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1. INTRODUÇÃO

A vulnerabilidade social é medida através da linha de pobreza, estando diretamente

ligada com a exclusão e a falta de representatividade e oportunidades advindas do mercado,

estado ou sociedade (POLITIZE, 2020; CANÇADO et al. 2014 apud Vignoli, 2001. p.2). Tal

segregação,  submete  um  determinado  grupo  ou  indivíduo  a  sofrer  alterações  bruscas  e

significativas  em seus  níveis  de  vida,  designando-os,  portanto,  a  um quadro  de  extrema

fragilidade socioeconômica (SILVA, 2007).

Segundo  FERRARI  (2019),  esta  temática  encontra-se  fortemente  caracterizada  no

contexto brasileiro contemporâneo. Uma vez que, conforme o Relatório de Desenvolvimento

Humano 2019, o Brasil situa-se como o 7º País mais desigual do mundo, além de constar no

mesmo ano, a inserção de 23,3 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Dentre os diversos grupos e classes sociais  que integram esse sensível contingente

populacional,  encontra-se  os  comerciantes  ambulantes.  Classificados pelo  Portal  Emprega

Brasil (2021) como: “aqueles que exercem atividade de venda a varejo de mercadorias, por

conta própria,  em vias  e  logradouros  públicos”.  E que,  atualmente,  em conformidade aos

dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE),  por  meio  da  Pesquisa

Nacional de Amostra por Domicílio (Pnad) Contínua, representam uma grande parte da atual

classe trabalhista do País.

Tendo-se em conta que, atrelados aos notáveis índices de desemprego ponderados em

todo o território nacional desde 2015, e agravados devido ao quadro pandêmico da Covid-19,

milhares de pessoas têm se submetido à informalidade como uma fonte de renda alternativa

(AMORIM, 2019). Resultando, dentre os anos de 2014 a 2017, em uma média de 200 mil

brasileiros que aderiram as ruas como seu novo local de trabalho (WERNECK e RIBEIRO,

2019).
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Nesse sentido, objetivando assegurar sua subsistência através do desenvolvimento de

seus pequenos negócios, a maneira em que os ambulantes gerenciam seus comércios denota

de atenção primordial. Visto que, majoritariamente, neste tipo de mercado, atividades como:

compra  de mercadorias,  estimativa  da  demanda,  definição  de  preços  e  margem lucrativa,

sucedem-se, improvisada e repentinamente. Propiciando assim, a ascensão do grau de risco

operacional,  a  instabilidade  financeira  e  ao declínio  no  desenvolvimento  dessas  pequenas

empresas (TISSI, 2000).

Em  paralelo,  intentando  otimizar  suas  operações e  assegurar  a  qualidade

organizacional,  algumas  empresas  têm  implementado  distintas  e  eficientes  metodologias

administrativas.  Dentre  as  quais,  ressaltam-se:  I)  Desdobramento  da  Função  Qualidade

(QFD), ferramenta sistêmica que visa a  programação dos  produtos e  serviços  de modo a

compreender e atender as necessidades do cliente; II) Os Fatores Críticos de Sucesso (FCS),

metodologia que auxilia a empresa a definir com maior clareza, os elementos que indicam

maior relevância ao alcance de seus objetivos (SANTOS, 2017; RODRIGUES, 2016); e III)

5’R gerenciais (AZEVEDO, 2018); Receptividade, Reconhecimento, Relacionamento, 

Relevância e Responsividade. 

Desse modo, o presente artigo tem por objetivo, elaborar a matriz QFD para identificar

os fatores críticos de sucesso pelos 5’r gerenciais, no setor de comércio ambulante da cidade

do Recife. A relevância deste estudo consiste na representação econômica destes pequenos

negócios que,  na maioria das vezes,  são empreendimentos  que nascem da necessidade de

geração de renda. Considerando-se que, em conformidade a Secretaria de Desenvolvimento

Econômico (SDEC, 2020), a economia regional pernambucana alçou R$ 105,66 Bilhões de

PIB  em  2017.  Cuja,  grande  parte  desse  valor  condiz  à  atuação  de  trabalhadores

informais/ambulantes no comércio do Estado.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo TISSI (2000), o fator qualidade mostra-se imprescindível à sobrevivência e

ao bom desempenho das empresas, em especial, ao segmento de comércio ambulante. Que

por vezes, subsiste em meio a ausência de recursos, a falta de suporte técnico e material, e a

imposição de limitações advindas de normativas governamentais e estaduais.

Nesse âmbito, NUNES (2019) evidencia o Desdobramento da Função Qualidade e os

Fatores  Críticos  de  Sucesso,  como  estratégicas  ferramentas  que  podem  propiciar

consideráveis melhorias às atividades  operacionais  destas pequenas  empresas.  Enquanto o



 

QFD baseia-se na vertente em que produtos e serviços devem ser desenhados e programados,

com o exclusivo intuito de satisfazer às necessidades do consumidor (SANTOS, 2017); os

Fatores Críticos de Sucesso, consolidam-se sob uma análise interna estrutural, auxiliando a

definir com maior precisão, os elementos que indicam maior relevância às perspectivas da

referente organização (RODRIGUES, 2016). 

À vista disso, verifica-se que a efetivação de tais conhecimentos gerenciais na esfera

ambulante, pode estimular a formação de uma boa gestão, elevar a produtividade e acelerar

seu desenvolvimento (AZEVEDO, 2018).  De modo que,  infere-se a seguir,  um detalhado

estudo acerca da efetivação de ambas metodologias quando retratadas sob a perspectiva do

comércio ambulante, as quais se fazem consolidadas sob 5’R gerenciais.

2.1. Vulnerabilidade social no comércio ambulante

O panorama comercial ambulante, conforme ANDRADE (2014), corresponde a uma

das maiores, senão a maior, manifestação das atividades informais decorrentes da dinâmica

urbana. Tendo em vista que, ainda consoante o autor, este tipo de comercialização retrata um

subterfúgio para reduzir os impasses oriundos da exclusão dos postos de trabalho. Originando

autoempregados  que  realizam vendas  diretas  aos  consumidores,  dispondo diariamente,  de

uma ampla variedade de produtos que, geralmente, possuem baixo valor.

Destarte, “A escassez de empregos no mercado de trabalho formal forçou as pessoas a

procurarem por outras opções para geração de renda. Assim, inúmeras pessoas sobrevivem do

comércio informal (ou marginalmente formal) de bens e serviços” (ARAÚJO et al. 2012, p.

374). Em que, no ano de 2018, mais de 34,2 milhões de brasileiros adentraram ao setor de

comércio informal, objetivando por meio deste, uma oportunidade de adquirir renda de forma

independente, prática e improvisada (AMORIM, 2019). À vista disso, o contexto ambulante é

evidenciado por SILVA et al. (2019), como uma saída à situação de desemprego, de forma a

caracterizar-se como um verdadeiro “amortecedor social”.

Todavia, ao contrário das vertentes que sugerem facilidade de acesso ao trabalho por

conta própria, a inserção e a rotina do mercado ambulante denota uma série de instabilidades

e conflitos que inserem os trabalhadores em situações de constante vulnerabilidade (SILVA,

2019),  dentre  elas:  a  legalização  junto  ao  poder  público  municipal,  problemas  com  a

fiscalização e  com demais  ambulantes,  além de dificuldades  associadas  à  organização do

processo de trabalho (TISSI, 2000). Em outras palavras,

“O processo e as condições de trabalho no comércio ambulante atestam que inclusão
e exclusão não são pólos antagônicos. Os ambulantes fazem parte de um processo



 

produtivo e, mais do que isso, de um processo social que se desdobra em múltiplas
relações e dimensões sociais.”(TISSI. 2000, p. 78)

Isto posto, SANTOS (s/d) sobressalta cinco fatores da vulnerabilidade que podem ser

facilmente identificados na esfera comercial ambulante, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Vulnerabilidade aplicada ao Contexto Ambulante

Fatores da
Vulnerabilidade
SANTOS (s/d)

Contextualização Ambulante

Infraestrutura e

Serviços Urbanos

A restrição de locais disponíveis à livre comercialização ambulante, tais como o
Decreto-Lei 2.041 de 1940, acentua a propagação de pontos de venda em lugares
inoportunos, como ônibus, metrôs, estações e logradouros públicos.

Ademais,  no que diz respeito às  atividades legalizadas,  consta-se um deficit  de
medidas  públicas  destinadas  ao  aprimoramento  das  condições  de  trabalho,
acarretando, por conseguinte, no aumento da precarização do serviço.

Educação

O nível educacional entre vendedores ambulantes, em sua maioria, não ultrapassa o
ensino  médio,  limitando  ainda  mais  a  inserção  dos  mesmos  no  mercado  de
trabalho e a compreensão de teorias administrativas que poderiam corroborar ao
desenvolvimento de suas pequenas empresas (SORGATTO, D. 2020).

Saúde

Considerando-se  que,  a  maior  parte  dos  comerciantes  possuem  este  tipo  de
atividade como única e exclusiva fonte de renda, o acesso ao sistema de saúde
torna-se,  por vezes, limitado ou escasso. Além disso, nota-se o absenteísmo de
programas governamentais destinados a esta finalidade;

Renda e mercado de
trabalho

Consoante  PAMPLONA,  “A  unidade  produtiva  informal  funciona  para,
essencialmente,  garantir  um emprego e  uma renda a  seu  proprietário,  que  nela
trabalhará  diretamente  e  controlará  seu  próprio  processo  de  trabalho  […]  O
informal  pode  ser  tanto  espaço  de  sobrevivência  quanto  de  ascensão  social”.
(PAMPLONA, 2013, p. 228)

Composição 

Familiar

A performance do comércio ambulante é, por vezes, equiparada a organização de
cunho familiar, fazendo alusão a classes vulneráveis como idosos e crianças. Que
apesar  de  suas  condições  não  favoráveis  ao  trabalho,  são  impulsionados  a
corroborar para o sustento uníssono da família.

Fonte: Os autores (2021)

Desse  modo,  as  características  do  comércio  ambulante  são  sintetizadas  por

CACIAMALLI (1982, p. 33) como: “Atividades precárias, instáveis, ocasionais, cujos níveis

de renda, em geral baixos, mal conseguem suprir as necessidades mínimas do trabalhador que

as exerce […] (apud SILVA et al, 2019, p. 7).

2. 2. Desdobramento da Função Qualidade – QFD

O fator  globalização vinculado ao  aumento  da competitividade,  tem estimulado as

empresas a buscar melhorias em seu nível da qualidade, com o intuito de expandir seu espaço

no  mercado  e  conquistar  novos  clientes  (OLIVEIRA,  2020).  Para  tanto,  consta-se,



 

gradualmente, a utilização de métodos destinados à otimização de processos, dentre os quais,

ressalta-se o Desdobramento da Função Qualidade, ou simplesmente QFD.

Segundo NUNES (2019), o QFD pode ser descrito como uma ferramenta de melhoria

contínua que propicia o desenvolvimento da qualidade pela tradução de suas necessidades

mais importantes (ABREU, 1997), de forma a  interpretar e atender aos anseios dos clientes

(NUNES, 2019). Assim, sua metodologia avalia quais elementos tornam-se, verdadeiramente,

indispensáveis àquela empresa,  bem como quais as competências específicas, produtos ou

clientes que possam assegurar a sobrevivência dela no mercado (RODRIGUES, 2016).

Embora tenta surgido desde 1966 com Yoji Akao no Japão, o método foi posto em

prática apenas em 1972, na indústria automotiva Mitsubishi Heavy. Alcançando notoriedade

no ano de 1983, por meio de uma ampla disseminação quando adentrou aos Estados Unidos.

Desde  então,  sua  aplicação vigora  até  os  dias  atuais,  convertendo  as  demandas  dos

consumidores  em  características  de  qualidade  e  estipulando  os  requisitos  técnicos  mais

apropriados para cada procedimento realizado no desenvolvimento de produto e da produção

(NUNES, 2019).

A termologia QFD advém de três caracteres japoneses: HIN-SHIT SU (características

de qualidade), KINO (função) e TEM KAI (desdobramento), cuja efetivação se consolida sob

três aspectos essenciais: a)  Compreensão das necessidades do cliente; b)  Compreensão das

características  de qualidade;  e  c)  Compreensão dos  fatores  que influenciam ou afetam as

características de qualidade (SANTOS, 2017). 

Por conseguinte, tais aspectos são organizados e estruturados em quatro esferas, sendo

elas: 1) Os desejos e as necessidades dos clientes (o “O que é”); 2) A “voz do cliente”; 3) O

“Como” - “voz da empresa”; e 4) O Relacionamento originado entre a “voz do cliente” e a 

“voz da empresa” (NUNES, 2019; CARVALHO, 2019). 

Desta feita, “O QFD garante a consistência entre os requisitos do consumidor e os das

características  mensuráveis  do  produto,  da  fabricação,  dos  componentes  utilizados  e  das

matérias-primas.” (ABREU, 1997. p. 50). Constituindo uma abordagem metodológica útil,

desde que se estabeleça claramente, as relações entre funções de produção e a satisfação dos

clientes. Em concordância ao exposto na Figura 1.



 

Figura 1 – Matriz QFD

Fonte: CARVALHO (2019)

2.3. Fatores Críticos de Sucesso (FCS) e os 5R’s Gerenciais

Em  meados  dos  anos  sessenta,  o  teórico  e  professor  John  R.  Rockart  (1978)

identificou  a  presença  de  alguns  aspectos  contribuintes  diretos  ao  desempenho  e  ao

desenvolvimento das organizações e, para tanto, denominou-os Fatores Críticos de Sucesso –

FCS. Ainda segundo o autor, tais fatores classificam-se como: “um limitado número de áreas

nas  quais  os  resultados,  se  satisfatórios,  irão  assegurar  um  desempenho  competitivo  de

sucesso para a organização […].” (Rockart, 1978 apud ABREU, 2021). 

Na concepção de RIBAS (2021), os FCS são atuantes na hierarquia das ferramentas de

gestão. Representando verdadeiros pilares que proporcionam a construção e expansão de uma

empresa, atuando como grandes indicadores que acompanham e monitoram o desempenho

das atividades realizadas. 

Entretanto, a efetivação desses fatores, se dá, exclusivamente, por intermédio de uma

nítida percepção empresarial da missão e dos objetivos que a circunda. Haja vista que, apenas

assim, a mesma conseguirá, eficaz e assertivamente, destinar seus investimentos e recursos às

esferas que influenciam e impactam exponencialmente no seu sucesso. Todavia,  “Não basta

definir estes fatores. É preciso também monitorizá-los de forma adequada para que a empresa

possa saber qual o próximo passo a dar de modo a cumprir  os seus objetivos e ser bem-

sucedida.” (RODRIGUES, 2016. p. 1)



 

No  paradigma  ambulante,  a  identificação  dos  FCS  pode  propiciar  uma  margem

confortável de segurança à sobrevivência dessas pequenas empresas. Considerando-se que,

embora sua atuação faça-se sujeita a uma série de fragilidades operacionais, tanto de cunho

externo  (normas  e  legislações  que,  por  vezes,  impossibilitam  ou  prejudicam  a  livre

comercialização), como interno (escassez de recursos e de conhecimentos gerenciais por parte

do próprio indivíduo administrador), o acompanhamento do desempenho e a identificação das

forças  e  fraquezas  suscetíveis  à  sua  operacionalização, torna-se  crucial  para  um

gerenciamento eficiente e eficaz, bem como a estipulação de um padrão de qualidade.

Portanto, objetivando agregar valor ao presente estudo, por intermédio de uma análise

gerencial no comércio ambulante, cinco fatores (5R’s) serão considerados, sendo eles:

1. Receptividade – conjunto de ações ou medidas adotadas com o intuito de aproximar a

organização de seu público-alvo, sendo ele, cliente atual ou em potencial;

2. Reconhecimento – ações realizadas pela empresa cujo objetivo central  consiste em

obter destaque no mercado e, consequentemente, vantagem competitiva. Englobando

assim,  todas  as  iniciativas  organizacionais  que  visam  conquistar  a  preferência  do

público;

3. Relacionamento – transformação e contato com cliente, abrangendo toda a interação

existente entre vendedor e consumidor;

4. Relevância  –  corresponde  ao  serviço  elaborado  e  entregue,  atendendo  as

especificidades do consumidor, de forma a instigar a importância e o valor concebido

pelo cliente;

5. Responsividade  –  se  dá  quando  a  empresa  envolve  e  acompanha  todos  os  seus

processos,  assegurando  assim,  a  modalidade  correta  de  suas  operações.  E,  por

conseguinte, a capacidade de transmitir confiabilidade a seus consumidores.

Em um segundo momento,  com o intuito  de identificar  a  “Voz do Ambulante” os

requisitos  observados,  foram  classificados  como  uma  qualidade  Óbvia  (O)  –  quando

designavam uma característica imprescindível à prestação do serviço; Linear (L), quando um

fator  se  fazia  comparável  em  relação  aos  seus  concorrentes;  ou  Atrativa  (A),  mediante

apresentação do fator  como um diferencial  competitivo.  Tendo como exemplo,  o  aspecto

referente à agilidade no atendimento como uma qualidade atrativa (A), e a localização do

PDV às proximidades de estacionamentos, como uma qualidade linear (L).



 

2.4. Conjuntura Ambulante na cidade do Recife

Segundo BOMPASTOR (1994), até meados do século XIX, os mascates e ambulantes

situados  na  cidade  do  Recife,  operavam  como  verdadeiros  emissários,  que  além  de

abastecerem as famílias com utensílios e mantimentos, levavam ao interior das casas da elite,

um pouco do ruído das ruas e novidades da praça.

Ainda  nesta  época,  consoante  a  autora,  juntamente  com  as  primeiras  iniciativas

destinadas à modernização da cidade, a população pobre caracterizou-se como um empecilho

ao desenvolvimento recifense. Tendo o comércio ambulante, como uma das camadas sociais

mais atingidas com as medidas de reestruturação.

Em 1818, os locais de comercialização ambulantes foram limitados ao Bairro de Santo

Antônio,  às  imediações  do  Cais  da  Lingueta  no  Bairro  do  Recife,  praças  da  Penha,  do

Hospital e do Carmo, e no Largo da Matriz da Boa Vista. Tornando-se, a partir daquela data,

terminantemente proibida a venda de mercadorias em outras localidades fixas ou mesmo pelo

meio das ruas, sob pena de multa no valor de mil réis ou até mesmo passível de detenção

carcerária (BOMPASTOR, 1994).

Em contrapartida, na contemporaneidade, o cenário ambulante na cidade do Recife

encontra-se vasto e fortemente disseminado. Fazendo-se presente em ruas e avenidas, centros

de abastecimentos, parques e praças, além de meios de transporte coletivo, como trens, ônibus

e metrôs.  Conforme evidenciado por PAZ (2015),  “Em matéria de comércio ambulante, o

Recife pode se dizer democrático. Ele está por todos os lugares. Ocupa sem licença calçadas

de bairros populares e ruas onde ficam edifícios com alguns dos metros quadrados mais caros

da cidade.” (PAZ, 2015 p. 1).

Por intermédio de pesquisa analítica com 304 ambulantes, SANTOS (2019) traçou um

perfil  socioeconômico  dos  ambulantes  da  cidade  do  Recife.  Que  identificou  uma  forte

predominância do sexo masculino; vendedores, em sua maioria, situados na faixa etária entre

os 35 aos 39 anos; 74% como autodeclarantes negros; além de 4,9% como sendo analfabetos,

onde 63,2% destes, não chegaram a concluir o ensino médio.

Não  obstante,  consoante  ao  Sindicato  de  Trabalhadores  do  Comércio  Informal  –

SINTRACI,  a  atividade  informal  em Recife  não se  integra  unicamente  por  trabalhadores

locais,  como também de muitos  imigrantes,  provenientes  de diversos  países  que optaram

residir no Estado, em busca de melhores condições de vida.. Sobretudo, os de origem africana



 

e chinesa, que se fazem dinamicamente posicionados, principalmente, nas adjacências do Cais

de Santa Rita, bairro de São José, Dantas Barreto e Rua do Sol (SILVA, 2020).

Em vista disso, o comércio ambulante, atualmente, corresponde a profissão que mais

cresce no Estado de Pernambuco. Na qual, apesar do quadro de vulnerabilidade, a inserção

neste mercado expressa uma via de escape frente ao desemprego e aos inúmeros requisitos

estipulados ante o trabalhador formal. Ao acarretar um ambiente de trabalho inclusivo, que

não se registre a determinados grupos, mas que abrange as mais variadas classes que, muitas

vezes, encontram-se segregadas da sociedade (aposentados, desempregados, ex-presidiários).

Demandando  apenas,  requisitos  básicos  como,  o  mínimo  de  recurso  possível  para  gerar

capital, disposição de tempo, e dedicação intermitente ao trabalho.

3. METODOLOGIA

O  presente  estudo  denota  cunho  qualitativo,  considerando  que  visa  identificar  a

existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito (RAMIRES e PESSÔA,

2013). Podendo ainda, apresentar caráter descritivo, mediante o estudo, a análise, o registro e

a interpretação de fenômenos identificados no mundo físico (BARROS e LEHFELD, 2007). 

A amostra,  por sua vez,  faz-se composta por  comerciantes  ambulantes  situados na

cidade  do  Recife,  estando  subclassificados  em:  1)  ambulantes  móveis:  comerciantes  que

possuem unidade móvel de venda; 2) ambulantes semimóveis: portadores de uma unidade

móvel de venda, mas que atuam diariamente em um local específico; e, 3) ambulantes fixos:

que exercem comércio em estruturas fixas, como lojas, barracas, etc, distribuídas em pontos

específicos da cidade (NOBREGA, 2008). 

Destarte,  tencionando coletar  dados  e  informações  a  partir  das  características  da

amostra, foi adotada o tipo de investigação quantitativa denominada survey. A mesma atende

em formato de questionário, integrando um conjunto de dados quantificáveis, a fim de elencar

e dimensionar detalhadamente as mais diversas informações acerca da população estudada

(Bryman, 1989, p. 104 apud Martins; Ferreira, 2011; Tumelero, 2019). 

Em sua totalidade, vinte e nove perguntas integram o presente estudo. Sendo todas elas

referentes  aos  aspectos  operacionais  no  contexto  comercial  ambulante.  Cujas  respostas,

consolidam-se sob a escala Likert de intensidade, que varia de um a cinco pontos, sendo: 1 –

nenhum; 2 – baixo; 3 – razoável; 4 – alto; e 5 – muito alto. Vale ressaltar ainda, que apenas os

dados referentes ao nível 5 da escala Likert serão considerados, uma vez que, o mesmo denota

o maior grau de prioridade e frequência de uso. 



 

A priori, para quantificar e analisar os fatores que apresentam maior relevância à ótica

dos ambulantes entrevistados, as respostas obtidas no questionário serão classificadas, por

grau  de  aproximação,  nos  5Rs  Gerenciais:  Receptividade  (questões  1;  2;  6;  7;  8;  21);

Reconhecimento (questões 11; 12; 23; 27; 28); Relacionamento (questões 9; 13; 15; 17; 18;

19); Relevância (questões 5; 10; 16; 22; 24; 29), e Responsividade (questões 3; 4; 14; 20; 25;

26). Em seguida,  a matriz QFD será elaborada,  com o propósito de viabilizar um melhor

embasamento  teórico  gerencial,  além  de  uma  minuciosa  avaliação  das  variáveis  que

permeiam o nicho ambulante.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Em detrimento da aplicação do questionário,  quarenta e  um ambulantes  de Recife

foram entrevistados, sendo 27 homens e 14 mulheres. Atuantes em transportes coletivos, ruas,

avenidas, mercados públicos, centro de abastecimento e feiras livres. Comercializando desde

itens  de  gêneros  alimentícios  (frutas,  verduras,  hortaliças  e  alimentos  em  geral),  até

vestimentas, calçados e utensílios domésticos.

Mediante coleta dos dados, verificou-se que no que se refere aos materiais utilizados  à

comercialização dos produtos, 12,2% dos feirantes os classificaram como bastante adequados;

7,3% dos mesmos, definiram seus equipamentos e ferramentas de trabalho como adequados;

ao passo que, apenas 9,8% afirmam vestir-se adequadamente. 

Por conseguinte, no que diz respeito à prestação do serviço, 43,9% dos ambulantes

alegam disponibilizar sacolas para colocação dos produtos vendidos;  2,4% deles disseram

realizar  atendimentos  via  whatsapp;  somente  9,8%  afirmam  dispor  de  algum  cuidado

específico ao efetivar entregas via delivery, enquanto que 9,8% utilizam-se do pix ou outro

sistema de pagamento informacional.

Quando questionados acerca das  restrições  e  normatizações  advindas da Covid-19,

constou-se que, meramente 4,9% dos comerciantes adotaram rígidos protocolos de segurança;

31,7% fazem uso constante da máscara; 19,5% viabilizam, frequentemente, álcool em gel; ao

passo que, somente 9,8% afirmam aderir a higienização dos produtos antes de serem expostos

à venda. 

Além  disso,  no  tocante  ao  ponto  de  venda,  a  fim  de  analisar  a  prospecção  de

movimentação de clientes, cerca de 4,9% dos feirantes afirmaram se situar nas proximidades

de  estacionamentos;  17,1% revelam que  nos  arredores  de  seu  local  de  comércio,  possui



 

terminal ou ponto de ônibus, enquanto que 12,2% deles localizam-se próximos às estações de

metrô.

Em dado momento, quando confrontados sobre o relacionamento comercial e empatia

para com os clientes; 34,1% dos feirantes auto denominam-se como muito educados; 63,4%

alegam frequente aptidão e disposição a ajudar os compradores; 34,1% dizem possuir uma

boa  relação  com  os  fornecedores;  enquanto  que  41,5%  asseguram  possuir  expertise em

negociar.

Não obstante, foi-se perguntado ainda: “Se tende, quando algo é prometido em certo

tempo  é  cumprido?”  Para  tanto,  31,7% dos  entrevistados  alegaram destinar  uma atenção

muito alta; 56,1% classificaram como alta; 9,8% como mediano; e 2,4% como baixo.

Posteriormente, os entrevistados foram questionados acerca da atenção disponibilizada

aos fatores de qualidade, quantidade e preço. Na qual, 46,3% dos comerciantes a classificaram

como muito alta; 46,3% definiram como alta; ao passo que, os demais 7,3% a consideram

razoável. Ademais, no que diz respeito a realização de suas atividades comerciais, 39% dos

negociantes alegam cumprir suas tarefas corretamente; 24,4% consideram o horário de 

trabalho apropriado; e 19,5% asseguram manter seus registros fiscais de forma correta.

Buscou-se também analisar o desempenho emitido pelo comerciante sobre a agilidade

na prestação do serviço, onde 35% dos entrevistados alegaram prontidão e eficiência, ao passo

que, 56,1% dos comerciantes afirmaram possuir uma linguagem clara e adequada.

Por fim, no que diz respeito às questões financeiras, 48,8% dos entrevistados denotam

ciência  ao  calcular  seus  custos  totais,  enquanto  que  34,1%  deles  consideram  seu  saber

mediano. 51,2% afirmaram possuir um alto conhecimento sobre a colocação de preço nos

produtos;  41,5% consideram que sabem calcular  os  descontos,  ao  passo  que,  36,6% dos

mesmos, alegaram possuir um grau de conhecimento parcial.

5. ANÁLISE DOS DADOS

Para identificar e estudar os fatores que indicam maior grau de prioridade à percepção

gerencial  dos  ambulantes  entrevistados,  apenas  os  dados pertinentes  ao  nível  5  da  escala

Likert  serão  considerados.  Tendo  em  vista,  que  estes  correspondem  ao  maior  nível  de

relevância, ao passo que apresentam, uma frequência muito elevada. Desta feita, tem-se:

Tabela 1 – Relevância da Aplicação dos 5Rs no Comércio Ambulante

Fatores – 5Rs Grau de Importância (%)

Receptividade 14,4



 

Reconhecimento 21,5

Relacionamento 28,8

Relevância 18

Responsividade 17,3

Fonte: Os autores (2021)

Perante o exposto, a análise dos FCS que, nesse caso, são representados pelos 5R’s

Gerenciais,  sinaliza  que  a  concepção  administrativa  de  28,8%  dos  entrevistados

sobreclassifica o fator Relacionamento. Priorizando a relação existente entre vendedor-cliente

sobre os demais aspectos abordados. 

Isto  indica  dizer  que,  a  vinculação  estabelecida  com  o  cliente,  representa  a  esta

amostra, como requisito prioritário com a finalidade de que a sua pequena empresa consiga se

estabelecer e se desenvolver com sucesso no mercado. Especialmente, no que diz respeito ao

processo de tomada de decisão. 

Haja vista que, como os processos decisórios neste comércio são, em sua maioria,

pautados sob estimativas, analisar o comportamento de consumo de seus clientes, sobretudo,

compreendendo suas preferências e necessidades, pode viabilizar a estas pequenas empresas,

uma margem de segurança operacional e certa estabilidade ao desempenho de seu ponto de

venda. Tal aspecto é salientado por Manoel Antônio da Silva Filho, vendedor ambulante há 25

anos,  que afirma,  “Nós ambulantes,  dependemos muito  da  nossa  clientela.  Geralmente,  a

gente imagina a quantidade média de venda por semana, se baseando no quanto e quais os

produtos que eles vão consumir.” (FILHO, 2021)

Entretanto, compreendendo-se que, “O consumidor só será a chave para o sucesso se a

equipe de vendas for capaz de entendê-lo.” (ALVIM, 2015), em um segundo momento, as

informações foram submetidas à matriz QFD. Com o propósito de averiguar minuciosamente,

o impacto dos fatores abordados, e as inter-relações existentes entre o nível de satisfação dos

clientes e a prática efetivada no comércio ambulante de Recife. 

Para tanto, a matriz QFD neste caso, faz-se estruturada sobre os seguintes aspectos: 

1. Os “Quês”,  que  representam os  múltiplos  requisitos  que  entornam a  prestação do

serviço ambulante (MARIANO 2021); 

2. “Importância”,  o  grau  de  relevância  e  a  frequência  de  cada  requisito  analisado

(CARVALHO, 2019; MARIANO, 2021); 



 

3. O “Como”, as medidas empresariais que podem ser implementadas a fim de propiciar

o aprimoramento de cada requisito indicado; e por fim, 

4. A “Relação”, como sendo a conexão estabelecida entre ambas esferas. Que sinaliza,

simultaneamente, o requisito mais relevante para o gerenciamento do ponto de venda

ambulante  e  a  alternativa  mais  viável  para  que  o  mesmo  possa  ser  efetivado  da

maneira  mais  eficiente  possível  (NUNES,  2019;  CARVALHO,  2019).  Consoante

apresentado na figura 2.

Figura 2 – Matriz QFD



 

Fonte: Os autores (2021)



 

Por meio de sua elaboração, a Matriz QFD propicia a mensuração de cada aspecto

operacional  abordado  pelo  presente  estudo.  Englobando  desde  tópicos  relativos  à  área

financeira,  localidade  e  instalações,  até  diferenciais  competitivos  detectados  durante  a

prestação  do  serviço.  Cujos  aspectos,  puderam  ser  importantemente  quantificados  e

consolidados  sobre  os  seguintes  parâmetros:  peso  3  –  relações  fracas;  peso  6  –  relações

médias; e peso 9 – relações fortes.

A definição numérica referente a importância absoluta se dá através da multiplicação

entre  o  valor  percebido  na  relação  “Quês”  versus  “Como”,  e  o  valor  de  importância

correspondente. Por exemplo, sendo o fator Equipamentos (“o Quê”) e a Estratégia de Vendas

(“Como”), deriva-se uma relação fraca de peso 3, que multiplicada pelo grau de importância

também de valor 3, resultando em uma relação numérica igual a 9.

Nota-se ainda por intermédio do QFD, que a assistência ao cliente designa o maior

grau de relevância ante  as outras  medidas  analisadas,  ao totalizar  16,95% de importância

relativa  (valor  da  importância  absoluta  em  relação  ao  todo).  Isto  indica  dizer  que  a

desenvoltura do comércio ambulante da cidade de Recife, encontra-se apta para investir na

assistência disposta ao cliente, e a relação estabelecida durante este relacionamento. Em que,

mesmo com recursos  limitados  ou  escassos,  a  adoção  de  ferramentas  ou  estratégias  que

aproximem gradualmente, o vendedor ambulante de seu público, propicia a fidelização e uma

contínua satisfação de seus clientes, bem como um retorno positivo ao fluxo financeiro da

pequena empresa. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo analisou a elaboração da matriz QFD para identificação dos fatores

críticos de sucesso,  por meio da situação de vulnerabilidade social  pertinente ao setor  de

comércio ambulante. Abrangendo, especificamente, os vendedores localizados em Recife e

Região Metropolitana. 

Os  mesmos,  foram  submetidos  a  um  questionário  que  avaliou  suas  percepções

administrativas acerca dos 5Rs Gerenciais (Receptividade, Reconhecimento, Responsividade,

Relacionamento  e  Relevância).  O  qual,  ressaltou  duas  principais  perspectivas,  por  sinal,

complementares: 1) a relevância do relacionamento com o cliente; e 2) a assistência que lhe é

disponibilizada. De sorte que, se o comerciante ambulante visa desenvolver-se com sucesso

no mercado, seus recursos e  esforços deverão coincidir  ao relacionamento e  à assistência



 

disponibilizada ao cliente. Tendo-se em conta que o mesmo se apresenta como peça-chave ao

sucesso dessas pequenas empresas.

Vale  mencionar  ainda,  que  embora  tais  perspectivas  não  se  apresentem  como

revolucionárias, a informalidade existente nos comércios de cunho ambulante, denota maior

propensão à realização deste feito. Uma vez que o contato direto com os clientes neste tipo de

mercado, além de comum, tende a ser facilmente desenvolvido e aprimorado. Além disso,

embora conste-se a limitação e/ou escassez de dados, instalações e recursos, as atividades

realizadas pelo ambulante, devem sempre priorizar o que se apresentar melhor à concepção do

cliente,  visando assim, alçar um desempenho mais assertivo,  produtivo e economicamente

positivo.
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