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Resumo:  
 
 
O objetivo deste estudo de caráter qualitativo é a análise das prioridades de 
compra do grupo dos uniresidenciais economicamente ativos. A metodologia 
utilizada na primeira etapa foi a qualitativa com um viés etnográfico no que se 
refere ao acompanhamento do processo de compra dos entrevistados em 
supermercados e a comparação com as notas fiscais de outras compras 
efetuadas em momentos diversos. Foram entrevistadas quinze pessoas 
segundo um roteiro semi-estruturado. Em um segundo momento, foi utilizado 
um questionário, baseado no modelo do Customer Equity, para analisar as 
preferências de compra comparativamente ao valor do valor, valor da marca, 
preço, qualidade, conveniência e retenção. Tais informações foram analisadas 
pelo Método de Análise Hierárquica (MAH). Foi possível classificar os 
entrevistados em quatros grupos: “econômicos”, que se preocupam muito com 
o preço dos produtos; o grupo dos “práticos em tudo”, que dispõem de 
condições para pagar mais caro pelos produtos em função da correria da vida 
cotidiana; os “práticos conscientes” que, apesar de também disporem de pouco 
tempo, optam por uma análise mais consciente da compra para evitar o 
desperdício e os “elitistas”, que preferem qualidade acima de tudo, não se 
importam com o preço e têm uma necessidade maior de ostentar a condição 
que possuem. Para o grupo dos “Práticos em Tudo” foi identificada somente 
uma primeira opção de compra em dois supermercados; já o grupo dos 
“Elitistas” tem um único supermercado de preferência; o grupo dos 
“Econômicos” apresentou várias opções de supermercados pela preocupação 
em pesquisar preços e o grupo dos “Práticos Conscientes” apresentou várias 
opções cujos produtos adquiridos não sejam em quantidade que implique 
desperdício. Foram analisadas também as questões da “Restrição aos 
Supermercados” e “Estocagem de Produtos” pelos uniresidenciais. Com 
relação a “Restrição”, o grupo dos “Econômicos” não apresentou restrição a 
nenhum supermercado. Os grupos dos “Práticos” e “Práticos Conscientes” 
apresentaram uma restrição não declarada, que foi identificada pelos locais 
mais freqüentados em função da praticidade necessária. O grupo dos “Elitistas” 
apresentou restrições declaradas a alguns estabelecimentos que não os 
atendem em função de organização, limpeza e lay-out. Quanto ao estoque dos 
produtos, o grupo dos “Práticos em Tudo” estoca poucos produtos que possam 
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ser utilizados emergencialmente como os enlatados; o grupo dos “Econômicos” 
estoca alguns gêneros alimentícios básicos como macarrão, por cozinharem 
eventualmente em casa; o grupo dos “Práticos Conscientes” não estoca nada, 
devido a uma grande preocupação com o desperdício e o grupo dos “Elitistas” 
estoca  basicamente produtos de higiene pessoal e limpeza devido a uma 
grande importância dada a imagem.  
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