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Resultados 

Conclusões 
Apos conclusão do estudo pode se constatar que o 

planejamento do Layout nos estabelecimentos comerciais 

interfere diretamente nos resultados. 

No caso estudado, com algumas alterações obtivemos 

melhora na qualidade e agilidade de atendimento, maior 

satisfação e fidelização dos clientes, aumento do numero de 

novos clientes, itens comprados por clientes e consequente 

aumento do valor medio de compra e faturamento da 

empresa. 

Por ser uma empresa familair e de pequeno porte, as 

alterações foram rapidamente executada, sem qualquer 

burocracia. 

Mesmo com pouco investimento as mudanças realizadas no 

arranjo físico, atenderam e superaram as expectativas 

proposta no estudo, houve um crescimento de 56% no 

faturamento e 30% no atendimento, Concluiu –se que, 

mesmo em pequenos estabelecimentos comerciais pode ser 

ter melhorias com  pequenos investimentos  e grandes 

resultados financeiros. 

     Apresentação 
  A empresa J.A. Pereira Alimentos ME é uma empresa 

familiar, existe desde 2009 e está localizada na cidade de 

Indaiatuba. O espaço para atendimento ao publico tem 

aproximadamente  42 m². 

  O publico mais atendido são A e B, com fatuaramento mensal 

proximo de R$ 80.000, a media de gasto por cliente é de  

  R$ 50,00, são atendidos aproximadanete 120 pessoas nos 

finais de semana. Em horarios de pico o cliente aguarda 

cerca de 10 minutos para ser atendido.O diferencial da 

empresa é a qualidade e diversidade dos produtos 

oferecidos. 

Com a melhor exposição dos produtos e o facil acesso, o 

objetivo é melhorar a qualidade e agilidade no atendimento, 

facilitar o trabalho dos funcionarios, aumentar assim a 

satisfação e fidelização do cliente. 

A meta é passar de 120 para 156 atendimentos em media e 

aumentar o gasto por cliente para R$ 60,00, tendo assim uma 

aumento de 30% no atendimento, 56% no faturamento.  

Indicador de 

Desempenho 

Situação atual  Situação futura Resultado 

Tempo de espera 10 4 - 6 min (60%) 

Clientes Atendidos 120 156 + 36 (30%) 

Valor medio de vendas R$ 50,00 R$ 60,00 + R$10,00 (20%) 

Itens comprados por 

cliente 

3 6 + 3 (100%) 

Valor medio de 

faturamento 

R$ 6.000,00 R$ 9.360,00 + R$ 3360,00 

(56%) 

 

Figura 1 – Layout Atual Figura 2 – Layout Proposto 

Método 
A metodologia utilizada neste estudo foi pesquisa de estudos 

cientificos, artigos publicados, e principalmente a analise do 

proprio estabelecimento, com medição dos indicadores 

abaixo antes e depois da mudança. 

*Tempo de Espera  

*Numero de itens comprados por cliente  

*Numero de clientes na loja no periodo de pico  

*Valor médio de compra por cliente  

*Faturamento. 

*Reorganização do layout. 

No Layout proposto, o cliente circula pela loja  visualizando 

todos os produtos,se serve do que desejar e faz o pagamento 

no caixa que ficará proximo a saida. Teremos um unico 

funcionario em cada posto facilitando o trabalho e agilizando 

cada processo. 
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