das deliberações; 

 Avaliação. 

Estimativa Orçamentária: R$ 0,008 

Implantação: Fevereiro de 2015. 

Responsabilidade: Administração Supermercado Krill de Praia Grande. 

                                                           
8
FONTE: No caso, os custos são absorvidos pelo orçamento geral da empresa, provavelmente em 

despesas administrativas e operacionais na área de gestão de pessoas ou, no caso, pelo RH. 
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11.3 Proposta Administrativa: Capacitação de Empregados 

Objetivo: Treinamentos dos empregados para um desempenho satisfatório 

em atribuições, potencializando suas habilidades.  

Justificativa: Através de pesquisas com os empregados, a Agência observou 

que as reclamações dos clientes com o atendimento é alta. Sendo assim, faz-se 

necessário um treinamento para os empregados a fim de mostrar-lhes a maneira 

certa de se portar e tratar o cliente Krill. Vale ressaltar, que as informações sobre 

seu trabalho são passadas aos empregados novos apenas uma vez e de maneira 

informal, prejudicando assim a empresa e o próprio empregado.  

Público-Alvo: Empregados do Supermercado Krill 

Etapas:  

 Apresentação e aprovação da proposta ao cliente;  

 Apresentação do filme institucional da empresa para que o novo empregado 

sinta-se pertencente a família; 

 Treinamento dos empregados pelo responsável de cada setor;  

 Avaliação. 

Estimativa Orçamentária: R$ 0,009 

Implantação: Março de 2015. 

Responsabilidade: Administração Supermercado Krill.  

 

                                                           
9
FONTE: No caso, os custos são absorvidos pelo orçamento geral da empresa, provavelmente em 

despesas administrativas e operacionais na área de gestão de pessoas ou, no caso, pelo RH. 
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11.4 Proposta Administrativa de Gestão de Pessoas: Seleção Técnica 

Objetivo: Adoção em médio prazo de um novo e mais atualizado processo de 

seleção de pessoas, com base em critérios técnicos, profissionais e perfil pessoal. 

Justificativa: Uma das reclamações durante as pesquisas era a contratação 

de pessoas com vínculos familiares entre si no supermercado. A proposta de 

seleção técnica é uma premissa para a criação da proposta da Família Krill. 

Público-Alvo: Pessoas com interesse em fazer parte da Família Krill. 

Etapas: 

 Apresentação e aprovação da proposta ao cliente;   

 Elaboração da nova seleção técnica; 

 Implantação da seleção técnica; 

 Avaliação. 

Estimativa Orçamentária: R$ 0,0010 

Implantação: Março de 2015. 

Responsabilidade: Administração do Supermercado Krill e Rede Krill de 

Supermercados. 

11.5 Proposta de Relações Públicas em Parceria com Recursos Humanos: 

Espaço de Convivência 

Objetivo: Estabelecer um espaço para a hora da alimentação ou descanso, 

com mídias onde os empregados teriam acesso à notícias do bairro, informações 

importantes do Supermercado e Rede Krill, além de filmes institucionais da empresa. 

Justificativa: Não há um lugar onde os empregados possam descansar por 

um momento quando estão em seu horário de almoço ou lanche, sendo assim a 

                                                           
10

FONTE: No caso, os custos são absorvidos pelo orçamento geral da empresa, provavelmente em 

despesas administrativas e operacionais na área de gestão de pessoas ou, no caso, pelo RH. 
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implantação desse espaço os ajudariam a se distrair, se aproximarem entre eles, 

além de mostrar informações importantes, como avisos também. 

Público-Alvo: Empregados do Supermercado Krill de Praia Grande 

Etapas: 

 Apresentação e Aprovação do cliente;  

 Criação do espaço de convivência; 

 Compra de um televisor de tela LCD 11a ser aclopado a parede; 

 Compra de dois computadores para acesso restrito a internet; 

 Compra de pufs, sofá, mesa e cadeiras para acomodação dos empregados; 

 Escolha das notícias e informações convenientes aos empregados do 

supermercado; 

 Disposição do material na televisão do espaço de convivência; 

 Avaliação. 

Estimativa Orçamentária: R$ 11.126,00 12 

Implantação: Maio de 2015. 

Responsabilidade: Administração do Supermercado Krill de Praia Grande. 

 

 

 

 

                                                           
11

 Liquid Crystal Display 
12

FONTE: Site Lojas Americanas, Hipermercado Extra e GR PASSOS CONSTRUTORA em 14 de 

novembro de 2014 
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12 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
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13 ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA 

 

Tabela 3 – Estimativa Orçamentária das Propostas 

Propostas Investimento 

Assessoria Profissional de Relações Públicas R$36.000,00 

Capacitação de Empregados R$0,00 

Espaço de Convivência R$11.126,00 

Reuniões de Trabalho R$0,00 

Seleção Técnica R$0,00 

Aniversário do Bairro R$1.640,00 

Confraternização de Final de Ano R$7.736,00 

Família Krill R$5.700,00 

Newsletter R$120,00 

Mural de Avisos R$102,80 

TOTAL R$62.424,80 

FONTE: Elaborado pelas autoras (2014) 
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da escolha do tema, a Agência PR2M já obtinha conhecimento da 

dificuldade que este projeto traria. Porém, ao final fomos presenteadas com um 

aprendizado incontável e uma melhor compreensão do que é ser um Relações 

Públicas, além de cooperar com nossa organização-cliente, indicando como utilizar 

corretamente os compostos da comunicação organizacional integrada. 

A organização-cliente tem um público fiel no bairro Jardim Anhanguera no 

município de Praia Grande, porém mesmo com essa fidelidade a Agência PR2M 

percebeu através de pesquisas que há grandes falhas comunicacionais. A partir dai 

se deu o começo do maior desafio nesses quatros anos de faculdade.  

Conforme os resultados das pesquisas, a Agência PR2M apresentou 

propostas para o emprego de todos os compostos da comunicação organizacional 

integrada como modelo de gestão de relacionamentos com os públicos de interesse 

do Supermercado Krill de Praia Grande. 

Em suma, a principal preocupação da Agência PR2M é de que os 

proprietários, satisfeitos com suas vendas e clientes, não enxerguem a necessidade 

de aprimorar a comunicação integrada. 
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APÊNDICES 
 
 
APÊNDICE A - Declaração Genivaldo Ferreira Passos e Antonio Ferreira 
Passos. 
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APÊNDICE B - Entrevista com Gestores: Sócio Fundador e Diretor Rede Krill 
 

Entrevista realizada em 15 de abril de 2014 na Central Rede Krill, localizada 

em Cubatão/SP, à Avenida Joaquim Jorge Peralta, n°. 166. A entrevista foi gravada 

com autorização dos entrevistados e transcrita fielmente a seguir. 

 

Identificação: 

 

Nome: Genivaldo Ferreira Passos 

Idade: 50 anos  

Gênero: Masculino  

Naturalidade: Macambira - Sergipe 

Escolaridade: Fundamental Incompleto  

Cargo: Diretor  

Tempo de casa: 30 anos 

Quais as características da sua função? “Na verdade, é fazer tudo.” 

 

1. Quem são os sócios da Rede Krill? 

Genivaldo Ferreira Passos e Antonio Frerreira Passos. 

 

2. Quais os nomes dos proprietários do supermercado Krill de Praia Grande? 

Genivaldo Ferreira Passos e Antonio Frerreira Passos 

 

3. Qual a situação que a companhia apresenta, atualmente, em relação a outras 

empresas do ramo? 

Atualmente se encontra forte em relação a outras empresas. 

 

4. A empresa é atenta ao que acontece com os concorrentes?  

Sim, sempre. 

 

5. Ha um organograma?  

Sim, há um da loja de Praia Grande. 

 

6. De que tipo de assessoramento a empresa, no momento, está mais carente? 



88 
 

Está mais carente na parte do açougue. 

 

7. Qual a cultura organizacional predominante? 

É de seguir as orientações dadas pela Rede, mas cada loja tem sua própria 

autonomia. 

 

8. Quais os pontos fracos e fortes da Rede Krill e do Supermercado Krill de Praia 

Grande? 

Acredito que o ponto forte é a localização e já os fracos são o atendimento e mão de 

obra. 

 

9. Quais são os valores e normas que regem o comportamento da Rede Krill e do 

Supermercado Krill de Praia Prande?  

As normas são iguais para todas as unidades da Rede. Ter uma organização com 

atendimento bom, limpeza, trabalhar sempre com troco e o cliente sempre ter a 

razão. 

 

Loja/Rede: 

 

10. Como é a relação Rede – gerência? 

Acredito ser boa. 

 

11. Existe alguma orientação da Rede para as gerências? 

Sim, para manter um padrão em todas as lojas. 

 

12. Como é feita a comunicação da Rede com as 17 lojas? 

Através de telefone, internet e reuniões. 

 

13. Você sabe da comunicação utilizada por cada loja?  

Sim, de todas as unidades. 

 

14. Os salários dos empregados são definidos pela convenção de categoria, loja 

ou Rede?  

São dados de acordo com o piso salarial. 
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15. Quais benefícios os empregados recebem? E os gerentes?  

Recebem o vale-transporte e vale-alimentação. 

 

16. Qual a vantagem você vê de estar filiado a uma rede e a desvantagem?  

A negociação de preços e não há nenhuma desvantagem em meu ponto de vista. 

 

17. Vocês têm parceiros? E patrocínios?  

Não contamos com patrocínios, apenas parceiros que são os nossos fornecedores. 

 

18. Quais as reclamações mais frequentes e como são feitas? 

As reclamações são feitas através do 0800. 

 

19. Qual o faturamento anual da rede? 

É de 25 milhões de Reais brutos. 

 

20. Como é o relacionamento com a comunidade no entorno das lojas? 

Em todas as lojas é muito boa. 

 

21. O que você mudaria ou não na rede e na loja de Praia Grande? 

Eu não mudaria nada. 

 

22. Como é a segurança dos supermercados? Já houve muitos assaltos? Como 

resolvem? 

Boa, não houve muitos assaltos. 

 

23. Como é o relacionamento com os fornecedores? Eles são grandes ou locais? 

São fornecedores grandes e a relação é extremamente boa. 

 

24. Qual o perfil do cliente da Rede Krill?  

Classe C para baixo. 

 

25. Quais são as principais reclamações? E o que fazem pra resolver?  

As principais reclamações são sobre o atendimento e resolvemos sempre através de 



90 
 

conversas com os empregados. 

 

26. Há trabalho social e de meio ambiente com a comunidade? E como um todo? 

Não há um trabalho social certo, há apenas mensalmente doações e ajuda que são 

pedidas pela comunidade do entorno. 
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APÊNDICE C - Entrevista com Gestores: Gerente do Supermercado Krill de 
Praia Grande  
 

Entrevista realizada em 15 de abril de 2014 na Central Rede Krill, localizado 

em Cubatão/SP, à Avenida Joaquim Jorge Peralta, n°. 166. A entrevista foi gravada 

com autorização do entrevistado e transcrita fielmente a seguir. 

 

Identificação: 

 

Nome: Vinicius Padin De Oliveira Silva 

Cargo na Empresa: Gerente Geral 

Escolaridade: Ensino Médio completo 

Idade: 23 anos 

Quanto tempo atua na empresa: dois anos 

Cargos anteriores: Sub-gerente 

Função na Empresa: Tenho a função de efetuar compras, fiscalizar mercadorias, 

administrar os empregados e cuidar da loja de Praia Grande. 

Parentesco: Sou filho de um dos sócios, o Manoel Mecias de Oliveira Silva 

 

Loja/ Rede: 

 

1. Como é a relação Rede – gerência? 

A relação é boa, Temos facilidade de contato, porém nem sempre falamos sobre 

nossas opiniões, pois há lojas em que os gerentes são os donos e podem não 

gostar de escutar nossa opinião. 

 

2. Existe alguma orientação da rede para as gerências? 

Sim existe. A orientação é para se pegar firme no trabalho, ter um bom atendimento, 

pagar todas as contas em dia, sem deixar nada no vermelho, mas o trabalho em 

cada loja é bem independente. 

 

3. Você segue orientações (normas administrativas) do Supermercado? 

Eu não sigo orientação, pois tenho a autonomia dentro da loja em que trabalho. 
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4. Há comunicação entre você e as outras 18 lojas? 

Sim, através de telefone, e-mails, um programa chamado Spark e utilizamos também 

o WhatsAPP 

 

5. Você tem conhecimento da comunicação utilizada pelas outras lojas? 

Sim, utilizamos o jornal de ofertas, um mural para os empregados, carro de som, 

rádio interna e há em outra loja uma televisão em que se passa propaganda da loja. 

 

6. As orientações da Diretoria são passadas de maneira clara? 

Sim, são bem claras. 

 

7. Você é registrado? 

Sou sim. 

 

8. Os salários são definidos pela convenção da categoria ou loja ou rede? 

Os salários são definidos por cada loja. 

 

9. Quais os benefícios vocês recebem? 

Recebemos plano de saúde e vale-refeição. 

 

10. Qual a vantagem e a desvantagem de se estar filiado a uma rede? 

Temos a vantagem de ter mais força para lutar com outras redes. 

 

11. Vocês têm parceiros? E patrocínios? 

Sim, parceiros e patrocínios pela Rede. 

 

12. Qual a finalidade de estar na Rede? 

Como eu disse anteriormente, ter mais força. 

 

13. Quais as reclamações mais frequentes? 

As reclamações mais frequentes são de preços e atendimento. 

 

14. Qual o faturamento anual da loja? 

É de R$ 2 milhões de Reais brutos. 
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15. Como é o relacionamento com a comunidade? 

Temos um relacionamento bom, pois o mercado está há muito tempo no local, então 

todos estão acostumados e nos tratam como se fossemos um patrimônio. 

Única reclamação que acaba tendo é quando estamos em reforma e a obra é feita 

pela noite, mas após conversar que é para a melhoria dos mesmos, fica tudo bem. 

 

16. O que você mudaria ou não na empresa? 

O relacionamento com a Rede é muito difícil dar opinião, nos acham com pouca 

idade e como conseguiram crescer desse modo, o jeito certo sempre é o deles, até 

entre os sócios acaba sendo difícil a conversa. 

 

17. Como é a segurança? Já foi assaltado? 

A segurança é feita por serviços terceirizados, porem já houve assaltos, pois o bairro 

é bem perigoso principalmente pela noite. 

 

18. Como é o relacionamento com os fornecedores? Eles são locais ou grandes? 

O relacionamento com os fornecedores é diretamente com a Rede, mas os 

fornecedores pequenos como para pães e iogurtes têm um responsável que cuida 

dessa parte, do relacionamento entre eles. 

 

19. Qual o público consumidor semanal? E mensal?  

São mais idosos, de quarta, sábado e domingo são os dias de mais movimento, e 

durante o mês há uma média de 54 mil clientes. 

 

20. Qual é a promoção que atrai mais? 

A promoção que mais atrai clientes é a de carne. 

 

21. Qual o perfil do cliente da Rede Krill? 

O perfil do cliente é da região com classe B e C. 

 

22. Quais são as principais reclamações? E o que fazem para resolver? 
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23. Como já havia dito, as maiores reclamações são por preços o que é normal e 

não tem muito o que se fazer e de mau atendimento, que após a reclamação 

sempre procuramos conversar com os empregados. 

 

24. Como é feita essa mensuração? 

São feitas através do site, página no facebook e diretamente a mim. 

 

25. Há financiamento próprio para clientes? 

O financiamento próprio para os clientes é através do cartão da loja, que é a Omni13 

que financia. 

 

26. Que tipo de vantagens seu supermercado oferece que outros da rede não? 

A minha loja tem a vantagem de entrega em domicílio, estacionamento, fecha mais 

tarde e abre mais cedo aos domingos. 

A desvantagem é a falta de ar condicionado, não ter televisão passando as ofertas, 

e nem todos os produtos vão para a minha loja. 

 

Empregados:  

 

Idade média dos empregados: entre 20 a 35 anos 

Escolaridade: Ensino Médio completo 

Número de empregados: 41 mulheres e 40 homens. 

Função com mais número de contratados: Caixa 

Onde há mais rotatividade: De mão-de-obra no açougue 

 

27. O que vocês acham de empregados com laços familiares trabalhando no 

mesmo local? 

Que atrapalha bastante, por isso estamos retirando, pois acaba atrapalhando no 

desempenho dos mesmos. 

 

28. Como é definido o preço das mercadorias? 

                                                           
13

Omni Financeira é uma instituição com serviços de crédito no Brasil. A Rede Krill de Supermercados 

utiliza a Omni como financiadora dos cartões de crédito ligado ao seu nome.  
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Cada produto tem sua margem de preço, porém cada loja é quem define. 

 

29. Como é considerada a qualidade? 

É cobrada muita qualidade em cima dos produtos. Eu, por exemplo, sempre vou à 

padaria verificar o pão e se não estiver bom, é jogado fora. 

 

30. Como é feita a exposição das mercadorias? 

Eu e o sub-gerente decidimos e costumamos colocar as coisas para a direita na fila 

do Caixa. 

 

31. Como é a limpeza da loja? 

Temos quatro faxineiras, que lavam a loja toda semana. Não Há reclamação, 

apenas há reclamação sobre a falta de ar condicionado por estragar o alimento 

rápido. 

 

32. Como é o atendimento na loja? 

Não há um treinamento de atendimento na loja. 

 

33. Há rotatividade de mão-de-obra? 

Como eu disse no açougue. 

 

34. Existe promoção diferenciada para empregados? 

Não há promoção e nem diferencial para os empregados. 

 

35. Os empregados recebem treinamento? 

Há apenas treinamento no açougue, onde os mais antigos explicam como funciona a 

área. 

 

36. Por qual meio se comunicam com os funcionários? 

Através de mural de informações. 

 

Sustentabilidade: 

 

37. Como é feito o descarte de resíduos? 
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O lixo vai todo para a lixeira, depois de esvaziada é limpa. Já o sebo e o osso da 

carne ficam guardados dentro da câmara em uma caixa separada, esperando a 

sebeira vir buscar. 

 

38. Quem determina a Rede ou o Supermercado? 

É a fiscalização que determina como é feito o descarte de resíduos. 

 

39. Há trabalho social e de meio ambiente com a comunidade?  

Um trabalho certo não, mas sempre ajudam muito, conforme pedem, mas não é 

anunciado e não comunicamos a Rede sobre a doação feita, pois temos a 

autonomia de doações por mês e há limite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


