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RESUMO 

 

Neste artigo, busca-se analisar a partir da revisão de literatura e pesquisa de campo, 
a evolução da computação móvel, o processo de decisão de compra através do 
marketing e a viabilidade de desenvolvimento de uma aplicação móvel para 
supermercados localizados na cidade de Toledo – PR. A metodologia adotada foi 
um questionário composto de três questões, aplicado junto aos supermercados, para 
avaliar o interesse dos mesmos em aderir ao uso de uma aplicação móvel para 
divulgação de ofertas. Após a análise constatou-se que 70% dos supermercados 
não possuem interesse em tal aplicação. Assim, conclui-se que não é viável o 
desenvolvimento de tal aplicação móvel.  
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INTRODUÇÃO  

 

O ser humano sempre procurou formas de automatizar, auxiliar ou, se 

possível, até substituir o esforço em seus trabalhos. Essa busca por auxílio iniciou-

se por volta do ano 4000 a.C, com a invenção do ábaco. Com a evolução da 

tecnologia a partir da segunda guerra mundial, Monteiro (2002) afirma que, em 1971, 

os computadores começaram a ser comercializados. Segundo Kurose e Ross 

(2013), em 1969 o departamento de defesa dos EUA criou a ARPANET, uma rede 

para ligar os computadores da defesa e centros de pesquisa. Essa rede, décadas 

depois, evoluiria para a conhecida WEB. Nos anos de 1980, junto à grande evolução 

dos computadores e da internet, surge um novo conceito de computação, a 

computação móvel. Para Mateus e Loureiro (1998), sua grande vantagem é 

mobilidade, permitindo acesso a serviços independente de sua localização. Com a 

evolução da computação móvel, surgem possibilidades de serviços e aplicações 

para as mais diversas áreas. 

Tendo em vista as possibilidades da computação móvel e suas aplicações, 

bem como a diversidade de aplicações disponíveis, é questionável se todo tipo de 

aplicação desenvolvida é comercializável e viável. Dessa forma, este artigo busca 

avaliar se o desenvolvimento de uma aplicação móvel compartilhada entre 

supermercados da cidade de Toledo - Paraná, para divulgação de suas ofertas, é 

viável, considerando o interesse dos mesmos em aderir ao uso de tal aplicação. 

 

1 COMPUTAÇÃO MÓVEL 

 

A computação móvel, de acordo com Mateus e Loureiro (1998), é um 

paradigma de computação que surgiu na década de oitenta após a evolução das 

redes de computadores. É considerada uma quarta revolução na computação. Esse 

novo paradigma permite o acesso à serviços independente de sua localização, bem 

como a mobilidade. A partir disso, o conceito de computação distribuída se torna 

ainda mais amplo, de forma que um sistema distribuído com computadores móveis 

consiste, além da tradicional infra-estrutura fixa, em computadores conectados por 



 

 
 

redes sem fio. 

Os sistemas celulares surgiram na década de 70, e dominam a área de 

comunicação móvel (MATEUS E LOUREIRO, 1998). Os primeiros sistemas tinham 

capacidades limitadas de suas baterias e número reduzido de usuários alocadas à 

cada estação móvel. Assim, eram dispositivos exclusivos para conversação por voz. 

Contudo, segundo Figueiredo e Nakamura (2003), com a evolução das gerações da 

telefonia celular e com o desenvolvimento da tecnologia, esses dispositivos 

adquiriram processamento e comunicação através de integração de redes de dados 

e redes celulares. A tabela 1 mostra a evolução das gerações de telefonia celular. 

 

 
Tabela 1. Evolução das gerações de telefonia celular segundo Figueiredo e Nakamura (2003) 

 

Para Figueiredo e Nakamura (2003), com a possibilidade de acesso à 

informação a qualquer momento e lugar, surgem oportunidades de aplicações e 

serviços para computação móvel. Entre as aplicações podemos citas as pessoais, 

corporativas, financeiras, para medicina, para segurança, entretenimento, e ainda 

serviços de comercio eletrônico, dentre outros. 

Segundo estudo do IBOPE Media (2013), 134 milhões de pessoas no Brasil, 

com faixa etária a partir dos 10 anos, possuíam telefone móvel em março de 2013. E 

ainda 52 milhões de brasileiros tinham acesso à internet pelo celular. O estudo ainda 

revela que o uso dos smartphones era focado em conversas (76%), troca de emails 

(75%) e acessos à notícias e informações (64%). 



 

 
 

 

2 MARKETING E PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA 

 

O marketing é um processo onde se estabelecem e se mantém relações de 

trocas. Para Nickels e Wood (1999), se não existe o processo de troca ou venda de 

algo de valor, logo, não existe o marketing. Um processo de troca de marketing é 

composto de três elementos: 

1. Duas ou mais organizações ou pessoas possuem algo valoroso para 

negociar. 

2. Ambos se dispõem a negociar aquilo que possuem por outra coisa que 

dão valor. 

3. As partes possuem capacidade de se comunicar entre si sobre a troca. 

Segundo Nickels e Wood (1999), neste processo, tanto o cliente como o 

vendedor são beneficiados. Durante a troca de marketing, o vendedor recebe 

dinheiro e o cliente recebe um produto. Este produto pode ser um serviço, um bem, 

ou uma idéia que satisfaça sua necessidade ou desejo através da troca de dinheiro. 

Para entregar ao consumidor o que eles querem durante todo o processo de 

troca de marketing, Nickels e Wood (1999) afirmam que é preciso entender como os 

consumidores compram. Assim, é possível desenvolver uma estratégia apropriada 

para satisfazer as necessidades dos consumidores. O processo de decisão de 

compra é composto de cinco estágios: Identificação da necessidade, busca de 

informação, avaliação de alternativas, compra e avaliação pós-compra. 

O primeiro estágio ocorre quando o consumidor percebe que seu produto 

não lhe agrada. Essa percepção pode ser desencadeada por um estímulo, como ver 

um anúncio, ou ficar insatisfeito com seu produto atual. A diferença entre seu estado 

o desejado e o real for suficientemente significativa, ele iniciará o processo de 

decisão que leva a uma compra. (NICKELS E WOOD, 1999) 

 Para Nickels e Wood (1999), durante o segundo estágio, o consumidor 

busca informações sobre formas de satisfazer sua necessidade. Inicialmente ele 

realizará uma busca interna, ou seja, relembrar experiências com produtos que 

possam ter satisfeito sua necessidade. Porém, se for necessário buscar mais 

informações, ele então pode iniciar uma busca externa, para encontrar outras formas 



 

 
 

de satisfazer sua necessidade. A busca de informações tem como objetivo diminuir o 

risco percebido, ou seja, a chance de que uma escolha errada possa resultar em 

conseqüências negativas. 

Após o consumidor descobrir diversas formas de satisfazer sua 

necessidade, ele chega ao terceiro estágio. Segundo Nickels e Wood (1999), neste 

estágio são levados em conta os riscos e os benefícios de cada opção caso adquira 

o produto. Assim, o consumidor estabelece critérios para posterior avaliação e os 

aplica, para se chegar a um conjunto de alternativas a ser considerado. 

 O quarto estágio, a compra, ocorre então quando é feita a escolha entre as 

alternativas no conjunto em consideração e a decisão de quando e onde realizar a 

compra. Nem sempre tudo é planejado, cerca de dois terços das compras realizadas 

em supermercados são decididos já dentro da loja. (NICKELS E WOOD, 1999) 

 O último estágio do processo é a pós-compra. Nickels e Wood (1999) 

afirmam que, neste estágio, o consumidor decide se suas expectativas foram 

atendidas ou não. A avaliação da compra pode ainda fazer com que o cliente pense 

a respeito da necessidade que despertou a compra e iniciar novamente o ciclo.  

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para elaboração desta pesquisa foi utilizada uma pesquisa bibliográfica para 

conceituação de termos e assuntos abordados. De acordo com Lakatos e Marconi 

(1991) a pesquisa bibliográfica engloba toda bibliografia publicada, sejam em teses, 

livros, jornais, revistas ou outros. Foi ainda realizada uma pesquisa de campo com 

um questionário. Gil (2002) afirma que um questionário é uma técnica de 

investigação. Essa técnica é composta por questões apresentadas às pessoas, para 

conhecer opiniões, interesses e outros. 

 Para a pesquisa de campo, foi aplicado um questionário junto aos 

responsáveis por marketing e divulgação de ofertas de supermercados da cidade de 

Toledo – PR, com o objetivo de avaliar quantos meios de divulgação o publico alvo 

possui e também qual o interesse em um aplicativo móvel compartilhado entre os 

supermercados para tal finalidade. Foram aplicados dezoito questionários. 



 

 
 

 O questionário foi composto de três questões. A primeira era relativa aos 

meios de divulgação de ofertas que o supermercado já possui. Foi quantificado o 

valor em duas categorias, cinco meios ou menos de divulgação, e acima de cinco 

meios de divulgação.. A segunda questão era em relação ao interesse em aderir ao 

uso de um aplicativo que divulgasse as ofertas de seu e de outros supermercados 

da cidade. Caso a resposta fosse negativa, foi questionado o motivo do não 

interesse. Por fim, a última questão era sobre a quantidade de funcionários que o 

supermercado possui. O valor foi quantificado em três categorias: cinqüenta 

funcionários ou menos, entre cinqüenta e cem, e acima de cem funcionários. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A primeira análise refere-se à quantidade de meios de divulgação do 

supermercado. Os dados são representados na figura 1. 

 

Figura 1. Resultado da primeira questão 

 

Pode-se verificar na figura 1, que a maioria dos supermercados possui mais 

de cinco meios de divulgação de suas ofertas, o que significa que possuem 



 

 
 

investimentos em marketing. Os meios utilizados, de acordo com os entrevistados, 

são: folhetos, carro de som, rádio, rádio indoor, outdoor, televisão, whatsapp, 

facebook, instagram, site. A figura 2 representa a quantidade de supermercados que 

utilizam cada meio de divulgação. 

 

 
Figura 2. Quantidade de supermercados que utilizam cada meio de divulgação 

 

 A análise seguinte é referente à segunda questão, ou seja, qual o interesse 

dos supermercados em utilizar o aplicativo móvel proposto anteriormente. Foram 

coletadas três formas de resposta: sim, não, não soube responder, onde “sim” 

representa os que utilizariam o serviço, “não” representa os que não têm interesse 

no serviço, e “não soube responder” representa os supermercados que não se 

posicionaram quanto à utilização ou não do serviço. É possível verificar na figura 3, 

que a maioria dos entrevistados não tem interesse em utilizar o serviço proposto. 



 

 
 

 
Figura 3. Resultado da segunda questão 

 

Na figura 4 observa-se que o principal motivo citado, por 54% do público 

alvo, é que não acreditam ser vantajosa para o supermercado a adesão ao serviço 

proposto. Outro motivo citado, por 31% dos entrevistados que não tem interesse no 

aplicativo, é que já possuem vários meios de divulgação e, assim, não teriam 

interesse em mais um. E o terceiro motivo: 15% têm preferência em um aplicativo 

exclusivo para seu supermercado. 

 

 
Figura 4. Motivos pelo não interesse no aplicativo 



 

 
 

Finalmente, na questão 3, foi quantificado a quantidade de funcionários que 

os supermercados possuem. A figura 5 representa a quantidade de supermercados 

por número de funcionários. 

 

 
Figura 5. Quantidade de supermercados por número de funcionários. 

Ainda é possível verificar que a quantidade de meios de divulgação é maior 

em supermercados com maior número de funcionários, conforme a figura 6, que 

mostra a media de meios de divulgação de acordo com a quantidade de funcionários 

dos supermercados. 

 



 

 
 

 
Figura 6. Quantidade de meios de divulgação por número de funcionários. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a elaboração desta pesquisa, ficou claro que a maioria dos 

supermercados pesquisados investe em meios de divulgação, visto que esta 

influencia no processo de decisão de compra do cliente. Os meios clássicos de 

divulgação, como folhetos impressos e carro de som, por exemplo, ainda dominam 

essa área. Porém, é possível observar um crescimento nos meios digitais, através 

de redes sociais e aplicativos de mensagens. Apesar disso, e do aumento de uso 

smartphones pelas pessoas, conforme relatado neste estudo, os supermercados 

pesquisados ainda não aderiram ao meio de divulgação proposto, uma aplicação 

exclusiva para isso, e não apresentam interesse no momento em aderir. 

 A partir disso, pode-se concluir que não é viável o desenvolvimento de um 

aplicativo móvel para divulgação de ofertas de supermercados na cidade de Toledo, 

pois não há interesse de adesão satisfatória por parte dos supermercados, 

alcançando o objetivo deste estudo. Pode-se ainda afirmar que é necessário que 

sejam mais divulgados os benefícios da tecnologia e de aplicativos móveis para os 

mais diversos serviços. 
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