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Resumo

Este estudo tem por objetivo investigar o que clientes residenciais percebem como importante na compra de GLP (Gás Liquefeito de
Petróleo), conhecido também como gás de cozinha, para seu uso doméstico, sendo esta investigação limitada a fatores que envolvam:
forma de pagamento, preço, rapidez na entrega, atendimento eficiente e canais de comunicação ofertados por uma revendedora de GLP
em Goiânia, Goiás. Para tal fora apresentada uma abordagem teórica sobre atacado, varejo e mercado de GLP em Goiânia, onde a partir
de um estudo de caso, com pesquisa exploratória de forma quantitativa. Teve como principal resultado que dentre os fatores levantados
os mais relevantes foram rapidez na entrega e preço, ao olhar destes clientes, a empresa estudada se manteve com atendimento da
expectativa de forma satisfatória, com atendimento de expectativa acima de 70% e para as que os clientes não consideram tão
importante (forma de pagamento e canais de comunicação) se manteve com atendimento de expectativas não satisfatório, visto terem
retornos menores que 70%. As limitações do estudo ficaram em seu ambiente de pesquisa e também podendo ser aprimorada para uma
ligação entre outra variáveis relevantes para o segmento de atendimento a produtos de primeira necessidade, que tenham no serviço
fatores diferenciais.
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Resumo 

 

Este estudo tem por objetivo investigar o que clientes residenciais percebem como importante 

na compra de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), conhecido também como gás de cozinha, 

para seu uso doméstico, sendo esta investigação limitada a fatores que envolvam: forma de 

pagamento, preço, rapidez na entrega, atendimento eficiente e canais de comunicação 

ofertados por uma revendedora de GLP em Goiânia, Goiás. Para tal fora apresentada uma 

abordagem teórica sobre atacado, varejo e mercado de GLP em Goiânia, onde a partir de um 

estudo de caso, com pesquisa exploratória de forma quantitativa. Teve como principal 

resultado que dentre os fatores levantados os mais relevantes foram rapidez na entrega e 

preço, ao olhar destes clientes, a empresa estudada se manteve com atendimento da 

expectativa de forma satisfatória, com atendimento de expectativa acima de 70% e para as que 

os clientes não consideram tão importante (forma de pagamento e canais de comunicação) se 

manteve com atendimento de expectativas não satisfatório, visto terem retornos menores que 

70%. As limitações do estudo ficaram em seu ambiente de pesquisa e também podendo ser 

aprimorada para uma ligação entre outra variáveis relevantes para o segmento de atendimento 

a produtos de primeira necessidade, que tenham no serviço fatores diferenciais. 

 

 

Palavras-chave: GLP, Revenda, Atendimento 

 

 

Abstract 

 

This study aims to investigate what residential customers realize how important the purchase 

of LPG (Liquefied Petroleum Gas), also known as cooking gas for domestic use, which is 

limited research to factors involving: payment, price , fast delivery, efficient service and 

communication channels offered by a reseller of LPG in Goiânia, Goiás. to this was presented 

a theoretical approach to wholesale, retail and LPG market in Goiânia, where from a case 

study, with exploratory quantitatively. Was mainly a result that among the most relevant 

factors raised were quick delivery and price, the look of these customers, the company studied 

remained to meet the expectations satisfactorily, with expected attendance above 70% and for 

the customers do not consider as important (payment and communication channels) has 

remained satisfactory with no expectations of service, as they have lower returns than 70%. 

The limitations of the study were in their research environment and also can be enhanced to a 

link between other variables relevant to the segment of service to essential products that have 

the service differentiators. 

 

Keywords: LPG, Sale , Service. 
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1. Introdução  

 

 A verificação das variáveis que os clientes de uma revenda de GLP (Gás Liquefeito de 

Petróleo), conhecido também com gás de cozinha, valorizam vão de encontro com as 

premissas para uma gestão eficaz que entenda as necessidades inerentes e consiga transformar 

estratégias em realidade, solidificando o trabalho de viabilização de projetos de atuação. 

 O objetivo desta pesquisa é investigar o que clientes residenciais percebem como 

importante na compra de GLP para seu uso doméstico, sendo esta investigação limitada a 

fatores que envolvam: forma de pagamento, preço, rapidez na entrega, atendimento eficiente e 

canais de comunicação ofertados por uma revendedora de GLP em Goiânia, Goiás. 

 A justificativa para o estudo se respalda na necessidade de se entender o 

comportamento de certa gama de clientes de GLP perante as ofertas de uma empresa, que visa 

atender essa demanda, garantindo retorno plausível. 

 O estudo apresenta uma abordagem teórica com objetivo de destacar a atuação na 

venda a varejo, fazendo uma revisão teórica com estudo comparativo com venda a atacado, a 

situação estrutural do mercado de GLP em Goiânia – Goiás, apresentando pesquisa sobre a 

percepção do que os clientes residenciais, exclusivamente do canal de varejo, dentro de uma 

empresa revendedora de GLP em Goiânia-Go, consideram mais importantes e fazer um 

comparativo com o que a empresa oferece. 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1- Atacado e Varejo 

 

A parte logística, distribuição, análise de cadeia e segmentos de atuação influenciam 

de forma direto na gestão de custos e despesas, estar atento e ter uma análise eficaz para tais 

empresas torna-se fator relevante para tomada de decisões. As revendas de GLP no Estado de 

Goiás encontram-se neste mercado dinâmico, em que as mudanças já vêm refletindo na gestão 

e resultados, visto as perspectivas de atuações tanto no varejo quanto atacado. 

Um dos maiores desafios é fazer o produto chegar ao consumidor de forma rentável e 

ainda satisfazendo as necessidades inerentes “[...] é por meio da distribuição física que os 

fabricantes podem proporcionar satisfação aos seus consumidores quando o assunto for o 

local mais adequado” (TAVARES, 2001, p.183).  

O mercado de GLP no Estado de Goiás acaba seguindo a cadeia padrão de 

distribuição, onde temos o papel de um fabricante com seus intermediários: varejistas e 

atacadistas (KOTLER, 2000). Há casos em que algum elo dessa cadeia sobrepõe força sobre 

outros, tornando a relação instável e fatores determinantes nesse contra balanço, no mercado 

de GLP no Estado de Goiás, se estabelecem na logística, visto a área demográfica e 

distribuição da população. 

 “O varejo inclui todas as atividades relativas à venda de produtos ou serviços 

diretamente aos consumidores para o uso pessoal e não comercial” (KOTLER, 2000, p.540), 

nesse elo da cadeia as revendas vivenciam mudanças estratégicas, oportunidades e ameaças, 

visto que com a abertura da comercialização entre revendedores a relação e opções de compra 

se alternam, atingindo a gestão em um todo e novamente fortificando o poderio logístico e de 

capacidade de gestão, para chegar à viabilidade. 

 “O atacado inclui todas as atividades relacionadas com a venda de bens ou serviços 

para aqueles que compram para a revenda ou uso comercial” (KOTLER, 2000, p.553), abriu-

se uma oportunidade de atuação em 2003 com a portaria 297/2003 da ANP, agora tendo como 

premissa um trabalho logístico alternativo para distribuição e atuação onde as engarrafadoras 

sentem dificuldades estratégicas de atuação. 
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 A tendência e desejo que impera nos mercados atuais é a redução de elos nas cadeias 

entre o fabricante e o consumidor, onde pode haver conflitos nos canais bem como distorções 

nas relações e papéis de cada um (KOTLER, 2000).  

Os riscos e desafios para adentrar novas opções fazem parte do que enfrentam as 

organizações no mercado de hoje, porém avaliar as necessidades e retornos, focando na 

viabilidade pesa de forma taxativa na decisão final. 

Para uma gestão enfrentar e continuar atuante no mercado de forma rentável, garantido 

viabilidade financeira e sendo ativa em tal é trivial estar antenado as opções, mas mais ainda 

aos resultados oriundos em cima das opções escolhidas “[...]qualquer empresa que objetiva 

permanecer em atividade precisa prever possíveis ocorrências para saber que rumo tomar e se 

preparar para enfrentá-las” (SPERS, 2001, p.87), focar na análise da viabilidade financeira via 

alternativas e formas de atuação nos canais de distribuição, é fator relevante para retornos 

positivos. 

 Para Souza (2001, p. 177): 
[...]conhecer ou determinar antecipadamente a mais provável ocorrência de um 

determinado evento é algo que tem atraído grande interesse na área de gestão de 

custos, principalmente no que se refere à orientação de decisões, controle e 

avaliação de desempenho. 

 

2.2- Mercado de GLP em Goiânia-GO 

  

 O mercado de revenda de GLP em Goiânia-GO, como a maioria dos mercados, possui 

forças estruturais bem definidas e com movimentações recorrentes, sendo assim, as 

necessidades de adaptabilidade são fatores diferenciais e até defendidas por Christensen 

(2001, p.129) onde cita que “as empresas necessitam adicionar, de modo crescente, grandes 

fatias de novas receitas a cada ano, exatamente para manter a taxa de crescimento desejada”. 

 Porém temos situações adversas, até defendias por Mioto (2007, p.14) que cita 

“situações em que a empresa obtém vantagem competitiva mas não consegue gerar retornos 

para seus acionistas são frequentes”. 

 Há uma pressão em cima das revendas, visto que a partir de 2001 com a 

desregulamentação o mercado de revenda sai de um mercado tabelado, subsidiado e protegido 

para um cenário de disputa de mercado acirrada que demonstra ser primordial descobrir e 

levantar quais aspectos e variáveis agora são importantes para atribuir vantagem competitiva 

(BRITO, BRITO, 2012), há uma concorrência com seu próprio fornecedor, visto que ele 

também pode atuar diretamente com o consumidor, basicamente um revendedor possui os 

seguintes canais de venda, vide quadro 01: 
 

Quadro 01: Canais de Revenda de GLP 
Segmento Foco de Venda 

Atacado Revenda a outros revendedores  

 

Varejo Revenda de GLP a consumidores finais para uso residencial 

 

Mista Revenda de GLP a consumidores finais para uso comercial ou 

industrial 

 

Fonte: (elaborado pelo autor) 

. 

Tem-se um leque de fatores que mostram um mercado sob risco de cair em guerra de 

preço entre a revenda de GLP e o consumidor final, visto o excesso de oferta. MIOTO (2007) 

alerta que guerras de preços para se melhorar o market share devem ser evitadas, a fim de 
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evitar inocorrências negativas nos resultados econômicos, o que estagnaria ações diferenciais 

para melhora de resultados. 

Fato ainda que ainda, válido de se citar, é um mercado que possui embalagens 

normatizadas (botijões P-13, P-20, P-45 e P-90), produto de consumo em massa, de pouca 

exigência de conhecimento técnico e comercial, logo, a entrada de novas empresas acaba 

sendo facilitada (ALVES e TIERGATEN, 2008), o que marginaliza a concorrência 

(PORTER, 2009) e sobressai-se as que se mantém com algum diferencial visível. 

Atender as necessidades urgentes de sua gama de cliente, ser parte importante na 

matriz energética brasileira, desempenhar papel social, visto atingir grande parte da população 

de baixa renda (SILVA, 2011), Tomázio (2006, p.13) afirma que: 
(...) o uso do gás natural está se firmando principalmente como combustível 

industrial, onde substitui o óleo combustível, e como combustível automotivo, 

utilizações estas que não concorrem diretamente com o GLP. No caso da 

embalagem P-13, o gás natural ainda não pode ser considerado um concorrente 

efetivo, uma vez que a infra-estrutura de distribuição apresenta alto custo de 

implantação e atualmente apenas uma pequena parte da população tem acesso a ela. 

Desse modo o GLP ainda continuará a ter grande importância, uma vez que é o 

principal energético usado maciçamente para cocção no país, especialmente pelas 

camadas mais baixas da população, não possuindo substituto próximo.” 

 

 Nessa realidade sua composição de trabalho acaba sendo definida pela velocidade e 

capacidade de suprição das expectativas dos clientes que não tem a marca em si como fator 

relevante na decisão de compra, mas sim no fato de oferecer o produto na hora certa 

(SOBRAL, COSTA e FILHO, 2009). 

Mesmo vislumbrando que alta eficácia operacional não é uma estratégia por si só 

(PORTER, 2009), no caso das revendas de GLP em Goiânia-GO já pode ser um início de um 

novo formato de gestão, visto que com a grande competitividade no mercado uma forma de 

diferenciação logística já é um passo para uma vantagem competitiva (CARVALHO et al, 

2010). 

Sendo primordial descobrir a mistura de canais para satisfazer o cliente como 

diferencial (OSTERWALDER e PIGNEUR; 2011), no mercado de GLP em Goiânia-GO 

temos o papel de um fabricante com seus intermediários: varejistas e atacadistas (KOTLER, 

2000).  

Vale ressaltar que o poder inerente de sucesso, caso surjam ferramentas, que auxiliem 

no equilíbrio e integração visando criar uma experiência otimizada para o consumidor 

(OSTERWALDER e PIGNEUR; 2011).  
  

3- Metodologia 

 

 Severino (2007, p.100) defende que: 
„(...) não basta seguir um método e aplicar técnicas para se completar o 

entendimento do procedimento geral da ciência. Esse procedimento precisa ainda 

referir-se a um fundamento epistemológico que sustenta e justifica a própria 

metodologia praticada. É que a ciência é sempre o enlace de uma malha teórica com 

dados empíricos, é sempre uma articulação do lógico com o real, do teórico com o 

empírico, do ideal com o real” 

 A partir de um estudo de caso com pesquisa exploratória de forma quantitativa 

enfocando no registro e conformidade de processos de pesquisa de campo (SEVERINO, 

2007), a pesquisa teve como base uma empresa revendedora de GLP, localizada na cidade de 

Goiânia, Goiás, atuante no mercado desde 1998. 

 Dentro de seus segmentos de atuação filtrou-se um composto de clientes atendidos em 

próximo a empresa e que sejam consumidores finais, conforme figura 01 abaixo: 
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Figura 01: Inserção da Pesquisa 

  
Fonte: (elaborado pelo autor) 

 

 Foram elaboradas 11 (onze) questões e feita coleta de respostas junto a 190 (cento e 

noventa) clientes ativos, onde se obteve o retorno com respostas de 135 (centro e trinta e 

cinco) casos, vide detalhamentos na figura 02: 
 

Figura 02: Delimitação 

 
Fonte: (elaborado pelo autor) 

 

 

4- Questionário 

 

 O questionário visa a partir de pedidos de vendas já entregues qualificar e quantificar 

as percepções dos participantes no quesito: atendimento e qualidade do serviço de entrega 

prestados, as questões utilizadas estão dispostas no quadro 02: 
 

Quadro 02: Questionário da Pesquisa 

1 Qual o número do pedido? 
 

2 Qual setor o cliente localiza? 
Santa Genoveva ; Jardim Guanabara ; Jaó ; Vale dos 

Sonhos ; Outros ; 
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3 Foi atendido na primeira tentativa? sim ; não ; 

4 
Como qualifica o atendimento da 

atendente? 
Péssimo ; Ruim ; Regular ; Bom ; Ótimo ; 

5 
Como qualifica o atendimento do 

entregador? 
Péssimo ; Ruim ; Regular ; Bom ; Ótimo ; 

6 
Recebeu brinde na entrega do 

produto? 
sim ; não ; 

7 
Como o (a) senhor (a) classifica o 

serviço prestado pela empresa? 
Péssimo ; Ruim ; Regular ; Bom ; Ótimo ; 

8 
O que considera mais importante 

na compra de seu gás? 

forma de pagamento ; preço ; rapidez na entrega ; 

atendimento eficiente ; canais de comunicação para 

pedido ; 

9 
Em sua opinião, em que nossa 

empresa mais se destaca? 

forma de pagamento ; preço ; rapidez na entrega ; 

atendimento eficiente ; canais de comunicação para 

pedido ; 

10 Onde conseguiu nosso contato? imã de geladeira ; panfleto ; internet ; na rua ; outro ; 

11 Pretende nos contatar novamente? sim ; não ; 

Fonte: (elaborado pelo autor) 
 

 As questões de 01 a 07 foram de abordagem, visando estruturar formato de acesso 

para as questões 08 e 09 que são as primordiais para toda a análise proposta de estudo. 

 

5-Resultados 

5.1. Perfil dos Pesquisados 

 Dentre o total de 190 questionários aplicados, obteve-se o seguinte retorno, conforme 

tabela 01: 

Tabela 01: Aplicados x Retorno  

Questionários Aplicados 190

Respostas Obtidas 135

Taxa de Resposta 71,05%
 

Fonte: (elaborado pelo autor) 

 

 A partir dos 135 casos pesquisados obteve-se as seguintes freqüências em cada setor, 

conforme tabela 02: 
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Tabela 02: Bairros dos Clientes  

Bairro do Cliente Frequencia %

Jaó 51 37,78%

Santa Genoveva 36 26,67%

Jardim Guanabara 28 20,74%

Outros 20 14,81%

Total 135 100,00%
 

Fonte: (elaborado pelo autor) 

 Como foram selecionados de forma aleatória os pedidos pesquisados houve 14,81% de 

clientes pesquisados que não se encontravam na zona de setores de maior foco da empresa, 

porém que estão em setores estão geograficamente nas divisões ou entre estes citados.  

 

5.2. Análise Descritiva dos Resultados 

 Dentro da pesquisa, observou-se dois levantamentos específicos para o estudo do 

trabalho, conforme tabela 03 e tabela 04: 

 

Tabela 03: Considera Importante  

Considera Importante Respostas Total de Pesquisados % 

Atendimento Eficiente 37 135 27,41%

Canais de Comunicação para Pedidos 19 135 14,07%

Forma de Pagamento 27 135 20,00%

Preço 74 135 54,81%

Rapidez na Entrega 105 135 77,78%
 

Fonte: (elaborado pelo autor) 

 

Tabela 04: Destaque Percebido 
Destaque Percebido Respostas Total de Pesquisados % 

Atendimento Eficiente 57 135 42,22%

Canais de Comunicação para Pedidos 10 135 7,41%

Forma de Pagamento 17 135 12,59%

Preço 52 135 38,52%

Rapidez na Entrega 91 135 67,41%
 

Fonte: (elaborado pelo autor) 

 

5.3. Análise dos Indicadores 

 A partir da proposta de estudo que é investigar o que clientes residenciais percebem 

como importante na compra de GLP para seu uso doméstico, sendo delimitado a fatores 

relacionados a: forma de pagamento, preço, rapidez na entrega, atendimento eficiente e canais 
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de comunicação em contra partida ao que é ofertado, tem-se as seguintes análises, conforme 

tabela 05: 
Tabela 05: Análise 

Levantamento Análise 

Rapidez na Entrega Foi o líder nas citações das pesquisas, estando presente em 

77,78% dos casos e vai de encontro ao que diz: 

- (SILVA, 2011) pois atenta que a organização visa atender a 

necessidade urgente de sua gama de clientes e também o que 

defende  

- (CARVALHO, 2010) observa a grande competitividade no 

mercado uma forma de diferenciação logística já é um passo 

para uma vantagem competitiva; 

- (SOBRAL, COSTA e FILHO, 2009) expõe que sua 

composição de trabalho acaba sendo definida pela velocidade 

e capacidade de suprição das expectativas dos clientes  que 

não tem a marca em si como fator relevante na decisão de 

compra, mas sim no fato de oferecer o produto na hora certa. 

Preço Apareceu como fator importante em 54,01% dos 

entrevistados, isso pode demonstrar uma guerra de preços no 

setor, reforçada pela ofertada até citada como fator por 

(MIOTO, 2007); 

- (BRITO e BRITO, 2012) também cita que o mercado de vive 

um cenário de disputa de mercado acirrada; 

Atendimento Eficiente Aparece em 27,41% e já se mostra como fator relevante para 

garantia da sustentabilidade da gestão. 

Forma de Pagamento Aparece em 20,00% dos casos é relevante como fator a ser 

atendido.   

Canais de Comunicação Aparece em 14,07%, foi o fator de menor relevância e 

demonstra que os canais já existentes atendem a demanda a 

momento  
Fonte: (elaborado pelo autor) 

  

 Na tabela 06, há um comparativo entre o que os clientes consideram importante e o 

que a os clientes citam a empresa como destaque, conforme tabela 06: 

 
Tabela 06: Importante x Destaque 

Considera Importante Importante Destaque %

Atendimento Eficiente 37 57 154,05%

Rapidez na Entrega 105 91 86,67%

Preço 74 52 70,27%

Forma de Pagamento 27 17 62,96%

Canais de Comunicação para Pedidos 19 10 52,63%
 

  Fonte: (elaborado pelo autor) 
  

 Neste caso e analisando o que os clientes consideram mais relevante, na sequência 

pode-se atribuir análise, conforme tabela 07: 
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Tabela 07: Análise 

Levantamento Importante para Empresa atende  

Rapidez na Entrega 77,78% dos clientes 86,67% das expectativas 

Preço 54,81% dos clientes 70,27% das expectativas 

Atendimento Eficiente 27,41% dos clientes 154,05% das expectativas 

Forma de Pagamento 20,00% dos clientes 62,96% das expectativas 

Canais de Comunicação 14,07% dos clientes 52,63% das expectativas 
Fonte: (elaborado pelo autor) 

 

 Percebe-se que dentre os fatores levantados para os mais relevantes (rapidez na 

entrega e preço), ao olhar destes clientes, a empresa estudada se manteve com atendimento da 

expectativa de forma satisfatória, com atendimento de expectativa acima de 70% e para as que 

os clientes não consideram tão importante (forma de pagamento e canais de comunicação) se 

manteve com atendimento de expectativas não satisfatório, visto terem retornos menores que 

70%.  

 Destaca-se que no quesito atendimento eficiente, apesar dos clientes não o terem ainda 

como fator muito relevante a empresa obteve destaque em tal quesito, visto que supriu 

154,05% das expectativas, ou seja, mais do que o número dos clientes que consideram como 

importante já foi citada como destaque em suas ações. 

 

6- Considerações Finais 

 

 O estudo serviu para delinear um comparativo entre a percepção de certa gama de 

clientes com a proposta a qual se destaca uma organização em busca de atendimento de 

expectativas em um mercado de produto com baixo teor de valor agregado em sua origem, 

sendo um dos diferenciais perceptíveis o serviço de entrega.  

 Alinhar estratégia, atendimento de expectativa e retorno viável a organização estrutura 

o condicionamento de trabalho para garantir diferenciais de atuação, onde se respalda as 

necessidades de acúmulo de ações para delineamento estratégico. 

 A proposta do objetivo de investigação foi atingida, onde se pode fazer o delineamento 

dos maiores pontos relevantes para os clientes e da capacidade da empresa em atender tais 

expectativas, podendo servir de suporte para análises em ambientes maiores e com maior 

gama de acesso a participação de clientes. 

 As limitações do estudo ficaram em seu ambiente de pesquisa e também podendo ser 

aprimorada para uma ligação entre outra variáveis relevantes para o segmento de atendimento 

a produtos de primeira necessidade, que tenham no serviço fatores diferenciais. 
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