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RESUMO

Esta pesquisa teve como base a análise das opiniões dos revendedores, no Brasil, sobre os
serviços de entregas das empresas de venda direta e seu PSL. O objetivo foi identificar qual a
percepção dos revendedores quanto estes serviços, realizados pelas empresas, bem como as
informações que são disponibilizadas sobre estes. A venda direta é um mercado que cresce a
taxas acima de dez pontos ao ano, nos últimos cinco anos, em volume financeiro e itens
comercializados. Possuindo mais de um milhão e meio de representantes como sua força de
venda, sem vínculos ou fidelização obrigatória, podendo estes representar concorrentes
simultaneamente. O atendimento às preferências dos revendedores se apresenta como caminho
que estreite os laços e a priorização de uma marca em seus trabalhos. As referências utilizadas
na pesquisa foram as preferências expressas pelos revendedores quanto à qualidade da atuação
destas empresas nos mais diversos setores que compõem o seu mix de marketing. Foram
interrogados mil e trezentos revendedores, residentes nos municípios de Belford Roxo e São
João de Meriti, entre junho e julho de 2007. Foram coletados, utilizando um questionário, dados
referentes a um total de mil e trinta e sete revendedores respondentes. Foi utilizado o método de
árvore de preferências para calcular a proporcionalidade expressa nas respostas dos
revendedores para cada atributo referente aos serviços e informações oferecidos pelas empresas,
de forma tal a identificar a influencia das informações sobre os serviços de entregas no total da
qualidade da empresa percebida pelos revendedores.
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