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“Que nenhuma família comece em qualquer de repente
Que nenhuma família termine por falta de amor
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente
E que nada no mundo separe um casal sonhador
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte
Que eles vivam do ontem, no hoje e em função de um depois
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão
Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois
Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho
Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois
Que a família comece e termine sabendo aonde vai
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor
E que os filhos conheçam a força que brota do amor
Abençoa, Senhor, as famílias, Amém!
Abençoa, Senhor, a minha também!!
Oração das Famílias – Padre Zezinho
Gostaria de dedicar este livro à família que ajudei a construir, hoje composta por Camila, Beatriz, Júlia e, futuramente, pelo Henrique. Só eu sei o
quanto sou feliz com vocês. Obrigado por compreenderem a ausência do marido e do pai, e, mais do que isto, fazerem tudo para ajudar. Encontraremos um
equilíbrio. Gostaria de dedicar este livro também ao Vavá (Evaristo Marzabal
Neves) e à Ivani. Precisa dizer algo mais? Que sorte ser filho deles. Que desafio
também, se for pensar em tentar chegar perto de onde chegaram. A toda a minha família, a todas as nossas famílias, dedico.
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Nota do Autor

O leitor recebe neste livro um método para o Planejamento e Gestão Estratégica de Marketing. As motivações para estudar este assunto e escrever este livro vêm do mundo acadêmico e do mundo empresarial, apesar de ser difícil
distingui-los na teoria e estudo das organizações. Sua origem é minha tese de
livre-docência, apresentada à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, em 2004. Foi aqui
transformada em livro, eliminando-se o formato tese.
Do mundo acadêmico, o fato de ser professor da disciplina de planejamento e controle de marketing nos cursos de graduação e pós-graduação da
FEA-RP/USP desde 1995 fez com que diversos livros e artigos tenham sido lidos
e trabalhados, até se chegar a um material que julgava mais completo para os
cursos. Foram lidas e pesquisadas excelentes obras, entre elas sete modelos analisados e dos quais idéias foram retiradas: Lambin (2000), Westwood (1995),
Wright et al. (2000), Las Casas (1999), Kotler (2000), Campomar (1982) e
Jain (2000). Foram por mim selecionados conforme a relevância em termos de
citações na literatura recente de marketing e conforme a originalidade de quando foram propostos. Procurei autores nacionais e internacionais. Também para
fazer este livro foi consultada base de artigos em periódicos nacionais e internacionais, citados ao final.
Do mundo empresarial, a motivação vem do meu contato com empresas
privadas e públicas ao longo de 15 anos de carreira como pesquisador e elaborador de projetos em estratégia e marketing, onde pude perceber que a filosofia
de orientação para o mercado e o processo de planejamento e gestão estratégica de marketing, bem como os documentos chamados de planos estratégicos ou
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planos de marketing, poderiam receber contribuições da academia, do melhor
uso da teoria. De cada projeto em que este método foi aplicado, ou pela minha
equipe de orientandos de graduação e pós-graduação, ou apenas orientando
(vale dizer que este método é o usado pelo MBA Marketing da Fundace como
recomendação de trabalho de formatura, em já dez turmas de 40 alunos), ele
foi sendo aprimorado. Nestes 10 anos, destacam-se trabalhos feitos para
Basf, Netafim Irrigação, Lagoa da Serra, Hemocentro, Cultura do Sorgo,
Syngenta Seeds, DM Distribuidora de Insumos Agrícolas, WEM – Equip. Eletromédicos, Fri-Ribe Rações, Concessionária Audi Santa-Emilia, Loja Doce Encanto
Moda Infanto Juvenil, EPTV, Nextel, Santa Ursula – Shopping Park, Brejeiro
Alimentos, Santander, Habib’s, Caixa Econômica Federal, Energia – FM, Semillas,
Sandy Distribuição, Zillo Lorenzetti, Tigre, Orsa, Triathlon Academia, PC Company, Troca e Santiago Arquitetura, UNO Empresa Odontológica, BIS Telecomunicações, Nintendo, Flender, BHP, Sandflex, Morada Veículos Locadora, Escritório Cardoso, Editora Alto Astral, Wolf Seeds do Brasil, Ouro Fino Produtos
Veterinários, Makro, Milano Calçados, entre outras empresas.
Meu objetivo como autor é o de buscar na teoria instrumentos que possibilitem intervenção nas organizações e destas explorar avanços para a ciência na
área de estratégia, marketing e organizações. Uma tradução da teoria, identificação de lacunas, aplicação e tentativa de aprimoramento da teoria.
Nos últimos anos, uma série de associações em ações de marketing que
surpreenderam o ambiente empresarial aconteceram,1 da mesma forma que se
pode perceber como empresas necessitam de um processo mais estruturado de
orientação para o mercado, e este pode ser através da implementação de uma
filosofia de planejamento e gestão estratégica de marketing.
Desta forma, motivei-me a pensar num método que contemplasse o maior
número possível de análises e que inserisse nas suas análises o pensamento de
alianças e de ações conjuntas em marketing. Este método gera um documento
chamado de Plano Estratégico de Marketing para a empresa, passando uma filosofia de planejamento e gestão estratégica de marketing para as empresas.
O objetivo central deste livro é mostrar o método Planejamento e Gestão
Estratégica de Marketing (PGEM). Está na linha de livros mais recentes de autores consagrados em marketing que estão trazendo para dentro dos tradicionais planos de marketing a abordagem estratégica. São chamados agora de Planejamento Estratégico de Marketing (LAMBIN, 2000; GILLIGAN, 2003).
Não considero aqui marketing apenas como uma área funcional da organização, mas também como uma filosofia de orientação ao mercado, ou, como
1 Como exemplo, os jornais Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo fazem a distribuição
em conjunto. Diversas empresas estão compartilhando stands em feiras, compartilhando tempo
de força de vendas, entre outros. Fiat e GM fazem compras de peças em conjunto. Nos EUA, diversas ações de marketing são feitas em conjunto, e estas podem ser vistas nos sites <www.beef.
org>, <www.gotmilk.com>, <www.Pork4kids.com>. E no Brasil, no site <www.laranjabrasil.com.br>.
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chama Lambin (2002), “market driven management”. Por isto, o Planejamento e
Gestão Estratégica de Marketing é um processo de Planejamento Estratégico
com forte orientação para o mercado. Também o processo deve ser gerido, por
isto chamado de “planejamento e gestão”. O Capítulo 12 trata de como fazer a
gestão.
O método aqui apresentado tenta contribuir da seguinte maneira:
a) tenta ser mais completo que os encontrados pelo autor na literatura,
pois sua construção teve contribuições destes modelos teóricos;
b) apresenta uma visão da empresa pertencendo a uma rede, de fornecedores, distribuidores e consumidores;
c) contempla ações coletivas entre empresas para maximizar o orçamento
de marketing;
d) pretende ser mais operacional que os planos estratégicos;
e) pretende ser mais estratégico que os planos de marketing.
O Brasil precisa, para competir na arena internacional, antes de mais
nada, de Recursos Humanos. Permita-me o leitor uma combinação com a letra
“E”. Creio que hoje um recurso humano deve ter 5 E’s, e assim devemos nos posicionar. Deve ter:
·
·
·
·
·

Educação, sempre aprimorando;
Empreendedorismo, criando sempre novas soluções;
Executividade, sendo rápido e organizado;
Equipe, sabendo criar, formar e liderar times;
Equilíbrio, entre os recursos e as coisas da vida.

Meu objetivo é que este livro possa tentar ajudar o leitor a melhorar nestes
aspectos.
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1
Introdução

Antes de seguir para o objetivo central deste livro e iniciar nossa discussão
sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica de Marketing (PGEM), é importante discutir os conceitos fundamentais que serão utilizados no desenvolvimento
do planejamento e das ferramentas que auxiliarão seu trabalho e facilitarão a
implementação dos esforços de planejamento, sempre com a orientação para o
mercado da empresa.
Dessa forma, abordam-se os seguintes pontos para se iniciar o PGEM:
· entendimento do conceito de marketing e de sua importância para a
empresa;
· a visão de rede da empresa sob a óptica de marketing;
· a importância das ações coletivas em marketing (trabalhar juntos);
· a importância do planejamento e gestão estratégica de marketing dirigidos ao mercado, suas vantagens e visão geral;
· iniciando o processo de planejamento: entendendo a empresa e seu histórico.

1.1 O QUE É O MARKETING?
McCarthy e Perrault (1997) dizem que, se a maioria das pessoas fosse forçada a definir marketing, inclusive gerentes, diria que significa “vendas” ou
“propaganda”. Essa resposta não é, totalmente, verdadeira; vendas e propagan-
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da fazem parte do que é conhecido como marketing, que inclui diversas outras
atividades, como será visto. Assim, o marketing é definido como “um processo
social e de gestão pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e querem
através da criação, oferta e troca de produtos e valores com outros (KOTLER,
1997, p. 7)”, ou seja, trata-se de um processo que visa satisfazer às necessidades
das partes através das trocas.
O marketing é usado para entender quais são essas necessidades dos consumidores finais, intermediários (indústrias, distribuidores), através do processo de pesquisa, analisando o comportamento desses consumidores, o mercado,
facilitando ver quais segmentos de consumidores podem ser satisfeitos, quais
serão alvo de atuação da empresa, que tipo de diferenciação pode ser oferecido,
como gerar e adaptar produtos, marcas e embalagens para satisfazer a essas necessidades, as corretas estratégias de precificação para esses produtos, como colocá-los à disposição dos consumidores através de canais de distribuição, e
comunicar, através da propaganda, da publicidade e de outras ferramentas.
O marketing, nos EUA, originalmente, era visto como um braço da economia aplicada, para estudos de canais de distribuição, em épocas de escassez de
produtos, no pós-guerra. Época da orientação para a produção, em que tudo o
que se produzia era avidamente demandado. Até a metade dos anos 50, foi
considerado como uma disciplina administrativa destinada à atividade de vendas. Já na década de 60, com o amadurecimento da economia americana, muitas empresas ofertantes surgiram, maior concorrência, e o marketing passou a
ser considerado uma disciplina aplicada da ciência comportamental, preocupada em entender os sistemas entre compradores e vendedores envolvidos nas
transações de produtos e serviços.
Surgia nova orientação visando satisfazer plenamente a determinado grupo de consumidores, oferecendo o que desejavam, de maneira melhor que os
concorrentes. Ou seja, uma inversão do processo. Ao invés de se produzir o que
se sabia, num ambiente de pouca competição, e depois deixar que o pessoal de
vendas cuidasse de criar e estimular a demanda, estocando os canais de distribuição e empurrando os produtos aos consumidores, as empresas, através de
pesquisas, passaram a perceber o que os consumidores estavam demandando, e
a lançar produtos visando a sua completa satisfação. Esse é o pensamento em
marketing. Um pensamento invertido, conforme o esquema da Figura 1.1.
De forma semelhante, Czinkota et al. (2001) colocam a evolução do marketing destacando a era da produção, na qual a filosofia do negócio se concentrava na eficiência da fabricação, a era das vendas, na qual a filosofia do negócio se concentrava nas vendas de produtos existentes, e a era do marketing, em
que a filosofia se concentra nas necessidades e nos desejos dos clientes. A em-
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Analisar Oportunidades do Mercado
Pesquisa de mercado e Sistemas de Informação
Mercados Consumidores
Mercados Institucionais

Seleção dos Mercados-Alvo
Avaliação e definição de produtos/mercados
Formulação estratégica

Desenvolvimento do Mix de Marketing
Produto/Preço/Distribuição/Comunicações

Gerenciamento do Esforço de Marketing
Acompanhamento dos concorrentes
Planejamento, Implementação, Organização
e Controle
Fonte:
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1 – Identificar Segmentos-alvo
2 – Escolher o Segmento
de Mercado a ser
alvejado
3 – Diferenciação da
oferta para o
Segmento-alvo
4 – Posicionamento da
empresa para o
Segmento-alvo

Adaptada de Kotler (2003).

Figura 1.1

O processo de marketing e a orientação para o mercado.

presa oferece valores aos clientes, através da configuração (é o ato de “desenhar” o objeto: o produto), da valoração (estabelecendo termos de troca para o
objeto: o preço), da simbolização (associação a determinados significados através da propaganda) e finalmente através da facilitação (alterando a acessibilidade do objeto: o ponto-de-venda) (KOTLER, 1994).
O mercado-alvo das atividades de marketing é composto pelos consumidores finais, consumidores industriais (em qualquer lugar do mundo), governos,
fornecedores, empregados, agentes, competidores e outros. A organização é vista como uma unidade de conversão de recursos de acionistas, diretores, funcionários e fornecedores, em produtos que vão, diretamente, aos consumidores ou
indiretamente através de agentes. O governo, competidores e outros públicos
assistem a essa atividade com poder de sancionar ou restringir. Todos esses públicos são alvos para o marketing da organização, pelo impacto que causam na
eficiência dessa conversão de recursos. A definição ampla do mercado-alvo já
mostra a coerência da adoção de um enfoque de rede em marketing, que será
discutido a seguir.
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1.2 TODA EMPRESA MONTA UMA REDE
O marketing passa a ser visto cada vez mais como um facilitador para que
as transações ocorram entre as empresas. As empresas, também, estão cada vez
mais relacionadas com as outras empresas e interdependentes, o que forma verdadeiras redes. Sempre que qualquer empresa for analisada, seja para fazer
uma pesquisa, para trabalhar segmentação, diferenciação, produto, preço, canais de distribuição e comunicações, sua rede deve ser montada.
Define-se, aqui, o modelo teórico de rede da empresa (network da empresa)
como o conjunto de empresas fornecedoras e distribuidoras da empresa para
qual o processo está sendo feito (empresa foco). Essas empresas desempenham
os tradicionais fluxos, colocados por Alderson e Halbert (1971), de produtos,
serviços, comunicações, informações, pedidos e pagamentos necessários para ligar desde os fornecedores de insumos utilizados na produção até os consumidores finais de seus produtos ou de produtos processados a partir destes.
O conceito de redes varia de acordo com a amplitude do recorte usado.
Neste texto, está sendo trabalhada uma abordagem de recorte por empresa
analisada, ou seja, a “rede da empresa”. Nesse sentido, o processo é analisar
uma empresa e seu conjunto de fornecedores e distribuidores, as relações existentes entre eles e a relação com o ambiente. É, na essência, uma abordagem de
interação e relacionamentos. Esse conceito é muito usado pelo “Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP)”, que já passa a ser uma abordagem conhecida como método ou abordagem IMP (GEMUNDEN et al., 1997; BRIDGEWATER
e EGAN, 2002; FORD, 1998; HAKANSSON; SNEHOTA, 1998; GADDE;
HAKANSSON, 2001).
Quais são as vantagens de olhar para a empresa como uma rede?
a) ao invés de ver a empresa vendedora como a parte ativa e a empresa
compradora como a parte reativa, a perspectiva de networks vê as empresas como pertencentes a uma rede de negócios composta de um
grande número de empresas ativas e heterogêneas, que interagem entre si e procuram soluções para os seus diferentes problemas;
b) as empresas são interdependentes para vendas, compras, informações, desenvolvimento de tecnologia e para acesso a outras empresas
na network;
c) ao invés de ver a empresa como possuidora de todos os recursos, habilidades e tecnologias necessários para selecionar e desenvolver suas estratégias, a perspectiva de networks coloca que nenhuma empresa tem
todos os recursos, habilidades ou tecnologias necessários, mas depende
da interação com fornecedores, clientes, distribuidores, parceiros e até
concorrentes. Por isso, a importância de ações coletivas e a compreensão do “recorte da rede” para o processo de planejamento.
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A rede da empresa analisada ainda permite adicionar empresas facilitadoras, como, por exemplo, transportadoras, seguradoras, certificadoras, estocadores, operadores logísticos e outros – as interfaces com outras redes, seja em obtenção de insumos ou subprodutos, a reversão da rede (comum nos casos em
que existe reciclagem de produtos ou retorno de produtos via “recall”, que exigem participação dos distribuidores) e os impactos trazidos pelas variáveis incontroláveis (ambientes político-legal/institucional, econômico, sociocultural e
tecnológico), que serão discutidos no Capítulo 2.
Fora isto, a presença dos concorrentes colocados na rede da empresa permite, também, que se pense nas ações coletivas que empresas podem fazer em
termos de marketing (exemplos vão desde a participação numa associação setorial
até montar uma joint venture exportadora entre concorrentes). A título de ilustração, o desenho de uma rede de uma empresa foco é mostrado na Figura 1.2.
Observando a Figura 1.2, para desenhar a rede da empresa foco e estabelecer estratégias, dois referenciais de apoio, entre outros, consolidam vertentes
teóricas importantes para sua coordenação: os canais de distribuição, definidos
por Stern et al. (1996, p. 1): “um conjunto de organizações interdependentes envolvidas no processo de tornar o produto ou serviço da empresa disponível para
consumo ou uso”; e a cadeia de suprimentos da empresa (“supply chain management”), que é o inverso, ou seja, as organizações envolvidas para que a empresa
obtenha todos os suprimentos de que precisa para realizar sua produção e vender. Assim, o marketing cuida da parte que vai da empresa até o mercado. Lógico que aspectos de qualidade de insumos, escassez, marcas dos fornecedores e
outros aspectos ligados à cadeia de suprimentos da empresa têm enorme impacto em marketing, e precisam ser monitorados de perto. Mas, também, outras
áreas da empresa, tais como recursos humanos, finanças, produção, administração, têm impacto em marketing.
As variáveis de marketing são divididas entre produto, comunicação, distribuição e preço, com o objetivo de facilitar a compreensão e o seu planejamento. No entanto, as ações de marketing devem ser totalmente integradas e
coerentes. Erros de marketing ocorrem justamente pela ausência de integração
dessas ferramentas. É comum o uso de comunicação exagerada não correspondendo aos verdadeiros atributos do produto ou à falta de produtos no ponto-de-venda quando se faz uma ação de propaganda localizada, ou, ainda, uma
força de vendas não preparada para oferecer um produto de alta especificidade
técnica.
Na rede da empresa mostrada, o papel do profissional de marketing é cuidar da relação da empresa com o mercado consumidor. Existem outros profissionais na empresa que, em conjunto e obedecendo a preceitos de marketing,
trabalham na gestão da cadeia de suprimentos, ou seja, na parte para trás da
empresa. O papel resumido do profissional de marketing é cuidar do que chamo de equação de vendas.

RH

Concorrentes

Marketing
Operações
Finanças

Empresa
Foco

Compras Logística

Outras Empresas da Rede

EMPRESA

Figura 1.2 Modelo teórico de rede de uma empresa.

Fonte: Elaborada com base em Neves (2003), Consoli (2005).
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A equação de vendas da empresa é mostrada a seguir. É uma tentativa de
colocar numa equação todas as possíveis variáveis que interferem nas vendas
da organização.
Vendas ($) = f (PEST; Concorrentes; Produtos; Comunicações; Canais de Distribuição;
Força de Vendas; Preços)
Onde: PEST são os fatores político-legais, econômico-naturais, socioculturais e tecnológicos

Então, para entender bem, as vendas de uma organização são influenciadas por fatores incontroláveis: os macroambientais (variáveis político-legais, socioculturais, econômico-naturais e tecnológicas) e a concorrência.
Vendas também são influenciadas pelos fatores controláveis, ou pelas decisões de marketing, que são os produtos, as comunicações, os canais de distribuição, os preços e a força de vendas.
A seguir, esta equação foi transformada num quadro que tem a pretensão
de resumir a atividade de marketing numa organização, colocando, embaixo de
cada variável, algumas mudanças que estão ocorrendo ou quais seriam as principais ferramentas disponíveis.

1.3 DEVEMOS PENSAR EM AÇÕES CONJUNTAS
DE MARKETING?
Com as mudanças trazidas pela globalização dos mercados, empresas e,
dentro destas, as funções de marketing têm expandido suas atuações. Os mercados, em alguns casos, não têm fronteiras, e as empresas estão se especializando em seu negócio central, demandando relações internacionais contratuais
para obter seus insumos ou distribuir seus produtos e serviços. Verdadeiras redes estão sendo desenvolvidas focando o relacionamento e desenvolvimento
contínuo e sustentável. Várias atividades conjuntas estão tomando lugar nos negócios. Compras em grupos estão unindo empresas como Fiat, General Motors e
Carrefour com concorrentes, entre outras. Os jornais Folha e Estado estão realizando, conjuntamente, a sua distribuição. Ações cooperativas de marketing estão recebendo aumento de atenção e têm sido mais e mais defendidas por executivos e acadêmicos de marketing. A cooperação pode ser vertical na rede
(entre agentes de estágios de tecnologias distintos – e. g.: fornecedores e distribuidores), assim como horizontal, envolvendo concorrentes e empresas que
apresentam produtos complementares, com mesmo mercado. Este método de
PGEM tenta forçar a visão da empresa para parcerias em marketing, inserindo
esta análise em todas as etapas do método.

– Mulher no mercado de trabalho
– Concentração da
população em
grandes centros
urbanos
– Demografia (distribuição etária)
– Raças/etnia
– Escassez de tempo
– Envelhecimento
da população
– Individualidade
das pessoas
– Busca por segurança
– Conveniência
– Lazer
– Mobilidade social
– Distribuição de
renda
– Atitudes no trabalho
– Mudança de estilo de vida
– Segurança nos
alimentos
– Tamanho da família
– Ciclo de vida da
família
– Valores e hábitos
de consumo
– Religião
– Outros

– Mudanças na
renda
– Taxas de juros e
câmbio
– Nível de desemprego
– Nível de educação/profissional
– Taxas de câmbio
– Integração econômica
– Custo dos serviços
– Concentração de
fornecedores
– Concentração de
compradores
– Ciclos de vida do
negócio
– Tendências do
PIB
– Disponibilidade
de capital e financiamento
– Inflação
– Disponibilidade
de energia
– Restrições de insumos do ambiente natural
(água, ar)
– Gastos com turismo
– Disponibilidade
de parceiros e
empresas facilitadoras
– Outros

Concorrência
– Número e tamanho dos concorrentes
– Participação de
mercado da empresa e dos concorrentes
– Principais forças
e fraquezas dos
concorrentes da
empresa
– Existência de
produtos substitutos
– Possibilidade de
novos entrantes
no mercado de
atuação da empresa
– Concorrentes nacionais x internacionais
– Possibilidade de
fusões e aquisições
– Guerras de preços
– Retaliação e intimidação por parte dos concorrentes
– Outros

Tecnologia
– Novas soluções
tecnológicas
– Vendas por correio e telefone
– Internet e Web
– Scanners e estoque computadorizado
– Entregas just in
time
– EDI – troca eletrônica de dados
– Transferência de
fundos eletrônica
– Pedidos automatizados
– Transferência
tecnológica
– Telefone celular
– Novas formas de
comunicação
– Ensino a distância
– Modificação
genética
– Satélites
– Digitalização
– Outros
– Análise de produtos e linhas de
produtos
– Linhas de produtos complementares (decisões
de expansão)
– Lançamento de
novos produtos e
serviços
– Análise de decisões de marca
– Análise de decisões de embalagens
– Inovação
– Marca do varejista
– Terceirização da
produção de linhas de produtos
– Outros

Produtos
– Identificação do
público-alvo
– Estabelecimento
dos objetivos de
comunicação
– Definição do
composto de comunicação (propaganda, publicidade, promoção
de vendas, vendas pessoais e
marketing direto)
– Estabelecimento
do orçamento de
comunicação
– Mensuração dos
resultados do
composto de comunicação
– Detalhes para a
comunicação global
– Estratégias de
adaptação da comunicação internacional
– Campanhas individuais x coletivas (cadeias)
– Comunicação de
marca x comunicação institucional
– Outros

Comunicação

Preço
– Seleção dos objetivos de preço
– Determinação da
demanda
– Estimativa de
custos
– Análise dos custos, preços e
ofertas dos concorrentes
– Seleção de um
método de estabelecimento de
preço
– Seleção do preço
final
– Adaptação do
preço
– Iniciativas e respostas à mudança de preços
– Outros

FDV
– Situação atual e
objetivos
– Avaliação da adequação da estrutura com o processo de vendas
– Determinação da
estratégia e da estrutura de vendas
– Análise do tamanho e formas de
remuneração
– Desempenho,
Supervisão, Motivação e Treinamento
– Avaliação e orçamentação
– Automação
– Tecnologia
– Terceirização
– Outros

Canais
– Descrição dos
canais de distribuição
– Análise ambiental
– Especificidade de
ativos
– Definição da estratégia de distribuição (intensiva,
seletiva, exclusiva)
– Análise dos fluxos de marketing
e das funções
dos intermediários de canal
– Análise de agregação de valor/
rentabilidade
– Desenvolvimento
de novos canais
– Definição dos investimentos
– Atacado
– Varejo
– Franquias
– Joint Ventures
– Outros

ESTRATÉGIAS

Elaborada pelo Prof. Marcos Fava Neves para uso didático em aulas de graduação e pós-graduação no curso de Administração de
Empresas da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FEA-RP/USP).

Sociocultural/
Comportamental

EconômicoNatural

VARIÁVEIS INCONTROLÁVEIS

Matriz de vendas das organizações.

– Acesso a mercados fechados
(protecionismo)
– Leis de reciclagem
– Política antitruste
– Integração econômica (blocos
comerciais)
– Exigências de rotulagem. Restrições de empacotamento
– Restrições a tipos de comunicações
– Leis trabalhistas
– Estabilidade de
governo
– Política de subsídios
– Certificação de
produtos e/ou
processos
– Outros
– Ambiente
Tributário
– Juros
– Câmbio

Político-Legal

Fonte:

V($) = f

Tabela 1.1
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1.4 POR QUE FAZER PLANEJAMENTO E GESTÃO
ESTRATÉGICA DE MARKETING COM
ORIENTAÇÃO AO MERCADO?
O planejamento estratégico de marketing está relacionado com a definição
de objetivos de marketing para um período de três a cinco anos (GILLIGAN;
WILSON, 2003). Os autores relatam que, mesmo com todas as críticas que os
processos de planejamento vêm sofrendo, tais como a rápida mudança dos ambientes da empresa, falta de criatividade, de realismo, inflexibilidade, esses são
importantes pelo fato de testarem a capacidade de pensamento da empresa e
de olhar o futuro. O processo de planejar é tão importante quanto o plano em
si. Nós aprendemos e nos conhecemos planejando.
O planejamento deve ser ainda orientado para o mercado, ou seja, deve-se
saber em que extensão o foco no consumidor está impregnado em toda a organização, ter comprometimento com a entrega de valor, identificação e desenvolvimento de competências distintas, formação de parcerias estratégias, desenvolvimento de fortes relações com importantes consumidores estratégicos,
ênfase em segmentação de mercado, seleção do mercado-alvo e posicionamento, uso de informação sobre o consumidor como um bem estratégico, foco nos
benefícios e serviços para o consumidor, melhoramento e inovação contínua,
definição de qualidade baseada nas expectativas dos clientes e comprometimento em obter a melhor informação tecnológica disponível.
Já para Day (1994), as características de uma organização voltada para o
mercado podem ser colocadas de maneira mais sucinta, como uma cultura
orientada para o exterior que enfatiza o valor superior do cliente, capacidades
distintas para “sentir” o mercado – maneira de prever o futuro e a existência de
estruturas que respondam às mudanças nos requerimentos do mercado e do
consumidor. Greenley (in GILLIGAN; WILSON, 2003, p. 56) desenhou algumas
distinções entre planejamento estratégico (visto como algo de natureza de longo prazo) e planejamento de marketing (visto como um exercício anual), incluindo os listados na Tabela 1.2.
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Tabela 1.2 Diferenças entre planejamento estratégico e planejamento de marketing.
Planejamento estratégico

Planejamento de marketing

Preocupação geral com a direção da organização no longo prazo

Preocupação com a performance e os resultados do dia-a-dia

Providenciar uma estrutura de longo prazo
para a organização

Representa apenas um estágio do desenvolvimento da organização

Orientação geral necessária para combinar a
organização e seu desenvolvimento

Orientação funcional e profissional tende a ser
predominante

Objetivos e estratégias são avaliados por uma
perspectiva geral

Objetivos são subdivididos em alvos específicos

A relevância dos objetivos e estratégias é evidente somente em longo prazo

A relevância dos objetivos e estratégias é evidente de imediato

Fonte:

Greenley (1986).

Neste livro, busca-se um “meio do caminho” entre ambos. É necessário
mudar, pois o ambiente mudou. Kashani (1996, p. 8-10), em Gilligan e Wilson
(2003), conduziu um estudo internacional com 220 gestores com o objetivo de
identificar os desafios que os gerentes de marketing estavam enfrentando e
quais as possíveis implicações para o marketing. Os resultados sugerem que, em
ordem de importância, os principais desafios pareciam ser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

altos e crescentes níveis de concorrência em todos os mercados;
níveis muito mais altos de concorrência de preço;
ênfase crescente (e necessidade) sobre os serviços para o consumidor;
demanda por níveis mais altos de qualidade de produtos;
taxas mais altas de inovação de produtos;
necessidades mutantes e menos previsíveis das necessidades dos consumidores;
emersão de novos segmentos de mercado;
poder crescente dos canais de distribuição;
crescimento da preocupação ambiental (verde);
aumento das regulamentações governamentais;
integração européia; e
crescimento dos custos com promoção e propaganda.

É necessário planejar para que o futuro seja levado em consideração, também para que a empresa se torne mais “racional” e, enfim, exista maior controle sobre a organização. Os possíveis resultados do planejamento são a melhoria
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da capacidade de coordenação da empresa e de sua rede, diagnosticar possíveis
mudanças no ambiente com maior velocidade, entender melhor os consumidores, maior velocidade de adaptação, menor risco de ações desencontradas, melhoria dos produtos, preços, comunicações, força de vendas e canais de distribuição, sistematização do trabalho e das cobranças na empresa.
Assim, pode-se dizer que o planejamento possui as seguintes vantagens:
· descreve o sistema de valores, a filosofia do dirigente da empresa e origina uma visão comum do futuro;
· explica a situação de partida e descreve as condições e as evoluções realizadas no ambiente;
· é um instrumento de coordenação entre as diversas funções. Permite
manter uma coerência entre os objetivos e, quando existem conflitos
ou incompatibilidades, favorece arbitragens tendo como base critérios
objetivos;
· estimula um enfoque cooperativo, integrado e entusiasmado dos problemas organizacionais;
· facilita seguir ações empreendidas e permite efetuar uma interpretação
imparcial dos desvios entre objetivos e desempenhos, de modo a se corrigir, rapidamente, se necessário;
· aumenta a flexibilidade de reação da empresa em face das mudanças
imprevistas;
· permite uma organização e uma gestão mais rigorosas, fundadas em
normas, orçamentos, calendários e não em improvisos;
· leva a uma melhor posição para a organização, ajudando-a a progredir
nos rumos que a administração considera mais adequados;
· leva a resultados social e economicamente úteis.
Para dar ao leitor uma visão geral, o modelo que adotamos está esquematizado na Figura 1.3, dividido em diversas etapas sugeridas, conforme o Quadro
1.1, que serão detalhadas nos capítulos seguintes.
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Figura 1.3 Estrutura do PGEM (Planejamento e Gestão Estratégica de Marketing).
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Planejamento e gestão estratégica de marketing sob o enfoque de
rede – seqüência detalhada dos passos propostos.

ETAPA

O QUE DEVE SER FEITO
Fase 1 – Introdutória
·
·
·
·
·

1 – Introdução e
Entendimentos

·
·
·
·
·
·

2 – Análise do
·
Ambiente com
Enfoque na Rede
·
da Empresa
·
·
·
·
·
·
3 – Análise da
·
Situação Interna
·
e Concorrentes
·

Elaborar o histórico da empresa.
Verificar se a organização tem outros planos feitos e estudá-los.
Verificar como é o método de planejamento da empresa.
Verificar quais equipes estarão participando do PGEM.
Levantar, nessa equipe, uma pessoa que poderia ser um promotor do
relacionamento com outras empresas.
Verificar aspectos culturais.
Verificar por que o processo está começando agora (normalmente troca de gestão, profissionalização da empresa, ou exigências da matriz,
em caso de multinacionais).
Finalmente, deve-se verificar, em casos de empresas com processos
de planejamento já sofisticados, como este modelo pode ajudar o modelo existente e adaptar, gradualmente, a empresa a ele. Sem rupturas.
Desenhar e entender a rede da empresa com detalhes, tal como na Figura 1.1.
Levantar todos os dados possíveis do mercado em que opera a empresa (tamanho, taxas de crescimento, participação de mercado, ciclo de
vida, entre outros).
Levantar as ameaças e oportunidades advindas das chamadas variáveis incontroláveis (possíveis mudanças no ambiente político/legal,
econômico e natural, sociocultural e tecnológico) tanto no mercado
nacional como no internacional.
Entender as barreiras (tarifárias e não tarifárias) existentes e verificar
ações coletivas para sua redução.
Analisar o comportamento do consumidor final e intermediário (distribuidores) e seus processos de decisão de compra.
Montar um Sistema de Informações de Marketing para que a empresa
possa estar sempre informada e tomando decisões com suporte e embasamento.
Descrever os principais concorrentes nacionais e internacionais.
Fazer uma lista proativa de ações coletivas que podem ser feitas com
concorrentes ou com outras empresas em todos os passos aqui listados (por exemplo, pesquisa de mercado conjunta).
Levantar todos os pontos fortes e fracos da empresa.
Fazer, também, esta análise em relação aos seus principais concorrentes.
Analisar o ambiente interno e estrutura de marketing.
Analisar a criação de valor, recursos e competências da empresa.
Analisar os fatores críticos de sucesso.
Selecionar, dentre as empresas (que podem ou não ser concorrentes)
que tiveram as melhores avaliações, quais e em que áreas serão benchmarks (fontes de boas idéias).
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ETAPA

O QUE DEVE SER FEITO
Fase 1 – Introdutória

4 – Objetivos

· Principais objetivos devem ser definidos e quantificados (em termos
de vendas, de participação e presença em mercados, entrada em novos mercados).
· O nível de detalhamento deve ser grande, para que os objetivos possam ser observados no transcorrer do período do plano.
· Os objetivos de parcerias e alianças na rede também devem ser inseridos.

5 – Estratégias para
Atingir os
Objetivos

· Listar as principais estratégias (ações) que serão usadas para atingir
os objetivos propostos no item 4.
· Trabalhar a segmentação de mercados, a seleção de mercados-alvo,
estratégias de diferenciação e posicionamento, entre outras.
· Fazer, aqui também, um grande resumo das ações que estão previstas
na fase 2 (este resumo deve ser feito após o término da redação do
plano, etapas 6 a 10).

6 – Decisões de
Produtos

· Analisar produtos e linhas de produtos, bem como linhas de produtos
complementares para decisões de expansão.
· Usar o conceito de redes para verificar as oportunidades com relação a
produtos (pacotes de produtos junto com concorrentes, complementar
linha com produtos de outras empresas e outras ações).
· Levantar oportunidades de lançamento de novos produtos.
· Detalhar todos os serviços que estão sendo e que serão oferecidos.
· Tomar decisões com relação às marcas (marcas individuais, marcas
coletivas, marcas próprias da distribuição).
· Tomar decisões com relação às embalagens (rótulos, materiais, design).
· Orçar despesas com produtos, novos produtos e outras ações que estão nesta etapa.

7 – Decisões de
Comunicações

· Identificar o público-alvo que receberá a comunicação (mensagens da
empresa).
· Desenvolver os objetivos desejados para esta comunicação (conhecimento de marca, lembrança de marca, persuasão, entre outros).
· Definir o composto de comunicação que será utilizado; ou seja, definir
o plano de propaganda, de relações públicas e publicidade, de promoção de vendas, bem como ações de marketing direto.
· Identificar as ações que podem ser feitas em conjunto com outras empresas.
· Orçar as ações de comunicação.
· Indicar como os resultados das comunicações serão medidos, para que
a empresa aprenda cada vez mais a usar as melhores ferramentas com
sua experiência.
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O QUE DEVE SER FEITO
Fase 2 – Planos das Variáveis Controláveis de Marketing

8 – Decisões de
Distribuição e
Logística

· Analisar os canais de distribuição dos produtos da empresa e buscar
novos, definindo objetivos de distribuição, tais como: presença em mercados, tipo e número de pontos-de-venda, serviços a serem oferecidos,
informações de mercado, promoção de produtos e incentivos.
· Definir as oportunidades e ameaças com o sistema atual de distribuição.
· Identificar possíveis desejos dos distribuidores e do consumidor para
adequar os serviços prestados.
· Definir o modo de entrada nos mercados, se será via franquias, via jointventures ou outras formas contratuais, ou até mesmo via integração
vertical; elaborar os contratos nacionais ou internacionais com os canais
de distribuição.
· Determinar orçamento anual para a distribuição.
· Verificar como ações na distribuição podem ser feitas em conjunto
com outras empresas da rede.

· Fazer um diagnóstico da situação atual da força de vendas, ou seja,
mapear territórios, potenciais de vendas, índices de cobertura, participações e definir objetivos para o próximo período, ambos com base
em indicadores de desempenho.
· Definir a forma de abordagem dos vendedores aos clientes (estratégia).
· Delimitar a atuação dos vendedores, direcionando seus esforços, estabelecendo ou não equipe de apoio na empresa.
·
Definir o número ideal de vendedores para a empresa (tamanho) e, por
9 – Decisões de
fim, estabelecer como eles deverão ser recompensados (remuneração).
Força de Vendas
e Administração · Recrutar, selecionar, supervisionar, motivar e treinar a equipe de vende Vendas
das são passos necessários para garantir a continuidade do trabalho.
· Fazer a avaliação, a monitoração para o alcance dos objetivos, que
compreendem acompanhar a equipe aos pontos levantados nas etapas
anteriores.
· Também ações em redes, portanto, em cooperação com concorrentes
e com outras empresas que atuam no mesmo mercado-alvo, podem
ser feitas. Devem ser listadas.
· Fazer um orçamento para a força de vendas.

10 – Decisões de
Precificação

·
·
·
·
·

Definir os objetivos da empresa com relação a preços.
Analisar a demanda nacional e internacional.
Analisar e controlar os custos de produção.
Analisar os custos, preços e ofertas dos concorrentes.
Escolher um método a ser usado na determinação de preços e decidir
que tipos de preços e variações (regionais, conjunturais etc.) serão
praticados.
· Elaborar como serão as reações da empresa a mudanças de preços
dos concorrentes.
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ETAPA

O QUE DEVE SER FEITO
Fase 2 – Planos das Variáveis Controláveis de Marketing

11 – Orçamentação

· Todos os orçamentos das variáveis de marketing que trazem custos,
tais como as ações ligadas à análise de mercados e do consumidor
(02) a produtos (06), a comunicações (07), a distribuição (08) e força
de vendas (09), devem ser colocados para que se tenha um orçamento
completo para o PGEM, visando atingir os objetivos planejados.
Fase 3 – Monitoramento, Acompanhamento e Gestão do Plano

12 – Execução, Controle, Acompanhamento e
Correções

· Esta fase, que tem início após o término da elaboração do Plano, refere-se ao acompanhamento, às equipes envolvidas e às ações corretivas.
Ou seja, é a letra “G”do PGEM. O Plano (que é o arquivo, o documento) deve ser um documento vivo, em constante discussão e atualização
na empresa.

Este método PGEM, aqui proposto, parte dessa óptica: que é preciso competir, que é preciso ser rápido, e que a empresa está envolvida em um sistema
dinâmico, incluindo a interação com competidores, clientes, pessoas, recursos e
outras empresas.
Um dos aspectos diferenciais que este método procura trazer é o da inserção da ação coletiva entre empresas no processo de planejamento. Ou seja, em
todas as etapas do PGEM, estarão presentes possíveis ações coletivas que a organização possa realizar, seja com concorrentes, seja com outras empresas que
vendem para os mesmos grupos de consumidores, bem como empresas que não
teriam nenhuma relação com a empresa para a qual o plano está sendo feito.
Então, ações coletivas entre empresas podem e devem ocorrer. Para ficar claro,
este modelo busca formatar no planejamento as ações que a empresa foco estará tentando fazer coletivamente. Destacam-se ações via uma associação setorial
(por exemplo, a ANFAVEA no mercado de automóveis) que podem ter os mais
diversos objetivos, tais como aumento do mercado, lobby, proteção tarifária e
outros, como ações entre empresas específicas de um setor, por exemplo, duas
empresas compartilharem espaço de vendas, força de vendas, entre outras.
A motivação para inserir no PGEM a questão das ações coletivas e parcerias
vem da percepção de diversos estudos que demonstram que cooperações com
outras empresas, troca de informações com clientes e parcerias com universidades, faculdades e institutos de pesquisa produzem uma forte influência no sucesso técnico e econômico do processo de geração de produtos das empresas,
bem como também em outras atividades de marketing.

1.5 ATIVIDADES DO CAPÍTULO: INICIANDO O
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE
MARKETING NA SUA EMPRESA
Para ilustrar o início das atividades, a Figura 1.4 apresenta um esquema
resumido que pode ser elaborado para apresentar os planos anteriores e os planos em andamento de uma empresa.

INTRODUÇÃO
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2004
4

Plano estratégico
de 20x4 a 20x6

1

2

3

4

Revisão plano estratégico
de 20x4 a 20x6.
Novo horizonte temporal
20x5 a 20x9

Análise de
investimentos
nº 1

M
A
R
K
E
T
I
N
G

Projeto derivado nº 1
(ex.: lançamento novo
produto)
Projeto derivado nº 2
(ex.: desenvolvimento
de novo canal de
distribuição)
Projetos internos
(ex.: logística,
financeiro)

O
U
T
R
O
S

Outras consultorias externas
(ex.: jurídico/legal)

Figura 1.4

Novos projetos de marketing
Exemplos:
– Projeto de relacionamento com distribuidores
– Comunicações
– Desenvolvimento de banco de dados de relacionamento
– Criação de central de atendimento
– Organização interna de marketing e vendas

Projetos internos
(Ex.: implantação ERP; automação industrial;
segurança de dados etc.)
Projetos internos
(ex.: certificação de qualidade)

Resumo do histórico e projetos em andamento na empresa.

O PGEM que começa a ser proposto, nesta sua primeira etapa, tem como
diferenciais a abordagem de estratégia e a abordagem de ações coletivas e parcerias de marketing, que estará presente em todos os capítulos. Nesta primeira
fase, recomenda-se que sejam feitas as seguintes análises:
·
·
·
·

verificar como é o método de planejamento da empresa;
verificar que planos existem na empresa;
entender o histórico da organização;
verificar quais equipes estarão participando do PGEM, visando confeccionar o Plano (documento);
· levantar, nessa equipe, uma pessoa que poderia ser um promotor do relacionamento com outras empresas, visando construir alianças e projetos
em conjunto. Algumas empresas já têm o network manager que é o gestor
da rede da empresa, como descrito no Capítulo 1, mas ainda não é comum a presença desse profissional;
· verificar aspectos culturais;
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· verificar por que o processo está começando agora (normalmente troca
de gestão, profissionalização da empresa ou exigências da matriz, em
caso de multinacionais);
· finalmente, deve-se verificar, em casos de empresas com processos de
planejamento já sofisticados, como este modelo pode ajudar o modelo
existente, e adaptar, gradualmente, a empresa a ele. Muitas vezes, modelos que propõem uma mudança total (ruptura) nas formas com as
quais a empresa está habituada a trabalhar terão maior resistência, portanto é natural um período de transição, ajustes ou, melhor, fusão do
modelo praticado pela empresa com este ora proposto.
Agora, parte-se para a Etapa 2, que é a etapa de análise externa da rede na
qual opera a empresa.

2
Analisando o Ambiente e o
Mercado da Empresa

Este capítulo utiliza o enfoque de rede da empresa na análise do macroambiente, para ter um entendimento mais amplo das ameaças e oportunidades
em um novo contexto mundial marcado por rápidas mudanças. Recomenda-se
que sejam feitas as seguintes análises nesta etapa:
· desenhar e entender a rede da empresa com detalhes, tal como na Figura 2.1;
· levantar todos os dados possíveis do mercado em que opera a empresa
(tamanho, taxas de crescimento, participação de mercado, ciclo de vida,
entre outros);
· levantar as ameaças e oportunidades advindas das chamadas variáveis
incontroláveis (possíveis mudanças no ambiente político/legal, econômico e natural, sociocultural e tecnológico) tanto no mercado nacional
como no internacional;
· analisar o comportamento do consumidor final e intermediário (distribuidores) e seus processos de decisão de compra;
· montar um Sistema de Informações de Marketing para que a empresa
possa estar sempre informada e tomando decisões com suporte e embasamento;
· fazer uma lista proativa de ações coletivas que podem ser feitas com
concorrentes ou com outras empresas em todos os passos aqui listados.

RH

Concorrentes

Marketing
Operações
Finanças

Empresa
Foco

Compras Logística

Outras Empresas da Rede

EMPRESA

Atacado

Atacado

Figura 2.1 A rede da empresa e suas variáveis.

Fonte: Elaborada com base em Neves (2003), Consoli (2005).

Canais de Distribuição
(Marketing Channels)

Varejo

Varejo

Varejo

Rede de Distribuição

Empresas Facilitadoras (operadores logísticos, transportadoras,
armazenadores, bancos, empresas de pesquisa, entre outras)

Cadeia de Suprimentos
(Supply Chain)

Rede de Fornecedores

Impacto das variáveis macroambientais: Político-Legal,
Econômico-Natural, Sociocultural e Tecnológica

Fluxo de Informações, Fluxos Financeiros e Pedidos

Fluxo de Produtos, Serviços e Comunicações de Marketing
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2.1 COMO DESENHAR A REDE DA SUA EMPRESA
Foi visto no Capítulo 1 o que é a rede da empresa, que aqui deve ser desenhada. O objetivo dessa etapa é descrever, em um fluxo, todos os agentes que
realizam funções na rede, a partir dos primeiros fornecedores até os consumidores finais, para uma visão geral das principais indústrias e organizações que
atuam com a empresa foco do plano.
O processo é feito inserindo-se os agentes que realizam funções de negociação (fornecedores, produtores, indústria, atacadistas, varejistas e outros) no fluxo do produto. As funções (como transporte, por exemplo) e as empresas facilitadoras não devem estar no desenho, porque não compram os produtos,
realizando apenas negociações relacionadas à prestação de seus serviços (financiamento, no caso de bancos; seguros, no caso de seguradoras; transporte, no
caso de transportadoras etc.). A Figura 2.1 reapresenta a rede da empresa foco
do plano.
A Figura 2.1 mostra que uma empresa está inserida em um sistema complexo, constituído por vários agentes, com características distintas. O ponto fundamental da análise externa é compreender e, sempre que possível, tentar prever as mudanças geradas pelos agentes ou variáveis externas à empresa, sejam
do ambiente imediato (fornecedores, concorrentes, distribuidores e clientes)
ou do macroambiente (Político-Legal, Econômico-Natural, Sociocultural e
Tecnológico).

2.2 AVALIANDO E QUANTIFICANDO O MERCADO
Nesta etapa é importante que a equipe envolvida no processo de planejamento se engaje no levantamento de informações sobre o histórico, tamanho e
tendências do mercado de atuação da empresa. A atividade de estimar a demanda é uma das principais tarefas administrativas, sendo a base do planejamento empresarial. Ela fornece informações para a área de produção sobre volumes de compra, finanças sobre captação e aplicação de recursos necessários
no nível de atividade previsto, recursos humanos sobre o número de pessoas
necessárias na organização e assim por diante. Em vendas, a previsão de demanda é fundamental para quase todas as decisões. A definição de territórios, a
avaliação dos vendedores, o estabelecimento de quotas, a escolha de representantes ou vendedores contratados, entre diversas outras decisões, têm na previsão de vendas uma informação fundamental a ser considerada.
É importante comentar a distinção entre potencial de vendas, que se refere
ao total de vendas de todo o setor, e previsão de vendas, que é o que a empresa
espera atingir desse total, considerando o ambiente e seu programa, como mostrado no Quadro 2.1.
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Quadro 2.1

Evolução de mercado.
99

00

01

02

03

04

05

06

07

Valores ($)
Volumes (quant.)
Preço Médio
Vendas Empresa
Partic. de Mercado da Empresa

É preciso ter idéia de qual tamanho de mercado a empresa disputa com
cada um de seus produtos nas regiões de atuação, caso a empresa tenha alta
cobertura geográfica. Assim, podem-se avaliar também os dados de mercado
por região, conforme exemplo do Quadro 2.2.
Quadro 2.2

Evolução de mercado por região
99

00

01

02

03

04

05

06

07

Região A
Região B
Região C
Região D
Região E
Total

Finalmente, o total previsto de vendas por produto pode ser montado através das previsões das diferentes equipes de vendas ou, ao contrário, a meta total de venda de determinado produto é alocada pelas diferentes equipes. A direção da construção da demanda dependerá da política de previsão de demanda
usada pela empresa.
Tratando-se exclusivamente da estimativa de demanda, geralmente ela é
feita pelo departamento de marketing em conjunto com o departamento de
vendas (quando estes são separados, caso contrário simplesmente o departamento de marketing faz isso), muito embora o departamento de produção ou as
gerências de produtos possam também fazer. Como se trata do estudo a respeito de vendas futuras, e marketing é responsável por vendas, então idealmente
marketing deve ser a área responsável pela previsão de demanda.
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2.3 ANALISANDO OPORTUNIDADES E AMEAÇAS
A análise “PEST” avalia os fatores político-legais (institucionais), econômico-naturais, socioculturais e tecnológicos. Essa análise é bem descrita na literatura, como uma das importantes ferramentas de processos de planejamento.
Deve-se construir uma “matriz ambiental” para cada um dos quatro conjuntos
de fatores. Para facilitar o processo, alguns aspectos importantes relativos a direcionadores e implicações são retratados nas matrizes, valendo ressaltar, como
sugestão, que existem diversos outros que as completam.
Johnson e Scholes (1988) propõem cinco estágios para a análise do macroambiente:
· realizar o levantamento geral das influências do ambiente com o propósito de identificar os tipos de fatores ambientais que poderão influenciar
a performance da empresa;
· avaliar a “natureza” do ambiente e o grau de incerteza e mudança existente. Em ambientes relativamente estáticos, análises históricas podem
ser úteis. No entanto, caso o ambiente mostre sinais de instabilidade,
será necessária uma forte ênfase sobre o futuro;
· o terceiro estágio envolve o foco em fatores ambientais específicos (político-legal, econômico/natural, sociocultural ou tecnológico);
· após identificar a posição competitiva da empresa, as oportunidades e
ameaças provenientes do ambiente devem ser levantadas;
· no último estágio, estratégias deverão ser elaboradas visando aproveitar
as oportunidades geradas pelo ambiente e também minimizar os impactos negativos das ameaças.
O Quadro 2.3 apresenta os principais fatores de influência, em cada um
dos 4 grandes grupos que compõem o macroambiente, que devem ser considerados no momento de realização da “auditoria” do ambiente.
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Quadro 2.3

A Estrutura “PEST” para auditoria do macroambiente.
Fatores Político-legais

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

estrutura política e legal;
alianças e orientações políticas;
estrutura legislativa;
identificação e análise dos órgãos que legitimam;
políticas antitruste;
estabilidade política e governamental;
juros e câmbio (no seu aspecto político)
legislação trabalhista;
regulamentação do comércio exterior;
legislação de proteção ao meio-ambiente;
grupos de pressão;
poder dos sindicatos;
leis de reciclagem de embalagens;
restrições de empacotamento;
restrições a tipos de comunicação;
barreiras tarifárias;
políticas tributárias;
política de subsídios;
certificação de produtos e/ou processos;
outros.

Fatores Socioculturais

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

demografia;
estilos de vida;
mobilidade social;
níveis de educação;
atitudes;
consumerismo;
padrão de comportamento;
participação da mulher no mercado de trabalho;
concentração da população em grandes cidades;
raças/etnia;
escassez de tempo;
envelhecimento da população;
individualidade das pessoas;
ida da família às compras;
busca por segurança;
conveniência;
lazer;
distribuição de renda;
atitudes no trabalho;
preocupação com segurança dos alimentos;
tamanho das famílias;
outros.

Fatores Econômico-naturais

Fatores Tecnológicos

ciclo de vida do negócio;
taxa de juros;
taxa de câmbio;
linhas de crédito;
taxa de inflação;
níveis de investimento;
desemprego;
custos de energia;
tipos de instituições financeiras;
tendências de crescimento (PIB);
natureza e bases da competição doméstica e internacional;
blocos comerciais;
nível de educação;
integração econômica;
concentração de fornecedores;
concentração de compradores;
disponibilidade de energia;
restrições de insumos do ambiente natural (água, ar,
entre outros);
gastos com turismo;
outros.

· nível de investimento do governo e da indústria em pes-

Fontes:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

quisa e desenvolvimento;
velocidade de transferência de tecnologia;
ciclo de vida dos produtos;
a direção da transferência de tecnologia;
as mudanças dos custos das tecnologias;
entidades de pesquisa, institutos e universidades que
estão desenvolvendo pesquisas;
programas de pesquisa;
vida útil dos equipamentos utilizados;
aperfeiçoamentos nos equipamentos;
vendas por correio; telefone, Internet;
scanners, estoques comput e entregas;
troca eletrônica de dados (EDI);
modificação genética;
satélites;
digitalização;
telefone celular;
outros.

Autor, com base em Gilligan e Wilson (2003); Johnson e Scholes (1998); Stern et al.
(1996); Rosembloon (1999); Berman (1996); Achrol e Stern (1988) e projetos.
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Somente a identificação dos fatores macroambientais que afetam a organização não é suficiente para a geração de estratégias. No planejamento, os profissionais envolvidos precisam transformar as informações coletadas em ações
práticas. No modelo proposto nesse livro, a transformação das informações coletadas em ações deve ocorrer a partir do preenchimento do Quadro 2.4.
Quadro 2.4

Direcionadores de mudança e ações que devem ser implementadas.

Político/Legal

Econômico/Natural

Sociocultural

Tecnológico

Listar os
Impactos/
Oportunidades

Listar as
Ações da
Empresa

Listar
Impactos/
Oportunidades

Listar
Ações da
Empresa

Listar os
Impactos/
Oportunidades

Listar
Ações da
Empresa

Listar os
Impactos/
Oportunidades

Listar
Ações da
Empresa

·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·

Na coluna de impactos/oportunidades deverão estar relacionadas as implicações (ameaças ou oportunidades) advindas das mudanças ambientais dos
quatro fatores (Político-legal, Econômico-natural, Sociocultural e Tecnológico).
Na coluna de ações, os executivos da empresa deverão elaborar as respectivas
estratégias de atuação para cada mudança ambiental, protegendo a empresa
das ameaças e aproveitando as oportunidades. Após essas análises, que devem
ser realizadas para as variáveis que apresentam as maiores oportunidades para
a empresa ou que podem representar ameaças, a equipe de planejamento pode,
então, agrupar essa relação e propor projetos específicos para aproveitar as
oportunidades e/ou neutralizar possíveis ameaças. A Figura 2.2 exemplifica
esse processo.

2.4 ANÁLISE DO SETOR INDUSTRIAL DA EMPRESA
Nessa seção será discutida a análise setorial, segundo o modelo proposto
por Porter (1980). Segundo esse autor, existem cinco forças competitivas básicas que influenciam o potencial de lucro de uma indústria (um setor) onde uma
empresa está:
· a ameaça de novos entrantes (concorrentes) no setor;
· a intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes;
· a ameaça dos produtos substitutos;
· o poder de barganha dos compradores;
· o poder de barganha dos fornecedores.
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Oportunidades

Ameaças

Ações e Projetos
• Listar aqui as ameaças identificadas na análise PEST
• ...
• ...
• ...

• Fazer uma lista de projetos e
ações relacionadas às ameaças
e oportunidades identificadas
• ...
• ...
• ...

• Listar aqui as oportunidades identificadas na análise PEST
• ...
• ...
• ...

Figura 2.2

Consolidação de projetos e ações com base na análise PEST.

A ameaça de novos entrantes (competidores) é uma preocupação constante das empresas. Se determinada indústria está propiciando lucratividade excessiva para as empresas participantes, naturalmente novas empresas serão atraídas para esse negócio. A menos que barreiras de entrada sejam estabelecidas, a
“invasão” de novos entrantes tenderá a diminuir a lucratividade geral daquela
indústria. Wright et al. (2000) e Grant (2002) sugerem algumas formas de estabelecer barreiras de entrada: exigência de economias de escala, diferenciação
de produtos, exigências de capital, elevados custos de saída, acesso a canais de
distribuição e a retaliação que pode ser realizada pelas empresas já existentes
no mercado contra o novo entrante.
O preço que os consumidores estão dispostos a pagar por um produto depende, em parte, da disponibilidade de produtos substitutos. O poder de barganha dos compradores de um setor pode diminuir a lucratividade das empresas
vendedoras, a partir de vantagens nas negociações. Para Wright et al. (2000), a
concentração dos compradores, a relevância dos produtos adquiridos em relação ao custo total da empresa, a diferenciação dos produtos, os custos de mudança, a margem de lucro, a possibilidade de integração vertical para trás e a
disponibilidade de informação são fatores que influenciam o poder de barganha
dos compradores da empresa foco.
A análise dos determinantes de poder entre a empresa e seus fornecedores
é análoga à análise anterior. A questão-chave no relacionamento entre empresa
produtora e seus fornecedores é o grau de dificuldade que os produtores têm
para trocar de fornecedores. Wright et al. (2000) sugerem que os fornecedores
têm poder nas seguintes circunstâncias:
· o setor que fornece é dominado por poucas empresas e é mais concentrado que o setor para o qual vende;
· não existem produtos substitutos;
· o setor que compra não é um cliente importante para os fornecedores;
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· os produtos do fornecedor constituem insumos importantes para o negócio do comprador;
· os produtos do fornecedor são diferenciados ou têm custos de mudança
embutidos em seus custos;
· os fornecedores podem fazer uma integração vertical para frente, entrando no mercado da empresa.
Por último, o grau de rivalidade entre as empresas existentes no setor é o
principal determinante do grau de competição e da lucratividade em uma indústria. A intensidade da concorrência entre as empresas de uma indústria dependerá de vários fatores, como o número de empresas atuantes no setor, a
taxa de crescimento do setor, os custos fixos ou de estocagem altos, a ausência
de diferenciação ou custos de mudança, altas barreiras de saída, entre outros.
Mais detalhes sobre o relacionamento de uma empresa com seus concorrentes
serão apresentados no próximo item deste capítulo. A Figura 2.3 apresenta uma
tentativa de mostrar um resumo dos determinantes da análise setorial.
Sugere-se que nesta etapa do planejamento seja feita uma análise para sua
empresa, preenchendo-se uma figura como essa, com dados e informações sobre o seu setor.

2.5 ANALISANDO SEU CONSUMIDOR
Conforme ressaltado por Abell (1980), o conhecimento do comportamento
de compra do consumidor é um fator-chave para a definição do negócio de uma
empresa. A análise do consumidor deve englobar os seguintes aspectos:
· análise do processo de decisão de compra;
· análise do comportamento do consumidor final e intermediário;
· quais são as informações internas e externas relevantes do consumidor
para o marketing;
· onde estão as informações relevantes do consumidor.
É de fundamental importância que empresas foquem seus consumidores e
sejam orientadas para o mercado. Existe uma tendência de as empresas orientadas para o mercado obterem maiores retornos sobre o investimento, maior
nível de sucesso na introdução de novos produtos e alto nível de performance
no mercado.
Para se obter esta orientação parte-se, então, da análise do comportamento de compra do consumidor/cliente da empresa. O que influenciará o processo
de decisão de compra do consumidor são os estímulos de marketing introduzidos pelas empresas através das características do produto, preço, comunicações
(promoção, propaganda) e estratégia de distribuição, mais os estímulos do am-
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Poder dos Fornecedores
São os mesmos fatores que determinam o poder dos compradores
Também é importante analisar os seguintes pontos:
– Quem são? Quantos são? Onde estão localizados?
– Qual a oferta total? Seus preços de venda?
– Prazos de venda e entrega?
– Qualidade dos produtos?
Ameaças de novos Entrantes
– Necessidade de capital
– Economias de escala necessárias
– Vantagem de custo absoluto
(curva de experiência)
– Diferenciação de produtos
– Acesso a canais de distribuição
– Barreiras legais / regulatórias
– Retaliação
– Externalidades de rede
– Expectativas sobre competição
futura
– Alta valorização da marca pelos
consumidores

Competição na Indústria
Concentração
Muitos concorrentes
Diversidade dos concorrentes
Potencial de diferenciação do produto
Excesso de capacidade & barreiras à saída
Condições de custo das empresas
Estagnação ou declínio da indústria
Preços e termos de vendas não observáveis

Concorrência dos substitutos
– Propensão dos compradores
de substituir
– Preços e desempenhos dos
substitutos
– Disponibilidade de substitutos
próximos

Poder dos Compradores (Clientes)
• Sensibilidade do comprador ao preço
• Poder de barganha
• Concentração da indústria
• Disponibilidade de suprimentos substitutos
• Integração entre fornecedores
• Capacidade dos fornecedores de determinar o preço
• Relação – investimentos específicos

Fonte: Adaptada de Porter (1980) e Grant (2002).

Figura 2.3 Os determinantes da intensidade da concorrência – modelo cinco forças.
biente, que são os fatores econômicos, tecnológicos, políticos e culturais e ainda
as características culturais, sociais, pessoais e psicológicas desse comprador.
Esses três fatores influenciando o processo de decisão de compra irão resultar
nas decisões do comprador, conforme esquema da Figura 2.4.

Estímulos
de Marketing
(Controláveis)

Outros
Estímulos
(Incontroláveis)

Características
do Comprador
(consumidor)

O Processo de
Decisão de Compra

As Decisões
do Comprador

Produto
Preço
Distribuição
Comunicação
Força de vendas

Político
Sociocultural
Econômico
Tecnológico

Culturais
Sociais
Pessoais
Psicológicas

Reconhecimento do Problema
Busca de Informações
Avaliação de Alternativas
Decisão de Compra
Comportamento Pós-compra

Escolha do Produto
Escolha da Marca
Escolha do Vendedor
Tempo de Compra
Montante Gasto

Fonte: Kotler (2000).

Figura 2.4 Modelo de comportamento de compra.
O processo de decisão de compra do consumidor que compõe o modelo
apresentado anteriormente pode ser analisado com mais detalhe. Ao mesmo
tempo em que as etapas do processo são explicadas, procura-se mostrar como
essas ferramentas podem ser usadas pelas empresas e, além disso, quais as perguntas que elas devem fazer aos consumidores, em forma de pesquisa e mesmo
no dia-a-dia da empresa, para identificar as suas preferências e entregar a melhor oferta possível. O modelo pode ser visto no Quadro 2.5.
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Quadro 2.5

O processo de decisão de compra dos consumidores.

ETAPA DO
PROCESSO
Reconhecimento da
Necessidade de
Compra

Busca de
Informações

Avaliação das
Alternativas

Decisão de
Compra

COMO SE DÁ
A ETAPA
Valores e necessidades pessoais associados a influências externas, principalmente advindas da interação social, fazem que o estado
atual seja diferente do desejado, surgindo assim uma
necessidade.
A busca é feita através de
fontes internas (memória,
conhecimento) e em fontes
externas (mercado e através
de contatos pessoais).

O consumidor irá escolher a
alternativa que for mais forte
nos critérios que ele mais
valoriza.

São agora tomadas decisões
da compra propriamente
dita, onde comprar, quando
comprar, o que comprar e
como pagar.

QUE IDÉIAS PODEM SER
UTILIZADAS

–

–

–

–

–

Comportamento
Pós-Compra

É a comparação das expectativas sobre o produto e
seu desempenho. As conseqüências vão desde a extrema satisfação e boca-a-boca
positivo ou até tomar atitudes
judiciais contra a empresa.

–

–
–

Fonte:
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Engel et al. (1993).

QUAIS PERGUNTAS DEVEM
SER FEITAS

Aplicar os estímulos mais
freqüentes e mais eficientes para estimular essa
necessidade, como, por
exemplo, propagandas
mostrando benefícios.

–

Identificar quanto o consumidor pesquisa por informações e as fontes
que ele mais consulta.
Isso ajuda a empresa a
modelar melhor o preço
do produto, sua estratégia de distribuição e principalmente o plano de
comunicações/propaganda. Precisa trabalhar as
fontes que mais influenciam o consumidor.

–

A empresa deve, através
de pesquisa, identificar o
que o consumidor valoriza (atributos) e estar
competitiva nesses atributos. Reposicionar-se
em atributos de análise,
reposicionar concorrentes, mudar pesos dos critérios de análise do consumidor.

–

Forte trabalho deve ser
feito no ponto-de-venda
(na compra de alimentos,
2/3 das decisões são tomadas aí).
Atentar para o crescimento de compra por
correio, correio eletrônico, telefone e catálogos.

–

Manter um 0800 ou
e-mail funcionando adequadamente e com agilidade.
Fazer pesquisas para monitorar a satisfação do
consumidor.
Lembrar que apenas 5%
dos consumidores insatisfeitos reclamam. Os demais simplesmente deixam de comprar.

–

–
–

–

–

–
–
–

–

–

–

Qual necessidade é sanada ao se consumir este
produto?
Estas necessidades são
evidentes?
Quanto estão os consumidores-alvo envolvidos
com o produto?
Qual produto ou marca o
consumidor tem na memória?
O consumidor está motivado para procurar fontes externas? Quais são
estas fontes?
Quais são os atributos de
produto mais pesquisados?

O consumidor avalia e
compara as alternativas?
Quais são as alternativas
e critérios de escolha?
Dá para alterar?
Qual o resultado da avaliação das alternativas?
São verdadeiramente diferentes? Dá para comprovar?
O consumidor gastará
tempo e energia até que
a melhor alternativa seja
encontrada?
Onde prefere comprar o
produto (canal) e em que
momento do seu dia?

O consumidor está satisfeito com o produto ou
serviço?
Quais são as razões da
satisfação/insatisfação?
Ele comenta isso com
outras pessoas?
Existe a intenção de repetir a compra? Por quê?
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Nesta etapa do planejamento, sugere-se que a equipe envolvida preencha um
quadro semelhante ao Quadro 2.6 para analisar o processo de decisão de compra
dos clientes/consumidores da sua empresa. Pode-se fazer o Quadro 2.6 para cada
tipo de cliente, ou seja, distribuidor, atacadista, varejo, consumidor final.
Quadro 2.6

Analisando o processo de decisão de compra dos seus clientes/consumidores.

ETAPA DO PROCESSO

DESCREVA COMO É

DE COMPRA

O PROCESSO

QUE OPORTUNIDADES EXISTEM
PARA A SUA EMPRESA?
Lista de oportunidades

2.6 A ANÁLISE EXTERNA E AS AÇÕES COLETIVAS
Depois de realizada a análise externa, a empresa define, individualmente,
seu plano de ação visando aproveitar as oportunidades e minimizar possíveis
impactos negativos provenientes das mudanças ambientais. Muitas vezes, essas
ações podem ser implementadas conjuntamente por diversos agentes de uma
rede, diminuindo custos e aumentando a qualidade das mesmas. Uma empresa
pode realizar ações coletivas com fornecedores, produtores, canais de distribuição ou empresas facilitadoras.
No processo de definição das ações coletivas, devem ser avaliados os planos de interesse comum que podem ser implementados conjuntamente, além
da relevância dessas ações para as empresas. O Quadro 2.7 apresenta uma matriz que pode ser preenchida pelas empresas visando identificar o potencial do
estabelecimento de ações coletivas entre membros da rede da empresa foco
(empresa onde o PGEM está sendo realizado).
Quadro 2.7

Matriz de ações coletivas entre os membros de uma rede.

Idéias de Ações
Coletivas com
seus Fornecedores

Idéias de Ações
Coletivas com
seus Canais

Idéias de Ações
Coletivas com Empresas
Facilitadoras
(transportadoras, bancos,
operadores logísticos etc.)

Idéias de Ações
Coletivas com
seus Concorrentes

Ação 1

Ação 5

Ação 7

Ação 9

Ação 2

Ação 6

Ação 8

Ação 10

...

...

...

...

ANALISANDO O AMBIENTE E O MERCADO DA EMPRESA

47

A partir daí, os executivos poderão hierarquizar por grau de importância
as diversas ações. Posteriormente serão avaliadas as possibilidades de implementação conjunta de cada uma dessas ações e o interesse de cada uma das
empresas em compartilhar essas ações. Ações relevantes para as empresas, passíveis de implementação coletiva e que não gerem problemas para as estratégias individuais de cada empresa, terão prioridade. Então, todas estas propostas
de ações entrarão nos Capítulos 4 e 5, objetivos e estratégias propostas.
No Capítulo 3, será mostrada a terceira etapa do método PGEM, o processo de análise interna da empresa. A análise interna deve ser realizada simultaneamente com a análise externa, sendo que as duas se complementam como
forma de conhecimento da realidade na qual a empresa está inserida. As informações provenientes das análises externa e interna servirão de subsídio para a
definição dos objetivos e das estratégias da empresa.

2.7 ATIVIDADES QUE VOCÊ DEVE FAZER PARA A
ANÁLISE DO AMBIENTE E O MERCADO DA EMPRESA
Neste momento do plano, é importante que você desenvolva as seguintes
atividades com a equipe de planejamento:
· desenhar a rede detalhada da sua empresa (conforme a Figura 2.1);
· fazer as tabelas de levantamento de dados de mercado onde a empresa
atua e projetar vendas futuras (podem ser feitas por produto, linhas de
produto, por região etc.) (Quadros 2.1 e 2.2);
· preencher com detalhes o quadro de análise da PEST e projetos a serem
desenvolvidos (Quadros 2.3 e 2.4 e Figura 2.2);
· preencher a estrutura de análise das cinco forças do ambiente (Figura 2.3);
· levantar idéias para aproveitar oportunidades a respeito do comportamento do seu cliente/fornecedor (Figura 2.4, Quadros 2.5 e 2.6);
· levantar idéias de ações de parcerias com as empresas da rede de sua
empresa (Quadro 2.7).

3
Analisando a Empresa e
os Concorrentes

Este capítulo apresenta as principais etapas a serem desenvolvidas no
PGEM para a análise da situação interna em marketing e análise da concorrência. Por se tratar de um conjunto de análises que visam detalhar a situação interna da empresa, é importante que essas análises sejam realizadas de forma
comparativa aos concorrentes, visto que as vantagens e desvantagens e pontos
fortes e fracos são diagnosticados quando comparados com outras empresas, ou
com padrões da indústria ou mesmo com outras indústrias.
Dessa forma, desenvolvem-se as análises a seguir:
· análise do ambiente interno e estrutura de marketing;
· análise dos pontos fortes e pontos fracos da empresa versus concorrentes;
· análise interna versus desempenho dos principais concorrentes;
· análise da criação de valor, recursos e competências da empresa;
· análise dos fatores críticos de sucesso.
As análises do Capítulo 2 proporcionam para a empresa um conjunto de
informações quanto às oportunidades e ameaças do ambiente, que precisam ser
aproveitadas, no caso das oportunidades, ou amenizadas, no caso das ameaças.
A análise interna preocupa-se principalmente com a verificação das competências da empresa em sua interação com o ambiente externo e os concorrentes. A
seguir, os itens da análise da situação interna da empresa são discutidos com
mais detalhes.
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3.1 ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO E ESTRUTURA
O esforço de marketing de uma organização é moldado por forças internas
que são conhecidas e controladas pelas empresas. Essas influências internas incluem as atividades de produção, finanças e de pessoal. Outras forças são, por
exemplo, a localização da companhia, sua estrutura de pesquisa e desenvolvimento e a imagem que a empresa projeta junto ao público. A localização da fábrica determina os limites geográficos do mercado de uma companhia, particularmente se os custos de transporte são altos ou se os produtos são perecíveis. O
fator de pesquisa e desenvolvimento pode determinar se a companhia vai liderar
ou seguir outras empresas em seu segmento de atuação (Etzel et al., 2001).
Kotler (2000) comenta que, às vezes, um negócio vai mal não porque faltam aos seus departamentos as forças necessárias, mas porque eles não estão
suficientemente integrados. Portanto, é muito importante avaliar os relacionamentos interdepartamentais como parte da auditoria interna. Tais questões estão diretamente relacionadas com o tipo de estrutura organizacional adotada
pela empresa. No PGEM de uma empresa com orientação para marketing, as
principais decisões produzidas estão sob a responsabilidade da função estratégica de marketing, numa estreita relação com as áreas de P&D e produção, finanças e administrativa. Concretamente, isso significa que o marketing estratégico
orienta a política de produto e decide em relação à viabilidade econômica dos
lançamentos de novos produtos.
Para completar a fase inicial da análise interna é importante que se avalie
o grau em que uma empresa está voltada para o mercado, permitindo uma avaliação de como os departamentos da empresa estão voltados para as necessidades dos clientes. Essa análise pode ser conduzida com a realização de perguntas
aos responsáveis dos diversos departamentos da empresa quanto ao seu foco no
atendimento das necessidades dos clientes. O Quadro 3.1 apresenta uma relação de perguntas a serem respondidas nessa avaliação, onde a empresa pode
analisar sua própria orientação ao cliente, atribuindo notas de 0 (não desenvolve nada em relação a esta atividade) a 10 (emprega muitos esforços nestas atividades) para os fatores e atividades listadas.
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Quadro 3.1

Avaliação da empresa quanto à orientação ao cliente.
ATIVIDADES SÃO REALIZADAS?

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Está atenta às inovações mundiais, via web e outros.
Dedica tempo a se reunir com os clientes e ouvir seus problemas.
Aceita o envolvimento de marketing e produção, entre outros, em cada novo
projeto.
Testa e avalia os produtos dos concorrentes.
Procura conhecer as reações dos clientes e pede sugestões.
Melhora e aperfeiçoa, continuamente, o produto com base no feedback do
mercado.
COMPRAS e PRODUÇÃO
Estimulam a inovação contínua nos fornecedortes, não os deixando acomodar.
Buscam de maneira proativa os melhores fornecedores, ao invés de escolher
apenas dentre aqueles que as procuram.
Reduzem custos de transação buscando relacionamentos de longa duração
com um número menor de fornecedores confiáveis e de alta qualidade.
Não fazem concessões à qualidade para economizar no preço.
Convidam os clientes para visitar e conhecer suas fábricas.
Visitam as fábricas dos clientes e verificam como eles usam os produtos da
empresa.
Buscam continuamente produzir bens mais depressa e/ou a um custo menor.
Melhoram, continuamente, a qualidade do produto, tentando atingir um índice
zero de defeitos.
Satisfazem às exigências do cliente de “personalização”, quando isso puder
ser feito de maneira lucrativa.
MARKETING
Ouve e estuda as necessidades e desejos dos clientes em segmentos bem definidos de mercado.
Distribui os esforços de marketing de acordo com o potencial de lucro a longo
prazo dos segmentos-alvo.
Cria ofertas vencedoras para o segmento-alvo.
Avalia, continuamente, a imagem da empresa e a satisfação dos clientes.
Coleta e avalia, continuamente, idéias de novos produtos e de como melhorar
produtos e serviços existentes a fim de satisfazer às necessidades dos clientes.

NOTA 0 A 10
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NOTA 1 A 10

Influencia todos os departamentos e funcionários da empresa para que considerem o cliente em tudo que pensarem e praticarem.
Possui conhecimento especializado do setor de atividade do cliente.
Esforça-se para oferecer ao cliente “a melhor solução”.
Só faz promessas que possa cumprir.
Transmite as necessidades e idéias dos clientes aos responsáveis pelo desenvolvimento de produtos.
Serve os mesmos clientes por um longo período de tempo
Estabelece um padrão elevado para os prazos de serviço ao cliente, capaz de
responder às suas perguntas, atender às suas reclamações e resolver seus
problemas de maneira rápida e satisfatória.
Divulga notícias favoráveis sobre a empresa e “controla os danos” das desfavoráveis.
Atua como um cliente interno e um advogado do público no intuito de melhorar as diretrizes e práticas de empresa.
CONTABILIDADE E FINANÇAS
Preparam, periodicamente, relatórios de “lucratividade” por produto, segmento de mercado, áreas geográficas (regiões, territórios de vendas), tamanho de
pedidos e clientes individuais.
Preparam faturas apropriadas às necessidades dos clientes e respondem às
suas indagações com rapidez e cortesia.
Compreendem e apóiam os investimentos de marketing (p. ex., propaganda
institucional) que produzem preferência e lealdade dos clientes a longo prazo.
Fazem adequação do pacote financeiro às necessidades financeiras dos clientes.
Tomam decisões rápidas acerca da capacidade do cliente em honrar seus
compromissos financeiros.
OUTROS FUNCIONÁRIOS QUE MANTÊM CONTATO COM CLIENTES
São competentes, atenciosos, alegres, confiáveis e receptivos.
Fontes:

Cooper e Lane (1997), Las Casas (1999), Jain (2000), McDonald (2002) e Lambin
(2000).

3.2 ANÁLISE DOS PONTOS FORTES E PONTOS
FRACOS DA EMPRESA
A análise dos padrões de forças e fraquezas de um negócio, geralmente,
permite que se constate que não é necessário corrigir todas as suas fraquezas,
nem dar muita ênfase a todas as suas forças. O grande fator de análise é se o
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negócio deve ficar limitado às suas oportunidades ou se ele deve adquirir forças
para explorar oportunidades melhores (McDONALD, 2002; KOTLER, 2000).
Gilligan e Wilson (2003) apresentam uma forma de análise da concorrência que envolve a seleção dos principais concorrentes a serem avaliados, a definição das informações necessárias a serem levantadas, a definição dos responsáveis para executar as pesquisas, a alocação de recursos para tal processo, o
desenvolvimento de relatórios com as análises e a compilação dos resultados
como parte do planejamento e do processo estratégico da empresa. A Figura
3.1 sintetiza as principais fases da análise da concorrência, seus resultados e
fontes de informações.
Análise da
Indústria
Construção de
Vantagem Competitiva

Mapeamento da
Indústria

Desk
Research

Banco de
Dados
Fatores Críticos
de Sucesso

Benchmarking
Pesquisa de
Mercado

Informações
Internas

Análise da Cadeia
de Valor

Caracterização dos
Concorrentes
Estudos Especiais
dos Concorrentes

Fonte: Gilligan e Wilson (2003).

Figura 3.1

Enfoques na análise dos concorrentes.

A análise de pontos fortes e pontos fracos requer uma elevada utilização
de recursos na busca, triagem e análise de informações das empresas concorrentes. Tais tipos de informações podem ser (1) fáceis de se obterem ou de baixo custo, ou (2) difíceis de se obterem ou de alto custo, existindo um espectro
entre esses extremos. As fontes e tipos de informações e o grau de dificuldade
na obtenção dessas informações são apresentados na Figura 3.2.

Figura 3.2 Necessidades gerenciais de informações para inteligência competitiva.

Fonte: Gilligan e Wilson (2003).

Planos de investimentos

Informação difícil de obter/
alto custo/métodos ilegais

Respostas aos cenários

Pressupostos dos concorrentes sobre eles mesmos e sobre a indústria

Planos de marketing

Metas futuras e direcionadores
estratégicos

Medidas detalhadas de capacidade

Estratégias de P&D

Investimentos em P&D e desenvolvimento de novos produtos

Custos e capacidade de informações flexíveis

Clientes novos/perdidos dos
concorrentes

Margens oferecidas aos distribuidores

Metas de preços e estratégias

Cultura organizacional

Custo aproximado de matéria-prima

Nível de capacidade produtiva

Nível de satisfação dos distribuidores

Investimentos e comunicações

Características dos clientes

Enfoques de distribuição

Portfólio de produtos

Preços
Nível de satisfação dos consumidores

Relatórios anuais e folhetos sobre produtos

Informação fácil de obter/
baixo custo
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Embora seja difícil elaborar uma lista exaustiva de todas as informações
que necessitam ser coletadas para o desenvolvimento da inteligência sobre a
concorrência, elas podem ser divididas em dez áreas em que devem procurar
informações e atualizá-las constantemente. O Quadro 3.2 sintetiza os tipos de
informações que as empresas devem buscar sobre seus concorrentes.
Quadro 3.2

O que as empresas precisam tentar saber sobre os concorrentes?
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS CONCORRENTES

1. Mercado
número de unidades vendidas;
vendas por linha de produtos;
tendência de vendas;
participação de mercado;
tendências na participação de mercado.
2. Compradores
perfil dos clientes;
motivos de compra;
padrão de uso;
novos clientes;
clientes perdidos;
proporção de compras repetidas;
lealdade à marca;
identidade e imagem entre clientes;
nível de satisfação com produto, desempenho, qualidade e confiabilidade;
existência de relacionamentos especiais.
3. Produtos, Serviços, Marcas e
embalagens
amplitude e profundidade da linha de
produtos;
nível de performance dos produtos;
política de novos produtos;
investimentos em P&D;
modificações e introdução de novos
produtos;
nível de qualidade;
estilo, design;
nome, marcas e embalagens;
garantia e serviços de apoio;
prazos de entrega;
patentes.
4. Comunicações
nível de investimentos e padrões;
efetividade das ações promocionais;

folhetos e catálogo de produtos;
promoções de vendas;
publicidade e propaganda;
planos de mídia e calendários;
relações públicas.
5. Canais de distribuição
programas de retorno ou fidelização;
tipos de canais de distribuição utilizados;
relacionamentos e balanços de poder;
estrutura de transportes;
estrutura de custos;
flexibilidade;
existência de contratos;
objetivos de revendedores;
nível de performance dos distribuidores;
capacidade e nível de apoio a revendedores;
nível de estoques;
espaços de prateleira;
localização de armazéns;
margens dos intermediários.
6. Força de Vendas/RH
tamanho, capacidade e experiência;
cobertura geográfica e de clientes;
níveis de assistência disponíveis;
salários e comissões
serviços pós-venda;
filosofia de apoio aos clientes;
territórios de venda;
competência, cortesia, apresentação,
amizade e conhecimento;
forma de governança.
7. Preços
nível de custos;
estrutura de custos;

lista de preços e tabelas de descontos;
condições de crédito e pagamentos;
prazos especiais;
operações de troca.
8. Finanças
nível de desempenho, margens e
rentabilidade;
disponibilidade de recursos financeiros e flexibilidade;
estrutura de capital;
flexibilidade financeira.
9. Administração
principais executivos;
objetivos (curto e longo prazo);
filosofia e cultura;
expectativas;
atitudes ao risco;
habilidades especiais;
estratégias competitivas;
comprometimento estratégico;
estrutura organizacional;
planos de investimento;
fatores críticos de sucesso.
10. Outros (produção, ambiente etc.)
ações com relação a meio ambiente;
normas ISO;
certificados;
selos;
vendas por funcionário;
utilização da capacidade;
tipos de equipamentos utilizados;
métodos de aquisição de matéria-prima;
principais fornecedores;
grau de integração vertical/ horizontal;
comprometimento com setores do
mercado;
eficiência/rapidez;
ambiente de trabalho;
inovações tecnológicas em desenvolvimento.

Fonte: Elaborado com base em Gilligan e Wilson (2003), Neves (2003), McDonald (2002),
Grant (2002), Lambin (2000), Las Casas (1999), Cooper e Lane (1997) e Kotler (2000).
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A rivalidade da concorrência refere-se à batalha entre empresas pela participação dentro de um mercado. Assim, a análise da concorrência deve começar
pela definição do mercado de atuação da empresa (PORTER, 1992; GRANT,
2002; GILLIGAN; WILSON, 2003). Nessas situações de concorrência, as empresas podem competir por um conjunto de dimensões que envolvem preços ou
não. A concorrência de preços corrói os lucros pela redução das margens. A
concorrência com dimensões não-preço corrói os lucros com o aumento dos custos fixos (ex.: desenvolvimento de novos produtos, P&D etc.) e custos marginais
(ex.: melhorias nos produtos, investimentos com comunicações etc.). A forma
com que a empresa pode repassar aumentos de custos aos clientes é o aumento
de preços, dessa forma a competição não-preço é menos provável de afetar os lucros que a competição em preços (PORTER, 1992; BESANKO et al., 2000).
Assim, pode-se inicialmente fazer uma análise descritiva a respeito dos
concorrentes (conforme exemplo da Figura 3.3) e então passar para uma análise comparativa detalhada da concorrência. Esse processo envolve a atribuição
de notas a diversos fatores estruturais e do composto de marketing para a empresa e para seus principais concorrentes. Podem ser atribuídas notas de 0 a 10,
onde 0 significa que a empresa é péssima e 10 significa que a empresa é excelente (a melhor). Dessa forma, obtém-se uma tabela com pontuações e somatórios que permite avaliar em quais fatores a empresa está melhor ou pior que
seus concorrentes, facilitando o desenvolvimento de ações e estratégias. Este
tipo de análise pode ser feito com base no esquema do Quadro 3.3.
Concorrente Concorrente Concorrente
nº 1
nº 2
nº 3

.....

Características
Principais
Principais
Fornecedores
Principais
Segmentos
Infra-estrutura
Faturamento
Força de vendas
e remuneração
Movimentos estratégicos
Outros
Fonte: Gilligan e Wilson (2003).

Figura 3.3

Descrição dos principais concorrentes da empresa.

Concorrente
nº n
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Quadro 3.3

Análise interna versus concorrentes.

FATORES DE AVALIAÇÃO
PRODUTO
Qualidade
Estilo
Marcas, embalagens
Garantia e serviços de apoio
Custo
Prazos de entrega
PREÇO
Nível de preço
Política de descontos
Condições de crédito
Condições de pagamento
Prazos especiais
COMUNICAÇÃO
Publicidade
Vendas pessoais
Promoção
Propaganda
DISTRIBUIÇÃO
Canais de distribuição
Cobertura dos canais
Localização
Sistemas de transporte
.....
RECURSOS HUMANOS
.....
PROCESSO DE PRODUÇÃO
Rapidez
Eficiência
Utilização da capacidade
.....
OUTROS
....
TOTAIS
Fontes:

Empresa
–
Nota 0 a 10

Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente n
–
–
–
idem
idem
idem

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

S

S

S

S

Elaborado com base em Gilligan e Wilson (2003), Neves (2003), McDonald (2002),
Grant (2002), Lambin (2000), Las Casas (1999), Cooper e Lane (1997) e Kotler (2000).
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Conduzir auditorias de marketing completas e regularmente de maneira
estruturada fornecerá para a empresa, com o tempo, conhecimento sobre os negócios, tendências de mercado, e como os concorrentes adicionam valor, servindo como base para a definição de objetivos e estratégias para as empresas.

3.3 A CRIAÇÃO DE VALOR, RECURSOS E
COMPETÊNCIAS DA EMPRESA
O posicionamento competitivo com base na criação de valor tem sido considerado o alicerce para o sucesso em marketing (HOOLEY; SAUDERS; PIERCY,
2004). O posicionamento competitivo que uma empresa escolhe é a combinação das escolhas de mercado e da vantagem diferencial que ela está procurando
criar como meio de garantir seu mercado. Embora cada departamento possa dominar uma competência-alvo, o desafio é desenvolver a capacidade competitiva
superior para administrar esses processos. Stalk, Evans e Shulman (1992) denominam esses processos de concorrência baseada em capacidades.
O valor é criado conforme os produtos se movem na cadeia vertical da empresa, chamada de “cadeia de valor”. A cadeia de valor representa a agregação
de valores criados pelas atividades, como: produção, marketing e logística.
Cada atividade na cadeia de valor pode, potencialmente, aumentar os benefícios que os consumidores obtêm de determinado produto, mas também pode
adicionar custos em que a empresa incorre ao produzir e vender tais produtos
(PORTER, 1992; BESANKO et al., 2000).
Ao se movimentarem pela cadeia vertical, os produtos ganham valor econômico (valor adicionado). Um produtor, em cada estágio da cadeia, combina
produtos e serviços produzidos nos estágios anteriores com capital e trabalho
para criar um produto mais valorizado pelos seus clientes que os materiais utilizados para produzi-lo. O benefício percebido pelo produto (B) representa o valor que o consumidor atribui ao produto. O custo (C) representa o que é sacrificado quando componentes são convertidos em produtos finais. O valor criado é
a diferença entre o valor atribuído ao produto e o valor dos componentes utilizados para produzi-lo.
Dessa forma, Besanko et al. (2000) afirmam que para alcançar uma vantagem competitiva, com desempenho superior aos concorrentes, a empresa não
deve apenas procurar criar valor positivo, mas também criar mais valor que
seus concorrentes, conforme esquema da Figura 3.4.
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B é o Benefício percebido pelo
consumidor.

Excedente do
consumidor
B–P

C é o custo do produto para o produtor.

P é o preço pago pelo consumidor ao
Produtor.

Valor
criado

Lucro do produtor
P–C

B
P

B – P é o excedente do consumidor.
P – C é o lucro do produtor.
B – C é o valor criado.

Custo
C

C

Uma unidade do produto
Fonte: Adaptada de Besanko et al. (2000, p. 396).

Figura 3.4

Componentes do valor criado.

Assim, as empresas, cujas características dos produtos e preços oferecem
ao consumidor maior excedente, terão maiores vantagens competitivas. Como o
valor criado, B – C, é a soma do excedente dos consumidores, (B – P), e do
lucro, (P – C), as empresas que criam mais valores que seus concorrentes serão capazes de superar a oferta de excedente do consumidor dos concorrentes
e atrair seus clientes, alcançando maior lucratividade que seus rivais
(BESANKO et al., 2000).
A cadeia de valor identifica as atividades que criam valor para a empresa.
No entanto, a empresa cria mais valor que seus concorrentes apenas se desempenhar melhor algumas ou todas essas atividades. Para fazer isso, a empresa
deve possuir recursos e competências que seus concorrentes não tenham, caso
contrário, qualquer estratégia poderia ser copiada para criar valor semelhante
(BESANKO et al., 2000; PRAHALAD; HAMEL, 1990).

3.3.1

Quais são os Recursos da Empresa?

A visão da empresa baseada nos recursos teve grande impacto no entendimento da formulação de estratégias. Quando o interesse estratégico principal
era selecionar a indústria e posicionar para vantagens de custo e diferenciação,
a tendência era de empresas adotarem estratégias semelhantes. A visão baseada
no recurso enfatiza a singularidade e características únicas de cada empresa e
sugere que a chave para a lucratividade não é fazer a mesma coisa que as outras empresas, mas explorar as diferenças, explorar novas avenidas, explorar
formas mais criativas de satisfação das necessidades.

ANALISANDO A EMPRESA E OS CONCORRENTES

59

Grant (2002) comenta que é importante distinguir recursos de competências da empresa. Segundo o autor, as unidades básicas de análise são os recursos da empresa: capital, equipamentos, recursos humanos, capital intelectual
etc. Mas, na maioria das ocasiões, esses recursos sozinhos não criam valor para
a empresa. Para estabelecer uma vantagem competitiva, os recursos devem ser
organizados e utilizados para criar competências organizacionais. Essas competências e os fatores críticos de sucesso da empresa são a base para o desenvolvimento de estratégias que determinarão a vantagem competitiva da empresa. A
Figura 3.5 procura demonstrar esses relacionamentos.

VANTAGEM
COMPETITIVA
DA EMPRESA

ESTRATÉGIA

COMPETÊNCIAS
ORGANIZACIONAIS
DA EMPRESA

FATORES CRÍTICOS
DE SUCESSO
DA INDÚSTRIA
(CONJUNTO DE
EMPRESAS QUE
OPERAM NO
MERCADO)

RECURSOS DA EMPRESA
HUMANOS
INTANGÍVEIS
TANGÍVEIS
· Habilidades e
· Tecnológicos
· Financeiros
know-how
· Reputação
· Físicos
· Capacidade de
· Culturais
comunicação e
colaboração
· Motivação
· Criatividade
Fonte: Grant (2002, p. 139).

Figura 3.5

Relação entre recursos, competências e vantagem competitiva.

Day (1994) sugere uma distinção entre recursos e competências, em que
os ativos são os recursos que a empresa tem acumulado (investimentos, plantas, localização, valor da marca), enquanto as competências representam a
“cola” que liga esses recursos capacitando-os a serem empregados com vantagens. Um ponto de partida para identificar os recursos da empresa e dos concorrentes é classificá-los em recursos tangíveis, intangíveis e humanos, conforme detalhado no Quadro 3.4, e a partir dessa classificação a empresa pode
então comparar seus recursos com o de seus concorrentes.
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Os recursos tangíveis são os mais fáceis de identificar e avaliar, como recursos financeiros e ativos fixos que podem ser avaliados por meio de demonstrações financeiras. Grant (2002) comenta que para identificar como criar valor
a partir dos recursos tangíveis a empresa deve responder a duas questões principais:
· Quais as oportunidades para economizar o uso de recursos financeiros,
estoques e ativos fixos?
· Quais as possibilidades para se empregarem os ativos existentes de maneira mais lucrativa?
Quadro 3.4
RECURSOS
TANGÍVEIS

Classificação dos recursos da empresa.
CARACTERÍSTICAS
RELEVANTES

INDICADORES-CHAVE

Recursos
Financeiros

– Capacidade da empresa de
captar recursos.
– Capital próprio.
– Capacidade de investimento

– Patrimônio líquido.
– Fluxo de caixa.
– Taxa de crédito.

Recursos
Físicos

– Conjunto de possibilidades
de produção e o impacto na
posição de custo da empresa.
Características-chave
– Tamanho, localização, técnica, sofisticação e flexibilidade da planta e equipamentos.
– Localização e usos alternativos para terra e edificações.
– Reservas de matéria-prima.

– Valor de mercado de ativos
fixos.
– Depreciação dos equipamentos.
– Escala produtiva das fábricas.
– Flexibilidades de ativos fixos.
– Uso de alianças estratégicas em produção.

– Propriedade intelectual,
portfólio de patentes, direitos autorais, segredos comerciais.
– Recursos para inovação:
pesquisa, técnicos e cientistas.

– Nº e importância das patentes.
– Receita de licenciamento de
patentes e direitos autorais.
– Equipes de P&D.
– Nº e localização dos recursos de pesquisa.

RECURSOS
INTANGÍVEIS
Recursos
Tecnológicos

Avaliação da
Empresa
versus
Concorrentes
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RECURSOS
TANGÍVEIS

CARACTERÍSTICAS
RELEVANTES

INDICADORES-CHAVE

Reputação

– Reputação da marca junto
aos consumidores.
– Reputação da empresa em
relação à qualidade e confiabilidade de seus produtos e
serviços.
– Reputação com os fornecedores, agências governamentais, bancos e a comunidade.

– Reconhecimento da marca.
– Valor da marca.
– Porcentagem de compras
repetidas
– Medidas objetivas da performance de produtos
comparativos.
– Pesquisa sobre a reputação
da organização.

Cultura

– Valores, tradições e normas sociais.

– Clima organizacional

RH

– Educação, treinamento e
experiência dos funcionários.
– Habilidades disponíveis para
a empresa.
– Adaptabilidade dos funcionários e contribuição para a
flexibilidade da estratégia
organizacional.
– Habilidades colaborativas e
sociais dos funcionários
determinam a capacidade
da empresa em transformar
recursos humanos em capacidades organizacionais.
– Comprometimento e a lealdade dos funcionários determinam a capacidade da
empresa em alcançar e
manter uma vantagem
competitiva.

– Qualificações educacionais,
técnicas e profissionais dos
funcionários.
– Remuneração relativa à indústria.
– Porcentagem de dias perdidos com a suspensão do
trabalho ou disputas industriais.
– Taxa de absenteísmo.
– Taxa de turnover de funcionários.
– Forma como falam, admiram e têm carinho pela empresa.

Criatividade

– Inovação de produtos, processos e formas de trabalho.

– Avanços de P&D.
– Número de inovações e
lançamentos.

RECURSOS
HUMANOS

Fonte:

Adaptado de Grant (2002, p. 140).
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Os recursos intangíveis, para muitas empresas, contribuem muito mais
para o valor total dos ativos que os recursos tangíveis. Dentre os mais importantes recursos intangíveis encontram-se as marcas, que, com nomes e histórico,
compõem ativos de reputação, cujo valor está na confiança que eles criam junto
aos clientes. Assim como reputação, a tecnologia é um ativo que não está evidente nas demonstrações das empresas. Propriedade intelectual, patentes, copyrights
e segredos de negócios compreendem recursos tecnológicos e artísticos cuja
propriedade é protegida por lei (GRANT, 2002).
Recursos humanos são os serviços produtivos que os seres humanos oferecem para a empresa em termos de habilidades, conhecimento, raciocínio e habilidades de tomada de decisão. A capacidade dos funcionários em harmonizar
seus esforços e integrar as diferentes habilidades não depende somente de suas
habilidades interpessoais, mas também do contexto organizacional. A forma
como esse contexto afeta a colaboração interna é determinada pelo recurso intangível-chave, a cultura organizacional (BARNEY, 1986 apud GRANT, 2002).

3.3.2

Análise das Competências da Empresa

As competências diferem dos recursos da empresa, pois são as atividades
que a empresa realiza especialmente bem quando comparada com outras empresas. Deve-se ter em mente que os recursos são como “nomes” (são coisas que
as empresas possuem) e as competências são como “verbos” (são coisas que as
empresas fazem). As competências residem dentro das funções específicas de
negócios ou na capacidade da empresa de gerenciar relações entre elementos
da cadeia de valor ou coordenar atividades entre eles (BESANKO et al., 2000).
Prahalad e Hamel (1990) foram importantes no conceito de competências
essenciais, fazendo distinção àquelas competências fundamentais para o desempenho e estratégia da empresa que trazem uma contribuição desproporcional
para maximizar o valor ao cliente ou a eficiência com a qual o valor é entregue,
e fornecem a base para a entrada em novos mercados. Essas competências são
diferenciadas, pois, independentemente de suas bases, elas possuem algumas
características comuns, tais como o fato de serem valiosas para múltiplos produtos e mercados, estarem inseridas nas rotinas organizacionais (implica que as
competências podem persistir ainda que indivíduos deixem a empresa), e são
tácitas, ou seja, são difíceis de serem reduzidas a simples algoritmos ou a manuais de procedimento.
Dessa forma, recursos, competências e os fatores críticos de sucesso são
condicionantes da lucratividade de uma empresa. A capacidade de gerenciamento dos recursos, competências e dos fatores críticos de sucesso, também, é
de grande importância para a empresa. No entanto, o limite para a manipula-
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ção desses fatores é, geralmente, mais claro para as competências. Dado que as
competências são, geralmente, tácitas, é difícil reaplicá-las para outras empresas, o que favorece a sustentação da vantagem competitiva para a empresa.

3.4 ANÁLISE DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
O entendimento do mercado e a análise do ambiente externo realizada no
Capítulo 2, aliados à análise da concorrência, permite avaliar o potencial de
lucratividade de uma indústria. No entanto, é importante entender “como os lucros são compartilhados entre as empresas que competem na indústria”. Dessa
forma, as análises deste tópico procuram explicitar as fontes de vantagens competitivas dentro de uma indústria. Dessa forma, procura-se identificar os fatores
dentro do ambiente da indústria que determinam sua capacidade de sobreviver
e prosperar. Esses são os chamados fatores críticos de sucesso.
Esse conceito foi, inicialmente, desenvolvido por Hofer e Schendel (1977),
que definiram os fatores críticos de sucesso como as variáveis que a administração da empresa pode influenciar com suas decisões e que podem afetar significativamente a posição competitiva da empresa em uma indústria. Dentro de
uma indústria específica, eles são derivados da interação de dois conjuntos de
variáveis, as características econômicas e tecnológicas da indústria, e as armas
competitivas com as quais as várias empresas da indústria têm desenvolvido
suas estratégias.
Grant (2002) comenta que, para sobreviver e prosperar em uma indústria,
uma empresa deve satisfazer a dois critérios: primeiramente, ela deve fornecer
aquilo que os clientes querem comprar, e, segundo, ela deve sobreviver à intensidade da concorrência. Assim, deve-se iniciar a análise respondendo a duas
questões:
· Do que os clientes necessitam?
· Do que a empresa precisa para continuar competindo?
Para responder à primeira questão, é necessário analisar detalhadamente
os consumidores, o que implica identificá-los, conhecer suas necessidades e estabelecer as bases com as quais eles escolhem as ofertas de um fornecedor em
detrimento de outro. A segunda questão requer que a empresa examine as bases de competição na indústria, sua intensidade e formas de vantagens competitivas (GRANT, 2002). Essas análises foram, inicialmente, tratadas no Capítulo
2, mas complementam o desenvolvimento do plano, de modo a se identificarem
os fatores críticos de sucesso e compará-los com os dos concorrentes. A Figura
3.6 e o Quadro 3.5 esquematizam essa análise e suas comparações.
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Pré-requisitos para o Sucesso da Empresa

Como a empresa supera a
competição?

O que os clientes querem?

Análise dos Concorrentes
Análise da Demanda

O que direciona a competição?
Quais são as principais dimensões da
concorrência?
Qual a intensidade da concorrência?
Como obter vantagem competitiva
superior?

Quem são nossos clientes?
O que eles desejam?

Fatores Críticos de Sucesso
Fonte: Adaptada pelo autor a partir de Grant (2002, p. 97).

Figura 3.6

Identificando os fatores críticos de sucesso para a empresa.

Por fim, pode-se relacionar uma lista de fatores críticos de sucesso, ponderando-os de acordo com critérios definidos pela empresa para, então, compará-los com os dos concorrentes, com base em julgamentos ou informações da
empresa. Vale ressaltar que a empresa deve procurar eleger ao menos três fatores críticos de sucesso e não mais que dez para uma boa análise (GRANT, 2002).
Quadro 3.5

Comparação e ponderação dos fatores críticos de sucesso.

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
– FCS

EMPRESA FOCO

CONCORRENTE 1

CONCORRENTE 2

Peso

Nota

Peso ´ Nota

Nota

Peso ´ Nota

Nota

Peso ´ Nota

Ex.: acesso aos canais

50

6

300

7

350

6

300

Ex.: produzir em alta escala

30

8

240

7

210

9

270

.....

.....

.....

.....

.....

Descrição do FCS

.....

..... .....

Ex.: equipe qualificada

20

9

180

6

120

8

160

Totais

100

–

å (P x N) =
720

–

å (P x N) =
680

–

å (P x N) =
730

Fonte:

Elaborado pelo autor a partir de Grant (2002) e McDonald (2002).
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Assim, após definir os fatores críticos de sucesso (por exemplo, ter acesso
aos canais de distribuição, ou produzir em alta escala), a empresa pode dar pesos de importância que somem 100, em que em seguida a equipe de planejamento pode alocar notas de 0 (empresa é muito ruim neste fator) a 10 (a empresa é excelente neste fator), ponderando-se então com o peso dado a cada
fator. A partir disso, podem-se então somar esses valores e calcular a “nota total” de cada empresa.
Desse modo, com base do exemplo do Quadro 3.4, pode-se perceber que a
empresa foco tem uma pontuação para os fatores críticos de sucesso parecida
com a da “empresa 2”, e, como acesso aos canais e produção em alta escala são
os fatores críticos mais importantes, devem ser foco de atuação, melhorias e investimentos, na fase de definição dos objetivos e estratégias do PGEM.
Dessa forma, o resultado final da análise da empresa e da concorrência
pode ser apresentado conforme a Figura 3.7, onde se relacionam os principais
pontos fortes da empresa, seus pontos fracos e as ações e projetos que deverão
ser desenvolvidos para aproveitar os pontos fortes da empresa em relação a
seus concorrentes e procurar minimizar seus pontos fracos.

Pontos a Melhorar

Pontos Fortes

Ações e Projetos
· Listar aqui os principais pontos fortes da empresa
identificados na análise da concorrência
· ...
· ...
· ...

· Fazer uma lista de projetos e
ações relacionadas aos pontos
e a ser melhorados da
empresa
· ...
· ...
· ...

· Listar aqui os principais pontos a melhorar da
empresa identificados na análise da concorrência
· ...
· ...
· ...

Figura 3.7 Consolidação de projetos e ações com base na análise da concorrência.

3.5 ATIVIDADES QUE VOCÊ DEVE FAZER PARA A
ANÁLISE DA EMPRESA E DA CONCORRÊNCIA
Nesta etapa do plano, conforme discutido nas seções anteriores, é importante que você desenvolva as seguintes atividades com a equipe de planejamento:
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· Preencher o quadro de orientação ao mercado e avaliá-lo, dando notas
para sua empresa, conforme Quadro 3.1.
· Fazer uma análise completa da concorrência, procurando informações
disponíveis em sites, jornais, revistas, publicações e força de vendas,
para preencher a Figura 3.3 e o Quadro 3.3.
· Fazer uma análise crítica dos recursos (tangíveis e intangíveis) da empresa, preenchendo o Quadro 3.4 e respondendo às questões nele relacionadas.
· Fazer uma análise dos fatores críticos de sucesso e comparar a empresa
e seus concorrentes, conforme exemplo do Quadro 3.5.
· Consolidar ações e projetos a partir das análises anteriores, conforme
apresentado na Figura 3.7.

4
Estabelecendo os
Objetivos da Empresa

Em qualquer processo de planejamento, objetivos e metas devem ser cuidadosamente estabelecidos. A partir dos objetivos e metas propostos, as estratégias para alcançá-los serão traçadas (Capítulo 5). A falta de clareza dos objetivos propostos pode comprometer toda a seqüência do PGEM. Segundo Oliveira
(2002), os objetivos servem para as seguintes finalidades na empresa:
· fornecer às pessoas um sentimento específico e adequado de seu papel
na empresa;
· dar consistência à tomada de decisão entre grande número de diferentes
executivos;
· estimular o empenho e a realização baseada em resultados esperados; e
· fornecer a base para as ações corretivas e o controle.
Para Thompson e Strickland (1990), estabelecer objetivos de longo prazo
serve para direcionar as ações atuais visando a resultados futuros, além de estimular a consideração, por parte dos gerentes, das implicações futuras de suas
ações realizadas no presente. Já os objetivos de curto prazo têm o propósito de
alcançar um alvo específico, em um estreito horizonte temporal.
Segundo Oliveira (2002, p. 160), um objetivo é “o alvo ou ponto quantificado, com prazo de realização e responsável estabelecidos, que se pretende atingir através de esforço extra”. A definição expandida do termo objetivo insere um caráter de “desafio” no momento do estabelecimento dos
objetivos. Assim, no momento da definição dos objetivos, os executivos devem pressupor alguma alteração do status quo, definindo um horizonte temporal e também os responsáveis por atingir os objetivos propostos.
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Bateman e Snell (1998) diferenciam os objetivos simples dos objetivos estratégicos. Para esses autores, os objetivos estratégicos são voltados para os resultados de longo prazo, ao valor e ao crescimento das organizações. Dessa forma, no processo de planejamento de marketing, os objetivos de longo prazo (ou
estratégicos) devem ser diferenciados dos objetivos de curto prazo. Wright et
al. (2000) diferenciam esses dois grupos de objetivos em gerais e específicos.
Os objetivos gerais são mais genéricos e procuram traduzir os “desejos” de
longo prazo da administração da empresa. Os objetivos específicos, por sua vez,
são versões restritas e quantificáveis dos objetivos gerais. Por exemplo, uma
empresa pode ter o objetivo geral de ser a maior do mercado. Alguns objetivos
específicos para atingir o objetivo geral poderiam ser: aumentar as vendas para
as classes “A” e “B” em 10% a cada ano pelos próximos cinco anos, aumentar a
participação de mercado nas classes “C” e “D”, na taxa de 7% ao ano (nos próximos cinco anos).
Rotineiramente, os termos objetivo e meta são utilizados como sinônimos.
De fato, a utilização desses termos como semelhantes ou não varia de autor
para autor. Para Kotler (2000), o termo meta é utilizado para descrever objetivos em termos de magnitude e prazos, ou seja, meta é a quantificação do objetivo. Assim, para esse autor os objetivos gerais podem ser chamados simplesmente de “objetivos” e os objetivos específicos poderão ser chamados de
“metas”. Oliveira (2002) complementa que uma meta é um tipo específico
de objetivo. A meta é um objetivo que, embora realista, desafia os membros da
empresa. Por esse motivo, constantemente as empresas estabelecem metas cada
vez mais arrojadas para suas equipes, procurando incentivar o alcance de um
padrão máximo de desempenho, mesmo em situações adversas. Para os fins
deste trabalho, os termos objetivos e metas serão usados como sinônimos.
O primeiro passo para o estabelecimento de objetivos ou metas adequadas
ao PGEM é definir quais são os grandes objetivos da empresa. Ressalte-se que
os objetivos estabelecidos devem possuir consistência com as capacidades da
empresa (conforme apresentado no Capítulo 1). Também é fundamental adequar os objetivos aos contextos externos (Capítulo 2) e internos (Capítulo 3)
nos quais a empresa está inserida, ou seja, essa etapa do PGEM deve ser feita
com base na análise de todas as informações colhidas anteriormente. Por isto
que ela aparece apenas agora no livro.
Objetivos podem ser quantitativos (aumentar as vendas em 10%) ou qualitativos (melhorar a imagem da empresa), além de determinados a curto, médio
e longo prazo. À medida que o progresso é feito, o plano é revisado, a estratégia é regularmente modificada, e, quando apropriado, os objetivos são redefinidos. O risco do estabelecimento de objetivos não mensuráveis é a dificuldade
do acompanhamento dos resultados e a conseqüente perda de interesse no plano. Alguns parâmetros são de fácil mensuração, como, por exemplo, o faturamento da empresa.
O Quadro 4.1 resume as principais características dos objetivos.
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Quadro 4.1
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As características dos objetivos.

CARACTERÍSTICA
Hierarquização

DESCRIÇÃO
Os objetivos devem ser dispostos em escalas hierárquicas, demonstrando quais são os prioritários. Também seria interessante esclarecer como
foram estabelecidas as prioridades.

Números devem Sempre que possível os objetivos devem ser quantificáveis, facilitando o
aparecer
acompanhamento dos resultados obtidos ao longo do tempo.
Realistas

Os objetivos devem surgir de uma análise das oportunidades e ameaças
ambientais e dos pontos fortes e fracos, bem como dos recursos da empresa e não de pensamentos e desejos de seus diferentes executivos e
funcionários.

Consistentes

Uma empresa pode estar buscando vários objetivos e desafios importantes de uma só vez; entretanto, devem ser consistentes.

Claros

Os objetivos devem ser claros, ou seja, de simples compreensão, entendidos por todos os profissionais envolvidos no processo e registrados na
forma escrita.

Comunicados

A finalidade e o conteúdo dos objetivos devem ser comunicados a todos
os envolvidos, direta ou indiretamente, em sua realização.

Desmembrados
em objetivos
funcionais

Os objetivos corporativos da empresa devem ser desmembrados em objetivos específicos para cada área funcional da empresa (marketing, recursos humanos, finanças, produção, entre outras).

Motivadores

Os objetivos devem propiciar uma situação de motivação para facilitar as
estratégias a serem desenvolvidas e implementadas pelos funcionários,
visando a seu alcance.

Fonte:

Adaptado com base em Oliveira (2002) e contribuições de Kotler (2000).

O Quadro 4.2 é um exemplo de planilha a ser preenchida com os grandes
objetivos de marketing e os resultados esperados em um determinado horizonte
temporal (no exemplo, quatro anos).
Quadro 4.2

Exemplo de planilha para o preenchimento dos grandes objetivos do
PGEM de uma empresa.

Critérios
Faturamento ($)
Lucro
Margem de Vendas
Participação de Mercado
...
Fonte:

Elaborado pelo autor.

2006

2007

2008

2009
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Outros objetivos que podem ser formulados são o detalhamento do que
está colocado no Quadro 4.2, direcionado para produtos, unidades de negócios,
mercado externo e territórios, como exemplificado nos Quadros 4.3 e 4.4.
Quadro 4.3

Exemplo de planilha para o preenchimento dos grandes objetivos
distribuídos geograficamente.

Vendas Distribuídas
Geograficamente

2006

2007

2008

2009

Unidade de Negócios 1
Unidade de Negócios 2
Unidade de Negócios 3
Mercado Externo
Fonte:

Elaborado pelo autor.

Conforme discutido, o mesmo detalhamento pode ser feito para linhas de
produto.
Quadro 4.4

Exemplo de planilha para o preenchimento dos grandes objetivos em
produtos.

Objetivos de Vendas por
Linhas de Produto

2006

2007

2008

2009

Linha 1
Linha 2
Linha 3
Fonte:

Elaborado pelo autor.

Da mesma maneira, os objetivos também podem ser definidos de acordo
com os segmentos-alvo da empresa, conforme Quadro 4.5.
Quadro 4.5

Exemplo de planilha para o preenchimento dos grandes objetivos em
taxas de crescimento por segmentos-alvo.

Taxa de Crescimento
Segmento Alvo 1
Segmento Alvo 2
Segmento Alvo 3
Fonte:

Elaborado pelo autor.

2006

2007

2008

2009
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Os objetivos que serão a base para a formação de estratégias ou plano de
ações variam entre empresas e também dependem do contexto no qual estão
sendo definidos.

4.1 ATIVIDADES PARA ESTABELECIMENTO
DE OBJETIVOS
Em resumo, nesta etapa de estabelecimento dos objetivos do PGEM, os seguintes aspectos devem ser considerados:
· os principais objetivos devem ser definidos e quantificados (em termos
de vendas, de participação e presença em mercados, entrada em novos
mercados);
· o nível de detalhamento deve ser grande, para que estes possam ser observados no transcorrer do período e no final do plano;
· inclusive os objetivos de rede (objetivos de parceria, de ações conjuntas
e coletivas) devem ser inseridos;
· após a definição dos objetivos, a próxima etapa do PGEM é a determinação das estratégias visando atingir os objetivos propostos. O Capítulo 5
apresentará a etapa de elaboração de estratégias para alcançar os objetivos estabelecidos nesta etapa.

5
Estratégias para
Atingir os Objetivos

Neste capítulo, serão apresentados os principais conceitos de estratégia e o
papel do marketing estratégico e, em seguida, os seguintes tópicos serão trabalhados com mais detalhe:
· as estratégias genéricas de negócios;
· definição dos mercados de atuação – segmentação;
· estratégias de atuação – diferenciação e posicionamento;
· estratégias de crescimento e diversificação;
· análises de portfólios;
· estratégias visando ao estabelecimento de vantagem competitiva;
· formas de sustentar a vantagem competitiva;
· apropriação dos retornos da vantagem competitiva.

5.1 ESTRATÉGIA
A despeito da variedade de definições e conceitos de estratégia, Besanko et
al. (2000) comentam que muitos possuem frases comuns como “metas de longo
prazo”, “políticas”, que sugerem que estratégia está relacionada com decisões
que a empresa toma e suas conseqüências: o sucesso ou a falha. No desenvolvi-
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mento dos conceitos de estratégia e sua ligação com os objetivos, Ansoff (1965)
diferencia esses conceitos comentando que o objetivo é visto como o ponto
aonde se quer chegar e a estratégia é o meio para se chegar ao objetivo.
O conceito básico de estratégia está relacionado à ligação da empresa
com seu ambiente. E, nessa situação, a empresa procura definir e operacionalizar estratégias que maximizem os resultados da interação estabelecida. Para
Mintzberg e Quinn (1996), a estratégia corporativa é o padrão de decisões em
uma empresa que determina e revela seus objetivos, propósitos ou metas, produz as políticas principais e planos para a realização dessas metas e define a
amplitude de negócios que a empresa vai possuir, o tipo de organização econômica e humana que ela é ou pretende ser e a natureza das contribuições econômicas e não econômicas que se pretende fazer para acionistas, funcionários,
clientes e comunidade.
Com base no desenvolvimento das estratégias, o marketing apóia-se na
análise das necessidades dos indivíduos e empresas. Na ótica do marketing, o
comprador procura a solução de um problema, que pode ser obtida por diferentes tecnologias, em constante mudança. A função do marketing estratégico é seguir a evolução do mercado de referência e identificar os diferentes produtos-mercado e segmentos atuais ou potenciais, baseando-se na análise das
necessidades que se pretende satisfazer. Assim, a função do marketing estratégico é orientar a empresa para oportunidades existentes ou criar oportunidades
atrativas bem adaptadas aos seus recursos e seu know-how, que ofereçam um
potencial de crescimento e rentabilidade (LAMBIN, 2000; TOLEDO, 1973).
Uma empresa possui vantagem competitiva ao obter um diferencial que
possibilite manter uma posição superior em relação a seus concorrentes. Nesse
sentido, existem diversas maneiras de se obter vantagem competitiva, como:
produzir o produto de maior qualidade que os concorrentes; ofertar melhores
serviços de atendimento aos consumidores; obter custos mais baixos do que os
incorridos pelos concorrentes; possuir uma localização geográfica mais conveniente; projetar um produto que desempenhe uma função específica de forma
superior às marcas rivais; fabricar um bem mais durável e confiável do que os
concorrentes, e proporcionar aos consumidores um maior valor.
Na verdade, todas as maneiras citadas acima podem ser resumidas em
uma combinação de boa qualidade, bom serviço e preços aceitáveis. No sentido
mais amplo, podem-se encontrar essas três estratégias genéricas podendo ser
aplicadas isoladamente ou de maneira combinada. Porém, segundo Porter
(1992), se considerados os tipos de estratégias, encontram-se as seguintes: liderança em custos, diferenciação e enfoque (nos custos e na diferenciação), conforme demonstrado na Figura 5.1.
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Custo mais baixo

Diferenciação

Alvo Amplo

Liderança em
custos

Diferenciação

Alvo Estreito

Escopo Competitivo

Vantagem Competitiva

Enfoque no custo

Enfoque na
diferenciação

Fonte: Porter (1992).

Figura 5.1

As estratégias genéricas de negócios.

Para Porter (1992), a vantagem competitiva está no âmago de qualquer
estratégia e para obtê-la é preciso que uma empresa faça uma escolha sobre o
tipo de vantagem competitiva que busca obter e como irá alcançá-la. O Quadro
5.1 resume as principais características dessas estratégias genéricas.
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Quadro 5.1

Características das estratégias genéricas.

Estratégia de Diferenciação

Estratégia de Custo

FATORES DE TRABALHO

–
–
–
–
–
–

POSSÍVEIS VANTAGENS

POSSÍVEIS DESVANTAGENS

– Pode manter a lucratividade – Mudança na tecnologia pode

–

Economias de escala.
Economias de escopo.
Utilização da capacidade.
Curva de experiência.
Concentração da indústria.
Preços das matérias-primas
e componentes.
Localização.
Eficiência de processos.
Processo de compras.
Logística enxuta.
Organização/coordenação da
cadeia vertical.
Eficiência dos agentes.

–
–
–
–

Produto.
Serviços.
Recursos Humanos.
Imagem.

– Pode isolar a empresa da – O custo da diferenciação

–
–
–
–
–

da empresa mesmo com
guerras de preços.
– Utiliza a capacidade de o
comprador reduzir preços.
– Aumento das barreiras à entrada dada economia de escala ou natureza da vantagem de custo.
– Posiciona a empresa favoravelmente em relação a seus
competidores e substitutos.

–
–
–
–

Distinta das demais por focar
um segmento específico.
Estratégia de Enfoque
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concorrência, reduzindo a
sensibilidade a preços do
consumidor.
Cria barreira de entrada.
Pode resultar em maiores
margens.
Compradores menos sensíveis a preço, pois diminuem
alternativas de comparação.
Com lealdade dos clientes, a
empresa melhor posicionada
que seus competidores e
substitutos.

eliminar a vantagem.

– Concorrentes e entrantes
podem ganhar experiência,
copiar ou investir no estado-da-arte de produção.
– Ênfase na redução de custos
ao ponto onde mudanças no
produto ou mercado não são
atendidas.
– Aumentos de custos inesperados que reduzem a vantagem de preço necessária para
combater concorrentes com
estratégia de diferenciação.

pode se tornar muito elevado para manter a lealdade à
marca.
– Os fatores de diferenciação
para os consumidores podem mudar.
– a imitação reduz a diferenciação, principalmente em
indústrias maduras.
– Concorrentes são rápidos
em imitar ações que deram
certo.

– Permite atender a necessida- – A extensão do diferencial de
des específicas de um segmentos, grupo de compradores, linha de produto ou
região geográfica de forma
mais eficiente que os concorrentes.
– Pode se utilizar de características das duas estratégias
anteriores, mas com público-alvo reduzido.

custo entre competidores de
mercado amplo e a empresa
focada eliminam a vantagem
de custo de servir um alvo reduzido ou compensam a diferenciação alcançada pelo
foco.
– A diferença entre o produto
desejado, o segmento foco e
o mercado pode se estreitar.
– Os competidores podem encontrar submercados e eliminar a vantagem de enfoque.

Fonte: Elaborado a partir de Porter (1992), Moore (1992), Besanko et al., (2000) e Grant (2002).
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O Quadro 5.2 sugere como utilizar os conceitos de estratégias, colocando
o que a empresa utiliza hoje e o que ela poderá utilizar em cinco anos.
Quadro 5.2

Fonte:

Matriz de alternativas estratégicas.

Tipo de liderança buscada pela
empresa hoje

Vantagens para empresa ao utilizar esta
alternativa de estratégia hoje

Qual seria a alternativa hoje?

Por que a alternativa a princípio não
é viável?

Qual seria a alternativa
para daqui a 5 anos?

Quais as vantagens em utilizar
determinada alternativa de estratégia
daqui 5 anos?

Elaborado pelo autor.

5.2 QUAL A POSIÇÃO DA EMPRESA?
Entendendo a segmentação de mercados
Os mercados consistem em compradores que diferem entre si em termos
de desejos, poder de compra, localização geográfica, atitudes e práticas de compra. Para Hax e Majluf (1991), a segmentação é a chave para a análise dos negócios, o posicionamento estratégico, a alocação de recursos e o gerenciamento
de portfólio. A segmentação deixa mais claro onde a empresa irá empregar
ações competitivas e como irá competir, por ajudar a empresa a visualizar estes
agrupamentos de consumidores.
Para David (2001), a segmentação de mercado é uma importante variável
na implementação estratégica devido a três razões. Primeiro, as estratégias de
desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto, penetração de mercado e diversificação requerem aumento de vendas por meio de novos merca-
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dos e produtos. Para implementar essas estratégias com sucesso, é necessária a
identificação de segmentos de mercado. Segundo, a segmentação de mercado
permite à empresa operar com recursos limitados dado que a produção, a distribuição e a propaganda em massa não são requeridas. Isso permite que pequenas
empresas possam competir com grandes. Por fim, as decisões de segmentação
afetam diretamente as variáveis produto, distribuição, comunicação e preço.
Quadro 5.3

Principais variáveis de segmentação.

Variáveis de Segmentação para
Mercados Consumidores (“B to C”)

Variáveis de Segmentação para
Mercados Industriais (“B to B”)

Geográficas:
– Região; Tamanho do município; Tamanho
da cidade ou área metropolitana; Concentração; Clima.

Demográficas:
– Setor industrial; Tamanho da empresa; Localização.

Demográficas:

– Tecnologia; Status do usuário; Capacidade
do cliente.

– Idade; Sexo; Tamanho da família; Ciclo de
vida da família; Renda; Ocupação; Religião;
Raça; Nacionalidade.
Psicográficas:
– Classe social; Estilo de vida; Personalidade.
Comportamentais:
– Ocasiões; Benefícios; Condição do usuário;
Taxa de uso; Grau de lealdade; Estágio de
aptidão; Atitude relativa ao produto.

Operacionais:

Abordagens de compra:
– Organização da função compra na empresa; Estrutura de poder; Natureza dos relacionamentos existentes; Política geral de
compras; Critérios de compras.
Fatores situacionais:
– Urgência; Tamanho do pedido; Aplicação
específica.
Características pessoais:
– Similaridade entre comprador-vendedor;
Atitudes em relação ao risco; Lealdade.

Fonte:

Adaptado de Bonoma e Shapiro (1983), Kotler (1996) e Gilligan e Wilson (2003).

O Quadro 5.3 apresenta um esboço das principais variáveis (bases) de segmentação. Desse modo, avaliar o potencial dos segmentos de mercado requer
que os estrategistas entendam as características e as necessidades dos consumidores, analisem suas similaridades e diferenças e desenvolvam o perfil de grupos consumidores.
Assim, a empresa pode utilizar uma ou mais bases de segmentação para
identificar no seu mercado de atuação consumidores (atuais e potenciais) que
tenham características semelhantes. Tomemos como exemplo uma empresa
que atua com produtos de consumo. Ela pode utilizar uma variável demográfica
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para definir seu segmento-alvo, por exemplo, clientes que estejam na região Sudeste do Brasil (geográfica). A empresa pode ainda utilizar outras variáveis, especificando em mais detalhes seu segmento, como consumidores da região Sudeste, homens, com idade entre 18 e 25 anos que consomem o produto em
festas e ambientes noturnos (geográfica + demográfica + comportamental).
Nesta etapa do PGEM devem ser montadas matrizes com quadrantes que
representariam os segmentos de mercado-alvo da empresa. Pode-se usar como
base a Figura 5.3, agrupando as variáveis do Quadro 5.3 e constituindo segmentos para a empresa.
Um interessante debate deve ser promovido nesta fase do PGEM sobre os
critérios de importância dos clientes para a empresa: volume de vendas, margem de contribuição, clientes que a empresa “não pode deixar de fora”, clientes
a serem tirados da concorrência, entre outros. Desta análise elaborar um mapa
de valor dos clientes.

Grande

Médio

Pequeno

Alto Retorno

Figura 5.3

Retorno Médio

Retorno Baixo

Matriz de segmentação.

5.3 FAZENDO A DIFERENCIAÇÃO E POSICIONAMENTO
O ponto central do marketing estratégico moderno consiste nessas atividades: a segmentação de mercado comentada no item 5.2, a diferenciação e o posicionamento da oferta. A adoção de marketing de mercados-alvo exige essas
etapas. A primeira é a segmentação de mercado. A segunda etapa consiste na
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escolha do mercado-alvo, selecionando-se um ou mais segmentos de mercado
para se trabalhar. A terceira etapa é o posicionamento de mercado, o ato de estabelecer e comunicar os principais benefícios do produto ao mercado.
Vários autores têm concordado que uma organização se distingue em um
mercado por meio da diferenciação de sua oferta (produto ou serviço) em relação a seus competidores, das maneiras destacadas no Quadro 5.4. Dessa forma,
a empresa pode avaliar as principais formas de diferenciação, seja via produtos,
serviços, imagem ou recursos humanos, que melhor podem ser utilizados no
caso da empresa para a qual esteja sendo realizado o plano.

Quadro 5.4

Opções de diferenciação para empresas.

Tipo de Estratégia
de Diferenciação

Definição

Produtos/qualidade

Características do produto que o fazem melhor – não
fundamentalmente diferente, somente melhor. O produto tem desempenho com maior confiabilidade inicial,
possui durabilidade de longo prazo ou uma performance superior.

Design

Oferecer algo que seja realmente diferente, que escape
do “projeto dominante”, pode fornecer características
únicas. Esse processo inclui desenho do produto, do
processo, de símbolos visuais, arquitetura, a identificação da empresa.

Imagem

Uma imagem é criada para o produto (Mintzberg e Quinn,
1996). Essa, também, pode incluir diferenças em um
produto que não envolvem melhoria de performance de
maneira intrínseca.

Serviços

É a base de diferenciação de algo paralelo ao produto,
uma base de apoio em serviços. Mintzberg e Quinn
(1996) argumentam que sempre há uma base para alcançar outra forma substancial de diferenciação, especialmente com suporte e serviços.

Recursos Humanos

Através da contratação e do treinamento de pessoas
mais bem qualificadas do que seus concorrentes, melhoram-se características de competência, cortesia,
credibilidade, confiabilidade, responsabilidade e comunicação.

Liste as
Idéias para a
sua Empresa
· Idéia 1
· Idéia 2
·
·
·

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Porter, 1997; Mintzberg e Quinn, 1996 e Kotler, 1996.
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5.4 POSICIONAMENTO DA OFERTA
O posicionamento é o ato de desenvolver a oferta da empresa de forma
que ocupe um lugar específico e valorizado nas mentes dos consumidores-alvo.
Isso exige que a empresa decida quantas diferenças irá promover junto a esses
consumidores. De maneira geral, vale a pena estabelecer uma diferença à medida que satisfaça critérios de importância, distintividade, superioridade, comunicabilidade, previsibilidade, disponibilidade e rentabilidade. O posicionamento é
um elemento fundamental do PGEM, uma vez que a decisão de posicionamento
tem efeito imediato e implicações em todo composto de marketing. O posicionamento irá depender muito das análises dos segmentos de mercado, da dinâmica da competição e das forças e fraquezas da empresa (PORTER, 1997;
MINTZBERG E QUINN, 1996; KOTLER, 2000). Na definição do posicionamento
de mercado, uma organização pode se esforçar por algumas posições de longo
prazo, listadas a seguir (baseado em Andreasen e Kotler, 1996):
· Líder de mercado: se uma empresa tem excelente oferta, é reconhecida, possui distribuição superior, tem recursos e a competição é relativamente fraca, então pode escolher manter ou melhorar uma posição
de liderança. Em mercados maduros, geralmente há um líder que sinaliza mudanças de preço, desenvolve inovações e conduz as regras. Para
manter essa posição, a empresa deve encontrar maneiras de expandir a
demanda total, deve proteger a participação atual por meio de produtos defensivos e ações ofensivas aos concorrentes e tentar expandir
ainda mais a participação de mercado, mesmo se esse permanecer
constante, ganhando parte de seus concorrentes.
· Desafiadora de mercado: Se a organização não é a líder e o líder
possui claras vantagens de longo prazo, a empresa não deve ceder, mas
desafiar o líder e outros participantes da indústria, e até atacar empresas do mesmo porte que tenham uma oferta inferior, ou pequenas participantes que tenham dificuldades financeiras.
· Seguidora de mercado (do líder): existem muitas razões para adotar essa estratégia: quando o líder é resistente e/ou possui recursos
substanciais que poderiam tornar a estratégia de desafiador muito cara,
quando imitar um líder inovador pode levar a resultados satisfatórios e
quando esta estratégia for parte de um portfólio geral de estratégias. O
seguidor de mercado precisa saber como manter os clientes atuais, precisa manter baixos custos e alta qualidade.
· Tomadora de nicho de mercado: quase todas as indústrias contêm
empresas que se especializam em parte do mercado evitando conflitos
com competidores mais poderosos. Essa estratégia final é aquela em que
a organização encontra um conjunto de consumidores-alvo cujas necessidades não são bem atendidas por outros participantes e se dedica a
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esse segmento. Essas empresas ocupam nichos de mercado a que elas
servem, eficientemente, por meio de especialização em nichos que outros concorrentes negligenciam ou ignoram. Especialização é chave para
a idéia de nicho. As empresas têm que se especializar em mercado,
clientes, produtos ou compostos de marketing. Elas devem tentar procurar nichos de mercado que sejam seguros e lucrativos (KOTLER, 2000).
Partindo-se do conceito de estratégia proposto por Ansoff (1965), que separa os objetivos da estratégia, pode existir o cenário de vendas inferiores aos
valores projetados, devido à estratégia e estrutura que a empresa utiliza atualmente. Nesse caso, a diferença é um hiato de planejamento, que poderá ser reduzido ou eliminado com estratégias de crescimento. As próximas estratégias
têm relação com o tipo de crescimento que a empresa deseja ter.

5.5 ESTRATÉGIAS DA EMPRESA: CRESCIMENTO
E DIVERSIFICAÇÃO
Dentre essas estratégias, a empresa pode: (1) identificar oportunidades
para crescer com seus negócios atuais (crescimento intensivo), ou (2) identificar oportunidades para comprar outros negócios relacionados com os atuais
(crescimento integrado), ou (3) identificar oportunidades para acrescentar negócios atraentes não relacionados com os atuais (crescimento diversificado). O
Quadro 5.5 relaciona essas oportunidades de crescimento.

Quadro 5.5

Principais oportunidades de crescimento.

Crescimento Intensivo

Crescimento Integrado

Crescimento Diversificado

· Penetração de mercado
· Desenvolvimento de mercado
· Desenvolvimento de produto

· Integração para trás
· Integração para frente
· Integração horizontal

· Diversificação concêntrica
· Diversificação horizontal
· Diversificação por conglomerado

Fonte:

Adaptado a partir de Ansoff (1965), Rumelt (1986), Salter e Weinhold (1979) e Kotler
(2000).

A empresa pode desenvolver seu produto dentro do mesmo mercado, pode
desenvolver o mercado via novos segmentos, canais ou área geográfica, ou
pode simplesmente impulsionar os mesmos produtos de maneira mais vigorosa
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no mesmo mercado. Tais estratégias podem ser mais bem vistas na matriz de
Ansoff (1965), esboçada na Figura 5.2.

Novos

Atuais

Penetração de
Mercado

Desenvolvimento
de
Mercado

Desenvolvimento
de
Produtos

Diversificação

Produtos

Atuais

Novos

Mercados

Fonte: Ansoff (1965, p. 109).

Figura 5.2

Estratégias de crescimento (grid de expansão produto/mercado).

Caso as estratégias de penetração não sejam suficientes para alavancar as
vendas da empresa, ela pode optar por crescer por meio de integrações. Ela
pode incorporar um ou mais de seus fornecedores (integração vertical para
trás), comprar distribuidores (integração vertical para frente), ou ainda incorporar concorrentes, caso não haja restrições legais (integração horizontal).
O Quadro 5.6, a seguir, faz uma análise dos tipos de estratégia de crescimento, dizendo como pode ser atingida pela empresa e deixa uma coluna à direita para que idéias para a empresa foco do PGEM possam ser levantadas.
Os principais avanços relacionados à diversificação ocorreram entre os anos
50 e 90, como uma importante fonte de crescimento para as empresas, com o
desenvolvimento de técnicas de gestão, análises de portfólios e maior orientação das empresas para crescimento e maximização da rentabilidade e retorno
para os acionistas. Recentemente tem sido mais questionada, devido à maior
necessidade de foco na atividade de fim das empresas (advinda da pressão do
mercado para aumento de valor para os acionistas), à turbulência atual e a
idéias sobre a fronteira da empresa, com base em recursos e competências
(BESANKO et al., 2000; GRANT, 2002).
A diversificação pode ser resumida em três grupos: concêntrica, horizontal
e conglomerada (ANSOFF, 1965; RUMELT, 1986; SALTER; WEINHOLD, 1979;
GALBRAITH; KAJZANJIAN, 1987; KOTLER, 2000).
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Quadro 5.6

Matriz síntese de tipos de crescimento.

Tipo de Estratégia
de Crescimento

Como pode ser atingida?

Liste no quadro
as possibilidades
para a empresa

Estratégia de
maior
participação no
mercado atual

Estimular os consumidores atuais a comprarem
maiores quantidades de produtos, realizando comunicações e divulgando os benefícios dos produtos, atrair
consumidores dos concorrentes, estimulando a mudança de marcas e converter não usuários em usuários.

· Idéia 1
· Idéia 2
·
·
·

Estratégias de
desenvolvimento
de novos
mercados

Novos mercados para os produtos que possui, sejam
novos grupos de clientes potenciais em sua área de
atuação, sejam outros canais de distribuição em seus
mercados atuais ou expandir sua área de atuação para
outras regiões ainda não exploradas.

·
·
·

Estratégias de
desenvolvimento
de produto

Novos produtos para os mercados em que a empresa ·
já atua, podendo criar modelos diferentes, níveis de ·
qualidade diferenciados, versões ou inovações.
·

Diversificação
concêntrica

É a estratégia em que a empresa procura por novos ·
produtos ou oportunidades que tenham sinergias em ·
termos de tecnologia e marketing com os produtos ·
atuais, mesmo que esses produtos venham a atender
necessidades de clientes diferentes.

Diversificação
horizontal

Nesse caso, a empresa pode procurar por novos e di- ·
ferentes produtos que atendam ao mesmo segmento ·
de consumidores a que ela atende atualmente, cujos ·
produtos não estão relacionados tecnologicamente
com as linhas atuais de produtos.

Diversificação
conglomerada

Essa é a situação na qual a empresa procura ou desenvolve novos negócios que não estão relacionados
com sua tecnologia, produtos e mercados atuais.

·
·
·

Integração
vertical para trás

A empresa adquire um fornecedor como estratégia de
suprimento

·
·

Integração
vertical para
frente

A empresa adquire um distribuidor ou etapa produtiva
seguinte com estratégia de avanço na cadeia.

·
·

Integração
horizontal

A empresa cresce através da compra de concorrentes.

·
·

Fonte:
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Elaborado pelo autor com base em Ansoff (1965), Rumelt (1986), Salter e Weinhold
(1979) Kotler (1996), Besanko et al. (2000).
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Dados esses comentários sobre o desenvolvimento das estratégias de diversificação, algumas limitações e as principais formas de diversificação, apresenta-se, no Quadro 5.7, uma tentativa de resumo dos principais motivos que podem levar a empresa a se diversificar, a forma como pode ser realizada e uma
sugestão de alternativas que poderiam ser factíveis à diversificação.
Quadro 5.7 Motivos para a diversificação e alternativas existentes à diversificação
Motivos para
uma empresa
De que forma pode ser realizada, ou
buscar a estraquais os incentivos que se buscam
tégia de diversificação
Aspectos
· buca dos executivos por status/prestíGerenciais
gio e aumento de salários pelo aumento no tamanho da organização
Redução de
· busca-se reduzir os riscos da empresa
riscos
com a diversificação, pois terá fluxos
de caixa distintos (vindos de fontes diferentes), e possibilidade de transferência de recursos para evitar insolvência
Lucratividade
· diversificar por causa da atratividade do
novo negócio (taxas de retorno elevadas)

Alternativas de obtenção dos benefícios
sem ser através da diversificação

· focar em obtenção de status e maior nível salarial através da busca da liderança do mercado ou da inovação

· o acionista diversifica seu portfólio de
ações em outras empresas

· recursos podem ser mais baratos em
outras fontes de recursos

· pode ser conseguida através da busca
de mais escala no mesmo mercado e,
conseqüentemente, maior lucratividade

Poder de
mercado

· a diversificação pode trazer preços pre-

· outras formas de coordenação vertical,

Economia de
Escopo

· aumentar economias produzindo pro-

· outras formas de coordenação vertical,

Sinergias entre
unidades de
negócios

·
·
·
·
·
·

· terceirização pode ser mais eficiente do

Fonte:

datórios, dumping, subsídios cruzados
· compras recíprocas entre as empresas
· conluio entre conglomerados de empresas, com um comprando de outro

Autor.

dutos diferentes ou em negócios diferentes
· tangíveis: compartilhar sistemas de informações, canais de distribuição, força de vendas, laboratórios de pesquisa,
centralização de serviços administrativos, P&D
· intangíveis: compartilhar marca, imagem
corporativa, tecnologia, competências
organizacionais em nível corporativo
em compras de suprimentos
administração conjunta
formar um mercado de serviços
compartilhamento de informações
aprendizado – curva de experiência
compartilhar advogados, recursos humanos, auditorias
· planejamento fiscal

como contratos, joint ventures, licenciamento, alianças estratégicas, franquias
podem dar estes benefícios
· outras formas de coordenação horizontal, como ações coletivas e associativismo também
como contratos, joint ventures, licenciamento, alianças estratégicas, franquias
podem dar estes benefícios
· outras formas de coordenação horizontal, como ações coletivas e associativismo também

que manter atividades internas
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5.6 ANÁLISE DE PORTFÓLIOS
Com o desenvolvimento das empresas nos mercados, as principais questões que surgem para o PGEM são: em que negócio está a empresa? Em que negócios deveria estar? E em que negócios não deveria estar?
Para respondê-las, foram desenvolvidas as análises de portfólio, cujas
questões principais são a extensão do portfólio (aquisições, fusões, novos negócios e entrada em mercados), eliminação de negócios do portfólio e mudanças
no balanço do portfólio por meio de alocação e realocação de investimentos e
outros recursos. Segundo Hamermesh (1986), o planejamento de portfólio
pode ser definido como as técnicas analíticas que ajudam na classificação dos
negócios de uma empresa, para a alocação de recursos e para a seleção da estratégia competitiva com base no potencial de crescimento de cada negócio e
dos recursos financeiros que, também, serão tanto consumidos como produzidos por essas unidades de negócio. A seguir apresentam-se duas ferramentas
conhecidas para análises de portfólio.

5.6.1

A matriz de crescimento e participação BCG

Desenvolvida por Bruce Henderson durante sua experiência como fundador do Boston Consulting Group e estudos na Harvard Business School, a estruturação da matriz BCG utiliza variáveis simples em cada eixo: a atratividade da
indústria é medida em termos de crescimento do mercado e da participação relativa de mercado. Os quatro quadrantes da matriz BCG predizem padrões de
lucro e fluxo de caixa e recomendam estratégias apropriadas para cada situação (HENDERSON, 1984; GRANT, 2002). A Figura 5.4 ilustra o modelo da
matriz BCG.
Características dos negócios na classificação BCG, segundo Henderson (1984):
· negócios “estrela”: são auto-suficientes em termos de caixa. Com o tempo eles se tornam maiores e também melhores geradores de caixa;
· negócios “vaca leiteira”: são negócios que geram mais caixa do que eles
consomem;
· negócios “cão”: são negócios que geram pouco caixa. Como parte dos lucros é reinvestida, eles são “armadilhas de caixa”;
· negócios “problema”: são negócios que requerem mais caixa do que podem gerar, resultando em perdas para a empresa;
· conforme será visto no item 5.6.2, a matriz BGC é mais simples que a
matriz GE/McKinsey, e pode fornecer análises preliminares. No entanto,
a matriz BCG tem sido amplamente utilizada pelas empresas dada a sua
simplicidade (GRANT, 2002).
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Fonte: Adaptada de Henderson (1984) e Grant (2002).
Obs.: participação relativa de mercado (em relação ao segundo colocado).

Figura 5.4

Matriz BCG – crescimento ´ participação.

5.6.2 A matriz de atratividade de mercado e posição
competitiva GE/McKinsey
Em seu trabalho, Hamermesh (1986) tinha como objetivos explicar como a
estratégia é planejada e implementada em empresas grandes e diversificadas e
criticar as formas de uso do planejamento de portfólio pelos executivos dessas
empresas. Com o desenvolvimento da sua matriz, o autor tinha como idéia básica representar os negócios de uma empresa diversificada dentro de um simples
esquema gráfico que pode ser utilizado para auxiliar a análise estratégica em
quatro áreas: alocação de recursos, formulação de estratégias para as unidades
de negócios, análise do balanço no portfólio (planejamento de crescimento e
fluxo de caixa) e definição de objetivos de performance.
Os eixos da matriz GE/McKinsey são as fontes de lucratividade superior
para uma empresa: a vantagem competitiva (posição de mercado, posição competitiva, retorno sobre investimentos etc.) e a atratividade da indústria (tamanho do mercado, taxa de crescimento do mercado, lucratividade da indústria,
ciclos, importância dos mercados etc.), conforme ilustrado na Figura 5.5.

Baixa

Proteger e reorientar

– Proteger o programa atual.
– Concentrar os investimentos em
segmentos de boa rentabilidade e de
riscos relativamente baixos.

Seletividade/ênfase no lucro

– Desafio à liderança.
– Crescer seletivamente nos pontos
fortes.
– Reforçar áreas vulneráveis.

– Administrar os lucros atuais.
– Proteger a posição na maioria dos
– Concentrar-se em segmentos atraentes.
segmentos rentáveis.
– Defender a posição competitiva.
– Ampliar a linha de produtos.
– Minimizar os investimentos.

Proteger e reorientar

– Investir fortemente nos segmentos
mais atraentes.
– Desenvolver habilidade para deter
os concorrentes.
– Enfatizar a rentabilidade via
aumento de produtividade.

Crescer seletivamente

– Investir para crescer o máximo.
– Concentrar esforços para manter a
posição.

Investir para crescer

Proteger a posição

Figura 5.5 Matriz de atratividade de mercado GR/McKinsey.

Fonte: Adaptada de Hamermesh (1986) e Kotler (1996).
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A
D
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D
O

A
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R
Alta
A
T
I
V
I
D
A
D
E Média

POSIÇÃO COMPETITIVA
Média

Forte

– Vender no momento certo para
maximizar o capital investido.
– Cortar custos fixos e evitar novos
investimentos.

Abandonar

– Procurar maneiras de expandir sem
alto risco ou minimizar os
investimentos e racionalizar
operações.

Expansão limitada ou desaceleração

– Especializar-se em posições
competitivas bem definidas.
– Desenvolver habilidade para deter os
concorrentes.
– Enfatizar a rentabilidade via aumento
de produtividade..

Crescer seletivamente

Fraca
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Embora tanto a matriz BCG quanto o modelo GE/McKinsey procurem classificar
a posição do fluxo de caixa da empresa, as duas possuem diferenças importantes, pois o modelo de Hamermesh (1986) leva em consideração:
· outras variáveis além do crescimento de mercado: tamanho da indústria, lucratividade e práticas de preço;
· outras variáveis além da participação de mercado: tamanho da UN, lucratividade e tecnologia.
Dessa forma, a equipe de planejamento pode discutir a posição de seus negócios ou produtos e classificá-los em matrizes de portfólio como uma ferramenta analítica e visual para apoiar a decisão: em que negócios ou produtos a
empresa deve investir, desinvestir ou se deve manter suas estratégias atuais.

5.7 ESTRATÉGIAS VISANDO ESTABELECER E
SUSTENTAR A VANTAGEM COMPETITIVA
Uma vez definidos e identificados os recursos e competências da empresa
e dos concorrentes, é preciso entender como eles se relacionam com os objetivos de longo prazo e as estratégias da empresa. O retorno de lucros que os recursos e competências fornecem (“rendas”) depende da extensão com que a
empresa emprega esses recursos e competências para estabelecer e sustentar a
vantagem competitiva. Os lucros que a empresa obtém dos recursos e competências dependem de três fatores: sua capacidade de estabelecer a vantagem
competitiva, de sustentar essa vantagem e de se apropriar dos retornos da vantagem competitiva (WERNERFELT, 1984; COLLIS; MONTGOMERY, 1995;
GRANT, 1991).
Para um recurso ou competência estabelecer uma vantagem competitiva,
duas condições devem estar presentes. Primeiramente, deve ser raro. Se ele é
amplamente disponível dentro da indústria, então pode ser essencial para as
empresas, mas não é uma base suficiente para vantagem. Segundo, deve ser relevante. Assim, os recursos e competências possuem valor apenas se estão relacionados com um ou mais fatores críticos de sucesso dentro da indústria.
A vantagem competitiva é a capacidade da empresa de superar o desempenho da indústria, ou seja, obter lucratividade superior à média da indústria. É
sustentável quando ela persiste a despeito dos esforços dos concorrentes ou entrantes potenciais em atingi-la ou neutralizá-la.

5.8 FORMAS DE CRIAR E SUSTENTAR A
VANTAGEM COMPETITIVA
Os lucros ganhos com os recursos e competências da empresa não dependem somente de sua capacidade de estabelecer vantagens competitivas, mas
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também do tempo em que será capaz de sustentá-las. Isso depende da duração
dos recursos e competências, se é difícil de serem imitados pelos concorrentes,
ou seja, se é difícil de serem replicados (COLLIS; MONTGOMERY, 1985; GRANT,
2002; SPECHT; WILLRODT, 2004). O Quadro 5.8 resume algumas ações para
criação e sustentação da vantagem competitiva.
Foi visto, neste capítulo, a dimensão estratégica do PGEM, composta de
um maior foco em ações que serão feitas pela empresa, decisões dos próximos
3, 4, ou 5 anos. Diversas dessas estratégias podem ser feitas em conjunto com
outras empresas da rede, em alianças estratégicas, joint ventures, terceirização,
entre outras.

5.9 ATIVIDADES PARA A DEFINIÇÃO DAS
ESTRATÉGIAS DA EMPRESA
Então, neste momento, devem-se realizar no PGEM:
· estratégia genérica que a empresa irá adotar, preenchendo o Quadro 5.2;
· a matriz de Ansoff pode ser preenchida para a empresa Foco (Figura
5.2);
· definição dos mercados de atuação-segmentação, usando a Figura 5.3;
· estratégias de atuação-diferenciação e posicionamento, preenchendo o
Quadro 5.4;
· estratégias de crescimento e diversificação, preenchendo o Quadro 5.6 e
5.7;
· análises de portfólios usando as matrizes 5.3 e 5.4 para sua empresa;
· estratégias visando ao estabelecimento, sustentação e apropriação de
vantagem competitiva, usando o Quadro 5.8.
Nas próximas etapas do PGEM, serão colocadas as estratégias mais ligadas
às chamadas variáveis controláveis do marketing, com ênfase em produtos (Capítulo 6), comunicações (Capítulo 7), canais de distribuição (Capítulo 8), força
de vendas (Capítulo 9), preços (Capítulo 10) e, finalmente, o orçamento do
plano (Capítulo 11). Muitas dessas decisões têm caráter operacional, mas também estratégico. Por exemplo, o plano de comunicação deste ano deve estar ligado às estratégias de posicionamento de marca e produto que se deseja para
os próximos 5 anos. A estruturação de um projeto de franquias para este ano
deve estar de acordo com a estratégia de canais que a empresa tem para os próximos 5 anos. Como sempre, as decisões são muito ligadas.
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Quadro 5.8

Ações para criar e sustentar vantagem competitiva.

Formas de Criação de Vantagem Competitiva

Como Criar e
Sustentar esta
vantagem na sua
Empresa?

Aproveitar a curva de experiência – uma empresa que vendeu volumes muito maiores que seus rivais em períodos anteriores já se moveu pela curva de experiência e
alcançou menores custos unitários. Empresas com grande experiência acumulada
podem oferecer produtos a preços menores que de seus concorrentes, aumentando
ainda mais seu volume e melhorando suas vantagens de custo.
Criar externalidade de rede – para alguns produtos, o benefício individual de um consumidor com a compra de um produto pode aumentar quando um número maior de
clientes utiliza o produto ou se espera que venham a utilizar no futuro. Esse fenômeno de externalidade é verificado “quando um consumidor adicional que se une à rede
de usuários cria um benefício positivo para aqueles que já fazem parte da rede”.
Criar reputação – com a crescente velocidade das mudanças tecnológicas, a vida útil
da maioria dos recursos, como equipamentos e tecnologias, está sendo reduzida.
Reputação e marcas, por outro lado, são resistentes ao tempo. No caso da venda de
produtos de experiência – aqueles cuja qualidade não pode ser avaliada antes da
compra ou uso –, a reputação de qualidade pode fornecer uma significativa vantagem para a primeira empresa estabelecida. Essa incerteza aliada à reputação faz das
marcas um poderoso mecanismo de isolamento.
Criar restrições legais – envolve patentes, copyrights, direitos autorais, bem como
controles governamentais sobre o mercado, como licenciamento, concessão, certificações ou cessão de cotas.
Criar acesso superior – a empresa pode obter alta qualidade ou produtividade dos insumos, como matérias-primas e informações, de melhor maneira que os concorrentes, sendo, assim, capaz de sustentar vantagens de custo e qualidade. Geralmente se
alcança melhor acesso aos insumos por meio do controle de fontes de fornecimento
(integração vertical), contratos ou bons relacionamentos de longo prazo. O outro
lado dessa vantagem é o acesso superior aos consumidores, via canais de distribuição mais produtivos e eficientes.
Criar economia de escala – quando a escala mínima é relativamente grande ou a empresa detém elevada participação de mercado, formam-se barreiras à entrada, desencorajando empresas menores a entrar no mercado e limitando o número de empresas que podem se “ajustar” ao mercado.
Criar custos de mudança ao cliente – a existência de fatores que desmotivem o cliente a mudar de fornecedor como o pagamento de taxas por contrato, ou a eliminação
de um serviço concedido no modelo atual, desmotivam financeiramente o cliente a
mudar.
Fonte:

Elaborado pelo autor com base em Collis e Montgomery, 1995; Grant, 2002; Specht e
Willrodt, 2004.

6
Decisões de Produtos, Serviços,
Marcas e Embalagens

Nessa etapa do PGEM, devem-se realizar as seguintes tarefas:
· analisar produtos e linhas de produtos, bem como linhas de produtos
complementares para decisões de expansão;
· usar o conceito de redes para verificar as oportunidades com relação a
produtos (pacotes de produtos junto com concorrentes, complementação da linha com produtos de outras empresas e outras ações);
· levantar oportunidades de lançamento de novos produtos;
· detalhar todos os serviços que estão sendo e que serão oferecidos;
· tomar decisões com relação às marcas (marcas individuais, marcas coletivas, marcas próprias da distribuição);
· tomar decisões com relação às embalagens (rótulos, materiais, design);
· orçar despesas com produtos, novos produtos e outras ações que estão
nesta etapa.

6.1 DECISÕES DE PRODUTOS
No composto de marketing, a variável produto assume um papel fundamental, pois representa o conjunto de atributos, funções e benefícios que os
clientes compram. Bens, serviços e idéias compõem um produto formando a

92

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING

oferta de uma empresa que satisfaz a uma necessidade (MCCARTHY;
PERREAULT, 1997; KOTLER, 2000).
A garantia da diferenciação da oferta por parte da empresa e da percepção
pelo consumidor, em grande parcela, se relaciona à garantia de qualidade do
produto ou serviço oferecido. Assim, segundo Garvin (1987), para que uma
oferta seja percebida como de alta qualidade pelo consumidor, os seguintes fatores devem ser considerados:
– performance: refere-se à capacidade do produto de realizar bem o que se
espera que ele faça;
– características: diz respeito ao número e complexidade de características
que diferenciam o produto. Geralmente permite ao produto realizar
mais funções;
– confiabilidade: reflete a possibilidade de o produto falhar dentro de um
espaço de tempo determinado;
– conformidade: grau no qual o design e as características operacionais do
produto atingem padrões preestabelecidos;
– durabilidade: envolve a extensão de tempo que leva até ser reposto;
– serviços prestados: desenvolvimento, rapidez e eficácia dos serviços fornecidos antes, durante e depois da compra;
– estética: o design, a cor, o gosto do produto, aspectos mais subjetivos;
– percepção da qualidade: reputação, imagem percebida do produto ou da
marca.
Para alcançar a qualidade desejada, construída pela empresa e percebida
pelo consumidor, Lambin (2000) cita que um programa de qualidade deve “estabelecer normas para cada um destes componentes e prever indicadores que
permitam seguir permanentemente o respeito dessas normas”. Assim, cada
componente da composição do produto transforma-se em um potencial fator de
diferenciação.

6.2 DECISÕES SOBRE LINHAS DE PRODUTOS E O
CICLO DE VIDA DO PRODUTO
Além de decisões individuais sobre os produtos ofertados pela empresa
ao mercado, é necessário, também, a definição estratégica do mix de produtos
oferecidos. A somatória de produtos, organizados em linhas, comercializados
por uma empresa, forma seu composto de produtos. As linhas são formadas por
grupos de produtos diretamente relacionados (função similar), vendidos aos
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mesmos consumidores, através dos mesmos canais, dentro de faixa específica
de preços.
A amplitude, ou abrangência, de um composto do produto é definida pela
série de diferentes linhas de produtos; a extensão é o número de produtos (diferentes marcas) dentro de uma linha e a profundidade da linha são os tipos de
produtos dentro de cada marca (ETZEL et al., 2001; KOTLER, 2000). As empresas que oferecem múltiplas linhas de produtos gozam de benefícios numerosos,
como, por exemplo, a proteção contra a concorrência e possível maior participação de mercado; no entanto, essa estratégia envolve um aumento de custos
de produção, propaganda, canais de distribuição, entre diversos outros, levando-as a reduzir sua extensão, quando os custos estão exageradamente altos.
Uma das maneiras de se avaliar a linha de produtos da empresa para facilitar as decisões sobre extensões de linha ou marcas, ou, ainda, as decisões de
eliminação de produtos das linhas atuais, pode ser realizada por meio dos dados de venda, onde deve-se avaliar a viabilidade da linha ou do item a partir do
volume mínimo de produção, questões de faturamento, que envolvem os objetivos de venda da empresa com o produto em questão e a análise de margens,
para se verificar quais itens contribuem mais fortemente para a rentabilidade
da empresa.
Isso não quer dizer que os itens com margens reduzidas devem ser eliminados da linha de produtos. Outros fatores devem também ser avaliados, como
demanda cruzada (quando a venda de um item – que pode ter margem baixa –
alavanca a venda de outros, com margens mais elevadas) e produtos que são
atrativos para o cliente, sendo aqueles “carros-chefes” ou abridores de pedidos.
Assim, utilizando-se o exemplo das Figuras 6.1 e 6.2, podem-se discutir várias
análises a respeito das linhas de produtos e suas decisões.
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Produto

Fonte:

Volume

Faturamento

Mg Bruta

Lucro Bruto

A1

2.200

15.400

12%

R$ 1.848

A2

11.000

27.500

15%

R$ 4.125

A3

220

660

30%

R$

A4

10.000

30.000

40%

R$ 12.000

A5

3.500

21.000

20%

R$ 4.200

A6

2.700

13.500

35%

R$ 4.725

A7

900

10.800

80%

R$ 8.640

B1

5.300

15.900

28%

R$ 4.452

B2

7.000

35.000

45%

R$ 15.750

B3

700

2.800

100%

R$ 2.800

B4

4.100

8.200

20%

R$ 1.640

B5

4.000

20.000

70%

R$ 14.000

C1

1.100

12.100

85%

R$ 10.285

C2

550

8.250

110%

R$ 9.075

C3

1.000

7.000

80%

R$ 5.600

C4

300

1.500

50%

R$

C5

750

6.750

70%

R$ 4.725

55.320

236.360

44%

104.813

198

750

Elaborado pelo autor.

Figura 6.1

Análise de linhas de produtos (I).

Desse modo, utilizam-se os dados das linhas de produtos para a realização
da análise de Pareto (também conhecida como Curva ABC), utilizando vários
critérios, como, no exemplo, volume, faturamento e margem. Neste caso, observe que o produto “A2” é o principal produto em termos de volume e representa
um bom faturamento, mas é um dos últimos colocados em contribuição de margem para a empresa. Já o produto “B2”, apesar de não ser o mais vendido, é o
item mais importante em termos de faturamento e rentabilidade para a empresa. Outro exemplo é o produto “C2”, que, apesar da baixa representatividade
em termos de volume e faturamento, é um excelente item para a rentabilidade
da empresa.
Essas análises e ferramentas são úteis para evidenciar à equipe de planejamento os itens ou linhas de produtos que devem ser priorizadas no plano de
marketing, em termos de investimentos, melhorias, esforços de vendas, comunicação e distribuição, conforme será visto nos capítulos seguintes.

0,8
0,6
0,4
0,2
0

8.000

6.000

4.000

2.000

R$ -

Figura 6.2 Análise de linhas de produtos (II).

Fonte: Elaborado pelo Autor..

1

10.000

A2 A4 B2 B1 B4 B5 A5 A6 A1 C1 C3 A7 C5 B3 C2 C4 A3

1,2

Curva ABC – Volume

12.000

Curva ABC – Faturamento

R$ -

R$ 2.000

R$ 4.000

R$ 6.000

R$ 8.000

R$ 10.000

R$ 12.000

R$ 14.000

R$ 16.000

B2 B5 A4 C1 C2 A7 C3 A6 C5 B1 A5 A2 B3 A1 B4 C4 A3

Curva ABC – Lucro Bruto

B2 A4 A2 A5 B5 B1 A1 A6 C1 A7 C2 B4 C3 C5 B3 C4 A3

R$ 18.000

R$ -

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
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Assim, pode-se construir uma matriz (semelhante às de análise de portfólio
discutidas no Capítulo 5) para definir possíveis ações para a linha de produtos.
Como mostrado na Figura 6.3, a equipe pode decidir, por exemplo, incentivar o
aumento de vendas (volume) dos produtos “C1” e “B5”, melhorar as margens
do produto “A2” e retirar de linha o produto “A3”.

Comparação de Produtos – Volume ´ Margem ´ Faturamento
14.000

A2

12.000

A4

10.000

Volume

8.000

B2

6.000

B1
B4

4.000

A1

2.000

B5
A6

A5

A7

A3

C4

–
0%

20%

40%

60%

C5

C3

C1

C2 80%

B3
100%

120%

(2.000)

Margem
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 6.3

Comparação de produtos para análise da linha.

6.2.1 A Aplicação do Conceito de Ciclo de Vida
ao Composto de Produto
Um dos principais e mais duradouros conceitos do marketing é o do ciclo
de vida do produto. No ciclo normal, produtos são criados, suas vendas crescem, alcançam a maturidade e depois declinam, para, enfim, cessarem. Produtos, empresas e indústrias possuem ciclo de vida (Figura 6.4). Segundo Grant
(2002), o ciclo de vida compreende quatro fases: introdução, crescimento, maturidade e declínio. Para tanto, salienta que dois fatores são fundamentais: crescimento da demanda e da produção e a difusão do conhecimento.
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Tempo
Introdução
Criar Consciência
do Produto

– Oferecer um
produto básico

Crescimento

Maturidade

Maximizar Participação Maximizar Lucro e ao
de Mercado
mesmo tempo Defender a Participação
de Mercado
– Oferecer extensões
de produtos,
serviços e garantias

Declínio
Reduzir Gastos e
Tirar o Máximo de
Proveito da Marca

– Diversificar marcas e – Retirar itens
modelos
Fracos

Fonte: Kotler (2000).

Figura 6.4

O ciclo de vida do produto e as estratégias de marketing.

O ciclo de vida e seus estágios são definidos pela taxa de crescimento do
mercado. No tocante a criação e a difusão do conhecimento, ressalte-se que o
novo conhecimento sob a forma de inovação de produto é responsável pelo nascimento de indústrias e pelo processo de criação e difusão do conhecimento,
mostrando-se a principal influência na evolução da indústria (GRANT, 2002).
Segundo o autor, durante as fases de introdução e crescimento podem ocorrer
disputas entre padrões e designs. O resultado da competição entre padrões é
normalmente a convergência para o que se chama de design dominante, uma
arquitetura de produto que define a aparência, a funcionalidade e o método de
produção que será adotado por todos (como exemplo, o videocassete).
O surgimento de um novo design determina um ponto crítico na evolução
da indústria. Uma vez que o setor cresce junto com o desenvolvimento da tecnologia, existe uma mudança de um processo de inovação radical para um processo incremental, levando todo o setor a uma nova fase de crescimento em que
a grande padronização reduz os riscos de todos os participantes (GRANT, 2002).
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O conceito de ciclo de vida de produto encontra uma das suas principais
correlações com o conceito de curva de aprendizado. Segundo Fuller (1983), os
custos para operar um processo tendem a cair conforme as pessoas envolvidas
ganham experiência. Essa tendência de redução dos custos pode ser explicada
por três aspectos:
· com o passar do tempo, a taxa de produção de uma indústria tende a
acompanhar o ciclo de vida do produto. Os custos caem conforme o consumo se desloca de uma fase de introdução para uma fase de maturidade, com grandes volumes e ganhos à economia de escala;
· os custos das empresas caem porque os custos das matérias-primas também caem;
· os custos podem cair por causa da experiência adquirida na produção.

6.3 O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS
E O PROCESSO DE INOVAÇÃO
A busca pelo sucesso no atual ambiente competitivo requer que as empresas inovem. O grande desafio é como desenvolver produtos e inovar, buscando
vantagem competitiva, garantindo o crescimento e a lucratividade enquanto os
riscos e a complexidade da gestão do negócio também crescem. A cultura da
inovação é umas das principais fontes de vantagem competitiva, pois dá respaldo ao desenvolvimento de novos produtos. O processo de desenvolvimento e
lançamento de novos produtos (DNP), segundo Kotler (2000), pode ser, assim,
tipificado:
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Geração de Idéias

– idéias são dadas por consumidores: cartas, discussões, testes, levantamentos, descri–
–
–
b)

ção dos problemas, sugestões de resolução e propostas de melhorias que estariam dispostos a pagar;
idéias são dadas por concorrentes: através de fornecedores, distribuidores e vendedores e benchmarking;
idéias são geradas pelo processo de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de inovação
das empresas;
deve-se estimular funcionários, fornecedores, distribuidores e consumidores.

Triagem de Idéias

– objetivo de reduzir o número de idéias a algumas atraentes e praticáveis;
– deve-se avaliar a idéia conforme as exigências para o sucesso do produto (reputação,
marca, P&D, RH, marketing, produção etc.), o peso relativo dado a cada um desses
itens e o nível de competência da empresa nesse assunto.
c)

Desenvolvimento e Teste de Conceito (elaboração de idéia)
Elaborar um parágrafo em que as respostas às seguintes questões estão listadas:

–
–
–
–
d)

Desenvolvendo a Estratégia de Marketing e Análise Comercial

–
–
–
–
–
–
–
e)

quem deve usar o produto?
quais os principais benefícios?
qual será a ocasião?
que necessidades estarão sendo satisfeitas?

tamanho, estrutura e comportamento do mercado-alvo;
posicionamento planejado do produto;
previsão de preço para o produto;
estratégia de distribuição;
orçamento de marketing;
metas de vendas e lucros a longo prazo;
estimativas de custos e lucros (Demonstrações de Fluxo de Caixa).

Desenvolvimento de Produto

– desenvolvimento físico do produto;
– testes de funcionalidade;
– testes junto a consumidores/domicílios.
f)

Teste de Mercado

– saber como consumidores e revendedores reagem;
– teste de mercado para bens de consumo com base em mercado-teste (quantas cidades, quais cidades, quanto tempo, tipos de informação e ações a serem tomadas).
g)

Comercialização

–
–
–
–
–

quando? (escolha do momento);
onde? (estratégia geográfica);
para quem? (mercados-alvo);
como? (estratégia de penetração de mercado);
assim, nota-se que, em ambientes turbulentos, o desenvolvimento de novos produtos
de uma maneira veloz pode ajudar as empresas a competirem.

100

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING

Quais novos produtos ou serviços a empresa deve lançar? Diversos fatores
devem ser levados em consideração, e o quadro a seguir mostra uma sugestão
de análise. Os produtos devem ser colocados na primeira coluna e, em seguida,
deve ser feita uma análise dos fatores colocados, tais como tamanho do mercado, margem esperada de contribuição, acesso a canais (podem ser colocadas
notas de zero a dez para cada item). Na última linha da tabela, o fator deve receber uma ponderação, por exemplo, se acesso a canais for mais importante
que número de concorrentes, deve receber um peso maior, para que este fator
tenha maior impacto. Ao final, na coluna total, aparecerá o número de pontos
que o lançamento recebeu, portanto já aparecerão ranqueados os produtos que
devem receber os maiores esforços da empresa em termos de prioridade de lançamentos. Aí, cada um terá seu projeto de lançamento no PGEM.
Matriz de Novos Produtos – Avaliação dos Lançamentos
Produtos

Tamanho Margem Acesso
Mercado Contrib. a Canais

Acesso
Nível/
Investimento
a
Número de
Total
Necessário
Insumos Concorrentes

A
B
C

...
Peso do Fator
Fonte:

Elaborado pelo autor.

6.4 DECISÕES DE MARCAS E CONSTRUÇÃO DE IMAGEM
Marcas e criação de marcas são ingredientes vitais, necessários ao sucesso
no mercado. Os consumidores se utilizam das marcas como fontes de informação, simplificando escolhas e reduzindo riscos da aquisição. Elas capturam
crenças sobre os atributos e a imagem geral do produto entre os clientes. Os fabricantes estão cada vez mais interessados em comercializar novos produtos sob
a proteção de nomes de marca bem estabelecidos, familiares aos clientes, aumentando sua aceitabilidade (IACOBUCCI, 2001).
Para a American Marketing Association (AMA) uma marca é um nome, termo, símbolo/signo, ou uma combinação de todos, que está associado a diferentes produtos ou serviços de uma empresa em particular. Essencialmente, uma
marca significa a promessa de entrega de um produto ou um “pacote” particular de características, benefícios e serviços para os consumidores (ETZEL et al.,
1997. Ela tem o papel de reduzir o custo de transação para o consumidor, reduzindo incertezas (FARINA et al., 1997).
As marcas possibilitam aos consumidores a associação a funcionalidades,
imagens e experiências. Com um mercado competitivo, os produtos ficam mais
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uniformes e com isso as marcas evoluem para oferecer um valor diferenciado
aos seus clientes. O sucesso da marca depende de associações feitas apenas nas
cabeças dos consumidores.
O grande desafio para uma marca é desenvolver um arranjo de idéias associadas ao seu símbolo, não sendo apenas um nome, mas um conjunto de significados. A construção de uma marca é orientada por uma visão de posicionamento desejado e implementada pelas decisões relacionadas ao mix de
marketing. Na verdade, a marca estabelece um “contrato” com o consumidor.
Assim, percebe-se que, no atual cenário competitivo, a marca de uma empresa é o recurso principal de sua vantagem competitiva e um ativo estratégico
valioso que deve ser garantido e o seu valor patrimonial gerenciado como um
ativo da empresa, pois ainda hoje, muito freqüentemente, a mensagem da marca para os consumidores é fraca, confusa, irrelevante, ou pior do que isso, não
diferenciável da oferta dos concorrentes (AAKER, 1996).
A marca tem valor para a organização, pois é uma entidade legal com um
valor no mercado diverso do das vendas que ela é capaz de gerar entre consumidores (SCHULTZ; BARNES, 2001). Esse valor deve estar baseado no consumidor,
pois ele representa o efeito diferencial que o conhecimento da marca tem na
reação do cliente. Aaker (1991) define valor de marca como sendo o conjunto
de ativos e passivos relacionados a uma marca, seu nome e símbolo, que adicionam ou subtraem valor provido pelo produto ou serviço. O autor identifica quatro principais categorias pelas quais o valor da marca pode ser deduzido: reconhecimento de marca, associação de marca, qualidade percebida e fidelidade à
marca. Essas categorias são estreitamente relacionadas, assim, a lealdade da
marca é dependente do seu reconhecimento pelos consumidores, do poder de
estabelecimento de associações, bem como do nível de qualidade percebida.
Segundo Aaker (1996), o desafio para marcas é possuir uma imagem clara
e distinta, que importe para o consumidor e realmente as diferencie dos outros
concorrentes. Para a construção de grandes marcas, o autor sugere que a empresa encare suas marcas não somente como um produto ou serviço, mas também como uma organização, uma pessoa e um símbolo.
A marca como organização deve trabalhar associações com as pessoas, a
cultura, os programas e os valores da empresa. Assim, tornar prioridade inovação, liderança de mercado ou qualidade de produto como estratégia empresarial tem impacto direto na percepção da marca. A personalidade de uma marca
visa transformar a marca em algo mais interessante e memorável e pode se tornar uma forma de identificação e de expressão da identidade do indivíduo, do
consumidor. Por fim, um forte símbolo pode trazer coesão e estrutura para a
identidade de marca, tornando-a mais reconhecível e fácil de lembrar. Assim se
faz um contrato mais estável com o consumidor.

6.4.1

Decisões de Marca

Para a construção da opinião sobre a marca como conseqüência das atividades de marketing, Kotler (2000) cita que as seguintes etapas de decisão devem ser seguidas, e devem entrar neste momento no PGEM (ver Quadro 6.1):
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Quadro 6.1

Principais decisões de marca.

DECISÕES SOBRE MARCAS
O uso da marca
Uma marca deve ser criada para o produto? Criar uma marca significa investir em embalagem, promoção, registro, comunicação e também estar
exposto a um risco de imagem. As vantagens para a empresa são: facilidade de identificação do produto, proteção legal, oportunidade para fidelidade e lucros, possibilidade para segmentação de mercado e, finalmente, a
oportunidade para uma boa imagem no mercado.
Patrocínio da marca
Quem deve patrocinar a marca? Marcas próprias do varejista podem representar diversas vantagens para os lados envolvidos nesse relacionamento.
O nome utilizado
Qual nome (marca) deve estar estampado no produto? Marcas individuais
significam nomes independentes para produtos independentes sem risco
de imagem em caso de fracasso, porém, o produto pode não se beneficiar
da boa imagem corporativa da empresa, caso ela exista.
Marcas globais (nome da empresa em todos produtos) permitem custos de
desenvolvimento e de promoção menores e devem ser usadas quando a linha
de produto não é muito diversificada.
Marcas por família de produtos: podem ser usadas quando existem produtos que estejam posicionados da mesma forma.
Estratégia da Marca
Qual a estratégia que deverá ser usada?
Extensão de linhas de produto: a empresa introduz diferentes versões
(novos atributos, sabor, cor, tamanho) dentro da mesma categoria com a
mesma marca.
Extensão das marcas: mesma marca para outra categoria de produto, explorando a imagem adquirida na categoria original do produto.
Multimarcas: novas marcas na mesma categoria para explorar diferentes
segmentos e combater os concorrentes.
Novas marcas: quando a empresa quer entrar em um novo negócio e
identifica que a atual marca não é apropriada.
Combinação de marcas: duas ou mais marcas podem ser combinadas no
mesmo produto numa oferta especial.
Reposicionamento da marca: significa criar outros significados na mente
do consumidor, novos diferenciais ante a concorrência.
Fonte:

Adaptado de Kotler (2000).

AÇÕES PARA AS
OFERTAS
(PRODUTOS)
DA EMPRESA

DECISÕES DE PRODUTOS, SERVIÇOS, MARCAS E EMBALAGENS

103

Ressalte-se a importância que a estratégia de desenvolvimento de marcas
próprias pelo varejo tem assumido no atual contexto competitivo, sendo uma
importante ferramenta para o distribuidor, com diferentes papéis de coordenação para a indústria e seus canais de distribuição. As marcas próprias são desenvolvidas e gerenciadas por distribuidores (varejistas, atacadistas e o setor de
serviços) que colocam suas estampas nos produtos e vendem aos consumidores
finais (MACHADO FILHO et al., 1996; TOLEDO et al., 1997).

6.5 DECISÕES SOBRE EMBALAGENS
Se dois terços das pessoas tomam as decisões de compra no ponto-de-venda, se a questão da conveniência e reprocessamento de produtos ganha importância, a embalagem assume uma nova era no marketing.
Embalagem é “o conjunto de atividades de projeto e produção do recipiente ou envoltório de um produto” (KOTLER 2000, p. 440). Segundo o autor, “o
recipiente ou envoltório é chamado de embalagem, e pode incluir até três tipos
de materiais. A embalagem primária, ou unidade de consumo, que é o produto
a ser oferecido ao consumidor. Esta embalagem pode ser acondicionada dentro
de uma embalagem secundária (cartucho, display) ou não, isto depende do produto a ser oferecido. Este produto é transportado dentro de uma caixa maior
(unidade de despacho ou remessa) que contém uma dúzia, seis unidades ou
quantas a empresa produtora definir”.
No Quadro 6.2, Mestriner (2001) salienta as funções e papéis das embalagens nas empresas e na sociedade atual. Podemos completar com uma coluna
adicional onde são sugeridas idéias para a empresa a partir da análise das funções das embalagens. Ou seja, o que podemos melhorar?
Segundo o autor, a embalagem como ferramenta de marketing deve ser
assim explorada, buscando tornar o produto mais competitivo, sendo um meio
de comunicação eficiente e inovador. Para tornar o produto mais competitivo, é
preciso obter vantagem no ponto-de-venda, com um visual mais chamativo, destacar algum atributo de produto que o coloque em vantagem, aumentar o valor
percebido do produto e agregar significado a ele, tornando-o mais simpático e
desejável, de forma que ofereça algo que o concorrente não está oferecendo.
A fim de ser um eficiente meio de comunicação, é preciso trabalhar promoções, descontos e lançamentos; fazer propaganda do próprio produto, de sua
linha e até da própria empresa, oferecer kits de produtos combinados e servir
de veículo de marketing direto, incluindo folhetos, cupons, brindes e outras informações dentro da embalagem. Por fim, para inovar deve-se buscar novos
materiais, novos processos de rotulagem, novos sistemas de abertura, de dosagem e de exposição a fim de obter vantagem competitiva. Muitas são as razões
para o desenvolvimento de novas embalagens (KOTLER, 2000):
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Quadro 6.2

Amplitude da embalagem e decisões (idéias) para a empresa.

Dimensões

Função

Funções
Primárias

· Conter e proteger

Econômicas

· Componente do custo · Matéria-prima
de produção

Tecnológicas

· Sistema de acondicionamento
· Novos materiais

· Conservação de produtos

Mercadológicas

· Chamar a atenção
· Transmitir informações

· Despertar o desejo de
compra
· Vencer a barreira do
preço

Conceituais

· Construir a marca do
produto
· Formar conceito sobre o
fabricante

· Agregar valor significativo ao produto

Comunicação

· Importante oportunidade de comunicação do
produto

· Suporte de ações promocionais

Sociocultural

· Expressão da cultura e
do desenvolvimento de
empresas e países

Meio Ambiente

· Importante componente
do lixo urbano

Fonte:

Pontos de melhoria para as
embalagens da
empresa

· Transportar

· Reciclagem

Mestriner (2001).

· busca de um aumento de produtividade na linha de produção;
· perda de participação no mercado;
· implantação de um novo programa de identidade visual da empresa;
· vendas estáveis por um longo período e lucros em declínio;
· mudança radical no produto;
· plágio da embalagem pelos concorrentes;
· mudança no canal de distribuição do produto;
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· busca por uma identidade mais ligada à promoção de vendas;
· mudança na tecnologia de embalagem;
· novos materiais e conceitos inovadores que aumentem o prazo de validade do produto;
· mudança de hábito do consumidor;
· reciclagem; e
· outras mudanças no ambiente regulatório das embalagens.

6.6 GESTÃO DE SERVIÇOS
Os serviços agregados têm-se tornado cada vez mais comuns como um importante fator de diferenciação. Quando um produto não pode ser facilmente
diferenciado, oferecer um serviço que agregue valor ao produto oferecido pode
ser interessante. Dentre os serviços mais freqüentes estão a facilidade em fazer
o pedido, a forma como o produto é entregue ao cliente (e isso inclui o atendimento ao cliente e como ele recebe este produto), a instalação de equipamentos, treinamento e consultoria aos consumidores, de forma a maximizar a utilidade do produto, assistência técnica, entre diversas outras opções. Conforme
cita o autor, existe um número inesgotável de formas de oferecer serviços e benefícios aos consumidores.
Para Zeithaml (1990, apud LAMBIN, 2000) dez são os fatores que determinam a qualidade de um serviço:
1.

competência: a prestadora de serviços dispõe de conhecimentos,
meios, know-how e capacidades requeridas para fornecer o serviço.
Refere-se ao profissionalismo da organização;

2.

constância: o desempenho da organização é sempre regular, seguro e
de nível constante;

3.

reatividade: os membros da organização esforçam-se para responder
rapidamente, em qualquer circunstância, aos pedidos dos clientes;

4.

acessibilidade: física e psicológica. Os membros da organização são
acessíveis, de contato fácil e agradável;

5.

compreensão: a organização esforça-se para entender as necessidades
específicas do cliente e em se adaptar a elas da melhor forma;

6.

comunicação: a organização tem o cuidado de manter os clientes informados do conteúdo preciso da oferta;

7.

credibilidade: notoriedade, reputação, garantia de seriedade e honestidade da organização;
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8.

segurança: os clientes estão ao abrigo de todos os riscos (físico, financeiro, moral);

9.

cortesia: todo o pessoal mantém relações cordiais, educadas com os
clientes;

10. tangibilidade: a organização esforça-se por materializar os serviços
oferecidos, criando substitutos à sua intangibilidade.
Para empresas que realizam o PGEM cuja oferta principal é o serviço, Iacobucci (2001) cita as particularidades que emergem:
Os serviços são intangíveis, ou seja, não podem ser sentidos, não constituem
um objeto a ser avaliado e sim uma ação. O serviço não pode ser avaliado antes
de consumido, assim, devem ser dadas diversas evidências de que o serviço que
será oferecido esteja de acordo com as expectativas do cliente. Cuidados com
aparência, localização e atendimento passam a ser centrais.
Os serviços são inseparáveis, pois eles são consumidos e produzidos simultaneamente; isso torna a interação entre consumidor e empresa fundamental.
Desta forma, a oferta torna-se limitada (pela necessária presença do vendedor),
e ainda a escolha do serviço tem grande chance de a variável preço passar a ser
secundária pelas características únicas de um determinado fornecedor.
Os serviços são variáveis, pois eles raramente são executados da mesma
forma, por isso, investimentos em padronização, treinamento de pessoal e pesquisa com o consumidor para monitorar sua satisfação são necessárias.
Finalmente, os serviços são perecíveis, pois o serviço não pode ser estocado, sendo necessário gerenciar a oferta e a demanda constantemente e em espaço curto de tempo.
Para complementar as características já comentadas acima, Lovelock
(1996) coloca oito dimensões para a administração de serviços. São elas as características do produto oferecido (quando existente), lugar e tempo onde ocorre o consumo, o processo no qual é ofertado o serviço, a produtividade e qualidade do serviço prestado, as pessoas envolvidas na prestação de serviço, a
promoção e educação do consumidor, as evidências físicas (aparência do estabelecimento) e finalmente o preço. Devido a essas características diferenciadoras, a satisfação com o serviço prestado assume papel fundamental. O cliente
quer atenção na prestação do serviço para se sentir satisfeito.
Finalmente, vale mostrar o clássico modelo de Parasuraman et al. (1985),
de avaliação da qualidade dos serviços. Este se divide em duas partes: o lado do
consumidor e o da empresa. O encontro ocorre no consumo e na produção, na
prestação de serviço em si. No entanto, a satisfação do consumidor depende da
seqüência que será explicada a seguir. Para tanto é necessário entender o conceito de satisfação proposto por Engel (1995), onde a satisfação do consumidor
se dá quando o desempenho do produto ou serviço prestado é superior à expectativa do cliente. Se o desempenho é inferior, ele estará insatisfeito, e isto tem
relação com as lacunas da Figura 6.2.
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Divulgação
boca a boca

Necessidades
pessoais
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Experiência
anterior

Serviço esperado

Consumidor

Lacuna 5

Empresa

Serviço percebido

Prestação de serviço
Lacuna 3

Comunicação
Lacuna 4 externa com os
consumidores

Transformação das prestações
em especificações do serviço

Lacuna 1
Lacuna 2

Percepções da empresa sobre
as expectativas do consumidor
Fonte: Parasuraman et. al. (1985).

Figura 6.5

Modelo de qualidade de serviços.

O consumidor constrói uma expectativa sobre o serviço. Esta expectativa é
formada através da divulgação entre os consumidores (comentários e indicações de amigos e parentes) das próprias necessidades do consumidor, de suas
experiências anteriores com a empresa ou serviços semelhantes e da propaganda que a empresa tem feito. Pelo lado da empresa orientada para marketing,
desenvolve-se uma percepção a respeito das preferências dos consumidores, ou
seja, as necessidades do consumidor. A empresa traduz estas percepções em especificações de serviço.
Formadas as expectativas do cliente, as percepções e as especificações de
serviço da empresa, o serviço então é prestado e o consumidor tem a oportunidade de avaliá-lo. É dessa avaliação que o consumidor estará satisfeito ou não
com a empresa.
Se o consumidor de serviços está insatisfeito é devido ao fato de uma ou
algumas das lacunas da figura. A Lacuna 1 refere-se à errônea interpretação da
empresa sobre as preferências do seu consumidor. Esta miopia é fatal. A Lacuna
2 refere-se à incapacidade da empresa de transferir as especificações que ela
corretamente interpreta como necessárias, mas que não são implementadas por
problemas administrativos. Por exemplo, os funcionários estão insatisfeitos, a
compra de produtos de qualidade tem falhado, entre outros problemas. A Lacuna 3 tem relação com a prestação do serviço em si; podem ocorrer problemas
de qualidade de atendimento por problemas estruturais da empresa, como recursos físicos ou capacidade dos empregados. A Lacuna 4 tem relação com a
propaganda enganosa, que eleva a expectativa do cliente para atraí-lo, mas não
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cumpre o que prometeu. A Lacuna 5, finalmente, tem relação com a percepção
do consumidor, que é inferior à expectativa dele, levando enfim à insatisfação.
Assim, um fator fundamental de entendimento dos serviços está no fato de
“o consumo de um serviço ser um processo de consumo, mais do que um resultado de consumo”. O consumidor percebe o processo de produção do serviço
como parte do serviço recebido e não somente como resultado do processo,
como na produção de bens de consumo. Quando a competição por serviços oferecidos é a chave para o sucesso em quase todos os mercados, e produtos são
definidos como serviços, então todo negócio passa a ser um negócio de prestação de serviços (GRONROSS, 2004).

6.7 AÇÕES COLETIVAS E PARCERIAS EM PRODUTOS,
SERVIÇOS, MARCAS E EMBALAGENS
Entre as ações que as empresas podem fazer conjuntamente com outras e
que podem entrar no PGEM destacam-se as que estão dispostas no Quadro 6.3.
Estes itens todos devem ser inseridos no processo de planejamento e gestão estratégica de marketing, e aparecerem no plano, para que possam ser feitos. A seguir, aborda-se o assunto comunicações de marketing, algo intrinsecamente ligado a produtos e marcas.

6.8 ATIVIDADES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
PRODUTOS, SERVIÇOS, MARCAS E EMBALAGENS
Nesta etapa do plano, a equipe envolvida deverá:
· Tomar decisões de linhas de produtos: fazer as Figuras 6.1, 6.2 e 6.3
para a empresa.
· Analisar o ciclo de vida dos produtos da empresa, usando a Figura 6.4.
· Analisar novos produtos e serviços a serem lançados pela empresa, preenchendo a matriz de novos produtos.
· Fazer um debate com a equipe do PGEM sobre as seguintes questões:
– Que serviços podem ser implementados que realmente criem barreiras
à saída (lock-in) dos clientes?
– Como aprimorar serviços hoje oferecidos pela empresa no conceito
“ganha-ganha”, mas que criem barreiras à saída do meu cliente?
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Quadro 6.3

Algumas oportunidades para o uso de ações coletivas em produtos,
serviços, marcas e embalagens.

Ações

Descrição

Empresas
complementarem
linha de produtos

Empresas passam a complementar o seu portfólio de
produtos com produtos de outra empresa. Assim, a
oferta pode ser vista de forma mais completa, agregando conveniência ao processo de compra do consumidor. Pode ser produzido com a marca da empresa ou com terceira marca.

Empresas
desenvolverem
projetos de novos
produtos e inovações
em conjunto

Empresas podem criar projetos para o desenvolvimento de novos produtos e de criação de novas tecnologias em conjunto, reduzindo substancialmente o
investimento individual.

Desenvolvimento de
mercados e
definição de padrões
dominantes

Empresas podem investir conjuntamente no desenvolvimento de mercados para novas tecnologias, facilitando o processo de adoção dessas e definindo
um padrão dominante que seja do interesse das empresas.

Empresas
licenciarem marcas
de outras empresas
em linhas não
concorrentes

Empresas usarem marcas de outras empresas, através de um pagamento por vendas ou por período,
para através destas marcas entrarem em mercados
com mais facilidade.

Empresas
compartilharem
infra-estrutura de
serviços

Empresas podem ter a mesma estrutura para oferecer serviços aos clientes, por exemplo, ligados à manutenção de produtos, e com isto compartilharem os
custos.

Mesma estrutura de
desenvolvimento de
embalagens

Empresas podem usar a mesma infra-estrutura de
embalagem, ou usar a mesma empresa terceirizada.
Podem ainda trabalhar com o mesmo tipo de insumo
para embalagens (por exemplo, plásticos, cartonadas), de forma a reduzir o custo do produto.

Compartilhar e
coordenar sistemas
de qualidade

Empresas podem investir em um projeto comum
para as questões ligadas a qualidade, rastreabilidade
de produtos e sistemas de informação.

Compartilhar
projetos de recall de
produtos

Empresas podem dividir estruturas de retorno e recall
de produtos, principalmente de forma tercerizada.

Fonte:
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Elaborado pelo autor.

Idéias para
a empresa
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· Então, criar um “mapa de barreiras à saída” dos clientes, priorizando
ações.
· Analisar as decisões de marcas para a empresa, montando um quadro de
ações com relação à marca (usar a mesma marca para outros produtos,
mudança na marca, lançar marca B, entre outros, preenchendo o Quadro 6.1).
· Analisar as decisões de embalagens para a empresa, montando um quadro de ações com relação a este cada vez mais importante. Usar o Quadro 6.2.
· Analisar os serviços da empresa de acordo com a Figura 6.5, tentando
num quadro resumo levantar oportunidades de melhoria nos serviços
com base na análise da Figura 6.5.
· Analisar para a sua empresa as possibilidades de ações coletivas que podem ser feitas com outras empresas. Usar para isto o Quadro 6.3.

7
Decisões de Comunicações

Concomitantemente à elaboração das decisões de produtos, marcas, serviços e embalagens, é necessário desenvolver mais uma etapa do PGEM que envolve as decisões de comunicações. Dentre as variáveis controláveis do composto de marketing, a comunicação, também conhecida como promoção, presta o
importante papel de informar aos consumidores-alvo a existência de um produto desejado, com determinado preço, disponível em determinado lugar. Todas
as organizações modernas, sejam elas empresas privadas ou entidades sem fins
lucrativos, usam formas de comunicação de marketing para promover suas
ofertas e atingir seus objetivos financeiros e não financeiros. As seguintes análises devem ser feitas nesta etapa do PGEM:
· Identificar o público-alvo que receberá a comunicação (mensagens da
empresa).
· Desenvolver os objetivos desejados para esta comunicação (conhecimento de marca, lembrança de marca, persuasão, entre outros); tentar atingir um posicionamento e mensagem única do produto.
· Definir o composto de comunicação que será utilizado; ou seja, quais
ferramentas, definindo o plano de propaganda, de relações públicas e
publicidade, de promoção de vendas, bem como ações de marketing direto.
· Identificar quais as ações que podem ser feitas em conjunto com outras
empresas.
· Orçar as ações de comunicação e possivelmente determinar o retorno
esperado por estes investimentos.
A comunicação de marketing consiste nos esforços realizados por uma empresa para a transmissão da informação dela aos demais membros da rede, bus-
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cando influenciar atitudes e comportamentos. Especificamente falando, a comunicação presta o trabalho de dizer ao público-alvo que o produto certo está
disponível, no preço certo e na praça certa (MCCARTHY; PERREAULT, 1997).
O desenvolvimento de uma comunicação eficaz envolve diversas etapas,
desde a identificação do público-alvo, de quem se pretende obter atenção para
o produto oferecido, até a mensuração dos resultados das ações adotadas. Ao
desenvolver um composto de comunicações as empresas procuram atingir um
ou mais objetivos, conforme especificado abaixo:
· gerar desejo pela categoria de produto: antes de criar a preferência pela
marca, as empresas precisam fazer com que os consumidores desejem a
categoria de produto;
· criar consciência de marca: fazer com que a marca seja conhecida e associada a algum fator positivo e desejado pelos clientes;
· melhorar atitudes e influenciar decisões: levar os clientes a escolher a
oferta da empresa em vez da oferta de seus concorrentes; e
· facilitar a compra: as variáveis de comunicação de marketing servem
para facilitar a compra e, possivelmente, superar impedimentos criados
pelas variáveis não promocionais do composto de marketing (produto,
preço e distribuição).
Em termos econômicos, Etzel et al. (2001) citam que o objetivo de uma
campanha de comunicação é, em um determinado momento, alterar a localização e a forma da curva de demanda de um produto ou serviço. Assim, a empresa busca influenciar, positivamente, a curva de demanda para a direita sem mexer na variável preço, aumentando o volume vendido. Com os esforços de
comunicação, busca-se afetar, a seu favor, a elasticidade da demanda.
Para atingir esses objetivos a comunicação de marketing desempenha três
papéis essenciais: informar, lembrar e persuadir. Quando um produto atende às
necessidades dos consumidores melhor que os concorrentes disponíveis no mercado, basta à promoção exercer o papel de informar esses consumidores. Quando os consumidores já apresentam atitudes positivas sobre o composto de marketing da empresa, cabe à promoção, constantemente, lembrá-los. Porém, se há
no mercado produtos concorrentes competitivos e não existe uma atitude favorável dos consumidores quanto a sua marca, a promoção precisa utilizar técnicas de persuasão (MCCARTHY; PERREAULT, 1997; KOTLER, 2000).

7.1 IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO A SER
ATINGIDO PELA EMPRESA COM SUA COMUNICAÇÃO
Identificar o mercado-alvo da comunicação. O primeiro passo da comunicação. Quem se deseja atingir com a mensagem? Que grupo de consumidores,
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que conjunto de distribuidores (varejistas, padarias, açougues, lojas de conveniência), que conjunto de empresas de alimentos e outros. É fundamental identificar o alvo antes de decidir o que dizer, quando, onde e para quem dizer,
para atingir o alvo.
Quadro 7.1
Público-alvo
Listar todos

Fonte:

Definição de público-alvo e as ações de comunicação.
Prioridade

Objetivos da Mensagem

Mensagem

Ferramentas

· alta, média
ou baixa

Elaborado pelo autor.

7.2 ESTABELECIMENTO DOS OBJETIVOS
Após a determinação do mercado-alvo, é importante determinar qual a
resposta esperada pelo público ao qual se destina a comunicação. O objetivo é
colocar algo na mente de consumidores que não conhecem o produto ou a empresa, ou pode ser o de mudar atitudes, dar mais conhecimento do produto a
quem já o conhece ou fazer o consumidor agir, aumentando a preferência ou
ajudando na decisão de compra. Dependendo do objetivo é que será feita a
mensagem. Para facilitar seu trabalho de planejamento de comunicações, você
pode utilizar o Quadro 7.2 para ajudar a especificar os objetivos e os padrões
de resposta desejados de sua mensagem, com perguntas baseadas no tradicional modelo AIDA (Atenção, Interesse, Desejo, Ação).
Quadro 7.2

Estabelecimento de objetivos da comunicação.

Questões
A mensagem utilizada em nossas comunicações atrai a atenção
do público-alvo?
O conteúdo da mensagem é capaz de criar interesse no público
sobre nossos produtos/serviços?
A estrutura e a forma da mensagem conseguem despertar o desejo do nosso público com relação a nossos produtos/serviços?
A mensagem utilizada pela empresa tem poder de influenciar o
comportamento do cliente e levar à ação de compra?
Fonte:

Elaborado pelo autor.

Sim/Não

Sugestão de
Mudanças na
Mensagem/
Campanha
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7.3 O COMPOSTO DE COMUNICAÇÃO (FERRAMENTAS)
Sobre o composto de comunicação, Kotler (2000) levanta duas importantes observações. A primeira é que, em um mesmo setor, as empresas diferem
consideravelmente quanto à alocação de recursos entre as ferramentas e a segunda trata de empresas que estão sempre procurando maneiras de aumentar a
eficiência substituindo uma ferramenta promocional por outra. A tomada de
decisão sobre em qual ferramenta do composto de comunicação a empresa
deve concentrar seus esforços é uma das principais discussões dos gestores de
marketing.
A escolha de comunicações do volume de investimento em cada ferramenta do composto promocional deve considerar fatores como a natureza do mercado, os canais de marketing e o padrão de distribuição para o produto, a unidade de decisão de compra, o ciclo de vida do produto e as características dos
produtos ou serviços (COBRA, 1992). Conforme a natureza do mercado, existe
um meio promocional mais adequado. O Quadro 7.3 relaciona alguns dos fatores que influenciam a determinação do composto de comunicações.
Para Etzel et al. (2001), ao analisar o mercado-alvo, o gestor de marketing
deve considerar fatores como a prontidão para a compra (de acordo com o estágio em que o consumidor se encontra no processo de compra, uma ferramenta
Quadro 7.3 Fatores influenciadores das decisões sobre o composto de comunicações.
Fatores de Produto:
· Especificidades presentes
· Natureza dos produtos.
· Risco percebido na compra.
· Características, atributos e benefícios.
· Posição no ciclo de vida.
· Quantidade média de compra.
· Freqüência de compra
Fatores de Mercado:
· Participação de mercado.
· Concentração da indústria.
· Intensidade da concorrência.
· Perspectivas da demanda.

Fatores Orçamentários:
· Recursos financeiros da empresa.
· Recursos alocados pela indústria.
Fatores do Composto de Marketing:
· Preço x qualidade relativa.
· Estratégia/estrutura de distribuição.
· Posicionamento.
· Segmentação.

Fatores de Consumidores:
· Comportamento de compra
· Consumidores finais x consumidores industriais.
· Número de clientes.
· Fontes de influência
· Concentração dos clientes.
Fonte:

Elaborado a partir de Kotler (2000), Cobra (1992), Etzel et al. (2001) e Jain (2000).
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promocional terá maior ou menor influência), o espaço geográfico do mercado
(quanto maior geograficamente for o mercado maior a ênfase em propaganda),
o tipo de cliente (a estratégia depende do nível no canal de distribuição que se
deseja atingir) e a concentração de mercado (quanto maior for o mercado
maior será o uso de ferramentas de comunicação de massa).
Para o fator “tipo de cliente”, se o programa promocional da empresa está
voltado, primariamente, para os intermediários, pode-se dizer que a empresa
adota uma estratégia de empurrar (push), e se o programa promocional da empresa está voltado, primariamente, para os usuários finais, diz-se que sua estratégia é de puxar (pull). Quando a estratégia de puxar é adotada, busca-se motivar os clientes a pedir o produto aos varejistas. Os varejistas, por sua vez,
pedirão o produto aos atacadistas, e estes o solicitarão junto ao fabricante. Essa
estratégia exige maciços investimentos em propaganda e promoção de vendas,
como prêmios, amostras ou demonstrações em lojas.
Já a estratégia de empurrar visa incentivar o nível seguinte do canal de
distribuição a comprar o produto. A estratégia de empurrar, geralmente, envolve muitos investimentos em venda pessoal e promoções de vendas, como concursos entre o pessoal de vendas e displays em feiras comerciais (ETZEL et al.,
2001). Canais de marketing e o padrão de distribuição do produto, também, influenciam a decisão do composto de comunicação. Se o produto é distribuído
por meio de grandes distribuidores, a empresa pode ser forçada a despender
mais recursos em promoção comercial. Por outro lado, considerando o ciclo de
vida do produto, deve-se notar que a publicidade pode ser mais eficaz na fase
de desenvolvimento do produto, enquanto na fase de crescimento e maturidade
a propaganda apresenta maior eficácia e, por fim, na fase de saturação e declínio, a promoção de vendas é mais indicada (KOTLER, 2000; JAIN, 2000).
A unidade de decisão de compra, ou seja, uma família ou um comprador
industrial, também interfere na opção entre comprar a marca preferida ou a
marca mais barata, dando respaldo às características dos produtos ou serviços.
Para bens de consumo em massa, a ferramenta mais eficaz é a propaganda, seguida pela promoção de vendas. Para um produto industrial, a venda pessoal é
mais eficaz. Além dos fatores acima, o orçamento disponível à comunicação
constitui um importante influenciador, pois um orçamento reduzido pode limitar as opções que a empresa dispõe para seu esforço promocional. Anúncios
em cadeia nacional de TV, por exemplo, exigem altos investimentos, muitas
vezes incompatíveis com o orçamento de comunicação das empresas (ETZEL
et al., 2001).

7.3.1

Quais são as Ferramentas do Composto de
Comunicação?

O conjunto das ferramentas de comunicação usado pelas empresas para
atingir os objetivos é conhecido por mix ou composto de comunicação. O composto de comunicação consiste em uma combinação de estratégias de comuni-
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cação, da mesma forma que o composto de marketing é uma combinação estratégica de produto, preço, canais de distribuição e comunicação (SEMENIK e
BAMOSSI, 1995) (ver Quadro 7.4).
Quadro 7.4

Principais ferramentas de comunicação.
Promoção de
Vendas

Propaganda
· Anúncios (TV,
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Rádio)
Anúncios
(impressos e
eletrônicos)
Embalagens
externas
Encartes de
embalagem
Filmes
Manuais e
brochuras
Cartazes e
folhetos
Catálogos
Outdoors
Painéis
Displays no
ponto-de-venda
Material audiovisual
Símbolos e
logotipos
Fitas de vídeo

Fonte:

· Concursos,
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

jogos, loterias
e sorteios
Prêmios e
presentes
Amostragem
Feiras setoriais
Exposições
Demonstrações
Cupons
Reembolsos
parciais
Financiamento
a juros baixos
Concessões de
troca
Programas de
Fidelização

Relações
Públicas
· Kits para
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

imprensa
Palestras
Semináros
Relatórios
anuais
Doações
Patrocínios
Publicações
Relações com
a comunidade
Lobby
Mídia de
identificação
Revista ou
jornal da
empresa
Eventos

Vendas
Pessoais
· Apresentações
·
·
·
·

e vendas
Reuniões de
vendas
Programas de
incentivo
Amostras
Feiras e
exposições

Marketing
Direto
·
·
·
·
·
·
·
·

Catálogos
Malas diretas
Telemarketing
Vendas
eletrônicas
Vendas por
meio da
televisão
Mala direta via
fax
E-mail
Correio de voz

Adaptado de Kotler (2000).

O Quadro 7.4 apresenta um resumo das principais ações que podem ser
realizadas em cada uma das ferramentas. As ferramentas do composto de comunicação podem ser divididas em formas de comunicação em massa e formas
de comunicação pessoal. As formas de comunicação em massa são aquelas usadas pela empresa para atingir um grande número de compradores potenciais.
Fazem parte desse grupo: propaganda, promoção de vendas, marketing direto e
relações públicas.
A forma de comunicação pessoal é aquela na qual a informação é passada,
individualmente, para cada consumidor. A comunicação pessoal, por sua vez, é
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representada pela venda pessoal (SEMENIK e BAMOSSI, 1995). A seguir, cada
uma das ferramentas que compõem o composto de comunicação será comentada em mais detalhes, com suas características e peculiaridades.

7.3.2

Propaganda

A propaganda envolve toda forma paga de comunicação impessoal, feita
por um patrocinador com o papel de informar ou persuadir um público-alvo. O
patrocinador pode ser uma empresa comercial, organizações sem fins lucrativos
ou indivíduos que, de algum modo, são identificados na mensagem da propaganda. De acordo com Fill (1999), o propósito da propaganda é fornecer os
meios pelos quais as mensagens apropriadas serão entregues para a audiência-alvo de modo a influenciar seu comportamento.
Segundo Kotler (2000), devem-se ressaltar as seguintes características na
propaganda:
· apresentação pública: a utilização da mídia de massa pela propaganda
dá à mensagem uma natureza pública, conferindo maior legitimidade e
padronização da oferta;
· penetração: permite que a mensagem seja repetida várias vezes, alcançando maior penetração no mercado-alvo, ao mesmo tempo em que dá
ao consumidor a possibilidade de comparar as mensagens de vários concorrentes;
· aumento da expressividade: as características das mídias utilizadas pela
propaganda permitem a divulgação da mensagem com uso artístico da
impressão, do som e da imagem;
· impessoalidade: a propaganda é um monólogo; o público não precisa
prestar atenção ou responder a ela se não desejar.
Outras importantes características da propaganda ressaltadas por Boonee
e Kurtz (1998) são: a capacidade de atingir um grande grupo de consumidores
potenciais por um preço de exposição individual relativamente menor, a alta
capacidade de controle sobre a mensagem final e, por fim, a capacidade de se
adaptar a audiências de massa ou segmentos específicos de audiência. Quanto
às características negativas, ressalte-se que a propaganda não possibilita uma
avaliação totalmente precisa dos resultados, normalmente não pode fechar vendas e, por ser impessoal, não consegue se adaptar ao que o consumidor deseja
ouvir, personalizando e conduzindo a mensagem de acordo com a resposta deste, vantagem esta exclusiva da venda pessoal.
A propaganda exerce duas funções principais: a função informativa e a
função mercadológica. A função informativa se encarrega de fazer com que as
pessoas tomem conhecimento da existência dos produtos, de suas característi-
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cas e benefícios. A função mercadológica se encarrega de persuadir os consumidores a comprar uma determinada marca (PANCRAZIO, 2000). McCarthy e
Perreault (1997) abrem essas funções, informativas e mercadológicas, nos seguintes objetivos específicos da propaganda:
· ajudar a introduzir novos produtos em mercados-alvo específicos;
· ajudar a posicionar a marca ou o composto de marketing da empresa,
promovendo seus benefícios ao público-alvo;
· ajudar a tornar seus produtos desejáveis pelos canais de distribuição e a
informar onde se encontra o produto;
· abrir caminho para a força de vendas, pois o reconhecimento do produto facilita o processo de venda;
· ajudar os compradores a confirmarem suas decisões de compra.
Tais objetivos são complementados por Semenik e Bamossy (1995), que
apontam a construção da lealdade à marca como importante objetivo da propaganda, pois consideram ser menos dispendioso atender a clientes leais a atrair
novos clientes.
A propaganda de produto procura promover um produto e/ou serviço para
o público-alvo. Esse tipo de propaganda classifica-se em: informativa, persuasiva
e de lembrança. Utiliza-se a propaganda informativa quando se quer trabalhar
a demanda primária para o produto em questão, ou seja, quando se deseja
educar o público sobre os valores da categoria de produtos. Já a propaganda
persuasiva trabalha a demanda seletiva para uma marca específica, procurando
destacar uma marca ante suas concorrentes. Para manter o nome do produto
preferido pelo mercado junto ao público é utilizada a propaganda de lembrança.
A propaganda institucional deve ter por objetivo promover a imagem, a reputação ou as idéias de uma organização, buscando facilitar as relações da empresa com o ambiente interno e externo, incluindo clientes, fornecedores, bancos, funcionários, acionistas, distribuidores e sociedade (MCCARTHY; PERREAULT, 1997). Por fim, a propaganda de ação direta busca uma resposta rápida do público-alvo para a mensagem enviada, ou seja, o patrocinador espera
que o consumidor aja tão logo veja a mensagem da propaganda. Já a propaganda de ação indireta é projetada para estimular a demanda ao longo de um
período de tempo bem maior, e se limita a informar e lembrar o consumidor
da existência e disponibilidade do produto e dos benefícios que agrega
(ETZEL et al., 2001).
Dessa forma, Fill (1999) comenta que os diversos tipos de propaganda envolvem associações cognitivas com a finalidade de gerar intenções de compra,
conforme detalhado na Figura 7.1.
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Efeito da Marca

Consciência
Estímulo

Expertise
Conhecimento

Envolvimento

Alto

Atitudes
com a
Marca

Conceito do
Produto
Fonte de
Idéias

Índice de
Probabilidade

Memória e
Associações

Idéias para
Execução da
Baixo Mensagem

Intenções
de
Compra

Atitudes
com a
Mensagem

Efeito da Mensagem
Fonte: Adaptada de Fill (1999).

Figura 7.1

7.3.3

Modelo de associações cognitivas da propaganda.

Mídias Utilizadas na Propaganda

Conforme salientado no item anterior, uma das características essenciais
da propaganda é a capacidade de chegar a um grande público. Para tanto, a
propaganda utiliza principalmente a mídia de massa como ferramenta para se
comunicar com seu público-alvo. No entanto, a falta de seletividade das mídias
tradicionais e a crescente segmentação do mercado têm levado à fragmentação
das mídias de massa, criando opções mais focadas e de melhor custo benefício
às empresas anunciantes.
É importante ter em mente que o valor ou mérito de cada uma das mídias
de propaganda depende das necessidades específicas do anunciante e do orçamento disponível, ou seja, nenhuma mídia é sempre melhor. As mais comuns
são: jornal (tradicional ou especializado), revistas de massa ou especializadas,
televisão (em rede nacional, em mercado selecionado, local ou por assinatura),
rádio, mídia externa (outdoors, anúncios em pontos de ônibus, infláveis gigantes, propaganda em trânsito, propaganda aérea etc.), Internet, catálogos (páginas amarelas, anuários da indústria, listas setoriais etc.), embalagens, cinema,
informativos, além de novas mídias. O número de canais de televisão hoje disponíveis mostra esta fragmentação.
Sobre a mensagem a ser veiculada, o modelo AIDA (despertar Atenção, desenvolver Interesse, estimular o Desejo e levar à Ação) para mensagem é o que
se deseja. As decisões são o que dizer (conteúdo da mensagem), como dizer
com eficiência (estrutura da mensagem), como dizer através da simbolização
(formato da mensagem) e quem deveria dizer (fonte). O modelo SCORE tam-
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bém é usado, ou seja, a simplicidade (evitar rebuscamento que atrapalhe a compreensão), a coerência (manter credibilidade entre o que se diz, quem e como
se diz), objetividade (a mensagem deve ter claramente um objetivo), relevância
(o conteúdo deve ser relevante) e empatia (identificação entre a forma e o conteúdo da mensagem e o seu segmento-alvo).
Quais são os apelos que mais se ajustariam aos produtos da empresa?
Normalmente, no conteúdo se buscam apelos racionais (qualidade, economia, desempenho), emocionais (associações únicas com os consumidores, lembrando alguma fase da vida, humor, desejo) e morais, visando dizer o que é
certo para ser feito. Na estrutura, discute-se a ordem como os argumentos estarão sendo colocados; no formato, toda a parte artística, como cabeçalho, voz, uso
de música, cores, fotos e outras decisões. Finalmente, na fonte, busca-se, dependendo do produto, usar pessoas, artistas, esportistas, experts, que transmitam
confiança e agreguem sua imagem ao produto ou serviço (KOTLER, 2000).

7.3.4

Promoção de Vendas

Encontra-se na literatura um grande número de definições sobre promoção de vendas. McCarthy e Perreault (1997) dizem que são atividades de promoção que estimulam o interesse, a experimentação ou a compra do consumidor. Boonee e Kurtz (1998) referem-se à promoção de vendas como incentivos
de curto prazo que enfatizam, auxiliam, suplementam ou, de algum modo, dão
suporte ao programa de comunicações. Etzel et al. (2001) tratam-na como atividades de incentivos temporários pagos pelo patrocinador para complementar
a propaganda e facilitar a venda pessoal. Kelley (1970) complementa a definição, como métodos de promoção que pegam o produto ou o serviço oferecido
por um patrocinador e dão um valor extra, chamando a atenção do público-alvo para o produto.
A American Marketing Association (AMA) define a promoção de vendas
como todas as atividades de promoção não englobadas por venda pessoal, propaganda e publicidade, as quais são projetadas para ajudar a propaganda em
massa e as vendas pessoais a transferir os produtos do fabricante para o consumidor.
De acordo com as definições acima, pode-se dizer que a promoção de
vendas:
·
·
·
·

estimula a comercialização de bens ou serviços;
dirige-se a todos os segmentos que participam do processo mercadológico;
são, predominantemente, de curto prazo;
dão destaque ao produto ou serviço, colocando-o em contato mais íntimo com o público-alvo;
· difere de outras ferramentas promocionais.
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Quais são as possíveis vantagens do uso da promoção de vendas no PGEM?1
· economia de escala: uma ferramenta promocional pode custar relativamente pouco quando feita para atingir grande parcela da população;
· efetivo suporte a vendas: bons materiais de promoção de vendas tornam
os esforços do homem de vendas mais produtivos, reduzindo o tempo de
prospecção;
· aumentam a velocidade de aceitação do produto: ferramentas de promoção de vendas, como amostras grátis, são capazes de levar o consumidor
a experimentar o produto;
· possibilitam melhor controle pelo patrocinador: o patrocinador, ao contrário do que acontece na propaganda, tem sob seu controle as ferramentas
promocionais e tem a liberdade de utilizá-la tanto em segmentos de
mercado como em uma campanha nacional. Outro controle proporcionado pela promoção de vendas relaciona-se à possibilidade de utilizar ferramentas promocionais do tamanho do orçamento disponível, o que é permitido devido à variedade de ferramentas e ao controle de sua aplicação;
· possibilidade de ser testada: quase todas as ferramentas da promoção de
vendas podem ser testadas em fatias menores do mercado, permitindo
uma análise detalhada de seus resultados, antes de serem implementadas definitivamente para todo o mercado-alvo;
· atrair novos usuários: as ferramentas de promoção de vendas são utilizadas para reduzir o risco de se experimentar algo novo, assim, é muito
utilizada quando se quer lançar um produto no mercado, um produto
existente em um segmento de mercado ainda não atingido ou tentar
converter não-usuários de uma categoria de produtos em usuários;
· estimular compras repetidas: algumas ferramentas de promoção de vendas são usadas para fazer com que o comprador volte a comprar o produto em sua próxima compra e acabe tornando-se um fiel consumidor
da marca. Cupons de desconto colocados dentro da embalagem do produto são um exemplo de ferramenta promocional com essa finalidade;
· estimular compras maiores: algumas ferramentas promocionais são utilizadas para forçar o comprador a adquirir uma quantidade maior do produto, fazendo com que a empresa reduza estoques e aumente seu fluxo
de caixa. São exemplos de ferramentas para esse fim descontos em preço e descontos em produtos;
· aumentar o tráfego da loja: os varejistas podem aumentar o tráfego na
loja por meio de promoções ou eventos especiais;
· estimular o entusiasmo da equipe de vendas por um produto novo, melhorado ou maduro: promoções de venda excitantes aumentam o poder persuasivo dos vendedores ao interagir com compradores;
1 Lista de fatores elaborada com base em Keller (1970), Semenik e Bamossy (1995) e
Schultz e Barnes (2001).
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· revigorar as vendas de uma marca madura: as promoções de vendas podem revigorar as vendas de um produto maduro que precise de um estímulo;
· aumentar o espaço de exposição da mercadoria dentro e fora da prateleira:
as promoções comerciais permitem ao fabricante conseguir mais espaço
da prateleira por um período temporário;
· neutralizar a propaganda e as promoções de venda da concorrência;
· reforçar a propaganda: uma campanha publicitária pode ser muito fortalecida por uma atividade de promoção bem coordenada.
Cabe, neste momento do PGEM, refletir se estas possíveis vantagens vêm
sendo atingidas pela promoção de vendas da empresa e como melhorar.
De acordo com McCarthy e Perreault (1997), seu uso extensivo se dá em
mercados maduros em que a concorrência por consumidores e pela atenção de
intermediários é acirrada. Em categorias de produtos de conveniência, como no
caso de alimentos, cujo mercado é caracterizado pela troca rápida de marca e
pela percepção de homogeneidade entre as ofertas, a promoção de vendas também tende a ser mais utilizada. Tende a ser cada vez mais usada com o crescimento do poder das grandes redes varejistas.
Segundo Peattie e Peattie (1994), as técnicas de promoção de vendas podem ser classificadas em dois grandes grupos: as que aumentam valor e as que
adicionam valor. As promoções de vendas que aumentam valor são todas aquelas que manipulam preço e quantidade para aumentar o valor percebido pelo
consumidor. São exemplos dessas promoções os cupons, descontos no preço,
desconto indireto etc. Já as promoções de vendas que adicionam valor são todas as demais ferramentas que, sem mexer no preço ou na quantidade do produto, entregam algo a mais para os consumidores. São exemplos, nesse grupo,
os jogos, competições, brindes etc. Os autores afirmam, ainda, que, deixando o
preço intacto e não sujeito ao uso de cupons, as promoções de vendas que adicionam valor evitam perigos financeiros de guerra de preço ou fraude em cupons, comuns em promoções de preço.
A promoção de vendas deve ser direcionada para dois diferentes públicos:
o público interno, formado pela equipe interna de vendas e pelos representantes, e o público externo, formado pelos intermediários, influenciadores e público final. De acordo com o público-alvo, determinados tipos de promoção de
vendas são utilizados (PANCRAZIO, 2000).
Para o público interno, as estratégias de promoção de vendas compreendem todas as formas de promoção utilizadas sobre a equipe de vendas da própria empresa e sobre representantes comerciais exclusivos. Por sua vez, as atividades promocionais voltadas para a força de vendas da empresa devem
encorajar a conquista de novos consumidores, a venda de um novo produto ou
a venda da linha completa da própria empresa (MCCARTHY; PERREAULT,
1997). Na mesma linha, podem-se desenvolver estratégias de promoção de vendas direcionadas para intermediários, também chamada de promoção comer-
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cial, compreendendo todas as ferramentas promocionais voltadas para o distribuidor e para sua equipe de vendas. Veja, leitor, a grande interface entre esta
parte do PGEM e o que será visto no Capítulo 9.
Schultz e Barnes (2001) complementam o assunto ao separar as promoções de vendas para a distribuição, que consistem em atividades e incentivos
concedidos a atacadistas, varejistas e distribuidores, e para o consumidor final.
Para a implementação das atividades de promoção de vendas, de modo semelhante à propaganda, há um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas
pelas empresas. Essas ferramentas variam em seu objetivo, podendo ser utilizadas, entre outros fins, para atrair novos consumidores, recompensar clientes
fiéis e aumentar a taxa de recompra de clientes eventuais. Conforme já discutido, a promoção de vendas pode estar voltada para o intermediário, para a força
de vendas da própria empresa, para o influenciador e para o público final.
As ferramentas de promoção de vendas mais comuns utilizadas pelas empresas estão relacionadas no Quadro 7.5.
Quadro 7.5

Ferramentas de promoções de vendas.

Voltadas para Intermediários:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Rebate (prêmios por metas atingidas)
Compensação comercial;
Concessões;
Compra antecipada;
Descontos em mercadorias;
Ofertas especiais;
Publicidade cooperada;
Bonificações para espaço;
Feiras, exposições, mostras e salões;
Acordos de recompra;
Concursos de vendas;
Reuniões de vendas;
Materiais de ponto-de-venda;
Promotores;
Incentivos em dinheiro.

Voltadas para Público Final (mercado de
consumo):

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cupons de desconto;
Desconto indireto;
Amostras/Demonstrações/Degustações;
Testes;
Brindes;
Concursos, sorteios, brindes;
Descontos diretos;
Feiras;
Abatimentos/reembolsos;
Embalagens especiais;
Programas de continuidade/fidelidade.

Voltadas para a Força de Vendas:

·
·
·
·

Concursos de vendas;
Catálogos;
Manuais de vendas;
Premiações.

Voltadas para Público Final (mercado industrial):

·
·
·
·
·

Catálogos;
Feiras e demonstrações;
Dias de campo;
Seminários, congressos e cursos especializados;
Brindes.

Fonte:

Elaborado a partir de Kotler (2000), Schultz e Barnes (2001), McCarthy e Perreault
(1997), Semenik e Bamossy (1995) e Pancrazio (2000).
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7.3.5

Relações Públicas e Publicidade

As estratégias de relações públicas têm a função de gerar no público em
geral boa vontade em relação à empresa ou organização, e se concentram nos
relacionamentos criados entre uma organização e seus vários públicos (fornecedores, membros do canal de distribuição, funcionários, acionistas e a população
em geral). As relações públicas usam a mídia para se comunicar com o público
em geral, no entanto, diferem da propaganda à medida que não compram espaço na mídia impressa ou tempo na mídia eletrônica e não são, verdadeiramente, controláveis. Ou seja, um evento importante para a empresa pode não ser
coberto pela mídia, e pior, pode ser, negativamente, feito. Segundo Kotler
(2000), os apelos das atividades de relações públicas baseiam-se em três características distintas:
· Alta credibilidade: materiais e artigos em jornais e revistas são mais autênticos e confiáveis para os leitores do que anúncios.
· Possibilidade de pegar os compradores desprevenidos: as atividades de relações públicas podem atingir clientes em potencial que preferem evitar
vendedores e anúncios.
· Dramatização: com o trabalho de relações públicas, a empresa ou o produto pode se tornar mais concreto para o cliente potencial.
A publicidade é uma subfunção das relações públicas e seu objetivo é gerar
notícias sobre a empresa. A publicidade, embora tenha seus custos, é vista
como sendo gratuita e traz grande retorno sobre o investimento. A publicidade
pode auxiliar a atingir qualquer objetivo de comunicação. Ela pode ser utilizada
para anunciar novos produtos, informar novas políticas, oferecer reconhecimento a funcionários, descrever avanços da pesquisa ou relatar o desempenho financeiro (ETZEL et al., 2001). Vale ressaltar que é incontrolável pela empresa.
Ou seja, pode ser positiva, neutra ou negativa.
Muitas ferramentas podem ser usadas pelos gerentes de relações públicas,
entre elas: kits e notícias para imprensa (press releases): fotografias, texto editorial, informativo interno da empresa, patrocínio de eventos, ganchos de notícias,
audiovisuais diversos (videoteipes e filmes) sobre a empresa, relatórios financeiros, revista da empresa; palestras, seminários e entrevistas coletivas, consultorias, fichas técnicas, relações com a comunidade e o governo, relações com o
mercado e eventos especiais (SCHULTZ; BETH, 2001).
Normalmente a empresa possui uma assessoria permanente nesta função
de imprensa, que desenvolve os contatos, elabora as matérias e monitora suas
aparições. Cabe nesta fase do PGEM avaliar como está sendo feita a atividade
na empresa e propor melhorias ou mesmo novas ações.

7.3.6

Marketing Direto e Força de Vendas

O desafio de encontrar mídias que atinjam consumidores específicos tem
levado muitas empresas a recorrer ao marketing direto. Os primeiros esforços
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de marketing direto focalizaram a propaganda por mala direta, na qual a audiência-alvo era atingida pela utilização de listas cuidadosamente selecionadas
(MCCARTHY; PERREAULT, 1997).
Kotler (2000) levanta como características do marketing direto:
· privado: a mensagem geralmente é dirigida a uma pessoa específica;
· personalizado: a mensagem pode ser preparada para atingir a pessoa a
quem está endereçada;
· atualizado: a mensagem pode ser preparada rapidamente;
· interativo: a mensagem pode ser alternada, dependendo da resposta da
pessoa.
O crescente uso do marketing direto pode ser atribuído ao custo altíssimo
das visitas de venda pessoal. O telemarketing e a mala direta substituíram a
equipe de vendas em algumas empresas, enquanto em outras o marketing direto é usado para complementar as atividades da equipe de vendas, gerando predisposição, criando oportunidades e abrindo as portas para os vendedores, retendo clientes atuais, induzindo à experimentação do produto, estimulando a
troca de marca, aumentando o volume de vendas ou o uso e vendendo por
meio de resposta direta.
As duas principais ferramentas de marketing direto são mala direta e telemarketing. O marketing direto é feito com o uso da propaganda de resposta direta, da qual mala direta e telemarketing são as mais comuns. No entanto,
como a propaganda de resposta direta envolve o uso de qualquer uma das mídias para transmitir mensagens que estimulem os consumidores a comprar diretamente dos anunciantes, algumas propagandas veiculadas na mídia de massa
convencional (jornais, revistas e televisão) são uma variação de resposta direta.
Grande avanço vêm tendo as ferramentas de marketing direto que usam a
web e e-mail. Neste momento do PGEM vale pesquisar em empresas especializadas como a web vem sendo usada e avaliar a aplicabilidade destas ações para a
empresa foco do PGEM.
No que se refere à força de vendas, por se tratar de uma importante variável para o composto de marketing e de comunicações, suas características, ferramentas e estratégias serão tratadas em detalhes no Capítulo 9 deste livro.

7.4 ESTABELECIMENTO DO ORÇAMENTO
DE COMUNICAÇÃO
Estabelecer o orçamento é uma tarefa muito difícil para a empresa, em
que erros são comuns e muitas vezes se gasta muito menos que o necessário ou
perde-se com excesso de comunicações. Os métodos mais comuns para o orça-
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mento são: o da disponibilidade de recursos da empresa (gasta-se quanto a empresa tem disponível), o da porcentagem fixa sobre vendas, tal como de 1 a 5%
das vendas do ano anterior, o da paridade competitiva, ou seja, investe-se o
mesmo que os concorrentes diretos, e o objetivo-tarefa, em que o orçamento é
feito com base nos objetivos que se deseja atingir, quais tarefas são necessárias
e quanto se precisa investir. Ou seja, se foi fixado o objetivo que a empresa
quer, aumentar a participação de mercado em 5% no ano que se inicia, faz-se o
caminho inverso até chegar ao volume de recursos necessários. O Quadro 7.6
compara alguns métodos para estabelecimento do orçamento de comunicação,
apontando possíveis vantagens e desvantagens.
Quadro 7.6

Métodos de orçamento de comunicações.

MÉTODO

POSSÍVEIS VANTAGENS

POSSÍVEIS DESVANTAGENS

Recursos disponíveis
Baseado no recurso que a Simplicidade
empresa pode gastar

Ignora o papel da promoção
no volume de vendas
Dificulta o planejamento de
longo prazo

Porcentagem de vendas
Orçamento de comunicação
baseado em % sobre vendas
do ano anterior

Despesas são relacionadas Raciocínio circular
com o movimento de vendas Não considera oportunidades
Relação entre custo de pro- de mercado
moção, preço de venda e lucro por unidade

Paridade com concorrência
Gastar o mesmo que concor- Tranqüilidade de que não irá
rentes
“perder terreno”

Reputação, recursos, oportunidades e objetivos são diferentes

Objetivo ´ Tarefa
Orçamento é feito com base · permite o exercício
É mais complexo, pois requer
fazer todo o processo
nos objetivos (vendas, parti- · permite pensar e criar
cipação, lucro)
· força a registrar dados
· cria inteligência na empresa
Fonte:

Elaborado a partir de Kotler (2000).

Depois de determinado o orçamento, esse recurso deve ser dividido pelas
ferramentas de comunicação, listadas no item 7.3, dependendo do tipo de mercado, da estratégia da empresa, do ciclo de vida do produto e do estágio dos
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consumidores em relação ao produto, entre outros. Maiores detalhes sobre as
formas de orçamento e suas ferramentas são apresentados no Capítulo 11 deste livro.
A Figura 7.2 apresenta um modelo simplificado de orçamento e acompanhamento das comunicações, destacando-se quanto será gasto para cada tipo
de comunicação e quando os investimentos serão realizados.
Plano de Comunicação
Orçamento e Acompanhamento
Ano: 2005
Jan.
Propaganda Revista XXX –
Edição semanal

Fev.

Mar.

1.500

Propaganda Jornal XXX –
meia página sábados

Abr.

Maio

1.500
2.200

Propaganda TV canal XX – 30
inserções 20"

2.200

Jun.
1.500

2.200

20.000 20.000

Total
4.500
6.600

2.000 20.000

62.000
–

Promoção Vendas – brindes
Participação eventos – Feira
XXX
Promoção Vendas – Concurso
com canais

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

18.000

21.000
18.000

4.000

6.000 10.000 10.000

30.000
–
–

Relações Públicas

–
–

Total geral
Fonte:

5.000 23.700 29.700 33.200 15.500 35.000 142.100

Elaborado pelo autor.

Figura 7.2

Exemplo de orçamento e cronograma de comunicações.

7.5 MENSURAÇÃO DOS RESULTADOS DO
COMPOSTO DE COMUNICAÇÃO
Os resultados devem ser monitorados, para que a empresa veja se atingiu
o objetivo proposto. Comunicação pode representar grande investimento ainda
para a empresa. Portanto, deve saber se o público lembra ou reconhece a mensagem, quantas vez a viu, o que pensa sobre a mensagem e, finalmente, quais
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suas atitudes anteriores e atuais com relação ao produto e à empresa. Se gostaram, compraram e falaram dele para outras pessoas.
A comunicação deve ser avaliada conforme sua capacidade de atrair atenção, induzir leitura completa, nível de lembrança do material, entre outros. Deve-se avaliar o impacto da ação em vendas, a relação entre os gastos da empresa com propaganda, a participação deste gasto sobre o total gasto pela indústria
e a participação de mercado. Vale ressaltar que uma das formas de se medir o
impacto sobre vendas é através de séries históricas (correlação entre vendas
passadas e gastos passados com propaganda) e análise experimental, isolando-se territórios e aumentando ou diminuindo os gastos com propaganda para
avaliar seus efeitos sobre as vendas. Em termos de relações públicas, deve-se
verificar o número de exposições criadas nos veículos, porém não é quantas
pessoas efetivamente leram.
Esse é o último estágio, e muito importante para a empresa ir aperfeiçoando o processo. Ou seja, todas as experiências devem ter seus resultados medidos, o impacto na audiência (quantos lembram, viram, tomaram ações), o custo
e o resultado em vendas. Se a empresa faz isto, a cada ano ela evolui na capacidade de realizar um belo plano de comunicações dentro do PGEM. Outros aspectos sobre a mensuração das ações de marketing são tratados em mais detalhes nos Capítulos 11 e 12 do PGEM.

7.6 GESTÃO E COORDENAÇÃO DO PROCESSO
DE COMUNICAÇÃO
Em todo plano de comunicações deve constar as ações, os responsáveis,
prazos e o uso integrado de todas as ferramentas disponíveis, de maneira organizada, e com planos de emergência, de correção de rumos. Uma campanha
tende a ser mais eficaz se for elaborada depois de verificadas previamente, através de pesquisas de marketing, as características comportamentais do mercado
consumidor e a imagem que ele tem do produto. Além disso, é necessário definir os objetivos a serem alcançados através das ações promocionais: se criar
consciência sobre um produto, torná-lo conhecido, melhorar sua imagem ou estimular a compra imediata. As atividades de gestão e acompanhamento do plano estratégico de marketing são complementadas e detalhadas no Capítulo 12
deste livro.

7.7 AÇÕES COLETIVAS E PARCERIAS EM
COMUNICAÇÕES
Na comunicação encontra-se uma das áreas mais férteis para realização de
ações conjuntas com outras empresas. Entre as ações que as empresas podem fazer conjuntamente e devem entrar no PGEM destacam-se (Quadro 7.7):
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Algumas oportunidades para o uso de ações coletivas.

Ações

Descrição

Propaganda conjunta

Empresas realizarem propaganda conjunta.
Ocorre muito entre varejistas e indústrias,
mas já existem casos entre empresas da
mesma indústria, ou entre empresas que
têm o mesmo mercado-alvo.

Propaganda coletiva
para crescimento do
mercado como um
todo

Empresas alocam parte da verba como
verba a ser gasta para o aumento no consumo do produto genérico da indústria,
para que todas as empresas participantes
se beneficiem.

Promoção de vendas
casada

Na compra de um produto, leva-se outro
produto, de outra empresa, ou um concurso conjunto entre empresas.

Relações públicas

Empresas compartilharem a infra-estrutura
de relações públicas e estimularem o desenvolvimento do mercado como um todo.

Desenvolvimento de
lobby

Empresas trabalharem em conjunto para o
conhecimento e formação de opinião pública favorável ao produto.

Participação conjunta
em feiras e eventos

Compartilhando stands, áreas comuns de
exposição.

Compartilhar força de
vendas

Empresas não concorrentes podem compartilhar força de vendas para a divulgação
de produtos e serviços complementares.

Oportunidades (idéias)
para a empresa

Outros
Fonte:

Elaborado pelo autor.

7.8 ATIVIDADES PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO
DE COMUNICAÇÕES
· Com base no que foi visto neste capítulo, pode ser montado o plano de
comunicações para a empresa. Para cada público-alvo (ex.: consumidores finais, distribuidores, equipes de vendas, acionistas, jornalistas, im-
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prensa, comunidade, entre outros) devem ser colocados os objetivos,
sempre que possível quantitativos, que ferramentas serão usadas para
atingir os objetivos, quanto irão custar, o cronograma de implementação
e como os resultados serão medidos. O Quadro 7.8 é uma sugestão de
como deve ser feito o processo. Ressalta-se que pode ser feito um quadro-resumo com todos os públicos-alvo e, a seguir, cada público-alvo recebe um quadro específico destes, para que não fique muita informação
em um único quadro.
Quadro 7.8

Definição de público-alvo e as ações de comunicação.

Público-alvo
Ferramentas a
Objetivos da
Mensuração
(listar todos
serem usadas Orçamento
Cronograma
comunicação
dos resultaos públi(aqui usar
(usar o con(como e
(usar o condos (como secos-alvo da
todo o conteú- teúdo do item quando serão
teúdo do item
rão medidos –
comunicação
do do item
7.4)
feitas)
7.2)
item 7.5)
da empresa)
7.3)

Fonte:

Elaborado pelo autor.

O Quadro 7.7 deve também ser preenchido, com idéias de ações que podem ser feitas com outras empresas.
· Fora isto, ao longo do capítulo uma série de questões foram sendo feitas. Pede-se, neste momento, consolidar as respostas dadas.

8
Decisões de Canais
de Distribuição

No PGEM, um ponto fundamental é pensar como os produtos serão disponibilizados aos clientes, ou seja, como eles sairão da empresa e chegarão até os
consumidores-alvo, selecionados na etapa de estratégias de marketing no Capítulo 5. Como já comentado, este plano deve ser extremamente coerente com o
que foi estabelecido em termos de estratégias gerais, políticas de produtos, comunicações, vendas e preços, enfim, com todas as variáveis controláveis de
marketing.
O tópico canal de distribuição é um dos mais antigos na literatura sobre marketing, sendo até considerado uma de suas vertentes originais
(WIL- KINSON, 2001). Atualmente, diversos autores tratam-no de maneira ampla, denominando-os classicamente de “canais de distribuição” (marketing/distribution channels) (NEVES, 1999).
Neste capítulo do PGEM deve ser feito:
· Analisar os canais de distribuição dos produtos da empresa e buscar novos canais, definindo objetivos de distribuição, tais como: presença em
mercados, tipo e número de pontos-de-venda, serviços a serem oferecidos, informações de mercado, promoção de produtos e incentivos.
· Definir as oportunidades e ameaças com o sistema atual de distribuição.
· Identificar possíveis desejos dos distribuidores e do consumidor para
adequar os serviços prestados.
· Definir o modo de entrada nos mercados, se estas serão via franquias,
via joint ventures ou outras formas contratuais, ou até mesmo via integração vertical; elaborar os contratos nacionais ou internacionais com os
canais de distribuição, como contratos de representação internacional.
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· Determinar o orçamento anual para a distribuição.
· Verificar como ações na distribuição podem ser feitas em conjunto com
outras empresas da rede.
Segundo Stern et al. (1996), canais de distribuição são um conjunto de organizações interdependentes envolvidas no processo de tornar o produto ou
serviço da empresa disponível para consumo ou uso. A ênfase está em como
planejar, organizar e controlar as alianças entre instituições, agências e nas relações internas nas empresas (ou relações hierárquicas). Percebe-se, por essas
definições, a grande ligação que existe, apesar de pouco explorada nos livros
tradicionais, entre canais de distribuição e contratos e custos de transação.
Dessa forma, para apresentação do plano de canais de distribuição, este
tópico se baseará, fortemente, no modelo proposto por Neves, Zuurbier e Campomar (2001). Este modelo apóia-se em quatro textos sobre o assunto específico de planejamento de canais, que são os de Stern et al. (1996), Rosembloon
(1999), Berman (1996) e Kotler (1997), e contempla o enfoque de networks
proposto por este livro e, conseqüentemente, inserindo o enfoque da economia
dos custos de transação. A proposta de Neves et al. (2001) é, também, complementada neste tópico com trabalhos recentes em canais de distribuição e, finalmente, também sofre algumas adaptações para melhor inclusão no PGEM. Uma
síntese adaptada desse modelo é apresentada a seguir.
1. descrição dos canais de distribuição da indústria e da empresa;
2. revisão da análise ambiental com enfoque de networks identificando
impacto para os canais atuais;
3. análise dos contratos existentes na empresa e na indústria;
4. objetivos da empresa com os canais de distribuição;
5. análise da necessidade do consumidor quanto aos canais de distribuição;
6. análise dos hiatos e ajustes;
7. seleção de canais de distribuição;
8. construção de contratos;
9. administração dos canais de distribuição.

8.1 COMO DESCREVER OS CANAIS DA INDÚSTRIA
E DA EMPRESA
O objetivo deste primeiro passo é descrever todos os agentes que desempenham funções no canal (parte da cadeia) para a indústria analisada. Isso permite obter uma visão mais acurada, comprendendo os agentes e as funções que
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eles desempenham. É importante dizer que a descrição dos canais de distribuição usados pela empresa é um detalhamento do desenho da rede da empresa
feito no Capítulo 2 do PGEM. Neste ponto, as funções que os canais realizam são
entendidas em detalhe, bem como a análise crítica sobre a capacidade de desenvolvimento de funções extras ou realocações, como será mostrado adiante.
Depois da análise no nível da indústria (em que todos os possíveis canais
são descritos), os canais da empresa em individual deverão ser descritos. Os canais da empresa podem ser diferentes dos utilizados pelo setor de uma forma
geral, já que alguns canais possíveis podem não estar sendo usados pela empresa (por exemplo, venda de produtos em padarias). Dados de venda e financeiros devem ser providenciados com o objetivo de entender quais canais são os
mais importantes para as vendas e lucros da empresa. Uma maneira simples e
visual de entender os canais da empresa pode ser feito como no exemplo da Figura 8.1.
Também pode ser construído um quadro, como o Quadro 8.1, para cada
um dos fluxos: produtos e serviços, comunicação, informação e pagamentos/financeiro. Os dois primeiros são os fluxos em que a direção é da empresa para os
consumidores finais e os dois últimos são na direção contrária. Após essa tabela
ser construída, os atores (distribuidores) devem ser inseridos e uma análise de se
eles desempenham ou não os fluxos deve ser feita na coluna 2 (central).
A terceira coluna pode ser preenchida com possíveis melhorias nas atividades para o próximo período. Por exemplo, se um distribuidor não realiza o
transporte de produtos e seria uma melhor solução se ele pudesse fazer isso,
então isso deve ser escrito na coluna “possíveis melhorias”: “tentar transferir
para o distribuidor a função transporte”. Então, isso já é de fato uma ação vinda do plano de distribuição. Se a empresa possuir diversos distribuidores (atacadistas, varejistas), pode ser agregada uma coluna para cada, ou possivelmente produzida uma tabela para cada empresa que está no canal da empresa
foco do PGEM.

Ex.: Distribuidor, Varejista etc.

Ex.: Atacadista, Distribuidor,
Representante, Broker etc.

– Quantidade de intermediários nestes níveis de canal
– Características desses intermediários (tamanho, linhas de produtos,
exclusividade etc.)
– Principais atividades e fluxos de marketing desempenhados
– Tipo de relacionamento com fornecedor e com canal
– Tempo médio de relacionamento com produtor
– Nível de comprometimento com canal e produtos do produtor
– Atributos valorizados no relacionamento de compra e venda
– Canais ou intermediários concorrentes
– Objetivos da distribuição
– Outras informações relevantes...

Intermediário 2

Intermediário 1

Varejistas
Atacadistas
Distribuidores

Intermediários

Posse Física
Propriedade
Promoção
Negociação
Informação
Financiamento
Risco
Pedido
Pagamento
Serviços

– Características e comportamento do consumidor
– Nível de serviços desejado
– Principais atributos
motivadores de compra
– Outras informações
relevantes...

(Bem de consumo ou
industrial)

Consumidor ou Usuário
Final

Consumidores
Industriais e
Domiciliares

Figura 8.1 Entendendo o fluxo de marketing e os canais de distribuição.

Fonte: Baseada em Rosembloon (1999), Berman (1996), Kotler (200), Coughlan (2002) e contribuições de Matheus Consoli.

– Características da empresa
– Características dos produtos
– Objetivos da distribuição
– Sistema de controle, gestão
e incentivo de canal
– Outras informações
relevantes...

“Capitão do Canal”

Empresa

Produtores
Processadores

Posse Física
Propriedade
Promoção
Negociação
Informação
Financiamento
Risco
Pedido
Pagamento
Serviços
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Quadro 8.1

Tabela de fluxos (dos canais de distribuição).
Função

Variáveis do Fluxo de Produtos e Serviços
Gerenciamento e níveis de estoques
Transporte de produtos
Modificação de produto
Linha de produtos e variedade
Avaliação de novos produtos
Volume de vendas (desempenho) previsto
Serviço técnico de explicação/instalação
Serviço pós-venda
Fornecimento de serviço (equipe) de vendas
Treinamento: escopo e custos
Manutenção e reparo de produto
Assuntos de embalagem/especificações
Assuntos de marcas
Exclusividades presentes no contrato
Direitos territoriais presentes no contrato
Cobertura de mercado prevista
Aspectos de exportação previstos
Duração (período para realizar os fluxos)
Adaptação para legislações específicas
Outros
Variáveis do Fluxo de Comunicações
Realização de propaganda (todas as formas)
Realização de promoção de vendas (todas)
Ações em relações públicas (todas)
Ações em marketing direto
Fornecer informação sobre os produtos
Participação no orçamento de comunicação
Ação de comunicação com vendas diretas
Informação em embalagem
Outros (preencher)
Variáveis do Fluxo de Informação
Fornecer inform. sobre mercado consumidor
Fornecer inform. sobre concorrência
Fornecer inform. sobre mudanças no ambiente
Participação no processo de planejamento
Freqüência e qualidade da informação
Fornecer informações de reclamações
Pedidos eletrônicos
Outros (preencher)
Fluxo de Pagamentos e de Pedidos
Freqüência de pedidos dos produtos
Políticas de preço e pagamentos
Análise de margens
Comissões (volume e freqüência)
Conceder crédito ao consumidor final
Cobrança de consumidores
Busca por fontes de financiamento
Garantias de preço
Outros (preencher)

Fonte:
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Neves (2001).

Análise da Responsabilidade
(descrever quem faz e como)

Possíveis melhorias nas atividades
para o próximo período: propostas
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Esta tabela pode ser preenchida para cada membro do canal (Carrefour),
ou também para membros agregados (indústria varejista).
Como comentários finais a respeito desses fluxos de marketing desempenhados pelos canais, para auxiliar o preenchimento das tabelas, segundo Stern
et al. (1996), há três premissas básicas com relação a essas funções:
· participantes podem ser eliminados ou substituídos dos canais;
· as funções que desempenham não podem ser eliminadas;
· quando participantes são eliminados, suas funções são repassadas para
frente ou para trás no sistema e assumidas por outros.
Essas funções podem e devem, para a eficiência do canal, ser desempenhadas pelos participantes que conseguem operar na forma mais competitiva possível. Todas são indispensáveis, sendo que experiência, especialização, contatos e
escala são fundamentais para seu exercício. A coordenação eficiente do processo sempre envolve o compartilhamento das informações. A próxima etapa é a
revisão da análise externa e identificação dos impactos dela para as decisões de
canais de distribuição.

8.2 FAZENDO A ANÁLISE IDENTIFICANDO IMPACTOS
PARA OS CANAIS ATUAIS
Neste ponto, é importante rever a análise externa com enfoque do PGEM
de networks, feita anteriormente no Capítulo 2, e derivar as conseqüências específicas para os canais de distribuição. Caso os impactos para os canais de distribuição já tenham sido identificados naquela etapa, então, aqui, são necessários
o seu desenvolvimento e compreensão detalhada. É recomendável que se faça
uma matriz, como no exemplo do Quadro 8.2 a seguir, destacando todos os impactos para os canais de distribuição, advindos de mudanças e tendências dos
ambientes político-legal, econômico-natural, sociocultural e tecnológico, e as possíveis ações de neutralização que poderão ser desenvolvidas ao longo do plano
(JOHNSON; SCHOLES, 1997). Pode-se usar para esta análise o que foi feito no
Capítulo 2, das variáveis PEST, aplicadas agora especificamente a canais.
Quadro 8.2
Tendências

Fonte:

Impacto para os canais de distribuição.
Implicações para os canais
de distribuição

Adaptado de Neves et al. (2001).

Possíveis ações recomendadas ao
membro do canal ou empresa

DECISÕES DE CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

137

Uma análise de futuro é interessante aqui. A sugestão, daí, é montar este
quadro para hoje e para daqui dez anos.

8.3 ANALISANDO OS CONTRATOS EXISTENTES
É importante entender como os relacionamentos são “governados” nos canais de distribuição dos produtos no setor em que a empresa opera, as formas
de coordenação, as práticas gerais de contrato e os procedimentos e processos
de compra. Os resultados dessas análises ajudam a decidir se o que a empresa
está propondo como forma de coordenação é muito difícil de realizar e se essa
forma trará custos de negociação e aprendizado muito altos. A análise das especificidades dos ativos pode vir acompanhada da elaboração de garantias
contratuais que protejam a empresa dos possíveis riscos inerentes ao fator de
especificidade.

8.4 COLOCANDO OS OBJETIVOS DA EMPRESA
COM OS CANAIS
Estes objetivos devem estar de acordo com o PGEM, de forma a ser consistentes com as estratégias de preço, produto, comunicação e força de vendas. Os
objetivos devem ser estabelecidos em relação a diversas variáveis, todas relacionadas a cada tipo de canal, incluindo: volume físico e financeiro, lucro, margem
de vendas, giro de estoque, participação de mercado, satisfação do consumidor,
despesas de venda, retorno sobre o investimento em canais, nível geral de serviço oferecido ao consumidor, volumes vendidos por tipo de produto, entre outras medidas.
Em termos de medidas baseadas em comportamento (behavior-based measures), as mais importantes a serem consideradas são: departamento de prestação de serviços, processo de devolução, instalações, plano de incentivos de força de vendas, cobertura de área, conhecimento de produto e habilidades da
equipe de vendas, plano financeiro, plano de negócios, programa de propaganda e promoção, número de reclamações dos consumidores, administração de
crédito de clientes, precisão da previsão de vendas, total de visitas de vendas,
número de demonstrações de produtos, entre outros. Nesta etapa, a empresa
irá produzir diversas tabelas, previsões e outros tipos de ferramentas para estabelecimentos de objetivos. Idéias úteis podem ser encontradas em Berman
(1996), Stern et al. (1996), Rosenbloom (1999) e Gattorna e Walters (1996).
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8.5 ANÁLISE DA NECESSIDADE DO CONSUMIDOR
QUANTO AOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Este passo está relacionado à pesquisa de marketing com consumidores finais e intermediários para obter insights sobre o sistema de distribuição desejado
do ponto de vista do consumidor para que ele possa ser plenamente atendido. É
muito importante construir sistemas de distribuição orientados ao consumidor
(STERN et al., 1996). Então, ao final desta etapa, tem-se uma lista de desejos
dos canais e dos consumidores finais com relação a esta variável de marketing.

8.6 ANÁLISE DE HIATOS E AJUSTES RÁPIDOS
A empresa tem suas próprias idéias sobre o que pretende com um canal de
distribuição e sobre os desejos dos consumidores. Neste passo tudo isso deve
ser considerado para que a melhor decisão estratégica possível para a empresa
seja tomada. Todos os objetivos e desejos dos consumidores devem ser confrontados com as restrições do mercado (consumidores) e da empresa. Ajustes rápidos se referem a um estágio descrito em Stern et al. (1996), em que as empresas podem ter algumas idéias de todos os passos conduzidos até este momento,
e implementá-los, imediatamente, nos canais existentes, se essas mudanças
apresentarem vantagens claras. É uma forma, também, de alcançar resultados
imediatos e conseguir maior motivação para a implementação das decisões de
distribuição como um todo.
Ou seja, não precisa esperar o final do PGEM. Pode ser aplicado imediatamente aquilo que na visão da empresa traga retorno imediato.

8.7 SELEÇÃO DE CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Uma vez que o objetivo esteja estabelecido, a empresa pode selecionar a
estrutura de canais de distribuição e membros de canal se existir flexibilidade
para isso. Isso depende da disponibilidade dos agentes no canal, do tipo de relacionamento que será construído, além de diversos outros fatores analisados
nos passos anteriores. Para o processo de negociação, diversas técnicas estão
disponíveis e um modelo para construir negociações de sucesso pode ser encontrado nos trabalhos de Lynch (1993) e Martinelli (2002).
Rosembloom (1999) apresenta uma lista útil de critérios para ser empregada nessa seleção e, também, sugestões de como avaliar essas variáveis por
meio de questionários e pesquisas. Os critérios mais importantes a serem considerados pelos fabricantes na seleção do canal são (Quadro 8.3):
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Lista de possíveis critérios para seleção de membros de canal.

Critério de Seleção

Comentários

Condições financeiras
e crédito

Capacidade financeira, crédito, garantias, histórico, informações restritivas

Força de vendas

Qualificação e tamanho da equipe de vendas disponível, freqüência
de visitas e atendimento aos clientes

Desempenho de
vendas

Informações sobre histórico de volume, faturamento por área, vendedor, clientes etc.

Linhas de produtos

Aspectos sobre extensão da linha de produtos; existência de produtos concorrentes, compatíveis e complementares

Reputação

Reputação frente a fornecedores, clientes e consumidores. Envolve
imagem, caráter e histórico da empresa

Cobertura de
mercado

Tamanho da área de atuação, número de clientes e possível sobreposição com outras regiões

Atitudes

Critério que leva em consideração a agressividade, entusiasmo, iniciativas e disposição a formar parcerias

Tamanho

Em geral relaciona-se tamanho com volume de vendas, capacidade
financeira, melhores equipamentos, mais funcionários etc. É um critério que deve ser avaliado com cautela

Experiência

Indica se o membro de canal tem conhecimento e experiência com o
mercado, linhas de produtos e outras empresas trabalhadas anteriormente

Fatores gerenciais

Envolve capacidade gerencial, organização, estrutura de custos, planejamento etc.

Serviços de apoio

Capacidade de oferecer serviços de apoio e suporte para distribuição
e diferenciais sobre os concorrentes locais

Informações de
mercado

Informações disponíveis e que possam ser compartilhadas com a
empresa sobre mercado, produtos, concorrentes, tendências etc.

Estrutura

Adequação da estrutura administrativa, logística e de armazenagem
à empresa e aos produtos

Coordenação

Capacidade e interesse para desempenhar as funções de marketing
que serão alocadas entre os membros de canal

Controle

Envolve a determinação do nível de controle que a empresa terá sobre os recursos e as atividades no canal

Fonte:

Elaborado a partir de Berman (1996, p. 500), Peltron, Strutton e Lumpkin (1997, p.
326), Rosenbloom (1999, p. 242).

A seleção de canais de distribuição pode ser analisada sobre o enfoque da
Economia de Custos de Transação olhando as opções de governança da transa-
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ção com os canais. Conforme discutido por essa literatura, as opções vão dos
extremos de integração vertical em que se possui propriedade sobre os distribuidores e, por isso, o maior nível de controle é possível, e o outro extremo de
coordenação via mercado, no qual a transação se dá com o menor nível de controle possível. Opções intermediárias ou híbridas podem ser as alianças estratégicas ou franquias. A seguir, cada uma dessas opções será definida e serão apresentadas as vantagens e riscos em se adotar cada uma dessas opções.
A coordenação (governança) via mercado consiste em simplesmente vender os produtos em transações de mercado. Toda a informação está contida no
preço. Como fatores motivadores, tem-se a eficiência, pois há muitas empresas
competindo no mercado, distribuindo intensivamente, dando conveniência ao
consumidor e tendo alta flexibilidade e possibilidade de mudanças. Porém,
apresenta as desvantagens de pouco controle e, por conseqüência, poucas chances de diferenciação. Uma análise mais detalhada sobre as vantagens e limitações dessa opção é mostrada no Quadro 8.4. Vale ressaltar que este quadro é
uma tentativa de elencar fatores.
Quadro 8.4

Fatores de consideração e riscos na coordenação via mercado (terceirizando o canal).

Vantagens da Coordenação Via Mercado

Desvantagens da Coordenação Via Mercado

– empresas de mercado (distrib. independentes) – possível existência de custos de transação, para

–

–

–
–
–

–

encontram maior concorrência, logo, produzem
com maior eficiência e desenvolvem maior capacidade de inovação (incentivos);
empresas distribuidoras terceirizadas desenvolvem um bom conhecimento de mercado em
geral;
contratos no mercado geram poderosos incentivos – cada parte do contrato está primariamente
interessada em maximizar seus próprios resultados;
foco no core competence da empresa;
tem alta flexibilidade e possibilidades de mudanças;
motivação: as partes externas têm incentivos
poderosos para fazer bem sua parte porque são
empresas independentes, que aceitam riscos
em troca de perspectiva de remuneração;
sobrevivência do mais apto economicamente: se
os especialistas deixam de realizar melhor suas
funções do que seus concorrentes, eles não sobrevivem.

Fonte:

Elaborado pelo autor.

–
–

–
–
–

se realizar a troca, como: obtenção da informação sobre produtos, insumos, preços, compradores, vendedores, do conhecimento do parceiro,
seleção de alternativas, negociação, monitoramento, enforcement, renegociações, solução
de disputas etc.;
poucas chances de diferenciação;
se a estrutura do mercado for concentrada, aumenta poder de barganha dos distribuidores e
reduz as vantagens de operar no mercado (número de empresas);
pouco controle da distribuição e do preço praticado ao consumidor final;
dificuldade na coordenação do fluxo de informações;
dificuldade de coordenação do fluxo de produção;
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Outra forma de coordenação no canal são as joint ventures, que são um
tipo de aliança estratégica em que ocorre a criação de uma terceira empresa,
sem que as originais deixem de existir. É uma das opções de formas contratuais,
intermediárias entre os extremos de integração vertical e mercados. Pode ser
sugerido à empresa no PGEM estabelecer uma joint venture, e aí, são as seguintes possíveis vantagens e riscos (Quadro 8.5)
Quadro 8.5

Vantagens e riscos em alianças estratégicas (joint ventures).

Vantagens das Alianças Estratégicas/
Joint Ventures

Riscos das Alianças Estratégicas/
Joint Ventures

– pode aumentar o acesso a recursos críticos

– conflitos entre as empresas participantes;
– montagem de equipe administrativa é um pro-

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

como marketing, tecnologia, matérias-primas e
componentes, ativos financeiros, experiência
gerencial, inclusive de forma complementar;
é uma forma de contornar barreiras de entrada
legais e econômicas em diversos países;
ganhar mais força no mercado;
melhor cobertura de mercado (escala);
distribuição de riscos;
adquirir experiência e rede de contatos;
evitar poder de fornecedores e/ou distribuidores;
acesso a canais de distribuição;
garantia de atuação e acesso a mercados específicos;
redução de estoques, coordenação da logística,
aumentando a rotatividade;
utilização de capacidade ociosa;
alta capacidade de adaptação ao mercado local;
menor risco cultural para entrada em novos
mercados;
aumentar criatividade em P&D;
explorar sinergias;
unir esforços para atingir objetivos comuns;
há interesse em divisão dos lucros;
aumento da confiança entre os parceiros;
maior facilidade em resolver conflitos no canal;

cesso delicado;

– cria sua própria identidade, independentemente
das organizações associadas, é crítico;

– joint ventures podem apresentar instabilidades

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fonte:

na estrutura de comando, nas quais as posições
de governança podem mudar, ou um dos parceiros pode adquirir o controle único;
transferência tecnológica sem compensação por
isso;
ceder mercados (conhecimento da marca) sem
benefícios em troca;
cada lado poderá enfrentar altas barreiras à saída para deixar o relacionamento;
risco de relacionamento de poder desequilibrado no qual a organização mais poderosa exerce
controle sobre as mais fracas;
riscos de hold-up (quebra contratual) quando
apenas uma das partes fez investimentos em
ativos específicos;
sócios podem discordar sobre a divisão de investimentos, marketing ou outras políticas;
diferença cultural entre as empresas como barreira de comercialização e administração;
altos custos incorridos pela empresa com questões de controle e coordenação;
um sócio dinâmico em uma joint venture pode
vir a se tornar um forte concorrente;
risco de escolher o parceiro errado;

Elaborado pelo autor.

Uma empresa também pode usar o formato de franquias em canais. Franchising, que é também uma forma contratual e por isso intermediária entre integração vertical e coordenação via mercado, é
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“o contrato por meio do qual um franqueador transfere a um franqueado o
direito de produzir ou vender produtos ou serviços. Em troca, o franqueador recebe um fluxo de receita de cada unidade, que pode tomar a forma
de taxas fixas (taxa de franquia) e/ou variadas (como royalties e propaganda). Além disso, o franqueado pode contribuir com ativos, como capital, habilidade gerencial ou conhecimento sobre mercados locais. Desse
modo, forma-se uma rede que compartilha uma marca, um modo de fazer
negócio e o conhecimento que é adquirido nesta atividade” (AZEVEDO et
al., 2003).
Suas vantagens e possíveis riscos são descritos no Quadro 8.6.
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Vantagens e riscos em franquias.

Vantagens das Franquias
Para o Franqueador:

Riscos das Franquias
Para o Franqueador:

– está no meio-termo entre mercado e integração – falta de preocupação com o processo de intepara combinar as vantagens de ambos;

– relacionamento estratégico de longo prazo entre
franqueado e franqueador;

gração da rede e participação dos franqueados
nas estratégias e novos desenvolvimentos;

– as chamadas “corretoras de franquias” e “coo-

e a rentabilidade dos canais internos para negociar contratos com os franqueados;

perativas de franqueados”, onde franqueados se
reúnem para aumentar o poder de barganha
frente ao franqueador, podem ameaçar o sistema;

– expande os canais de distribuição sem exigir

– a concentração de lojas em poder de poucos

alto investimento. Na verdade, usa capitais de
terceiros que são os franqueados;

franqueados pode tornar o processo de negociação entre as partes também desigual;

– a empresa pode usar informação sobre o custo

– facilidade de gerenciamento da marca pelo – existem aspectos trabalhistas por parte do franmaior controle;

– maior flexibilidade que integração vertical;
– ganhos de escala de marketing e tecnologias
(propaganda, desenvolvimento de novos produtos, procedimentos administrativos);

– o franqueado ainda pode possuir o conhecimento local;

queado para o franqueador que podem resultar
em processos judiciais;

– pode existir perda do valor da marca por: oferecimento de produtos abaixo do padrão especificado por franqueados oportunistas (free-riding);
disseminação do conhecimento adquirido por
ex-franqueados;

– explora o espírito empreendedor do franqueado; Para o Franqueado:
– o franqueado tem o incentivo necessário para – pode ganhar menos do que se espera pelas desdesempenhar as suas atividades do melhor
modo possível, já que ele será beneficiado com
o lucro residual.
Para o Franqueado:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

recebimento de suporte de marketing;
local do empreendimento predefinido;
eficiência em suprimentos;
pesquisa de mercado;
projeto e layout;
conselho sobre negociações em andamento;
aconselhamento financeiro;
manuais operacionais;
treinamento administrativo;
treinamento para funcionários;
o conhecimento já adquirido em experiência do
franqueado;

– marcas consolidadas no mercado.
Fonte:

Elaborado pelo autor.

pesas existentes no sistema;

– concentração de outros franqueados em uma
mesma área geográfica gerando competição
dentro do sistema de franquias;

– franqueador pode não investir de forma qualitativa e quantitativamente suficiente em propaganda e desenvolvimento de novos produtos;

– pode limitar a criatividade e a inovação dos empreendedores ou franqueadores;

– o sistema de pagamento pode ser desestimulante: taxa inicial fixa mais parte do resultado
econômico (royalties) e remessas para comunicação;

– caso da obrigatoriedade de compra de insumos
junto ao franqueador. Esses insumos poderiam
ser supervalorizados.
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Como comentado, a integração vertical se resume em possuir a função de
distribuição (ela fará parte da empresa) e assumir as funções dos canais de distribuição (COUGHLAN et al., 2002). Diversos são os fatores a serem considerados. Os possíveis riscos apresentados nesta opção são sintetizados no Quadro 8.7.
Quadro 8.7

Fatores de consideração e riscos na integração vertical.

Fatores a Considerar na Integração Vertical

Riscos da Integração Vertical

– a existência de especificidade de ativos no rela- – custo de troca de canais passa a ser alto;
cionamento com os canais de distribuição, com- – no caso de integrar, muitas vezes, os custos e as

–

–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

binados com incerteza ambiental e risco de ação
oportunista, pode levar a empresa a integrar verticalmente para aumentar o controle e diminuir
riscos;
a operação de um canal pode garantir o acesso a
informações sobre o mercado, que garantem
uma vantagem competitiva além de diminuir a
assimetria informacional sobre padrões de desempenho;
diminuição do custo de inspeção da qualidade, já
que se controla os canais;
proteção contra as oscilações de mercado;
por outro lado, existirão custos de “agência” nas
atividades que foram internalizadas resultantes
de diferentes interesses em uma organização;
planejamento tributário integrado na cadeia
(transferência de benefícios fiscais) pode gerar
vantagens de custos;
total controle dos canais e facilidade de influenciar a missão ou mudança dos objetivos das estratégias comerciais dos canais em tempo hábil;
oportunidade de diferenciação frente aos concorrentes, no oferecimento de produtos com maior
valor agregado aos clientes nos canais;
acesso aos canais de distribuição e aumento do
poder de negociação com outros distribuidores,
se esses forem usados em conjunto com os canais próprios;
a necessidade de investimento dificulta o acesso
a novos entrantes, quando a empresa tem uma
alta participação de mercado e passa a “dominar” o acesso aos canais;
existe um claro ganho de poder pelo aumento do
negócio como um todo;
defesa contra o fechamento do mercado, já que
se possui acesso próprio a ele;

Fonte:

Elaborado pelo autor.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

despesas associadas com a integração são maiores do que os ganhos referentes às margens dos
canais de distribuição;
pode ser desvantajoso não ter flexibilidade suficiente para acompanhar necessidade de desenvolvimento de novos mercados;
maiores barreiras a saída;
pode diminuir e limitar a taxa de inovação;
custo de oportunidade em estar investindo em
um negócio que ofereça uma rentabilidade inferior a outras opções do mercado;
exigência de investimentos de capital;
clientes podem se tornar concorrentes;
diferenças de escalas ótimas de produção entre
os estágios da cadeia (complexidade dos produtos e dos processos);
diferenças substanciais nos negócios não geram
sinergia administrativa;
fuga do core business da empresa;
problemas em um estágio de produção ameaçam
a produção e a lucratividade de todos os outros
estágios;
eventualmente fechamento de acesso à pesquisa
de outras alternativas de distribuição;
as atividades a jusante são muito diferentes e se
sujeitam a modelos financeiros diferentes.
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Outro fator adicional a ser considerado na questão de seleção de canais de
distribuição é a questão do uso de canais múltiplos como uma estratégia cada
vez mais comum, conforme a segmentação dos mercados aumentam e os formatos de distribuição se multiplicam. Cresceu, por exemplo, no Brasil, a distribuição porta a porta.
Conforme Friedman e Furey (2000) colocam, o uso de canais múltiplos é
positivo quando essa decisão aumenta o leque de opções ao consumidor, ou
ainda novos canais permitem atingir consumidores que antes não eram atingidos. No entanto, é preciso levar em consideração que conflitos podem aparecer
se um formato “roubar” consumidores de outro formato. Um conflito comum é
o das vendas diretas (sobretudo atualmente facilitadas com canais de comunicação diretos como Internet e telemarketing) com distribuidores independentes. Vários trabalhos têm tratado da questão do uso de canais múltiplos e do
aparecimento de conflitos (WEBB, 2002; EASINGWOOD; COELHO, 2003 e
WIERTZ et al., 2004).
Portanto, neste momento do PGEM, deve ser avaliado se outras formas de
canais (franquias, joint ventures, lojas próprias) podem ser usadas e para isto os
Quadros 8.5 a 8.7 podem ajudar.

8.8 CONSTRUÇÃO DE CONTRATOS
Este passo envolve o desenho de contratos escritos ou outros tipos (por
exemplo, acordos orais) com os parceiros no canal, dependendo das formas de
coordenação sugeridas nos passos anteriores. Outros aspectos incluem ressalvas
contratuais contra oportunismo no canal, meios de exercer força, adaptações a
mudanças, construções de barreiras a saída, desenho de incentivos e monitoramento. Uma análise do ambiente institucional específico do mercado (país)
onde se está atuando também deve ser desenvolvida para verificar se as táticas
mais comuns de distribuição a serem usadas são possíveis em um mercado em
particular. Para este passo, é interessante para a equipe de planejamento consultar especialistas (advogados) que podem contribuir para a análise e avaliação.
Ao construir contratos, os participantes devem considerar as possíveis fontes de conflito, estabelecer formas de minimizar essas fontes e planejar ações
para serem desenvolvidas no caso em que os conflitos apareçam. De acordo com
Berman (1996), conflitos são criados quando existem incongruências de papéis,
diferenças de percepção, incompatibilidade de objetivos, dificuldades de comunicação e escassez de recursos. O autor sugere diversos métodos de resolução
de conflitos: treinamento, tarefas divididas, estabelecimento comum de objetivos, comitês de canais de distribuição e comercialização.
Se a empresa escolher um formato de franquia, podem ser encontrados
modelos de contratos em livros de canais de distribuição citados anteriormente.
Se a empresa decide entrar em uma aliança estratégica (joint venture) ou outro
tipo de relacionamento, Lynch (1993), Gattorna e Walters (1996) e uma literatura extensa sobre alianças e redes podem ser consultados.
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Produtos + Serviços + Comunicações
Indústria/
Produtor

Intermediário 1

Intermediário 2 ....

Consumidor/
Usuário Final

Atividades

Produz
Entrega
Divulga a marca
Incentiva o canal
Define políticas de
distribuição

Fraciona
Reagrupa/reembala
Adiciona materiais
informativos
Entrega

Comunica atributos dos
produtos aos
consumidores
Entrega

Compra com
regularidade
Armazena produtos de
forma adequada
Comunica para outros
consumidores

Transações

Prepara contratos
Avalia e concede
crédito e prazo de
pagamentos

Concede prazo de
pagamentos
Repassa políticas de
desconto e ações comerciais

Fornece prazo
Realiza cobranças
Programa pedidos futuros

Paga em dia
Antecipa compras

Desenvolve
treinamentos
Realiza ações
promocionais

Vende/aluga estrutura de
distribuição
Estabelece áreas de atuação
e objetivos de vendas
Implementa ações
motivacionais

Conhece e avalia hábitos
de consumo
Desenvolve confiança e
relacionamento pessoal
Oferece outras categorias
de produto

Mantém contato com a
empresa
Demonstra expectativas
Indica empresa/canal
para conhecidos

Relacionamento

Informações + Pedidos + Pagamentos

Fonte: Adaptada pelo autor a partir de Consoli, Neves e Ghisi (2004).

Figura 8.2

Exemplo de descrição de atividades para construção de contratos em
um canal porta a porta de produtos de consumo.

Uma forma de facilitar a construção de contratos é avaliar o canal como
um todo e especificar as atividades que deverão ser desempenhadas por cada
membro de canal em particular, possibilitando assim uma visão minuciosa do
que deverá ser incluído no contrato em termos de direitos e deveres de cada
membro de canal. Um exemplo dessa descrição de atividades para montagem
de contratos pode ser visto no exemplo da Figura 8.2.

8.9 ADMINISTRAÇÃO DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
A última fase do processo é a de administração dos canais de distribuição.
A literatura em canais de distribuição é vasta e sugere diversas técnicas e habilidades administrativas. Alguns aspectos relacionados à construção de parcerias
de sucesso e confiança, que são de fundamental importância, serão destacados
aqui. A sugestão é usar referências e ferramentas das teorias de marketing de relacionamento, comprometimento e confiança para facilitar a administração de canais (MORGAN; HUNT, 1994; AMATO NETO, 2000; e GONZALEZ; TRESPALACIOS, 2004). Estes tópicos serão considerados na gestão do plano.
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Nesta fase do plano, continuamente a empresa deve levantar as ações que
permitirão ao canal se manter motivado, numa relação ganha-ganha. Quais são
as ações? (políticas de retorno, prêmios, incentivos...)

8.10

AÇÕES COLETIVAS NA DISTRIBUIÇÃO

Canais de distribuição é uma área extremamente oportuna para o desenvolvimento de ações coletivas entre empresas. Como eles são fontes de diferenciação da oferta, uma vez que mais facilmente podem disponibilizar produtos
aos consumidores, além de prestar serviços, empresas podem se unir para compartilhar canais de distribuições para que consigam complementar sua cobertura de mercado, além de atingir novos segmentos de mercado (KALOGERAS et
al., 2004). O Quadro 8.8 tenta exemplificar por que pode ser interessante repensar a área de canais de distribuição com o enfoque de redes de empresas.
Quadro 8.8

Enfoque de redes em canais de distribuição.

Motivo pelo qual se pode usar o
enfoque de redes e ações coletivas
em canais de distribuição

Descrição e exemplos

Acesso a diferentes segmentos de
mercado de ofertas complementares.

Duas empresas que tenham interesses complementares com relação a segmentos de mercado
podem compartilhar canais e ambas poderão aumentar vendas com esforço muito menor que se
cada uma tivesse que desenvolver independentemente seu canal para o novo segmento buscado.

Fortalecimento dos canais de uma
empresa individual.

Duas empresas podem tornar seus canais muito
mais atrativos ao consumidor quando combinam
ofertas complementares.

União de esforços de empresas
concorrentes para atuação em mercados pouco conhecidos.

Duas empresas concorrentes que não tenham
escala e experiência em mercados internacionais
podem se unir para abrir mercados internacionais, com joint ventures bem planejadas.

Bloqueio de canais de distribuição
para empresas concorrentes.

As distribuições de empresas podem atuar em
conjunto para dificultar o acesso de novos entrantes.

Ganhos em economia de escala por
concorrentes ao explorar melhor os
ativos da função de distribuição.

Duas empresas concorrentes podem decidir que
ganham ao unir esforços em distribuição e passam a competir sobre outras variáveis de marketing, tal como produto ou comunicação.

Eventos conjuntos

Empresas podem reunir os canais para eventos
conjuntos.

Fonte:

Elaborado pelo autor.

Idéias
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8.11

ATIVIDADES PARA AS DECISÕES DE DISTRIBUIÇÃO

Nesta etapa do PGEM, você deve realizar as seguintes ações:
· Descreva os canais da empresa, num desenho.
· Análise das funções e como melhorar. Pense no Quadro 8.1 para cada
canal, tirando uma lista de melhorias a serem propostas para o canal, visando melhorar os fluxos. A lista sairia automaticamente a partir do preenchimento da coluna da direita.
· Analise os impactos do macroambiente (variáveis incontroláveis) para
os canais da empresa, tendo como resultados o Quadro 8.2 preenchido. A
partir disto, pense em alternativas de projetos de canais para aproveitar
as oportunidades. Faça uma análise do futuro da distribuição (dez anos).
· Estabelecer os objetivos da empresa com cada canal, no item 8.4.
· Analise o processo de decisão de compra dos distribuidores, com base
no que foi trabalhado no Capítulo 2, para verificar as oportunidades
existentes de melhoria para a empresa. Também devem ser analisados
os ajustes necessários para alinhar os objetivos da empresa com os objetivos dos compradores.
· Formas de coordenação. Veja se existe oportunidade para projetos de
joint ventures, franquias, alianças estratégicas ou mesmo integração vertical em canais para a empresa e, em caso afirmativo, use os Quadros
8.4 a 8.7 para montar estes projetos.
· Elabore uma lista de ações para motivação do canal e seu orçamento
(item 8.9).
· Verifique quais idéias de ações coletivas existem para ser feitas em canais, pensando no Quadro 8.8 aplicado à empresa.
Analisada a questão de canais de distribuição é fundamental, principalmente em setores industriais, analisar a questão de força de vendas que aparece
nos canais de distribuição, sendo como canais de vendas diretos ou vendedores
de distribuidores. A administração da força de vendas será discutida no Capítulo 9. Mais uma vez vale ressaltar que os Capítulos 6 a 10 devem ser construídos
em conjunto.

9
Decisões de Força de Vendas

Neste capítulo, primeiro será mostrado o relacionamento entre vendas, estratégia de marketing e estratégia empresarial. Uma vez compreendido este papel, o restante do capítulo está organizado conforme as decisões necessárias ao
planejamento de vendas. Ou seja, organização de vendas, que são o estabelecimento dos critérios de atuação da força de vendas no mercado, a implementação da força de vendas, que serão chamadas aqui de tópicos de recursos humanos em vendas, que têm relação com como adquirir e manter uma equipe de
vendas bem preparada e motivada e, finalmente, as formas de controle em vendas. Em síntese, as seguintes análises devem ser feitas:
· Fazer um diagnóstico da situação atual da força de vendas e definir objetivos para o próximo período, ambos com base em indicadores de desempenho.
· Definir a forma de abordagem dos vendedores aos clientes (estratégia).
· Delimitar os limites de atuação dos vendedores, direcionando seus esforços, estabelecendo ou não equipe de apoio na empresa.
· Definir o número ideal de vendedores para a empresa (tamanho) e, por
fim, estabelecer como eles deverão ser recompensados (remuneração).
· Recrutar, selecionar, supervisionar, motivar e treinar a equipe de vendas
são passos necessários para garantir a continuidade do trabalho.
· Fazer a avaliação, a monitoração para o alcance dos objetivos, que compreende acompanhar todas aos pontos levantados nas etapas anteriores.
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· Também ações em redes, portanto, em cooperação com concorrentes e
com outras empresas que atuam no mesmo mercado-alvo podem ser
feitas.
· Deve ser feito um orçamento para a força de vendas.
A força de vendas tem uma capacidade imensa de aumentar as vendas de
uma empresa, mas por outro lado pode arruinar todo o planejamento de marketing realizado (ZOLTNERS et al., 2001). A força de vendas necessita estar totalmente integrada com os outros elementos do marketing para produzir o maior
impacto possível, já que o composto de marketing alinhado tem um maior poder
sobre os consumidores (ROGERS, 1993; CHURCHILL et al., 2000).

9.1 ESTRATÉGIA EMPRESARIAL, ESTRATÉGIA DE
MARKETING E ADMINISTRAÇÃO DE FORÇA
DE VENDAS
Esta seção apresenta duas principais considerações. A primeira é com relação à importância que a força de vendas terá dentro da empresa. A segunda é,
uma vez sendo uma função importante, quais seriam as considerações da literatura a respeito da integração entre a estratégia da empresa e de marketing com
administração de vendas.
Segundo Churchill et al. (2000), quanto maior a complexidade da oferta,
mais serviços de suporte forem necessários e recursos disponíveis para promoção forem escassos, maior será a importância dada à variável força de vendas
na empresa. Quando se usa uma estratégia de distribuição empurrada (esforço
de vendas se dá sobre os distribuidores) também existe maior importância da
força de vendas, diferentemente de quando se usa uma estratégia puxada (esforço de vendas se dá através do estímulo ao consumo final). Quanto maior for
o número de consumidores, menor a importância da força de vendas e quanto
mais informações necessárias ao processo de compra, mais serão necessários os
vendedores. Quanto ao processo de compras, quanto maiores as compras e a
importância dessas compras para consumidores, mais importante será venda
pessoal.
As atividades de administração de vendas sofrem de uma visão de curto
prazo, pois elas tendem a se concentrar em aspectos imediatos e ignoram o planejamento estratégico. Isso porque é uma área ligada diretamente à sobrevivência da empresa e que tem seus resultados facilmente checados e pressionados
pelos acionistas. Conseguir que a estratégia de administração de vendas seja
derivada da estratégia competitiva da organização é fundamental para o desempenho da empresa, sabendo que vendas atuam em um momento crucial de
todo o processo (OLSON et al., 2001; INGRAN et al., 2002).
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A força de vendas é responsável pela implementação da estratégia de negócios desenvolvida pela corporação, e ela comunica importantes componentes
da estratégia empresarial que se tornam visíveis e também provê a administração de informações sobre o sucesso da estratégia (FLETCHER et al., 2004 e
DEWSNAP; JOBBER, 2004). O hiato entre estratégia corporativa e estratégia
de vendas é grave, pois na hora da venda tudo o que foi construído em termos de
esforços produtivos e mercadológicos pode ser perdido (ROGERS, 1993; OLSON
et al., 2001) e sobretudo se analisado o papel fundamental de criação de relacionamentos com consumidores mais lucrativos (EAST et al., 2004).
Existe uma relação entre as estratégias adotadas em um nível corporativo
e a ação da força de vendas. Por exemplo, as estratégias genéricas de Porter
(1980) têm diferentes implicações para a força de vendas (Quadro 9.1).
Quadro 9.1

Estratégias de Porter e implicações para a força de vendas.
Estratégia

Custo

–
–
–
–

Diferenciação

– Criação de algo percebido como
único.
– Fidelidade à marca.
– Menor sensibilidade a preço.

Nicho

– Serviços a um mercado-alvo se- – Expert nas operações e oportunidalecionado.
des associadas com um mercadoalvo.
– Políticas são desenvolvidas para
– Alocação de tempo considerável
o nicho em mente.
para o mercado-alvo.
– Participação pode ser baixa,
mas dominante no segmento.

Fonte:

Ganhos de escala.
Redução de custos.
Controle de overhead.
Participação de mercado geralmente alta.

Implicação em força de vendas
– Atender a grandes clientes.
– Minimização das despesas.
– Venda com base em preço.

–
–
–
–
–

Venda de benefícios.
Gerar pedidos.
Serviços e resposta.
Prospecção é significativa.
Pessoal de vendas de alta qualidade.

Castro e Neves (2005).

Outra visão, talvez mais recente, é a que, de certa forma, questiona essa
seqüência tradicional como colocada por Ingran et al. (2002). A visão de que a
estratégia da corporação define a estratégia do negócio e esta, por sua vez, define a estratégia de marketing como segmentação, escolha de mercado-alvo, definição do composto de marketing, o plano de comunicação e o papel de vendas
dentro do esforço de comunicação, é uma visão que talvez ignore a crescente
importância que vendas vêm assumindo. Com a crescente importância da cria-
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ção de relacionamento com clientes, os chamados programas de Customer Relationship Marketing (CRM) vêm recebendo maior atenção; esses autores sugerem que no relacionamento com os clientes, vendas devem assumir um papel
mais extenso e mais estratégico.
A estratégia de vendas traduz a estratégia de marketing para um nível individual. Quando marketing seleciona os segmentos-alvo, a força de vendas
deve saber como trabalhar dentro desses segmentos, prospectando e qualificando consumidores e definindo como deve ser a interação com esse cliente em um
nível de processo de vendas. A Figura 9.1 sugere como isso pode ser feito em
relação ao cliente, separando a carteira de cada vendedor em termos de tamanho do cliente e participação no cliente e sugerindo estratégias.
POSIÇÃO DA EMPRESA
O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
D
E
V
E
N
D
A
S

A
L
T
A

Segmento 1: “Foco

Segmento 2:

e Esforço Total”

“Rompendo Crenças”

B
A
I
X
A

Segmento 3:

Segmento 4:

Mantendo-os

“Deixe

satisfeitos – “Não

as portas abertas”

KEY ACCOUNTS

pise na bola”
Alta Participação no Cliente

Baixa Participação no Cliente

Fonte: Castro e Neves (2005).

Figura 9.1

Estabelecimento de segmentos e foco de atuação.

Pensando no grau de relacionamento que um processo de vendas deve
buscar, a interação pode ir de uma orientação transacional em um extremo até
uma orientação de parceria em outro extremo, sendo dois procedimentos distintos com tipos diferentes de abordagem de vendas e recursos (FUTRELL,
2003; WEITZ et al., 2004; INGRAN et al., 2002).
Um modelo de entrada em mercados que considera a integração das ferramentas de comunicação e distribuição, comportamento do consumidor e segmentação de mercado, seguindo o mesmo raciocínio da ampliação da importância de vendas no contexto estratégico, é trabalhado por Zoltners et al. (2001),
integrando diferentes aspectos, mostrados na Figura 9.2.
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Ambiente de Negócios

Trabalho Essencial

Participantes da
estratégia de entrada

Produtos
Mercados
Concorrência
Objetivo das Empresas

Criação de Interesse
Pré-compra
Compra
Pós-compra

Televendas
Propaganda
Internet
Vendas Pessoais
Mala Direta
Feiras/Exposições

Eficiência e
Eficácia

Análise

153

Força de Vendas
Direta/Indireta
Revendedores
Distribuidores
Agentes dos Fabricantes
Força de Vendas Direta
Força de Vendas
Contratada

Capacidades
Específicas

Segmentos de
Mercado

Fonte: Zoltners et al. (2001).

Figura 9.2 Modelo de entrada no mercado.
O modelo citado anteriormente coloca primeiramente a segmentação do
mercado, depois é feita a análise dos mercados, definição dos canais de venda e
a decisão sobre vendas diretas ou indiretas para cada um dos segmentos-alvo.
Para a definição dos canais de venda e comunicação utilizados, devem-se levar
em conta a eficiência (custo para exposição ao cliente-alvo) e a eficácia (vendas
realizadas por exposição). Essa análise deve ser feita considerando as características peculiares do mercado, produto e ambiente externo. A Figura 9.3 coloca
algumas ferramentas e suas respectivas eficiência e eficácia.

Baixo custo
por
exposição
por cliente

Propaganda
de Massa
Mala Direta
Internet
Televendas

Eficiência

Força de Vendas
Força de Vendas
Especializada
Eficácia

Altas
Vendas por
Exposição
por Cliente

Fonte: Zoltners et al. (2001).

Figura 9.3

Eficiência e eficácia de métodos alternativos de comunicação.
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Esse modelo é diferente do mais conhecido de planejamento, porque traz a
decisão sobre vendas junto dos canais de comunicação e distribuição, estuda claramente o consumidor e define a forma de servi-lo, ou o tipo de vendedor que irá
atender ao segmento e discutir a questão sobre a integração sobre esses canais.

9.2 ORGANIZAÇÃO DO ESFORÇO DE VENDAS
Organizar a força de vendas significa estabelecer os critérios para a atuação dos vendedores. Os tópicos trabalhados dentro de organização e seu significado estão apresentados no Quadro 9.2.
Quadro 9.2

Principais decisões e descrição em organização de vendas.

Decisões de Organização

Descrição da Decisão

1. Determinação de quotas de
vendas

Estabelecimento dos objetivos de venda para a equipe de vendas.

2. Análise do representante versus vendedor contratado

A empresa deverá decidir se a função vendas será uma função interna à empresa (integrada verticalmente), ou se ela será externa
(relação contratual) composta de agentes de venda ou representantes.

3. Especialização ou estruturação
da força de vendas

Significa especializar a função em cinco possíveis variáveis: (1)
Territórios – onde determinada área é dividida em territórios de
vendas; (2) Produtos – força de vendas trabalha separadamente
com uma linha de produto; (3) Clientes – equipes especializadas
em diferentes clientes; (4) Atividade de vendas – cada grupo se especializa em uma das tarefas de venda, por exemplo, em prospecção de mercado ou visita a clientes; e (5) Híbrida – o mais comum
dessa estrutura híbrida é a combinação da forma geográfica com
alguma outra variável.

4. Definição do número de vendedores

Trata-se do dimensionamento da intensidade em que será usada a
força de vendas em conjunto com outras variáveis de marketing
para que se consiga atingir o volume de vendas procurado.

5. Definição e alinhamento de
território de vendas

São estabelecidos os territórios de atuação da empresa, ou seja,
áreas para atuação separada de vendedores e gerentes de vendas.
Esses territórios devem ser periodicamente alinhados (redefinidos).

6. Estabelecimento de níveis hierárquicos e amplitude de controle gerencial em vendas

Está relacionada à extensão vertical e horizontal da estrutura organizacional de vendas, ou seja, o número de níveis hierárquicos e o
número de pessoas dentro de cada nível.

7. O papel do gerente territorial
de vendas

A definição das atividades necessárias ao gerenciamento de território.

Fonte:

Castro e Neves (2005).
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A organização de vendas deve permitir a divisão e a especialização do trabalho, dando maior eficiência ao trabalho de vendas, estabilidade e continuidade. Deve ser notado um relacionamento negativo entre especialização do esforço de vendas e necessidade de coordenação. Quanto mais especialista se torna
uma equipe de vendas maior passa a ser a necessidade de integração e coordenação para que os ganhos de eficiência, ao se especializar uma equipe, por
exemplo, não sejam perdidos pelo aumento de custo de coordenação.

9.2.1

Determinação de Quotas de Vendas

Os objetivos de se estabelecerem quotas são primeiro estabelecer incentivos de trabalho e direção para os vendedores.
Quotas precisam ser altas o suficiente para representar um verdadeiro desafio e baixas o suficiente para serem realmente alcançáveis. É importante, também, que a quota seja fácil de ser entendida para que fique claro para o vendedor o que ele deve fazer a partir do que a empresa espera dele. As quotas
devem ser completas, o que significa que elas devem possuir todos os critérios
de desempenho que uma empresa espera de um vendedor (DALRYMPLE; CRON,
1995). Para o estabelecimento de quotas, Churchill et al. (2000) estabelecem
uma seqüência de três passos: (1) determinar o tipo de quota, (2) determinar a
importância relativa de cada tipo e, por fim, (3) determinar o nível de cada tipo
de cota.
De forma geral, metas de volumes de vendas orientam os vendedores demasiadamente para volumes e geralmente eles não fazem, ou não fazem como
deveriam, atividades administrativas que representariam vendas futuras, inclusive melhores, já que foram mais bem planejadas. Por isso, as metas de atividades têm o potencial de compensar uma orientação excessiva para resultados
imediatos e estabelecer uma visão de longo prazo para o vendedor. Quotas financeiras geralmente fornecem à equipe uma noção direta sobre a rentabilidade das atividades da força de vendas.
Após a determinação do que fará parte da quota final do vendedor, é preciso definir qual a importância de cada uma dessas variáveis no cálculo da meta
final. Conforme Churchill et al. (2000), duas formas são sugeridas, primeiro
por meio do cálculo de uma média simples das porcentagens de alcance de
cada critério, ou ainda atribuir pesos a cada uma dessas variáveis. Por fim, o
cálculo do nível das metas deve ser feito com relação ao julgamento dos dados
históricos, o estudo do potencial do território (ambos principalmente para as
metas de volume) e baseado na experiência dos gerentes (principalmente metas
de atividades) e objetivos de lucratividade da empresa (para metas financeiras).

156

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING

Quais as atividades fundamentais
que espero que os meus
vendedores realizem antes, durante
e depois da venda? (atividades de
venda, pós-venda, administrativas)

Para a sua Empresa?

Como posso transformar estas
atividades em medidas de
performance? (volume, financeiras,
atividades)
Qual a meta estimada para cada
índice?
Como posso relacionar o plano de
quotas e objetivos com os incentivos
dados (salário fixo, variável e
bonificação)?
Fonte: Castro e Neves (2005).

Figura 9.4

9.2.2

Etapas para o desenvolvimento de um plano de quotas e incentivos.

Análise do Representante versus Vendedor Contratado

Embora tenham sido apresentados esses diferentes formatos, a discussão
teórica tem se concentrado na decisão entre representante comercial e vendedor direto. Argumentos a favor do uso de representantes e vendedores e considerações contigenciais podem ser vistas no Quadro 9.3.
Usando o referencial da economia dos custos de transação (ECT), o que
ela coloca, que de certa forma consolida os argumentos apresentados anteriormente e norteia a decisão entre um formato ou outro, é que quanto maior for a
especificidade de ativos no relacionamento entre um vendedor e uma empresa
(e como destacado por Anderson (1985), principalmente os ativos humanos),
quanto maior for a incerteza presente na relação e quanto maior for a freqüência das relações entre esse vendedor e a empresa, a ECT diria que a integração
vertical, ou seja, a contratação desses vendedores como empregados, seria indicada a uma empresa ao invés do uso de representantes comerciais como alternativa para governar essa transação.
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Argumentos a favor de representantes, vendedores e argumentos
contingenciais.

Argumentos para o Uso de
Representantes

Argumentos para o Uso de
Vendedores

· Ao combinar diferentes linhas de produtos de diferentes fabricantes, o representante pode gerar sinergias e pode realizar visitas
que um vendedor não realizaria.
· Ao usar um representante,
o fabricante pode obter uma
força de vendas treinada,
relacionamentos locais já
estabelecidos com nenhum
custo fixo.
· Custos de administração de
vendas são reduzidos.
· Não é provável que eles sejam promovidos ou transferidos mantendo o seu
trabalho em determinado
território. A presença estável permite continuidade e
um excelente conhecimento
sobre os consumidores.
· São empreendedores responsáveis pelo seu negócio
e faturamento, portanto provavelmente são mais motivados.
· Maior flexibilidade é permitida já que é fácil substituir
um representante.

· Eles permitem maior controle, que pode ser fundamental quando o cliente se
torna fiel ao vendedor e
não à empresa.
· São mais dispostos a desempenhar ações não relacionadas a vendas.
· Eles são mais dispostos a
vender produtos que estão
na fase de introdução no
ciclo de vida ou produtos
em que o ciclo de vida é
muito longo.
· Comprometem-se mais com
a empresa porque provavelmente querem progredir
dentro dela.
· Eles podem ser muito mais
influenciados.
· Vendedores são mais leais.
· Vendedores têm mais conhecimento sobre os produtos.
· Pode-se ter exclusividade.

Argumentos Contingenciais
· Tamanho:
– Se uma empresa é muito
pequena, ela deve usar representantes porque não
tem como pagar os altos
custos fixos de uma equipe
de vendas.
– Se uma empresa tem um
tamanho médio, deve mudar para vendedores.
– Se a empresa continuar a
crescer atingindo um tamanho extremamente grande
em função de burocracia e
lentidão, ela provavelmente
estará melhor se mudar de
novo para representantes.
· Uma empresa deve usar
vendedores quando os pedidos médios são altos e
menos freqüentemente comprados.
· Uma empresa deve usar
vendedores quando os produtos são complexos, menos padronizados ou na sua
fase inicial do ciclo de vida,
demandando grande esforço.

Fonte:

Castro e Neves (2005).

9.2.3

Especialização ou Estruturação da Força de Vendas

A estrutura de vendas é a parte mais negligenciada da administração de
força de vendas, muito embora freqüentemente o impacto da decisão seja
maior do que decisões sobre o tamanho da força de vendas ou o plano de remuneração. O Quadro 9.4 sintetiza alguns trabalhos discutindo sobre quando determinada estrutura é a mais indicada.
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Quadro 9.4

Considerações a respeito da organização da estrutura de vendas.

Estrutura por
Territórios

Estrutura por
Produtos

Estrutura por
Clientes

Estrutura por Função
de Vendas

Quando é indicada:
Quando é indicada:
Quando é indicada:
Quando é indicada:
· empresa é peque- · linha de produtos é · empresa trabalha · diferentes tipos de
atividades de venextensa e diversa;
com diferentes prona;
das requerem difedutos para diferen· linha de produtos · produtos são comrentes habilidades
tes clientes;
plexos;
simples, pouco exdos vendedores não
tensa e pouco com- · existem diferentes · ambiente muito
facilmente combiplexa;
competitivo e com
fábricas por tipo
nadas.
mudanças
muito
de produto;
· quando dividida por
rápidas;
clientes ou produ- · produto é customitos, mas o território
zado para atender · útil quando uma
empresa quer entotal é muito extena necessidades de
trar em um novo
so, usando portanclientes em especímercado ainda não
to duas variáveis.
fico;
trabalhado;
· produção e tempo
·
existem diferenças
de entrega são fatosignificativas de
res-chave de comabordagens de venpetição;
da a serem utiliza· novo produto é
das para os difelançado.
rentes segmentos.
Fonte:

Castro e Neves (2005).

Para tomar esta decisão, uma forma de estruturar o pensamento é pensar
o aumento de receitas decorrente de maior especialização da equipe e, por outro lado, o maior custo decorrente. A Figura 9.5 busca detalhar onde estes custos e receitas podem variar com esta decisão.
Assumindo esta especialização, quanto %
a mais um vendedor conseguirá vender
realizando o mesmo esforço (número de
visitas e atividades)?
A) variação no número de clientes atendidos por equipe;
B) variação do faturamento total por cliente;
Potencial de aumento das vendas com a
mesma equipe separada por algum critério
(território, produto, clientes): A x B
Fonte:

Com a equipe separada por (
)_
– territórios, produtos e clientes –, quanto
aumentarão meus custos?
C) aumento dos gastos com transporte;
D) aumento gastos com suporte técnico
por linha;
E) aumento gastos com treinamento e supervisão por linha.
Variação dos Custos:
B + C + D + outros

Elaborada pelo autor.

Figura 9.5

Modelo de decisão para especialização em vendas.
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Definição do Número de Vendedores

O número de vendedores é uma importante questão em vendas. Trata-se
do dimensionamento da intensidade com que será usada a força de vendas em
conjunto com outras variáveis de marketing para que se consiga atingir o objetivo de vendas. A seguir, é apresentada uma síntese de alguns métodos para
essa decisão (ZOLTNERS et al., 2001; ALBERS, 2000a; CHURCHILL et al.,
2000). As organizações devem avaliar qual é o mais adequado, levando em
consideração os custos envolvidos e o nível de precisão exigido na resposta do
tamanho ideal de equipe. Esses métodos são:
· Método da Divisão de Metas (Breakdown): o objetivo da organização é dividido pelo potencial de um vendedor mediano (produtividade). Dessa forma, individualmente os vendedores devem alcançar aproximadamente sua meta individual e conseqüentemente a organização
atinge sua meta também.
· Método da Divisão do Trabalho (Workload): após classificar
clientes em categorias, estima-se o número de visitas por categoria, depois o total, e, sabendo a capacidade de um vendedor, chega-se ao número de vendedores para que todas as visitas sejam realizadas.
· Modelo de Lodish: é similar ao modelo Workload acima, no entanto
se insere a elasticidade de visitas e vendas para refinar o cálculo, estimando o número preciso de visitas que podem maximizar as vendas.
Essa estimativa é feita com base em julgamentos individuais usando um
modelo matemático de otimização.
· Modelo de Programação não Linear: maximiza lucratividade para
tamanhos alternativos da força de vendas, levando em consideração custos, elasticidade de visita e o lucro gerado de tamanhos alternativos.
· Método Incremental: o seu princípio é que vendedores devem ser
adicionados desde que a receita marginal gerada seja maior que o custo
marginal, gerando lucros.
· Método “Mesmo Nível do Último Ano”: essa decisão assume que
o nível deve ser mantido, dando estabilidade à equipe.
· Método Paridade com a Concorrência: o que é feito pela concorrência em termos de aumento e diminuição é copiado.
· Método do Recurso Disponível: dado o recurso que a empresa tem
para investir em vendas e o custo de um vendedor individual, é estimado o tamanho da equipe.
· Método do Lucro Esperado: conhecendo a estrutura de custos e as
margens buscadas, estima-se o custo de vendas como parte da margem,
para garantir a lucratividade esperada.
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A seguir, são mostradas algumas considerações e métodos para definição e
alinhamento de territórios, que geralmente é realizada logo em seguida à decisão do número de vendedores.

9.2.5

Definição e Alinhamento de Territórios

Um desenho de território adequado é buscado, geralmente, para garantir a
satisfação da força de vendas, boa cobertura dos clientes, melhores serviços,
melhor avaliação e controle. O desenho de territórios tem como princípio a obtenção de áreas que tenham o mesmo potencial de vendas (que pode ser obtido
pelos cálculos de estimativa de demanda) e a mesma quantidade de trabalho
(workload). Esse ideal é dificilmente alcançado, ou mesmo impossível, considerando que os clientes têm diferentes capacidades de compra (ZOLTNER;
LORIMER, 2000).
A seqüência colocada para a formação de territórios tem os seguintes passos (CHONKO et al., 1992; CHURCHILL et al., 2000; HESCHEL, 1977; INGRAN;
LAFORGE, 1992):
1. selecionar uma unidade básica de controle: essa será a menor unidade
possível para que o potencial de vendas e depois a quantidade de trabalho sejam calculados. Pode ser um bairro, cidade, região, estado, região do país, entre outros;
2. estimar o potencial de mercado em cada uma dessas unidades de controle;
3. tentar agrupar unidades menores de controle em territórios de venda
com potenciais semelhantes;
4. fazer a análise de quantidade de trabalho (Workload) nos territórios
formados;
5. fazer ajustes finais (as tentativas são com relação a tentar balancear
quantidade de trabalho com potencial de vendas, além de considerar
condições naturais e práticas do desenho);
6. enviar vendedores aos territórios.
Depois de desenvolver os territórios, é importante gerar dados para agregar inteligência sobre estes. Dois índices que podem ser desenvolvidos, por
exemplo, considerando territórios como estados: o índice de desenvolvimento
de mercado e o índice de penetração de mercado. O primeiro compara como está
a distribuição geográfica de vendas da empresa com a distribuição geográfica do
setor e o segundo compara o potencial de vendas do território com as vendas realizadas pela empresa neste território. O Quadro 9.5 ilustra esses dados:
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Índice de desenvolvimento de mercado e índice de penetração de
mercado.

D) % do
E) Índice de
% de venPotencial toF) Índice de
Faturadas da emPotencial
Desenvolvital de vendas
Penetração
mento da
presa no
do Estado mento de MerEstado
no Estado (do
do Território
empresa
Estado (Esem relação cado (B dividimercado)
(A/C)
no Estado
tado/total)
ao país
do por D)
SP

10.000

20

20.000

15

1,33

50%

RJ

5.000

10

6.000

15

0,67

83%

MG

7.000

5

9.000

8

0,63

78%

Fonte:

Elaborado pelo autor.

Com base nos dados hipotéticos anteriores, São Paulo seria um território
onde a empresa tem tido um esforço adicional (comparando com os outros
Estados) em seu desenvolvimento; por exemplo, Minas Gerais seria um Estado
onde o desenvolvimento está aquém da distribuição. Quanto a índice de penetração no território, percebe-se que em São Paulo a empresa tem 50% e que no
Rio de Janeiro ela possui altos 83%.

9.2.6 Estabelecimento de Níveis Hierárquicos e Amplitude
de Controle Gerencial em Vendas
Três fatores, geralmente, definem o número de níveis administrativos e
amplitude de controle na área de vendas. A amplitude de controle deve ser menor e o número de níveis hierárquicos deve ser maior quando o processo de
venda for complexo, o impacto de lucro resultante da atividade de cada um dos
vendedores for alto e os vendedores na empresa forem bem pagos e profissionais (INGRAN, LAFORGE, 1992; ALBERS, 2000).
Sobre centralização, concentrar as atividades nas mãos da alta administração de vendas ao invés de delegar para gerentes regionais favorece a coordenação e a integração do comportamento dos vendedores, ajuda na consistência
entre o plano de vendas e o plano de marketing, além de, logicamente, diminuir custos de atividades como contratação, seleção ou treinamentos. No entanto,
existirá, provavelmente, dificuldade em adaptação a segmentos regionais, às diferentes necessidades dos clientes e mesmo aos diferentes vendedores. Avanços
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tecnológicos com relação às comunicações tendem a tornar esses esforços de
descentralização mais viáveis.

9.2.7

Papel do Gerente Territorial de Vendas

Geralmente, funcionando como a ponte entre o vendedor e a empresa, o
gerente de vendas tem papel fundamental no alcance dos objetivos de venda, já
que vendedores trabalham geralmente longe do dia-a-dia da empresa (MAXWELL
et al., 2004). Algumas funções dos gerentes de vendas são: alocação dos recursos da força de vendas, seleção final de vendedores, treinamento, definição de
salário e bônus, determinação de quotas, avaliação e motivação, além da adaptação do programa de vendas nacional aos territórios selecionados.
Na maioria das vezes, gerentes continuam utilizando 15% do seu tempo
para vendas, geralmente para grandes clientes chamados de key-accounts. Existirá sempre o risco de os gerentes se concentrarem em vendas e não desenvolverem as atividades administrativas (RYANS; WEINBERG, 1981; CHURCHILL
et al., 2000).

9.3 RECURSOS HUMANOS EM VENDAS
Os tópicos de recursos humanos em vendas têm relação com adquirir, desenvolver e manter talentos de vendas na empresa de forma motivada. Esses
envolvem recrutamento e seleção, treinamento, motivação e remuneração.

9.3.1

Recrutamento e Seleção de Vendedores

As principais decisões e atividades para recrutar e selecionar vendedores
são o estabelecimento de políticas considerando a responsabilidade pelo recrutamento e seleção, ou seja, quem participará do processo e quem terá autoridade de tomar decisões de contratação, a análise do trabalho de vendas e determinação do critério de seleção, a condução de uma análise de cargo, descrição
de cargos, descrição das qualificações necessárias, atração de um grupo de candidatos internos e externos e, finalmente, o desenvolvimento e a aplicação de
processos de seleção para avaliar os candidatos por meio de formulários, entrevistas, testes formais e confirmação de referências (INGRAN e LAFORGE, 1992;
DALRYMPLE; CRON, 1995; CHONKO et al., 1992).
É interessante entender algumas das principais razões a respeito do insucesso de vendedores, para não menosprezá-las no momento do recrutamento e

DECISÕES DE FORÇA DE VENDAS

163

seleção. Essas características são: poucas habilidades de escuta, incapacidade
de planejar e priorizar suas atividades, desperdício de tempo, falta de esforço,
falta de habilidade em determinar necessidades dos clientes, falta de planejamento para apresentação de vendas, conhecimento inadequado sobre produtos
e serviços, insistência, falta de confiabilidade, conduta não profissional e otimismo ilimitado com o cliente (INGRAN et al., 2002; FUTRELL, 2003; ROMAN,
2004). O treinamento, discutido no tópico 9.3.2, deve também levar isso em
consideração para tentar minimizar esses fatores.

9.3.2

Treinamento de Vendas

O treinamento é fundamental na manutenção da equipe de vendas. Os objetivos de um programa de treinamento de vendas geralmente são: (1) aumentar a produtividade através do ensino de habilidades, o aumento da moral (com
o treinamento os vendedores ficam mais conscientes do que é esperado deles,
diminuindo os hiatos entre expectativa e realidade), (2) diminuir a rotatividade
(encoraja os vendedores quando as dificuldades começam a aparecer, principalmente os mais jovens) e (3) melhorar a administração do tempo e do território.
É importante entender as necessidades da equipe de vendas quanto a processos de treinamento. O entendimento dessa necessidade pode ser conseguido
por meio de observação da equipe ou mesmo pesquisas com os clientes sobre os
pontos de melhoria. É importante, também, que os objetivos dos treinamentos
sejam numéricos, por exemplo, conseguir determinado número de novos clientes, ou aumentar as vendas em determinado volume de uma linha de produtos
para que a análise do retorno desse treinamento possa ser feita (INGRAN e
LAFORGE, 1992; DALRYMPLE; CRON, 1995; CHONKO et al., 1992).
Os seguintes tópicos compõem, geralmente, programas de treinamento:
conhecimento sobre a oferta da empresa, orientação a respeito da indústria ou
condições de mercado, políticas internas da empresa, administração do tempo e
do território de vendas, aspectos legais e éticos do processo e atividade de vendas e o processo de vendas em si (ou seja, como melhor vender) (LEVY; WEIT,
2000; CHURCHILL et al., 2000; KOTLER, 2000).

9.3.3

Motivação em Vendas

Motivação em vendas é definida como o montante de esforço que um vendedor está disposto a despender em atividades como visitar clientes, fazer relatórios e prestar serviço pós-vendas. A teoria de motivação individual tem algumas abordagens, como a Hierarquia de Necessidades de Maslow, em que
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necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de ego e auto-realização são
buscadas pelas pessoas, muito embora todas elas sejam ativas por todo o tempo;
as Teorias dos Fatores de Higiene de Herzberg, em que as pessoas buscam satisfazer a fatores que não estão cobertos de forma satisfatória; e enfim a Teoria X e
Y de McGregor, ressaltando estilos de gerência nos quais X é controlador e Y é
motivador. De acordo com esta abordagem, a motivação do indivíduo é conseqüência do estilo gerencial que é utilizado (MAXIMIANO, 1997; KOTLER, 2000).
Outra teoria de aplicação em vendas é a Teoria da Expectativa, em que a
motivação ocorre como um ciclo. A capacidade da pessoa somada à sua motivação definem o esforço, que determinarão o desempenho superior em determinado aspecto, depois a recompensa e satisfação, que levará a maior motivação
e assim por diante (ZOLTNER et al., 2001).
Dois pontos tornam-se fundamentais para a administração de vendas a
partir desses conceitos. O primeiro é identificar o que os vendedores valorizam em termos de recompensas e o segundo é relacionar essas recompensas
com metas claras de desempenho e as atividades necessárias ou recomendadas
para atingi-las (ZOLTNERS et al., 2001; CHURCHILL et al., 2000 e SRIVASTAVA;
RANGARAJAN, 2004).

9.3.4

Desenho de Planos de Remuneração e Incentivo

Muitas pessoas têm uma motivação intrínseca natural ao trabalho, relacionada com objetivos de realização pessoal. Para vendas, em função da multiplicidade de situações que o vendedor enfrenta e a instabilidade da função, muitas
vezes a motivação extrínseca deve ser muito bem providenciada. Incentivos monetários e não monetários representam formas de providenciar motivação extrínseca (ALBERS, 2000).
O plano de remuneração e benefícios é um dos fatores mais importantes
relacionados à motivação dos vendedores. Para o desenvolvimento de um programa de compensação e incentivo é preciso primeiro levar em consideração a
situação da empresa e seus objetivos de venda e determinar quais aspectos devem ser recompensados.
Devem-se direcionar os esforços da força de vendas para o alcance dos objetivos da empresa como um todo. De acordo com alguns trabalhos, os aspectos
a serem recompensados devem ser fáceis de serem compreendidos, para que o
vendedor entenda facilmente o que de fato está relacionado com o seu bom
desempenho. Sobre a segunda questão, o Quadro 9.6 coloca os componentes
de remuneração da força de vendas e uma breve descrição do objetivo de cada
um deles.
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Quadro 9.6 Componentes de um plano de remuneração e seus respectivos objetivos.
Componentes

Objetivos no plano de remuneração

Concursos de venda

Estimula esforço adicional para um objetivo de curto prazo.

Pagamentos de
incentivo

Direciona o esforço para objetivos estratégicos.
Estabelece recompensas adicionais para melhores vendedores.
Encoraja o sucesso em vendas.

Comissões

Motiva um alto nível de esforço de vendas.
Encoraja o sucesso em vendas.

Salário

Motiva o esforço em atividades não relacionadas a vendas.
Pode ajustar diferenças entre territórios com diferentes potenciais de
venda.
Recompensa a experiência e a competência.

Benefícios

Satisfaz às necessidades de segurança dos vendedores.
Previne ofertas dos concorrentes para contratação.

Fonte:

Castro e Neves (2005).

A Figura 9.6, a seguir, sintetiza as considerações sobre remuneração em
quatro etapas para a formação da remuneração de um vendedor, considerando
a composição de comissão e salário fixo e destacando o papel da remuneração
não financeira como componente do pacote de benefícios.
A primeira etapa sugerida é estimar o valor total da remuneração de uma
pessoa na função de vendas. Para isso, é preciso considerar os aspectos destacados no item 1. O segundo passo tem relação com a determinação da parte fixa
desse total, levando em consideração os pontos colocados no quadrante 2. Em
síntese, quanto mais segurança os vendedores valorizarem, quanto mais atividades administrativas forem colocadas como trabalho fundamental destes,
quanto mais o ambiente for incerto e mais a empresa quiser controlar as atividades dos vendedores, mais o salário fixo deverá ter maiores proporções. A terceira etapa tem relação com a necessidade de proporcionar incentivos adicionais em termos de comissões para fortalecer a motivação extrínseca do
vendedor no desenvolvimento de suas atividades. Finalmente, a quarta etapa
tem relação com a seleção de alguns itens não financeiros, como prêmios, promoções de cargo, reconhecimento na boa realização da função que podem ser
fundamentais na melhoria da satisfação do vendedor na empresa e, conseqüentemente, maior motivação e resultados.
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Incentivo não
Financeiro

4. Uso de Incentivo não
Financeiro
– Necessidade de
reconhecimento

Incentivo
Financeiro

3. Parte Variável
– Necessidade de motivação
extrínseca
– Direcionamento ao esforço
de vendas

2. Parte Fixa
– Nível de segurança
– Montante de atividades
Administrativas
– Incerteza ambiental
– Necessidade de controle
da empresa sobre os
esforços de venda

1. Valor Total da
Remuneração
– Nível de vendedor desejado
– Formação requerida
– Valor pago pela concorrência
– Valor do salário em outras
funções na empresa
(Administrativas)
– Nível de rotatividade tolerado

ETAPA 5

Fonte: Castro e Neves (2005).

Figura 9.6

Estrutura para montagem de um plano de remuneração.

9.4 AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RESULTADOS
DE VENDAS
Um grande desafio é avaliar o desempenho de um vendedor. Quanto do
seu resultado foi influenciado pelo seu esforço? E quanto às condições fora de
seu alcance (que são variáveis incontroláveis para ele)? Essa questão é de fato o
desafio que gestores de venda enfrentam. Adicionalmente, embora exista uma
crença de que o controle sobre os vendedores possa impactar negativamente no
desempenho de vendas, estudos recentes têm mostrado aspectos positivos do
acompanhamento próximo dos homens de venda, levando a maior desempenho
e também satisfação, comprometimento, diminuição de hiatos de expectativa e
conflitos de papéis existentes.
Uma análise de vendas envolve coleta, classificação, comparação e estudo
dos dados de venda da empresa. Isso pode ser feito checando a evolução temporal dos dados ou por diversos cruzamentos possíveis e comparações com fontes de dados internas e externas (ZOLTNERS et al., 2001). Variáveis de avaliação
podem ser divididas entre medidas de input e output ou ainda a combinação de
ambas, que são os índices de vendas, mostrados no Quadro 9.7.
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Medidas complementares para avaliação de desempenho.

Fatores de Avaliação de Output
(Resultados)

Fatores de Avaliação de Inputs
(Atividades)

Índices Comumente Utilizados
para se Avaliarem Vendedores

– Pedidos:
· Número de pedidos:
· Pedido médio.
· Número de pedidos cancelados.

Visitas

Índices e despesa

· Número de visitas.
· Número de visitas planejadas.
· Número de visitas não planejadas.

– Clientes:

Tempo e utilização do tempo

·
·
·
·

·
·
·
·

· Dias trabalhados.
· Visitas por dia.
· Tempo de vendas versus tempo

Número de clientes ativos.
Número de novos clientes.
Número de clientes perdidos.
Número de clientes prospectados.

de não vendas.
Despesas
·
·
·
·

Total.
Por tipo.
Como porcentagem das vendas.
Como porcentagem da quota.

Atividades não relacionadas à
venda
· Cartas escritas para clientes po-

tenciais.
· Chamadas telefônicas feitas para
·
·
·
·

·
·

clientes.
Número de propostas formais
desenvolvidas.
Colocação de displays de venda.
Número de encontros com distribuidores.
Número de treinamentos desenvolvidos com distribuidores ou
seus funcionários.
Número de visitas para prestação de serviços.
Número de cobranças atrasadas
coletadas.

Índice de despesa de vendas:
Despesas/Valor das vendas
Custo por visita:
Custos totais/Número de visitas

Índice de desenvolvimentos de
contas e serviços
· Índice de penetração em clientes:
· Clientes ativos/Total de clientes

disponíveis
· Índice de conversão de novos

clientes:
· Número de novos clientes/Núme-

ro total de clientes
· Índice de clientes perdidos:
· Clientes que não compraram/Nú-

mero total de clientes
· Índice de vendas por cliente:
· Total de vendas/Número total de

clientes
· Valor do Pedido Médio:
· Valor das Vendas totais/Número

total de pedidos
· Índice de cancelamento de pedi-

dos:
· Número de pedidos cancela-

dos/Número total de pedidos
Atividade de visitas e produtividade
· Índice de visitas por dia:
· Número de visitas/Número de

dias trabalhados
· Índice de visitas por cliente:
· Número de visitas/Número de

clientes
· Índice de visitas planejadas:
· Número de visitas planejadas/

Número total de visitas
· Índice de Pedidos por visita:
· Número de pedidos/Número total

de visitas

Fonte:

Castro e Neves (2005).
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Além das medidas apresentadas anteriormente, podem ser desenvolvidas
medidas subjetivas a respeito do trabalho dos vendedores com o objetivo de enriquecer ainda mais a sua avaliação. Os critérios que podem ser usados são o
conhecimento do vendedor em relação à empresa, seus produtos e suas atividades, administração do território (planejamento de visitas, controle de despesas,
entre outros), relações com a empresa e consumidores e características pessoais.
A auditoria de vendas é uma forma de avaliação e controle mais abrangente. Com os mesmos princípios de avaliação e controle, ela acompanha o desempenho da área como um todo (INGRAN; LAFORGE, 1992). Dubinksky e Hansen
(1981) apresentam uma ferramenta para auditoria em administração de vendas. São propostos quatro elementos de análise, conforme mostrado no Quadro 9.8.

Quadro 9.8

Modelo de auditoria de vendas.

Evolução da Organi- O Ambiente em Admi- Sistema de Planejazação de Vendas
nistração de Vendas
mento de Vendas

Funções na Administração de Vendas

· Fatores extra-orga- · Objetivos.
nizacionais:
· Programa de Ad– Econômico-demoministração
de
gráficos.
Vendas.
– Político-legais.
· Implementação do
Programa.
– Tecnológico.
– Competitivo.
– Mercado.
– Consumidor.

· Organização da força de vendas.
· Recrutamento e seleção.
· Treinamento de
vendas.
· Remuneração e
despesas.
· Supervisão, moral
e motivação.
· Previsão de vendas.
· Orçamentação.
· Quotas.
· Territórios e roteamento.
· Análise de vendas.
· Análises de custos
e rentabilidade.

· Adequação dos gerentes de vendas.
· Adequação das práticas administrativas.

· Fatores intra-organizacionais:
– Organização da empresa
– Integração do departamento de vendas com marketing
e outras áreas.

Fonte:

Castro e Neves (2005).
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9.5 AÇÕES COLETIVAS EM ADMINISTRAÇÃO DA
FORÇA DE VENDAS
Tal como a área de distribuição discutida anteriormente, a área de administração de vendas tem excelentes oportunidades de compartilhar esforços
com empresas da rede. Tanto clientes, como fornecedores, concorrentes ou empresas oferecendo produtos complementares podem unir a força de vendas ou
utilizar a força de vendas em outros processos. O Quadro 9.9 apresenta algumas sugestões em que esses processos poderiam ocorrer para ganhos nas empresas da rede.
Quadro 9.9

Algumas oportunidades para o uso de ações coletivas e o enfoque de
redes na força de vendas.

Ações

Descrição

Empresas com ofertas
complementares compartilharem equipe de
vendas

Dois vendedores de diferentes empresas passam a complementar o seu portfólio de produtos com produtos de outra empresa. Assim, a
oferta pode ser vista de forma mais completa,
agregando conveniência ao processo de compra do consumidor. No entanto, é crucial gerir
o comissionamento de forma cuidadosa, distribuindo bem os resultados entre as duas
empresas envolvidas.

Empresas concorrentes
compartilharem representantes comerciais
em mercados ainda
não explorados

Em mercados internacionais ainda não trabalhados, duas empresas concorrentes podem
juntas decidir contratar representantes internacionais para determinadas linhas de produto para aumentar as chances de sucesso no
exterior e diluir riscos.

Empresas não concorrentes (com o mesmo
mercado alvo) compartilharem treinamentos

Treinamentos sobre características de clientes
(conhecimento sobre especificidades de clientes) podem ter os custos divididos por duas
ou mais empresas, bem como treinamentos
motivacionais, prêmios e assim em diante.
Além disso, poderia ser uma forma de aumentar a troca de informações entre os vendedores de empresas diferentes participantes do
treinamento, possivelmente abrindo oportunidades de vendas para os vendedores de todas
as empresas envolvidas.

Idéias (Ações) para
a sua Empresa
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Ações

Descrição

Empresas não concorrentes compartilharem
bancos de dados para
visitas

As empresas podem compartilhar dados de
vendas e potencial de vendas, desde que dentro dos limites legais e éticos, sobre o seu
mercado, a fim de aumentar o conhecimento
dos territórios.

Empresas prestadoras
de serviço (como banco, seguradoras ou
transportadoras) e fabricantes compartilharem informações e
formarem uma verdadeira rede de negócios

Diversos prestadores de serviços, também,
têm acesso a clientes e também podem compartilhar os seus conhecimentos sobre clientes. A ação coletiva vai na direção, também,
de aumentar a parceria com esses facilitadores, estreitando os laços e formando uma verdadeira rede, como é proposto neste livro.

Empresas não concorrentes trocarem informações a respeito de
potenciais de mercado

O estudo do potencial de mercado de determinadas regiões pode ser feito em conjunto para
facilitar diversas decisões de organização de
vendas, como definição de número de vendedores, alinhamento de territórios e determinação de quotas.

Empresas não concorrentes formarem uma
oferta pacote pelo vendedor, tornando-o verdadeiramente um consultor de negócios

As empresas, ao treinarem em conjunto os
vendedores e montarem parcerias em força de
vendas, podem formar verdadeiros consultores de negócios com uma oferta completa, entre produtos complementares e serviços, que
de fato representará a rede que está por trás
da equipe de vendas.

Fonte:

Idéias (Ações) para
a sua Empresa

Autor.

Dessa forma, busca-se, como planejamento da força de vendas, conseguir
formatar a área de forma coerente com as outras variáveis de marketing, integrado com comunicações, produtos e distribuição e pensando em ações na
rede. A seguir, a variável preço será trabalhada no Capítulo 10, seguindo o mesmo enfoque, praticamente finalizando o método aqui proposto.

9.6 ATIVIDADES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO
DE FORÇA DE VENDAS
Neste capítulo do PGEM, devemos ter as seguintes análises:
· Pensar estrategicamente a força de vendas utilizando as Visões de Custo,
Diferenciação e Nicho do Quadro 9.1.
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· Levantar as principais funções de vendedores na empresa e se eles devem
conviver com outros formatos de acesso a clientes nas Figuras 9.2 e 9.3.
· Responder às perguntas da Figura 9.4 para pensar nas atividades-chave
de um vendedor, seus objetivos e uma primeira forma de pensar a remuneração.
· Caso a empresa considerar a alternativa de representantes comerciais,
usar o Quadro 9.3 para orientar a decisão.
· Para decidir se a empresa deve especializar a equipe de vendas em diferentes variáveis, utilizar a Figura 9.5, estimando receitas e custos.
· Estimar o número de vendedores levando em consideração o método
mais apropriado para o seu negócio no item 9.2.4.
· Montar territórios de venda seguindo as orientações do Tópico 9.2.5.
· Caso a empresa já tenha territórios formados, montar os índices de desenvolvimento e penetração de territórios para avaliar o grau de aproveitamento destes.
· Utilizar as considerações de Recrutamento, Seleção, Treinamento e Motivação de vendas para readequar as políticas de pessoal da área.
· Repensar o plano de remuneração da área utilizando o esquema da Figura 9.6.
· Selecionar do Quadro 9.7 medidas complementares de controle do esforço de vendas.
· Utilizar o Quadro 9.9 para refletir sobre possíveis ações coletivas com
empresas complementares, concorrentes, entre outras que apresentem
sinergias para o negócio da empresa.

10
Decisões de Preços

Após a análise da importância da administração de força de vendas nas
empresas, na organização e nos esforços demandados para obtenção de resultados requeridos com as vendas na estratégia de marketing, torna-se crucial o entendimento da variável preço no composto de marketing. Nesse item, será mostrado o que pode ser feito para uma administração estratégica de preço eficaz e
a sua relação com as outras variáveis do composto de marketing dentro do
PGEM. Em síntese, nesta etapa devem ser feitas as seguintes análises:
· Definir os objetivos da empresa com relação a preços.
· Analisar a demanda nacional e internacional.
· Analisar e controlar os custos de produção.
· Analisar custos, preços e ofertas dos concorrentes.
· Escolher um método a ser usado na determinação de preços e decisão
de que tipos de preços e variações (regionais, conjunturais etc.) seriam
praticados.
· Elaborar como serão as reações da empresa a mudanças de preços dos
concorrentes.
Embora outras variáveis do composto de marketing tenham se tornado importantes nas últimas décadas, o preço ainda permanece como um dos elementos fundamentais na determinação da participação de mercado e na lucratividade das empresas. Lovelock (1996) comenta que o preço é o único elemento do
marketing mix que produz receita. As outras variáveis, apesar de essenciais para
o sucesso da empresa, produzem, sobretudo, custos! O preço é, também, um
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dos elementos mais flexíveis, pois pode ser alterado com rapidez, ao contrário
de outros componentes, tais como a alteração de um produto ou o compromisso com um canal de distribuição. Essa flexibilidade dos preços praticados pelos
concorrentes é um dos maiores problemas com o qual as empresas se deparam.
Qualquer troca envolve preço, que nem sempre é monetário. O preço pode
ser definido como uma relação que indica o montante necessário para adquirir
dada quantidade de bem ou serviço (LAMBIM, 2000), sendo, simplesmente, a
quantidade de dinheiro e/ou outros itens com utilidade necessária para se adquirir um produto (ETZEL, WALTKER, STANTON, 2001) ou, conforme mencionam Czinkota et al. (2001), o preço é alguma unidade de valor entregue por
uma parte em troca de alguma coisa recebida de outra parte.
As decisões de preços são importantes, pois afetam o volume de vendas de
uma empresa e quanto de recursos ela recebe. Alguns fatores de importância
das decisões de preço no ambiente de marketing são considerados por Lambin
(2000), tais como: o preço influencia diretamente a demanda, determina diretamente a rentabilidade da atividade e influencia a percepção do produto, contribuindo para o posicionamento da marca. Mesmo com tal importância, muitas
empresas não lidam bem com a determinação de preços. Segundo Kotler
(2000), os erros mais comuns são: preços demasiadamente orientados para custos, os preços não sofrem revisão com suficiente freqüência para capturar mudanças praticadas pelo mercado, a determinação dos preços independe do restante do composto de marketing e a não-variação de acordo com diferentes
itens de produtos, segmentos de mercado e ocasiões de compra.
A estratégia de preço deve ser compatível com os outros componentes da
estratégia de marketing, pois o preço deve permitir financiar as estratégias de
comunicação, do desenvolvimento de produtos e do fortalecimento do posicionamento de qualidade desses produtos, quando for o caso, respeitando a estratégia do canal de distribuição em atingir margens necessárias para a realização
dos objetivos de cobertura de mercado.
Conforme o enfoque de contingência para as práticas de precificação,
Ingenbleek, Frambach e Verhallen (2004) comentam que a vantagem relativa do
produto apenas não conduz a elevadas margens. Somente se alcança elevada
margem quando a empresa se utiliza de práticas apropriadas de precificação.
Lambin (2000) considera que a escolha de uma estratégia de preços impõe
o respeito a dois tipos de coerência: a coerência interna, que contempla que o
preço definido respeite as condições de custo e de rentabilidade da empresa, e
a coerência externa, que exige um preço compatível com a sensibilidade dos
compradores ao preço e com os preços praticados pela concorrência. A Figura
10.1 apresenta as principais variáveis envolvidas na definição de preços: preocupações estratégicas, sensibilidade da demanda, custo e questões éticas e legais,
seguidos dos fatores que influenciam a necessidade de ajustes no preço.
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Preocupações
Estratégicas
– Posicionamento/concorrência
– Objetivos
– Definição de preços para novos
produtos (penetração ou desnatamento)
– Preço ´ qualidade

Sensibilidade
da Demanda
Preocupações
Legais e Éticas
Definição
de Preço

Necessidade
de ajustes

Estágio do Ciclo de
Vida do Produto

Movimentos
Competitivos

CUSTO

Mercado Consumidor
– Promoção de preços
– Emissão de cupons
– Preços por segmento
– Customização

Mercado Industrial
– Graduação de preços
– Descontos a vista
– Descontos por antecipação
– Descontos por volume
– Definição geográfica de preços
– Promoções
– Customização

Fonte: Czinkota et al. (2001, p. 443).

Figura 10.1

Fatores determinantes e influenciadores das definições de preços.

Dessa forma, será mostrado neste item do PGEM como se estabelecem preços, apresentando seis etapas desse processo. Uma vez estabelecido o preço, o
próximo passo será estudar as estratégias de adequação de preços e as iniciativas a respostas às mudanças de preços praticados pelos concorrentes. Finalmente, será mostrado como o enfoque de redes poderá ajudar a empresa a melhor
precificar seus produtos e serviços.

10.1

ESTABELECIMENTO DO PREÇO

Os objetivos de estabelecimento de preço devem estar ajustados aos objetivos de marketing da empresa. A empresa deve decidir onde deve posicionar seu
produto no mercado em termos de qualidade e preço, sendo possível encontrar,
em um mesmo mercado, vários níveis de preço.
Ao estabelecer uma política de preços, a empresa deve pensar em seis etapas: (1) seleção do objetivo da determinação de preços, (2) determinação da
demanda, (3) estimativa de custos, (4) análise de custos, preços e oferta dos
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concorrentes, (5) seleção de um método de determinação de preços e (6) seleção do preço final. A Figura 10.2 ilustra as seis etapas do processo de estabelecimento do preço. Cada um desses passos será descrito nas etapas a seguir.

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Kotler (2000) e Etzel, Walker e Stanton (2001).

Figura 10.2

10.1.1

O processo de estabelecimento de preço.

Seleção do Objetivo do Preço

A decisão de onde a empresa deseja posicionar sua oferta deverá ser o primeiro passo que a empresa adota, pois quanto mais claros os objetivos do plano
de marketing, mais fácil será a determinação de preços. Deve-se decidir sobre
os objetivos de preço antes de determinar o próprio preço, assim, por mais lógico que pareça, poucas empresas estabelecem um objetivo de preço.
De modo geral, são considerados cinco objetivos para a determinação de
preço (KOTLER, 2000; ETZEL, 2001; LAMBIN, 2000; CZINKOTA, 2001): (1)
sobrevivência, que é um objetivo de curto prazo geralmente praticado quando
existe excesso de produção, concorrência intensa ou mudança nos desejos do
consumidor; (2) maximização do lucro, quando são estimados a demanda e os
custos com preços alternativos e a escolha do nível que maximiza o lucro, e se
estabelece um nível específico de lucro como objetivo; (3) maximização do fa-
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turamento, estimado apenas em função de demanda, estabelecendo o preço
que maximiza faturamento, ou participação de mercado; (4) maximização do
crescimento das vendas ou manutenção e/ou aumento da parcela de mercado,
que trabalha com a possibilidade de custos unitários menores, devido à curva
de experiência, e afasta concorrentes; e (5) maximização do aproveitamento do
mercado (desnatamento), utilizado quando existe estimativa do preço mais alto
que se pode cobrar, dados os benefícios comparativos em relação aos substitutos disponíveis, posteriormente a empresa reduz o preço para conquistar o segmento imediatamente inferior, ou seja, procuram estabilidade dos preços e o
alinhamento em relação aos concorrentes. Qual dos seus objetivos se alinha
com cada um dos produtos da empresa?

10.1.2

Determinação da Demanda

A determinação de um preço que considera apenas os custos de produção
não é suficiente. É importante que a organização identifique o nível de demanda ao longo do tempo. A determinação da demanda em alguns casos é intuitivamente óbvia, em outros, os padrões só são revelados quando devidamente estudados e mapeados. Cada preço praticado pela empresa resultará em um
diferente nível de demanda e, conseqüentemente, causará diferentes impactos
nos objetivos de marketing de determinada empresa. Essa relação pode ser observada na curva de demanda, com os fatores que afetam a sensibilidade de
preço. Nagle e Holden (1994) indicaram nove situações a que a sensibilidade
dos consumidores ao preço da empresa pode ser reduzida. Cabe à empresa utilizar esses fatores para criar vantagens para reduzir essas sensibilidades.
Os fatores mencionados no Quadro 10.1 são de grande valia porque podem, também, orientar com relação às oportunidades de ações em redes de empresas, o que será trabalhado na última seção deste capítulo. A questão “como
diminuir a sensibilidade de preços do consumidor?” pode possuir, em ações em
redes, caminhos interessantes a serem seguidos.
Grande parte das empresas busca medir sua curva de demanda utilizando
diferentes métodos, tais como a análise estatística de dados sobre preços já praticados e a quantidade vendida, a variação sistemática de preços em uma loja e
a análise das variações e a pesquisa com compradores para que informem quantas unidades comprariam de tal produto com níveis de preços diferentes.
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Fatores de sensibilidade de preço.

Fatores para reduzir a
sensibilidade a preço

Como a sua empresa pode
utilizar este fator? Idéias e Ações

1. O produto é exclusivo: valor único.

Como criar valor único ao cliente?

Listar aqui as
Idéias para
a Empresa

2. Compradores têm menos consciên- Como dificultar a comparabilidade
cia da existência de substitutos.
de produtos substitutos?
3. Compradores não conseguem com- Como criar uma categoria única e
parar a qualidade de substitutos.
superior?
4. A despesa em relação à renda total
é pequena.

Como tornar o produto da empresa parte de uma despesa maior na
qual ele não avalia diretamente seu
custo?

5. O benefício final do produto é Como aumentar a percepção do
grande.
cliente de que o benefício gerado
pelo produto é de grande valor?
6. O custo do produto é compartilhado com terceiros.

Como envolver diferentes parceiros na negociação de venda?

7. O produto é utilizado em conjunto A qual produto comprado a priori
com ativos previamente comprados. pelo cliente podemos associar o
nosso?
8. O produto apresenta mais qualidade, prestígio ou exclusividade: Preço-Qualidade.

Como criar valor único?

9. Os compradores não podem esto- Como evitar que o nosso cliente
car o produto.
estoque o nosso produto e por
isso tenha mais poder para negociar futuras compras?
Fonte:

Elaborado pelo autor, a partir dos itens de Nagle e Holden (1994).

Finalmente, para a determinação da demanda, as empresas costumam verificar a elasticidade da demanda, que possibilita um melhor entendimento da
relação entre os preços e as vendas. A demanda é menos elástica quanto menor
for a variação da quantidade dada a uma variação no preço. Kotler (2000) comenta que a demanda será menos elástica sob as seguintes condições:
1. Existem poucos ou nenhum substituto, ou não há concorrentes.
2. Os compradores não percebem o preço maior.
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3. Os compradores são lentos na mudança de seus hábitos de compra e
na procura por preços menores.
4. Os compradores consideram que os aumentos de preço são justificáveis
pela melhora de qualidade, pela inflação, entre outros.
Com os fatores anteriores, pode-se desenvolver o seguinte quadro (Quadro
10.2) para ajudar a empresa a monitorar a demanda e estabelecer controle sobre ela.

Quadro 10.2

Impacto na elasticidade da demanda.

Fatores

Como a sua empresa pode utilizar este fator?
Idéias e Ações

Substitutos ou concorrentes

Como podemos posicionar nosso produto ou serviço como
sendo único e incomparável?

Percepção de preço maior

Como nosso cliente pode não perceber facilmente aumentos
de preços (legalmente)?

Mudança de hábito de
compra

Como arraigar os hábitos de compra do nosso cliente para
que ele não simplesmente troque de fornecedor?

Justificativa do aumento de
preço

Quais ações de comunicação são fundamentais para justificar
aumentos de preço?

Fonte:

Elaborado pelo autor.

10.1.2.1

Mensurar e Estimar Custos

Segundo McCarthy e Perreault (1997), existem basicamente três tipos de
custos: (1) os custos fixos, cujo montante independe do volume, sendo que,
dentro de determinado intervalo da atividade, esses custos não variam com a
quantidade de produção; e (2) os custos variáveis, que são aqueles cujo montante varia diretamente com o volume de produção, acompanha o volume de
atividade, dentro de certa faixa de produção. A soma do custo fixo e do custo
variável resulta no (3) custo total, que, quando se divide por unidade em determinado volume de produção, resulta no custo unitário ou médio.
As empresas deverão ser cuidadosas em utilizar informações de custos nas
práticas de preços. Ingenbleek, Franbach e Verhallen (2004) comentam que
esse tipo de informação não demonstra qual o real valor que os consumidores
atribuem ao produto.
Os custos, geralmente, variam em diferentes níveis de produção. Para uma
boa fixação de preços, a empresa deve saber como seus custos variam conforme
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seu nível de produção (KOTLER, 2000). O custo irá reduzir conforme o aumento da quantidade produzida pela diluição dos custos fixos. A partir de certo momento, a fábrica torna-se ineficiente, com máquinas quebrando mais freqüentemente e escassez de espaço físico. Existe, dessa forma, para os dados recursos,
uma quantidade ideal de produção.
O comportamento dos custos em função da produção acumulada é resultante da Curva de Experiência ou Curva de Aprendizagem (conforme já comentado na seção 5.6), que ocorre quando a empresa reduz o custo total médio em
função do aprendizado, conquistado com o aumento da produção e da experiência adquirida, pois aprende como fazer melhor, em que operários aprendem
a reduzir custos, o fluxo de materiais e compras é melhorado, entre outros fatores (HENDERSON, 1984; KOTLER, 2000). Essa estratégia pode ser utilizada pela
empresa, ao basear seu preço na curva de experiência e expandindo sua produção nesse sentido. No entanto, essa é uma estratégia arriscada, pois um concorrente pode desenvolver uma tecnologia de custos menores e superar a empresa.
As empresas tendem a adaptar suas ofertas e condições aos diferentes
compradores, resultando em custos e lucros diferentes para cada segmento.
Para estimar a lucratividade por cada negociação com o cliente, a empresa deverá utilizar a contabilidade de custos baseada por atividade – Activity Based
Cost (ABC) –, que identifica os custos ligados a atender a cada entidade, através
da decomposição de custos fixos e variáveis.
A determinação de custo-alvo consiste na redução do custo por esforço
concentrado dos designers, engenheiros e compradores da empresa. Por meio
de pesquisa de marketing, as funções de um novo produto são estabelecidas,
como também o preço por que deve ser vendido. Após a definição da margem
de lucro desejada, a equipe examina os componentes de custo (design, engenharia, produção, vendas etc.), separa-os em unidades menores e considera maneiras de reduzi-los. O objetivo é fazer com que as projeções de custos fiquem ajustadas ao custo-alvo e que, com o preço-alvo, o lucro-alvo seja alcançado.
Uma estrutura do tipo de custos é apresentada por Lambin (2000) com
base nos custos internos, sem referência aos dados de mercado. O autor comenta três custos: o custo mínimo, que corresponde ao custo direto, só permitindo
recuperar o valor de substituição do produto, portanto, a margem é zero; o custo técnico, que corresponde ao nível de atividade em que a empresa cobre os
custos diretos e os custos fixos, e permite que a empresa recupere não só o valor do produto, mas também a cobertura dos encargos de estrutura; e o custo-alvo ou preço suficiente, que compreende, além do custo mínimo e do custo
técnico, uma condição de lucro. Todos esses métodos ignoram a sensibilidade
da demanda, ou seja, as condições de mercado, portanto, as margens desejadas
só se realizarão se o nível de vendas estipulado for atingido.
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10.1.3

Análise dos Custos, Preços e Ofertas dos Concorrentes

A empresa precisa comparar seus custos em relação aos custos dos concorrentes para saber em que nível está operando, e se está em vantagem ou desvantagem de custo, conforme já comentado na seção 5.3 deste livro. Também é
necessário conhecer o preço e a qualidade das ofertas concorrentes. Isso será
um ponto de referência para o preço. A estratégia de preço é muito influenciada pela situação da concorrência, caracterizada pelo número de empresas que
atuam no mesmo segmento e pelo valor percebido do produto, resultante dos
esforços de diferenciação produzidos pela empresa com o objetivo de alcançar
uma vantagem. Essas dimensões são consideradas no Quadro 10.3 com dois níveis de intensidade, relacionadas com o valor percebido do produto, permitindo
assim quatro situações distintas nas decisões de preço em face dos tipos de concorrência existentes.
Quadro 10.3

As decisões de preço em função da concorrência.

Valor percebido
do produto

Intensidade da concorrência
Menor

Maior

Maior

Monopólio ou oligopólio diferenciado

Concorrência monopolística

Menor

Oligopólio indiferenciado

Concorrência pura ou perfeita

Fonte:

Elaborado com base em Grant (2002), Lambin (2000), Porter (1992), Besanko (2000).

10.1.4

Seleção de um Método de Estabelecimento de Preço

Dadas a demanda dos consumidores e a função custos e preços dos concorrentes, a empresa estará preparada para selecionar um método de estabelecimento de preço que inclua uma ou mais dessas três considerações. Geralmente,
as empresas selecionam um método de determinação de preços contemplando as
considerações expostas no quadro anterior (Quadro 10.3). Kotler (2000) estipula pelo menos seis métodos de determinação de preços. No Quadro 10.4, esses métodos e suas características são apresentados.
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Quadro 10.4

Método

Método de determinação de preços.

Conceitos, características e limitações

·

Método de simples acréscimo de margem padrão ao custo do produto para formar o preço de venda.

·

Popular porque os vendedores têm mais certeza dos custos do que da
demanda, porque o cálculo é simples quando os custos se alteram,
porque quando todas as empresas usam o método os preços tendem
a ser similares.

·

Os preços são mais altos em itens sazonais (para cobrir risco de encalhe), de especialidade, de giro lento, com custos altos de estocagem e movimentação e também em itens de demanda inelástica, e
também são altos com produtos de custos ocultos ou altamente variáveis.

·

As empresas determinam o preço que assegura a sua taxa alvo de
retorno sobre o investimento (ROI), o fabricante realizará o ROI pretendido se seus custos e vendas estimadas forem precisos.

·

Importância do cálculo do Ponto de Equilíbrio para que se saiba o
que pode acontecer caso a previsão de vendas não se concretize.

·

Ignora a elasticidade de preços e preços dos concorrentes.

·

As percepções de valor dos compradores, não custos, são fatores-chave para determinar preço.

·

A chave para o uso de valor percebido é determinar corretamente,
através da pesquisa de marketing, a percepção do mercado em relação ao valor da oferta.

·
·

É fundamental o pensamento do posicionamento do produto.

·

Deve-se mostrar ao consumidor por que o produto é mais caro, ou
seja, o valor que a oferta de fato representa.

·

A fixação de um preço baixo em relação à alta qualidade do produto
quando comparado ao seu concorrente.

·

Não é a simples redução do preço, mas sim um esforço de redução
dos custos sem perder a qualidade.

Preço de
Seguidor do
Concorrente

·

A empresa baseia seu preço em função dos preços cobrados pelos
concorrentes, dedicando menor atenção aos custos ou à demanda.

Preço de
Licitação

·
·

A fixação do preço é fortemente orientada para a concorrência.

Markup

Preço de
Retorno-Alvo

Preço de Valor
Percebido

Preço de Valor

Fonte:
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Medir o valor percebido de cada um dos benefícios do produto (precificação pelos componentes de valor): durabilidade, confiabilidade,
serviço superior, garantia em peças, entre outros.

Maior o preço, menores serão as chances da empresa de vencer a licitação, sendo possível o cálculo do lucro esperado de cada alternativa de preço com as respectivas probabilidades de vitória.

Elaborado a partir de Kotler (2000) e Lambin (2000).

Pense nas vantagens e
desvantagens para sua
realidade em usar tal
método
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10.1.5

Seleção do Preço Final

A empresa deve considerar fatores adicionais à medida que os métodos de
determinação de preço forem se consolidando na faixa a partir da qual a empresa deve selecionar seu preço final. Esses fatores adicionais, segundo Kotler
(2000), são relatados a seguir:
· Preço Psicológico: a associação do preço alto com a qualidade leva a empresa a colocar seu produto com o preço entre os mais caros do segmento.
· Influência de Outros Elementos do Composto de Marketing: a empresa
deve levar em consideração a qualidade da marca e da propaganda em
relação à concorrência. Existe um relacionamento positivo entre preço
alto e orçamento de propaganda. Os consumidores geralmente estão
dispostos a pagar mais por produtos conhecidos do que por desconhecidos. Daí decorre a importância do Planejamento e Gestão Estratégica de
Marketing.
· Políticas de Preço da Empresa: o preço deve ser consistente com as políticas de preço da empresa, com a finalidade de assegurar que a força de
vendas trabalhe com preços atrativos para os clientes e rentáveis para a
empresa.
· Impacto de preços sobre os outros membros do canal: a empresa deverá levar em conta a reação das outras partes envolvidas e interessadas na cadeia, tais como distribuidores e revendedores.
Após a determinação do preço é importante que a empresa elabore uma
estrutura de adequação do preço contemplando algumas situações que serão
discutidas na próxima seção.

10.2

ESTRATÉGIAS DE ADEQUAÇÃO DO PREÇO

Influenciados pelas variações do ambiente, pelas saturações de mercado
com baixa taxa de crescimento, pela competição global e pelo movimento dos
consumidores, muitas empresas estão aderindo, nos últimos anos, a diferentes
formas de adequação do preço. Tais empresas elaboram estratégias de adequação de preços que refletem variações principalmente na demanda e nos custos.
Para Jain (2000), a estratégia de adequação dos preços acontece em alguns
produtos ou quantidades para diferentes consumidores e com diferentes preços.
Existem várias estratégias de adequação de preços, tais como preço geográfico,
preços com descontos, preço promocional, preço discriminatório e preço de mix
de produtos, que serão apresentados no Quadro 10.5.
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Quadro 10.5

Estratégias de
adequação
do preço

Estratégias de adequação de preços.

Considerações

Preço geográfico

Considera os custos de transporte até o consumidor, que
crescem em importância quando o frete se torna uma parte
maior do custo variável total. Existem duas estratégias geográficas:
1. Por ponto de produção, pois o produto é retirado na fábrica.
2. Preço de entrega uniforme, no qual o mesmo preço é cotado para todos os compradores independentemente de
sua localização.

Descontos e concessões

Desconto para pagamento a vista, desconto por quantidade,
descontos funcionais (oferecidos aos membros do canal de
distribuição), descontos sazonais e concessões.

Preço promocional

Preço isca, preço de ocasião, cupons de desconto, financiamento a juros baixos, maior prazo, garantia e contratos de
serviços, desconto psicológico (uso de preço alto artificial
para depois fazer uma redução drástica).

Preço diferenciado (Discriminado)

Preço por segmento de consumidores, preço por versão diferente de produto, preço de imagem, preço por localização,
preço por período.
Deve ser possível a segmentação, impossível revender, deve
ser legalizado e em consonância com o ambiente-institucional.

Preço de composto de produtos

O produto faz parte de um composto e a empresa procura
um preço que maximize este composto das seguintes formas:
· Preço de linha de produtos: cada versão sucessiva do produto traz características extras, permitindo preços mais
elevados.
· Preço de subproduto: venda de subprodutos permite a redução do preço do produto principal.
· Preço do pacote: reunião de vários produtos, que são vendidos mais baratos do que separadamente.

Fonte:
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Esse recurso de
precificação é
aplicável à sua
empresa? Se sim,
mostrar as
adequações
necessárias nas
políticas
estabelecidas

Elaborado a partir de Kotler (2000) e Etzel; Walker e Stanton (2001).
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Vale ressaltar que um adequado sistema de informação de marketing contribui, além de que examina diferentes fatores na execução de práticas de precificação.

10.3 INICIATIVAS E RESPOSTAS A MUDANÇAS
DE PREÇOS
Dada a elevada interdependência que existe entre os concorrentes, geralmente existe um preço praticado no mercado que serve como referência a essas
empresas. Esse preço baliza na tomada de decisão das empresas em reduzir,
manter ou aumentar os seus preços. Várias são as iniciativas e respostas que as
empresas podem desenvolver dada a mudança de preços (LAMBIN, 2000;
KOTLER, 2000; JAIN, 2000):
· Manutenção de preço: a estratégia de manutenção nos preços é apropriada em circunstâncias em que a mudança de preços for desejável, porém
a magnitude dessa mudança é indeterminada; se as reações dos consumidores e dos concorrentes à mudança de preços não forem possíveis de
estimar, a manutenção dos preços talvez seja a medida mais apropriada.
Muitas vezes a mudança de preço poderá ocasionar um impacto negativo na imagem do produto.
· Iniciativas de redução de preço: algumas situações levam as empresas a
reduzirem seus preços, principalmente quando existir capacidade ociosa
na linha de produção ou em condições nas quais exista declínio de participação de mercado ou ainda como estratégia para dominar o mercado
por meio de custos menores. Lambin (2000) considera duas situações
favoráveis a uma redução de preços. Quando os concorrentes têm custos
superiores e não podem reduzi-los ou quando as pequenas empresas
têm maior facilidade de diminuição de preço do que um grande concorrente, representando uma perda menor e fazendo com que os grandes
concorrentes prefiram manter os preços, incrementando a atuação em
um mercado diferente do praticado pela pequena empresa. Jain (2000)
acrescenta mais uma situação na qual uma redução de preço talvez seja
a resposta de que o consumidor necessita, e esta ocorre quando a redução nos preços for um pré-requisito para a indução ao crescimento de
mercado.
· Aumento de preço: essa ação poderá aumentar consideravelmente os lucros da empresa, no entanto, a empresa deverá assegurar que os concorrentes a seguirão, caso contrário poderá perder participação de mercado, sendo esse um típico caso onde pode, ilegalmente, existir ação
coletiva. Outro fator importante para aumentar os preços é o excesso da
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demanda, que acontece quando uma empresa não pode atender a todos
os pedidos. Kotler (2000) considera algumas formas de aumentar o preço, como: (1) a adoção do preço da data de entrega, onde o preço não é
fixado até que a oferta esteja entregue; (2) por meio de imposições de
cláusulas contratuais de reajuste de preço; (3) pelo desmembramento
de produtos e serviços; e (4) pela redução de descontos oferecidos aos
clientes.
Jain (2000) acrescenta outras razões para um aumento nos preços, tais
como: (1) ajuste de preços em economia inflacionária para não haver perda de
margem; (2) quando existe um monopólio de uma marca em determinado segmento ou a marca tem uma vantagem competitiva e de posição única em relação à concorrência; (3) quando a empresa for líder e as concorrentes forem seguidoras de preço; e (4) quando o aumento no preço repercutirá em uma
percepção positiva por parte dos consumidores. Especialmente no Brasil, pode-se acrescentar a variação cambial como um importante pretexto comumente
usado em aumento de preços.
Existem algumas maneiras de não aumentar os preços diante de um aquecimento de demanda ou na elevação dos custos, tais como: redução do tamanho do produto; substituição por matérias-primas ou embalagens mais baratas;
remoção das características do produto e/ou dos serviços; redução do número
de modelos e por meio da criação de novas marcas menos dispendiosas. Precisam ser comunicadas aos consumidores para evitar problemas.
Quando acontece uma mudança de preço, poderá haver uma reação dos
clientes, dos concorrentes, bem como dos parceiros do canal de distribuição,
tais como os distribuidores, ou até por agentes facilitadores. A empresa como
um todo precisa estar preparada para dar as declarações. Finalmente, resta discutir como o enfoque de redes poderá ajudar a empresa a melhor precificar
seus produtos.

10.4 PERSPECTIVA DE REDES E AÇÕES COLETIVAS
EM PREÇOS
Para sugerir ações de precificação com base no enfoque de redes utilizado
pela proposta deste livro, serão colocadas quatro questões-chaves ligadas às variáveis de influência na formação de preços. O Quadro 10.6 pretende mostrar
essas sugestões de ações, descrevendo-as e exemplificando quando possível.
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Quadro 10.6

Motivos pelos quais se pode usar a perspectiva de redes e ações coletivas na precificação.

Ações

Descrição e Exemplos

·

Para aumentar o
valor percebido
pelos clientes

·

Oferta de Pacotes de Produtos e Serviços
Um pacote de produtos e serviços possui mais valor porque facilita o processo de compra do consumidor, trazendo mais conveniência. Também
transmite a ele mais confiança, já que o pacote pode ser construído especialmente para suas necessidades. O exemplo de bundling na área de insumos
agrícolas (oferta de pacotes de produtos e serviços) segue essa estratégia.

·

Para reduzir a
sensibilidade a
preços dos
segmentos
atendidos

·

Oferta de Pacotes de Produtos e Serviços
Como decorrência do que foi colocado anteriormente, existe grande chance de a sensibilidade de preço do cliente se reduzir, permitindo à empresa
cobrar mais pelo pacote, em comparação ao produto em separado.

·

Programas de fidelidade em conjunto
Como estratégias para descontos em conjunto e benefícios em rede, empresas podem compartilhar descontos (através de cartões de fidelidade, por
exemplo) em que o benefício de utilizar a rede supera a oferta concorrente.
Empresas aéreas têm utilizado esse conceito através de associações com
empresas telefônicas, empresas de cartão de crédito, provedores de Internet,
jornais, entre diversas outras.

·

Dificultar a comparação com substitutos
A oferta da rede faz com que a comparação com outra oferta se torne difícil, porque redes são de difícil comparação, ao invés de produtos isolados.

·

Para a redução
de custos

·

Ações conjuntas em marketing reduzem despesas
Ações promocionais em conjunto, em administração de vendas, em pesquisa de mercado e assim por diante têm grande potencial de economia de
despesas.

·

Terceirização de processos e atividades
A terceirização de processos ou o uso de marcas próprias, tanto para
quem as produzir como para quem “encomendar a produção”, têm grande
potencial de redução de custos ou porque otimizam a produção ou por focarem nas suas competências centrais. Esses processos demandam e se beneficiam da coordenação em rede.

·

Centrais de compra conjunta
Empresas que compram em conjunto aumentam o poder de barganha para
negociar com fornecedores, além de se beneficiarem de uma estrutura comum de compras, obtendo ganhos de escala.

·

Para a
comparação de
custos e preços
da concorrência

Fonte:

·

Obtenção de informação de outras redes através de membros que cooperam
com informações de mercado
As empresas da rede podem utilizar umas às outras para obter informações privilegiadas da estrutura de custos e preços de empresas concorrentes. Ações com canais de distribuição não exclusivos podem facilitar a obtenção de informações, bem como com fornecedores não exclusivos. Os limites
legais e éticos nesses casos devem ser bem observados.

Elaborado pelo autor.

Idéias para a
Empresa
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Vista a variável preço do composto de marketing através dos tópicos abordados, tais como as etapas de estabelecimento de preços, em seguida foram
apresentadas as práticas de adequação do preço que poderão ser utilizadas pelas empresas e, por fim, as ações em relação às respostas a mudança de preços
praticados pelos concorrentes. O próximo passo para a elaboração do PGEM deverá ser a construção do orçamento, contemplando as práticas de precificação,
bem como a consolidação das outras variáveis do composto de marketing, tais
como produto, comunicação, canais de distribuição e força de vendas.

10.5 ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PLANO DE PREÇOS
· Utilizar a seção 10.1.1 para refletir sobre qual o objetivo central da precificação da empresa.
· Estudar a demanda e fazer uso dos Quadros 10.1 e 10.2 para ter idéias
de reduzir a sensibilidade a preço do consumidor-alvo.
· Encontrar o break-even com simulações de preço para trabalhar com bases de preços e custos realistas.
· Utilizar o Quadro 10.4 para decidir o melhor método de precificação a
ser utilizado, após ampla reflexão e preenchimento do mesmo.
· Utilizar o Quadro 10.5 para discutir eventuais estratégias de adequação
de preços para a empresa.
· Utilizar o Quadro 10.6 para pensar possíveis ações coletivas na área de
precificação.

11
Orçamento e Análise de
Investimentos

Dada a pressão para maximizar as contribuições para o desempenho dos
negócios e do valor da empresa, o orçamento apropriado do PGEM nunca foi
tão relevante quanto no ambiente de negócio atual. A decisão sobre a quantidade e a alocação de recursos no contexto do orçamento do PGEM continua sendo um desafio fundamental e complexo para os administradores (FUCHS;
REINECKE, 2004). Dessa forma, os sistemas de mensuração de desempenho são
sistemas formalizados de rotinas, procedimentos e controle que fornecem informações para manter ou modificar as atividades da empresa para alcançar os objetivos desejados (SAJTOS; BERÁCS, 2004).
Segundo Westwood (1991), orçamento é um plano que surge em decorrência do que a empresa espera vender em determinado período e dos recursos
que necessita investir para obter esses resultados. Gitman (1997) considera orçamento como o processo que consiste em avaliar e selecionar investimentos a
longo prazo, que sejam coerentes com os objetivos da empresa de maximizar a
riqueza de seus proprietários. Welsch (1983) o considera em termos amplos,
como um enfoque sistemático e formal à execução das responsabilidades de
planejamento, coordenação e controle da administração. Especificamente, o orçamento envolve a preparação e a utilização de: (1) objetivos de longo prazo;
(2) um plano de resultados de longo prazo, em termos gerais; (3) um plano de
resultados de curto prazo detalhado de acordo com diferentes níveis relevantes
de responsabilidade; e (4) um sistema de relatórios periódicos de desempenho
para os vários níveis de responsabilidade.
Tung (1994) define orçamento como a apresentação dos resultados antecipados de um plano, projeto ou estratégia estabelecido para determinado perío-
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do. Para se ter uma compreensão apropriada do conceito de orçamento, é preciso reconhecer que ele se aproxima do conceito de sistema que integra todos os
aspectos funcionais e operacionais de uma empresa. É preciso reconhecer que
não se trata de uma técnica separada que pode ser concebida e utilizada independentemente do processo de administração como um todo, ao contrário, o
conceito geral de orçamento envolve a integração de várias abordagens da estratégia de marketing, tais como: previsão de vendas, orçamento em comunicação, estudos de viabilidade de implementação de novos canais, de lançamento
de novos produtos ou da extensão de uma linha de produto, planejamento e
controle da produção, em síntese, os aspectos comtemplados do PGEM.
Para a conclusão do PGEM, é necessário que sejam considerados aspectos
de elaboração orçamentária e de análise de investimentos para que se possam
obter resultados que atinjam os objetivos propostos vistos no Capítulo 4.
Welsch (1983) e Tung (1994) destacam as principais vantagens de se estabelecer um orçamento como sendo o uso mais racional dos recursos próprios e
de terceiros, estabelecimento de objetivos e padrões realistas, elaboração de um
plano de vendas, determinação da responsabilidade para cada função da empresa de forma clara e controlável, coordenação e integração entre os setores
da empresa ante os objetivos estratégicos determinados e fortalecimento da administração por meio do aperfeiçoamento do sistema de registro, análise e relatórios, elementos indispensáveis para a tomada de decisão.
Dentre as limitações que devem ser consideradas, as principais são o fato
de o orçamento ser baseado em estimativas, nem sempre ser permanentemente
adaptado às circunstâncias existentes e, por fim, a dificuldade de executar um
plano orçamentário após sua elaboração.

11.1

CARACTERÍSTICAS DO ORÇAMENTO

O orçamento tem como finalidade a criação de uma base para a previsão e
o controle de eventos econômico-financeiros futuros; partindo dessa premissa,
o orçamento tem as seguintes características (TUNG, 1994):
· Engloba todas as atividades de uma empresa.
· Estabelece, de forma detalhada, relação entre as receitas e os custos e
despesas.
· Prioriza atividades a serem realizadas contemplando os objetivos determinados na estratégia da empresa.
· Compara os resultados conquistados e visa projetar atingir os resultados
futuros da empresa.
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Dessa forma, o orçamento não se limita a fazer estimativas e a comparar
resultados previstos e resultados alcançados, ele procura analisar as possibilidades futuras de atuação e estabelecimento de objetivos de marketing contempladas no plano que a empresa deve esforçar-se para alcançar. O conjunto de decisões administrativas é o planejamento como um todo, ou seja, cada decisão
reflete um plano para determinado momento e que a soma de todas essas decisões é o conjunto total do plano da empresa. Dessa forma, Welsch (1983) considera duas dimensões no processo administrativo do orçamento: a dimensão
temporal e a dimensão estrutural.
Decisões presentes só poderão afetar o futuro, e nunca o passado. Como
todas as decisões administrativas são voltadas para o futuro, a dimensão temporal do orçamento global se torna requisito básico do processo orçamentário. A
aplicação efetiva do orçamento exige da administração o estabelecimento de dimensões temporais bem definidas tanto para as decisões principais quanto para
as secundárias.
Dimensões estruturais do orçamento: para aumentar a eficiência administrativa e operacional, as empresas devem estruturar-se em unidade de negócio
cujos administradores estão com atribuições de responsabilidade específicas das
atividades correspondentes a sua área de operações na empresa. Tung (1994)
comenta que é necessária uma estrutura organizacional como condição mínima
para a implementação do orçamento. Por meio dessas áreas de responsabilidades das unidades de negócio em que os planos são executados, os objetivos são
atingidos e o controle é negligenciado. Esse sistema de referência, os objetivos e
planos dos diversos centros de responsabilidade formam, em conjunto, os objetivos e planos da empresa como um todo.
A estrutura organizacional não deve ser considerada como um fim em si
mesma, mas como um instrumento de administração para alcançar os objetivos
da empresa (WELSCH, 1998). Assim, nas empresas bem administradas, os planos de projetos são estruturados de acordo com os níveis de autoridade e responsabilidade e de acordo com a linha de produtos ou serviços.

11.2 ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO
ORÇAMENTO
Para a estruturação e implementação do orçamento do PGEM, os responsáveis deverão seguir a mesma seqüência de um planejamento financeiro. O orçamento é um plano que surge em decorrência do que a empresa espera vender
em determinado período e dos recursos de que necessita investir para obter esses resultados (WESTWOOD, 1991).
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Esses recursos são direcionados às variáveis produto, comunicação, canal
de distribuição e de força de vendas do composto de marketing. É importante
iniciar com a determinação dos objetivos de venda, que estão alicerçados aos
objetivos gerais estabelecidos pela alta administração no Capítulo 4 do PGEM.
Como conseqüência, os planos globais de resultados são desenvolvidos de
acordo com o seguinte padrão geral:
· A unidade prepara as mudanças nos requisitos de recursos e as submete
à alta administração, que revê e aprova pedidos.
· A alta administração estabelece os objetivos gerais e identifica pressupostos.
· A unidade de negócios define objetivos e estratégias.
· A unidade prepara a empresa e desenvolve previsões.
· A alta administração aprova ou altera objetivos e estratégia.
· A unidade prepara as mudanças nos requisitos de recursos e as submete
à alta administração, que revê e aprova os pedidos.
Um programa amplo de orçamentação envolve muito mais que um orçamento periódico, ele compreende a aplicação de vários conceitos de administração por meio de abordagens técnicas e etapas sucessivas. Implica a aplicação do
conceito global de planejamento e controle a todas as fases das operações de
uma empresa e a aplicação de um enfoque de sistemas. A estrutura e implementação do orçamento consiste em cinco etapas distintas, porém inter-relacionadas, conforme Gitman (1997): geração de propostas, avaliação e análise, tomada de decisão, implementação e acompanhamento. Cada etapa do processo
é importante; contudo a avaliação, a análise e a tomada de decisão requerem
maior tempo e esforço. No Quadro 11.1 será descrita cada uma dessas etapas.
O processo de planejamento deverá ser revisado e avaliado para cada uma
das etapas descritas no Quadro 11.1 com o intuito de atualizar cada elemento
com base no julgamento administrativo e no desempenho real da empresa desde o início do período planejado. Alguns desses componentes podem permanecer inalterados, no entanto outros devem ser modificados. Deve ser previsto que
a preparação das propostas do planejamento, a avaliação e análise dos planos de
projetos e a realização de avaliação e análises exigem alterações anualmente.
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Quadro 11.1

Etapas do processo do orçamento de marketing.

Etapas

Descrição

Geração de
propostas
(Consolidadas no
Capítulo 12 do
PGEM)

· Realizadas por pessoas em todos os níveis da empresa
· Possibilidade de prêmios para melhores projetos como estímulo
· Podem seguir de um nível inferior para o nível superior na hierarquia
organizacional

Avaliação e análise

·
·
·
·

Tomada de
decisão

· Definição do nível hierárquico de acordo com a magnitude do desembolso e da importância do dispêndio

Implementação

· Dependendo da importância do desembolso, quando pequeno, a implementação torna-se uma questão de rotina
· Quando elevado, exige maior controle para assegurar que o proposto e
aprovado seja adquirido aos custos do orçado

Acompanhamento

· Comparação dos resultados reais com os valores estimados, ações devem ser tomadas quando os resultados reais diferirem do projetado

Fonte:

São feitas contemplando os objetivos e planos globais da empresa
Verificação da viabilidade econômica, estimando os custos e benefícios
Inserção de técnicas de orçamento para aferir o mérito do orçamento
Incorporar os aspectos de risco à análise econômica

Elaborado a partir de Gitman (1997).

A Tabela 11.1 exemplifica uma planilha para elaboração de orçamento de
marketing. Gostaria de ressaltar que esta é apenas uma sugestão, pois orçamento é uma ferramenta que muitas empresas usam e que tem suas especificidades.
Todos os modelos contribuem. O importante é planejar e orçar.

550
250

...

Produto C3

20

Total Plano Produtos

2
6

Promoções de Vendas

Total Plano Comunicações

72

Total Plano Força de Vendas

TOTAL ORÇAMENTO PGEM

Fonte: Elaborada pelo autor.
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MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO DE MARKETING E PREVISÃO DE VENDAS – EM MILHARES $

Exemplo de planilha de orçamento.

Produto A1

Previsão de Vendas

Média Atual de Vendas

Tabela 11.1
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11.3
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ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

Farei aqui apenas um resumo de que indicadores de projetos/investimentos devem constar no PGEM. Não é objetivo explicá-los, devido à já vasta literatura no assunto.
O principal objetivo de desenvolver uma análise de orçamento é estimar
quanto valor os objetivos determinados no PGEM irão criar ou não para a empresa e, conseqüentemente, verificar se o projeto é viável economicamente.
Criar valor, segundo Gitman (1997), significa fazer com que os ativos tenham
mais valor do que o capital investido no projeto. Existem algumas técnicas para
a análise de um projeto calculado com base no fluxo de caixa ao longo do período do projeto e de acordo com as determinações das variáveis já descritas.
Entre essas técnicas, algumas são de uso mais freqüente e são consideradas a
seguir, conforme Gitman (1997), Ross, Westerfild e Jaffe (1995):
O Período de Payback refere-se ao tempo requerido para o retorno do capital investido em um projeto, a partir das entradas de caixa. Geralmente é expresso em número de anos. A ampla utilização dessa técnica, principalmente
pelas empresas pequenas, se dá pela sua facilidade de cálculo e pelo apelo intuitivo. Ross, Westerfild e Jaffe (1995) consideram pelo menos três problemas
na utilização do payback: (1) não considera a distribuição dos fluxos de caixa
dentro do período de recuperação; (2) ignora todos os fluxos de caixa posteriores ao momento em que o investimento é recuperado; e (3) não dá orientação
comparável para a escolha do período de recuperação do investimento tornando a escolha mais arbitrária.
Valor Presente Líquido (VPL) é uma técnica que desconta os fluxos de caixa
da empresa a uma taxa especificada, freqüentemente chamada de custo de
oportunidade ou custo do capital referente ao retorno mínimo que deve ser obtido por um projeto, de forma a manter inalterado o valor de mercado da empresa. O Valor Presente Líquido (VPL) é obtido da subtração do investimento
inicial do projeto do valor presente das entradas de caixa, descontadas as taxas
do custo de oportunidade utilizado no próprio projeto. Tanto as entradas como
as saídas de caixa são traduzidas para valores monetários atuais.
O VPL informa quando o projeto está agregando valor para o proprietário.
Para orientação de tomada de decisão adota-se o seguinte raciocínio. Se o VPL
for maior que zero, significa que a empresa obterá um retorno maior do que
seu custo de capital, portanto aceita-se o projeto; caso o VPL seja menor que
zero, rejeita-se o projeto, pois, nesse caso, o retorno é menor que o custo de capital utilizado pela empresa no projeto.
A Taxa Interna de Retorno (TIR) é definida como a taxa de desconto que
iguala o valor presente das entradas de caixa ao investimento inicial de um projeto. Ou seja, é a taxa de desconto que faz com que o VPL de uma oportunidade

195

ORÇAMENTO E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

de investimento iguale-se a zero, sempre apresentada em termos percentuais. É
a técnica mais utilizada no processo de tomada de decisão sobre projetos. As Figuras 11.1 e 11.2 explicam os cálculos e as fórmulas do VPL e da TIR.
Fórmula: NPV = CF0 +

Fluxo de
Caixa

CF1
(1 + i )

1

+

CF2

+...+

(1 + i )

2

CFn
(1 + i ) n

0

1

2

3

4

– 1.000

500

400

300

100

454,55
330,58
225,39

i = 10%

68,30
VPL

78,82

Definição: é o valor presente dos fluxos de caixa futuros, descontados a determinada taxa de juros, menos o valor presente do custo do investimento.
Fonte: Adaptada de Gitman (1997).

Figura 11.1

Fórmula e exemplo de cálculo do VPL.

Fórmula: NPV = CF0 +

Fluxo de
Caixa

IRR = 14,49%

CF1
(1 + IRR )

1

+

CF2
(1 + IRR )

2

+...+

CFn
(1 + IRR ) n

0

1

2

3

4

– 1.000

500

400

300

100

436,72
305,17
199,91
58,20

VPL

0,00

Definição: é a taxa que faz com que o NPV seja nulo; a IRR representa o que mais próximo existe
do NPV, sem que se trate do próprio NPV.
Fonte: Adaptada de Gitman (1997).

Figura 11.2

Fórmula e exemplo de cálculo da TIR.
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O critério de tomada de decisão da TIR possui o seguinte raciocínio. Quando a TIR for maior que o custo do capital, então, está agregando valor, portanto
aceita-se o projeto; caso a TIR seja menor que o custo de capital, rejeita-se o
projeto. O Valor Presente Líquido e a Taxa Interna de Retorno, geralmente,
classificam projetos de formas diferentes, devido às suas diferentes suposições
de reinvestimento das entradas de caixa que irão gerar. É difícil determinar
qual é o melhor método para se avaliarem investimentos de capital do ponto de
vista teórico.
Gitman (1997) considera dois fatores para julgar que o VPL é a melhor
técnica de análise de investimento de capital, tais como: (1) como o VPL supõe
que todas as entradas de caixa geradas pelo investimento sejam reinvestidas ao
custo de capital da empresa, o uso da TIR supõe esse reinvestimento a uma
taxa elevada, dada pela própria TIR, já que o custo de capital tende a ser uma
estimativa razoável da taxa à qual a empresa poderia aplicar suas entradas no
mercado; (2) certas propriedades matemáticas poderão fazer com que projetos
de fluxo de caixa não convencionais apresentem mais de uma TIR, problema
que não ocorre quando se utiliza a técnica de VPL. O Quadro 11.2 resume as
principais decisões de investimentos.
Quadro 11.2

Critérios de decisão de investimento.

CRITÉRIOS

ACEITAR

REJEITAR

Payback

se < que o período máximo
esperado

se > que o período máximo
esperado

Valor Presente Líquido (VPL)

se > que zero

se < que zero

Taxa Interna de Retorno (TIR)

se > que a taxa de desconto

se < que a taxa de desconto

Fonte:

Adaptado de Gitman (1997).

Ross, Westerfild e Jaffe (1995) mencionam três atributos-chaves para a
utilização do VPL: utiliza fluxos de caixa, utiliza todos os fluxos de caixa do plano e desconta os fluxos de caixa correspondentes. Já outras técnicas ignoram o
valor do recurso no tempo quando processam o fluxo de caixa.

11.4 ATIVIDADES PARA A REALIZAÇÃO DO
ORÇAMENTO
Para a finalização do orçamento do plano de marketing, a equipe deverá
reunir todos os orçamentos realizados para o plano de produtos e serviços (Ca-

ORÇAMENTO E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

197

pítulo 6), comunicações (Capítulo 7), canais de distribuição (Capítulo 8) e força de vendas (Capítulo 9), conforme planilha da Tabela 11.1.
A partir dessas informações, podem-se calcular a TIR, o VPL e o payback
para o período do plano, utilizando-se as fórmulas das Figuras 10.1 e 10.2, para
então decidir sobre a realização dos investimentos e possíveis ajustes, conforme
esquema de decisões do Quadro 11.2.
Também pode o orçamento ser feito por projetos específicos, como será
visto no último capítulo, a seguir.

12
Gestão e Controles do PGEM

Todo plano precisa se tornar realidade. São comuns casos em que planos
densos e bem elaborados foram engavetados por diversos motivos. Esta última
etapa do PGEM aqui proposto visa justamente prevenir a empresa da
não-aplicação do plano. Planejar é algo de fundamental importância, mas executar também. Começa-se com as armadilhas levantadas pela literatura do planejamento, para depois mostrar como o processo de planejamento e gestão estratégica de marketing pode ser implementado.
McDonald (2002) levanta uma série de armadilhas existentes no processo
de planejamento. Estão organizadas nos tópicos a seguir. Tentei, na proposta
feita até aqui no PGEM, combatê-los.
· dar ênfase maior na análise do que no planejamento, o que leva os gerentes a se preocuparem mais com técnicas e ferramentas do que com o
pensamento criativo sobre os objetivos, posicionamento e estratégia;
· informação em vez de decisões, onde há uma grande demanda por informações, mas pouca ênfase na tomada das decisões;
· simplicidade, o que leva o plano do ano a ser apenas um pequeno desenvolvimento do que já foi feito em vez de ser algo que levanta questões fundamentais sobre capacidade, objetivos e mercados;
· interesses adquiridos, o que resulta na ênfase da manutenção do status
quo e na defesa de receitas e poder dentro da organização, em prejuízo
dos interesses da empresa;
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· organização conservadora, a qual recusa aceitar planos que substituam
as propostas bem aceitas e bem conhecidas do passado, com dificuldade
para romper vícios de gestão;
· resistência à mudança, por parte dos membros da equipe gerencial;
· pequeno domínio sobre o plano, seja falta de comprometimento, seja de
capacidade;
· alocação inadequada de recursos para o plano;
· foco no planejamento per se em vez de planejar e implementar, ou seja,
pouca capacidade de executar o que foi planejado;
· interesse reduzido em relação ao plano, resultado da falta de seriedade
no passado e do fato de o planejamento ter-se tornado apenas um ritual
anual cansativo e sem sentido que consome tempo, ou de experiências
anteriores negativas sobre o processo;
· confusão entre táticas de marketing e estratégia de marketing, e a ênfase em pontos e performances de curto prazo mais fáceis e mais previsíveis em detrimento dos mais complexos e incertos no longo prazo. Este
é um dos pontos que o modelo deste livro tenta combater, colocando
mais estratégia nas decisões de marketing;
· separação da função de marketing e das operações do dia-a-dia, como
resultado de que o plano é desenvolvido sem contato com o mercado;
· confusão entre marketing como uma função e marketing como um conceito de negócio mais amplo; as implicações disso são a visão de marketing como sinônimo de venda, ou propaganda ou serviço ao consumidor, em vez de dirigente da filosofia organizacional de orientação aos
mercados em que atua;
· barreiras organizacionais que resultam na estruturação das atividades
da empresa em relação às atividades funcionais em vez de foco nos consumidores;
· falta de conhecimento e habilidades;
· falha em priorizar os objetivos e seu impacto na organização, sua urgência e sua implicação sobre os recursos;
· cultura corporativa hostil que leva à visão de marketing, e, conseqüentemente, do planejamento de marketing, como algo menos importante do
que outras partes da empresa.
Gilligan e Wilson (2003) comentam que, para que o processo de planejamento seja eficiente, não basta impor uma estrutura de planejamento aos membros da equipe. Ao contrário, é preciso demonstrar, primeiramente, que planejar é um processo vivo e significativo, e, em segundo lugar, que o plano é
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desenhado para ser um documento de trabalho, ou seja, é criado para ser algo
usado no dia-a-dia para guiar e informar a tomada de decisão.
Ao reconhecer isso, identifica-se que o formato do planejamento necessita
ser padronizado para que gerentes em todo o negócio estejam familiarizados
com o processo e estrutura, que haja uma flexibilidade embutida para que, conforme o ambiente externo mude, o plano possa ser alterado para responder a
essas mudanças, que o plano deve ser baseado em um pensamento estratégico
e orientado para oportunidades em vez de ser simplesmente uma reiteração do
que já aconteceu e, finalmente, que as prioridades e estratégias não devem estar escondidas nos detalhes do plano, mas imediatamente aparentes.
Os autores comentam ser possível identificar as características das empresas nas quais os gerentes não perderam o significado do planejamento estratégico, pois nessas existe um claro senso de propósito e direção, as estratégias são
articuladas claramente, há um investimento contínuo em pessoas, produtos,
processos e mercados, esforços e recursos estão claramente focados nos elementos importantes e que dão ou contribuem para a vantagem competitiva, há
comprometimento de longo prazo, existe uma equipe gerencial determinada a
superar obstáculos, com ênfase na implementação e, finalmente, a gerência está
interessada em criar seu próprio futuro, em vez de ser este criado por outros.
Gilligan e Wilson (2003) sugerem seis perigos que podem tornar ineficaz a
implementação:
· a separação entre as atividades de planejamento e o gerenciamento de
mercado, produtos e marcas do dia-a-dia torna-se um incentivo ao engavetamento do plano;
· ter um otimismo desesperado que leva ao desenvolvimento de planos
quase totalmente separados da realidade;
· descoberta tardia de pontos associados à implementação do plano, resultando na incapacidade de continuar sem a inserção de novos recursos, capacidades, sistemas e pessoas;
· negação de qualquer possível problema de implementação (isso é geralmente manifestado pela gerência através do pensamento “se estamos dizendo que será assim, então, será assim”). Na ausência de comprometimento, até os planos mais lógicos não serão implementados por inteiro;
· a visão de implementação como uma reflexão tardia em vez de algo que
necessita ser parte integral do processo de planejamento desde o início;
· qualquer barreira ou possível problema de implementação identificada,
mas não analisados em detalhe, e gerentes que ou reagem além do necessário ou reagem inapropriadamente.
Os autores colocam que, para tentar superar esses problemas, deve-se colocar o plano de ponta-cabeça. Começar com os pontos considerados pelos exe-
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cutivos como mais críticos. Trabalhar desses pontos em direção ao começo,
montando um plano estratégico, montar os comitês executivos do plano, demandar estratégias explícitas, com custo e pesquisa de implementação para
cada item-chave, e, finalmente, recusar qualquer plano estratégico que não
mostre como o plano beneficia o comprometimento das pessoas que dirigem o
negócio, e que ignora a importância da consistência entre o que deve ser feito e
o que a empresa tentará fazer. O Quadro 12.1 é uma tentativa de resumir aspectos importantes para uma efetiva implementação de um plano.

Quadro 12.1

Aspectos importantes para uma efetiva implementação do plano estratégico de marketing e do processo de planejamento como um todo.

Componente

Tarefas Específicas

Construir uma organização
capaz de executar a estratégia

· Criar uma estrutura organizacional de apoio à estratégia.
· Desenvolver as habilidades e competências distintivas sobre as quais a
estratégia está fundamentada.

· Selecionar pessoas para posições-chave.
Estabelecer uma estratégia
orçamentária de suporte

· Ver que cada unidade organizacional tem um orçamento para conduzir
sua parte do plano estratégico.

· Assegurar que os recursos estão sendo usados eficientemente.
Instalar sistemas administrativos internos de suporte

· Estabelecer e administrar políticas e procedimentos facilitadores da estratégia.

· Desenvolver sistemas administrativos e operacionais para dar capacidades críticas para a estratégia da organização.
Distribuir prêmios e incentivos que estão fortemente ligados aos objetivos e estratégia

· Motivar as unidades organizacionais e indivíduos para realizar a estratégia.
· Designar prêmios e incentivos que induzam à performance desejada do

Modelar a cultura corporativa
para ajustar a estratégia

· Estabelecer valores compartilhados.
· Definir padrões éticos.
· Criar um ambiente de trabalho que apóie a estratégia.

Exercitar liderança estratégica

· Liderar o processo de formatar valores, modelando cultura e motivando

empregado.

· Promover a orientação para resultados.

a realização da estratégia.

· Manter a organização inovadora, responsiva e atenta a oportunidades
de mercado.

· Liderar as políticas de estratégia, construindo consenso.
· Reforçar padrões éticos e comportamento.
· Iniciar ações corretivas para melhorar a execução da estratégia.
Fonte:

Thompson e Strickland, 1990.
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Em síntese, para uma efetiva implementação do plano, é “importante que
o plano seja importante”. Pode parecer simples esta colocação, mas está na essência da gestão adequada. Casos em que o plano é uma cobrança apenas para
satisfazer a matriz, ou a alta gestão, são casos típicos nos quais a filosofia de
planejamento e gestão estratégica de marketing não está sendo preponderante.
Dependendo da organização, existe um período do ano em que o processo fica
mais intenso, mas deve ser permanente.
Boa parte das organizações usa o período de final de ano para intensificar
as discussões estratégicas e chegar em janeiro com um documento atualizado,
guia para as ações do corrente ano e que coloca as diretrizes estratégicas para
os próximos cinco anos. Este documento vai sendo revisado a cada mês ou bimestre, por este comitê responsável, e deve ser o mesmo das ações do dia-a-dia
das pessoas.

12.1 A TRANSFORMAÇÃO DO PLANO EM GESTÃO
DE PROJETOS
O plano deve-se ajustar à agenda das pessoas, para que não fique esquecido. Quanto mais convergente for a agenda com o plano, mais a tendência é que
esse documento fique permanentemente vivo nas equipes de marketing e estratégia. O plano deve evoluir para a gestão de projetos para implementação.
O responsável pela implementação, por exemplo, do que foi definido pelo
plano de comunicação deve-se preocupar em montar uma estrutura de projeto.
Um projeto é um conjunto de atividades coordenadas, com objetivo e data estabelecidos, uma duração finita e transitória. O projeto envolve várias áreas funcionais e níveis hierárquicos e ainda extrapola a rotina da associação. A Figura
12.1 esquematiza visualmente um projeto.
Pode-se também definir um conselho estratégico para implementação do
plano. O conselho deve ser definido pelos controladores, sendo um pequeno
grupo tomador de decisão, em que os projetos podem ser avaliados e ajustados
em reuniões mensais, dentro da rotina administrativa da empresa. O objetivo
do conselho estratégico é claro, sendo acompanhar a implementação das ações
determinadas pelo plano. O fato de existir um encontro na empresa onde as
pessoas “devem” apresentar a evolução na implementação do plano ajuda para
que ações determinadas pelo plano “entrem na agenda” dos envolvidos. Pode-se inclusive, nas reuniões de gestão estratégica de marketing desse comitê,
contar com a presença de elementos externos à organização, como um “conselho estratégico de marketing”.
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Marketing
Atividade 1
Objetivo

Atividade 4
Atividade 6

Atividade 2

Atividade 5
Prazo

Atividade 3
RH
Operações
Fonte: Pensa.

Figura 12.1

Esquema para estruturação de um projeto.

Nem todos os projetos serão passíveis de implementação no primeiro ano
ou primeiro ciclo de implementação do plano, por isso cabe realizar um exercício de priorização para, em conjunto com os gestores, decidir o que é mais urgente e relevante, dando notas de 0 a 10. A multiplicação desses dois critérios
permite definir notas para os projetos, para o que for realizado no período seja o
que é mais importante (relevância) e urgente (não pode ser adiado para depois).
Quadro 12.2

Ferramenta de priorização de projetos.

Projeto/Ações

Urgência (Necessidade de
Rapidez na Implementação)

Relevância (Impacto no
Resultado da Empresa)

A´B

Projeto B

10

10

100 pontos

Projeto C

7

9

63 pontos

Projeto F

8

6

48 pontos

Fonte:

Elaborado pelo autor.

Existe uma diferença entre a determinação de uma ação estratégica na
empresa e sua implementação de fato. Para isso, a gestão de projetos passa a
ser fundamental. Cada grupo de atividades do planejamento se transforma em
projetos a serem implementados.
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Outros tópicos essenciais que devem estar contidos em um projeto são destacados no Quadro 12.3.
Quadro 12.3

Tópicos fundamentais na gestão de projetos.
Detalhamento do Plano Elaborado na Fase de Concepção

Coordenador
e equipe

Definição de um coordenador para o projeto.
Alocar uma equipe para trabalho ou alocar um “braço direito” para dar andamento ao projeto.

Objetivos

O projeto deve ter claros seus objetivos. Da mesma forma que foram colocados os objetivos do plano estratégico, os objetivos do projeto (operacionais)
devem estar definidos.

Escopo

Definir o contorno (limites do projeto).
Listar as ações que fazem parte do projeto.
Deixar claro o que não faz parte do projeto (nos casos em que o limite não é
muito claro).

Resultado

O resultado esperado das ações a serem desenvolvidas deve estar claro e bem
definido, sendo a expectativa ao término do projeto.

Cronograma
Esperado

Produzir uma matriz do tempo cruzando com as atividades do projeto.
Definição de Atividades em uma estrutura analítica que consiste em decompor
o resultado final do projeto em etapas e subetapas sucessivamente, até se atingir o nível de decomposição em atividades consideradas suficientemente pequenas para estimativas de prazos.

Pontos de
Controle
(indicadores)

Indicar alguns pontos importantes para acompanhamento do projeto pelo Conselho. Por exemplo, o final de uma análise econômica, um ensaio técnico, o
parecer de um especialista etc.
Indicadores: Apontar itens que servirão para avaliar a eficácia dos resultados
do projetos. Por Exemplo:
Custo: Redução em X% do custo de produção de ABCD
Margem: Aumento de Y% das margens da linha VQFD
Qualidade: Reduzir para Z% o índice de contaminação
Imagem: Passar para W% o índice de avaliações positivas da imagem dos produtos, segundo pesquisa de percepção

Orçamento/
Balanço de
Recursos

Grande parte dos projetos envolverão gastos para implementar ações definidas. Por isso, o orçamento do que será gasto deve ser colocado para a discussão no conselho e liberação de recursos.

Plano de
Contingência

Ações a tomar em caso de eventos indesejáveis podem ser destacadas.

Fonte: Elaborado pelo Autor, com base nos Projetos do Pensa e contribuições de Roberto Waack.
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Dessa forma, cada projeto deverá caminhar para a implementação com seqüências ordenadas de ações. Como peça fundamental para “tirar do papel” as
ações planejadas, o coordenador de um projeto deve ainda possuir liderança e
articulação, possuir responsabilidade na realização das atividades de toda a
equipe e possuir representação no conselho gestor para promover a participação integrada de todos os membros. Ele deve ser capaz de despertar o interesse
da equipe, além de reconhecer interferências e dificuldades durante o processo.
A Figura 12.2 mostra a visão das ações do projeto que o coordenador deve possuir em um cronograma e divulgar para todos os envolvidos.
Projetos Estratégicos – Cronograma
Atividades

T1

T2

1

X X

2

X

X

3
4
5
6

T3

T5

T6

T7

T8

T9 ... n

X
X

X

T4

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

7
8
9

Fonte: Pensa.

Figura 12.2

Estruturação de um cronograma de projeto.

Existem cruzamentos entre os diversos projetos dentro do plano estratégico de marketing, já que tudo está inter-relacionado e algumas atividades mesmo podem ser seqüenciais. Uma matriz de relacionamentos entre os projetos
pode mostrar essas inter-relações, como no Quadro 12.4.
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Quadro 12.4

Inter-relacionamentos entre os projetos.

Projetos

1

2

1

O

X

2

X

O

3

4

5

X

X

4

X

O

X

X

X

O

X

6

X

7

X

X

8

X

X
X

10

X

Fonte:

O

X

9

7

8

9

X

X

10

X

3

5

6

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
O

X

X

O

X

X

O

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

O

Elaborado pelo autor.

As reuniões de gestão do coordenador com sua equipe devem ser momentos de delegação interna e discussão de obstáculos e proposição de soluções. É
importante que cada reunião seja acompanhada de planilhas de gestão, conforme a indicada no Quadro 12.5, onde as pessoas envolvidas recebem ações a serem realizadas em determinado prazo. Isso também passa a ser um instrumento
de gestão para o coordenador, controlando o que deveria e o que foi feito de
fato na evolução do projeto que coordena.
Quadro 12.5

Ferramenta para controle da gestão do projeto.

Ações Decorrentes do Projeto

Fonte:

Responsável

Prazo para Realização

Elaborado pelo Autor.

A equipe, por sua vez, deve ter participação ativa com contribuições técnicas e interdisciplinares, representando a área de atuação e possuindo comprometimento com o resultado.
Ao final do primeiro ciclo de implementação do PGEM, que pode coincidir
com o 1º ano de implementação do projeto, a empresa pode avaliar as realizações e resultados e efetuar as correções necessárias. O objetivo como um todo é
tornar a empresa cada vez mais orientada para o mercado e alcançar os objetivos, dentro das estratégias estabelecidas.

21,2

21,2

20
10
30
72

TOTAL ORÇAMENTO MARKETING

Taxa Trimestral

Taxa Mensal

7
2
10,6
19,6

6

6,12%

2,00%

2
3
2
7

2
2
2
6

Fcx Orçamento Mkt
2.025,8
VPL
346,965

74

23

23

12
21,5

10

3
3
10
16

10
13

3

120
130
600
300
0
1.150
150
18

Mar.
1.000

Fcx Retorno Incremental
2.372,8

66

15
18

15
20

10
16

3

5

110
110
560
280
0
1.060
60
7,2

100
100
550
250
0
1.000
0
0

Orçamento do Plano de Marketing
Plano Produtos
Mudanças embalagens
...
Desenv. e Lançamento Produto
Total Plano Produtos
Plano Comunicações
Propagandas
...
Promoções de Vendas
Total Plano Comunicações
Plano Distribuição
Estruturação de distribuidores
...
Plano de Retorno com Distrib. (1% fat.)
Total Plano Distribuição
Plano Força de Vendas
Incentivos de Vendas (2% fat.)
...
Treinamentos
Total Plano Força de Vendas

Média Atual de Vendas
Previsão de Vendas
Produto A1
Produto A2
...
Produto C3
Produto Novo 1
Total da Previsão
Vendas Incrementais
Lucro Incremental (12% das vendas)

Fev.
1.000

Jan.
1.000

104

15
41

26

13
23

10

5
4
10
19

1
20
21

130
150
620
310
90
1.300
300
36

Abr.
1.000

ano 1

97

15
51

36

10
4
18
32

2
4
5
11

3

3

160
230
790
400
220
1.800
800
96

Ago.
1.000

ano 3
1.324

76

30

30

15
25

10

7
5
5
17

4

3
1

130
200
680
360
130
1.500
500
60

ano 2
1.178

102

30

30

15
40

25

5
5
10
20

2
10
12

130
200
680
360
130
1.500
500
60

Jul.
1.000

ANO 1
Jun.
1.000

ano 2
ano 3
884
796
827

ano 1
620

103

30

30

25
2
15
42

5
4
10
19

2
10
12

130
200
680
360
130
1.500
500
60

Maio
1.000

67

36

36

18
21

3

2
4
2
8

2

2

160
230
790
400
220
1.800
800
96

Set.
1.000

70

36

36

18
21

3

2
4
2
8

5

5

160
230
790
400
220
1.800
800
96

Out.
1.000

81

36

36

3
4
18
25

5
4
1
10

10

10

160
230
790
400
220
1.800
800
96

Nov.
1.000

ANO 2

ANO 3

93

20
58

38

19
22

3

6
4
1
11

23

2

180
240
820
410
250
1.900
900
108

219

114

114

6
10
57
73

14
10
3
27

5

5

540
720
2.460
1.230
750
5.700
2.700
324
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114

114

57
57

14
10
3
27

4

4

540
720
2.460
1.230
750
5.700
2.700
324

233

35
120

120

60
60

10
12
6
28

25

25

580
760
2.500
1.350
810
6.000
3.000
360

273

155

120

10
10
60
80

10
5
6
21

17

7
10

580
760
2.500
1.350
810
6.000
3.000
360

231

122

122

61
67

6

15
5
10
30

12

7
5

600
770
2.550
1.360
820
6.100
3.100
372

224

122

122

61
67

6

15
10
10
35

0

600
770
2.550
1.360
820
6.100
3.100
372

272

30
156

126

10
63
73

20
10
8
38

5

5

630
800
2.600
1.400
870
6.300
3.300
396

232

126

126

63
63

15
15
8
38

5

5

630
800
2.600
1.400
870
6.300
3.300
396

Dez. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.
1.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
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Nota sobre o PENSA

Apresentação
O PENSA é uma organização que integra os Departamentos de Economia e
Administração da FEA-USP, São Paulo e Ribeirão Preto. Foi criado pelos Profs.
Decio Zylbersztajn e Elizabeth Farina e instalado pelo Reitor da Universidade
de São Paulo em 17 de junho de 1990. Sua finalidade é promover estudos sobre o agribusiness brasileiro.
Missão
Criar um espaço interativo entre alunos, professores e lideranças do agribusiness nacional, por meio de pesquisa, ensino e extensão.
Objetivos
· estudar a dinâmica do Sistema Agroindustrial, fornecendo subsídios à
tomada de decisão e ao planejamento estratégico de organizações privadas e públicas;
· identificar e analisar as principais tendências dos negócios agroindustriais
visando, sobretudo, à inserção competitiva do Brasil no agribusiness internacional;
· formar e capacitar recursos humanos para a gestão do Sistema Agroindustrial Brasileiro.
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Metodologia
A metodologia de trabalho do PENSA fundamenta-se na análise sistêmica
dos negócios agroindustriais, aportada pelo programa no Brasil desde 1991, focalizando especialmente as interfaces e as redes criadas entre os diversos setores (insumos, agropecuária, indústria, distribuição). Esta abordagem reconhece
a dinâmica própria de cada um dos setores e as limitações impostas pelas suas
inter-relações tecnológicas e econômicas.
A metodologia é complementada ainda por dois princípios: a análise das
questões que circunscrevem o processo decisório das organizações e preocupação em aproximar a universidade do meio empresarial.
Publicações
As atividades de pesquisa e extensão realizadas geram uma série de publicações que tem por objetivo divulgar o conhecimento adquirido na análise dos
sistemas agroindustriais. A base de publicações do PENSA é composta de livros, working papers, papers apresentados em congressos, papers publicados
em revistas com referee, teses e dissertações, relatórios de projetos, além dos
estudos de caso.
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ZYLBERSZTAJN, D.; FARINA, E.
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Estudos de Caso
Estudos de caso são importantes instrumentos para análise acadêmica e
educacional de problemas decisórios reais. Utilizados em todos os países do
mundo, nos mais diversos ambientes educacionais, o PENSA especializou-se na
produção de casos nos diversos setores do agribusiness.
Nossos casos são apresentados em seminários de um dia com a presença
do empresário para um debate franco entre os participantes e os representantes
da empresa. Uma vez apresentados, nossos casos tornam-se valioso instrumento
de análise empresarial e acadêmica.
Com mais de 50 casos publicados, o PENSA segue sua tradição e aumenta
ano a ano seu acervo. Estes são os Estudos realizados desde 1998.

Estudos de Caso PENSA 2002

Estudos de Caso PENSA 2000

ILLY CAFFÈ e os desafios do crescimento no Brasil

GENETIC ID: Identificação Genética
para produtos de exportação

Prof. Marcos Fava Neves, Profa. Maria Sylvia
Macchione Saes e Christiane Leles Rezende

Prof. Paulo Furquim de Azevedo, Carolina
Torres Graça, Fabiana Cunha Viana Leonelli e
Vivian Lara dos Santos Silva

FAST & FOOD
Profa. Elizabeth M. M. Q. Farina, Carolina
Torres Graça e Sílvia Fagá
SELECTA: Diferenciação e coordenação
de redes

IRMÃOS FONTENELE: Liderança na
exportação de castanha de caju
André Meloni Nassar, Matheus Kfouri Marino
e Lucas Leite

Prof. Decio Zylbersztajn, Matheus Kfouri
Marino e Roberto Fava Scare

YPIÓCA: Introduzindo uma bebida
genuinamente brasileira no mercado
global

POOL LEITE ABC: Inovando na
comercialização de leite

Prof. Dante P. Martinelli, Eduardo Eugênio
Spers e Aline Figueirôa Costa

André Meloni Nassar, Antonio Carlos Lima
Nogueira e Tatiana Farina
COMIGO: Network e Desenvolvimento
Prof. Sigismundo Bialoskorski Neto, Cláudio
Antonio Pinheiro Machado Filho e Daniel
Marchi

COTEMINAS: O desafio da inserção no
mercado externo
Isadora Herrmann e André Meloni Nassar.
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Estudos de Caso PENSA 2002

Estudos de Caso PENSA 2000

DUGULLIN ESTATE: Certificação de
qualidade na agricultura australiana

FUNDAÇÃO MT: Um caso de ação
coletiva no Agribusiness

Prof. Eduardo Eugênio Spers e Prof. Decio
Zylbersztajn

André Meloni Nassar e Karina Kikudome

NESTLÉ – SOCÔCO: Certificação
privada na gestão da qualidade
Profa. Elizabeth M. M. Q. Farina, Tereza M.
Marsicano Guedes e Matheus Kfouri Marino
CONAP: Uma pequena cooperativa
com grande excelência em qualidade
Prof. Sigismundo Bialoskorski Neto e Maria
Stella Melo Saab
SANCOR: Estratégia de qualidade para
conquistar mercados
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O CASO EMPRESA: Competição e
cidadania
Cláudio A. Pinheiro Machado Filho e Sílvia
Moraes
SASKATCHEWAN WHEAT POOL: As novas
bases contratuais em uma cooperativa
Prof. Sigismundo Bialoskorski Neto
CASO CAROL: O desafio da
globalização
Isadora Hermman

André Meloni Nassar, Maristela Franco Paes
Leme e Prof. Marcos Sawaya Jank

PERSPECTIVAS DA APLICAÇÃO DA
BIOTECNOLOGIA NO SISTEMA
AGROINDUSTRIAL BRASILEIRO: o
exemplo da soja Roundup Ready

TERRA PRESERVADA: Coordenando
ações para garantir a qualidade

Prof. Decio Zylbersztajn, Sérgio Giovanetti
Lazzarini e Claudio A. Pinheiro Machado Filho

Prof. Rubens Nunes e Eduardo L. Leão de
Sousa

ABIC: Ações conjuntas e novos desafios
frente a restruturação de mercado
Profa. Maria Sylvia Macchione Saes, Profa.
Elizabeth M. M. Q. Farina, Rodrigo Lanna
Franco Silveira e Douglas Nakazoneo

A produção do PENSA pode ser encontrada na Web
<www.pensa.org.br>

ENSINO
O PENSA tem ampla experiência no ensino dos agronegócios. Os diferenciais
de qualidade dos Cursos do PENSA estão respaldados em uma bagagem muito
consistente de experiências reais vividas pelos seus membros. Essas experiências
vão desde contatos estreitos com as empresas dos agronegócios, na confecção
de projetos estratégicos e setoriais até a elaboração de estudos de caso com amplo uso didático.
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Com uma mescla de professores acadêmicos, pesquisadores e profissionais
com ampla experiência de campo, os Cursos do PENSA procuram atender às
necessidades de empresas, cooperativas e instituições. A área de educação continuada atua em quatro frentes: Curso PENSA de Agribusiness, Cursos MBA in
house para Empresas e Cooperativas, Universidade Corporativa e Seminários
PENSA de Agronegócios.
ATIVIDADES DE EXTENSÃO E PROJETOS DE CONSULTORIA
A característica básica das atividades de consultoria do PENSA é integrar
os conceitos teóricos que fundamentam o trabalho acadêmico à realidade da
prática empresarial vivenciada pelas organizações. Em essência, a competência
básica é o desenvolvimento de metodologias para aplicação nos negócios agroindustriais, incluindo estratégias privadas e políticas públicas. As principais linhas de atividades do PENSA junto a empresas e organizações do agribusiness
são: Coordenação de Sistemas Agroindustriais; Governança Corporativa; Gestão
Estratégica em Empresas Agroindustriais; Competitividade no agribusiness; Planejamento e Gestão de Marketing; Análise e Planejamento de Canais de Distribuição; Gestão Estratégica em Cooperativas; Assessoria em Marketing; Reestruturação de Associações de Interesse Privado e Estudos Setoriais.
Entre os principais clientes do PENSA nestes 12 anos encontram-se a Associação Brasileira da Indústria Torrefadora do Café (ABIC), o International Finance Corporation (IFC), O Grupo Orsa (papel e celulose), a Monsanto (defensivos), Boehringer Ingelheim (veterinários), Tigre (tubos e conexões), Netafim
(irrigação, multinacional israelense), Basf (defensivos), Batavo (alimentos), Aurora (alimentos), Lagoa da Serra/Holland Genetics (multinacional holandesa),
Roche (vitaminas) Lloyds Bank (análises setoriais), Algar (agroindústria), Vallée
(produtos veterinários), Crystalsev (sucroalcooleiro), Supermercados Big/Real
(Varejo), Arby’s (foodservice), Sanavita (alimentos funcionais), Boehringer (produtos veterinários), Fundecitrus, Abecitrus, Laranja Brasil, Illycafé (café expresso – multinacional italiana), Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), Sindicato da Indústria do Frio no Estado de São Paulo
(SINDIFRIO), Japan Trade Organization (JETRO), Ministério das Relações Exteriores da Holanda, Cooperativa Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí/MG
(COOPERRITA), SEBRAE/SP, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (OCEPAR), Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Organização
das Cooperativas do Estado de São Paulo (OCESP), Cooperativa dos Cafeicultores de Guaxupé (COOXUPÉ), COOPERCENTRAL (Frígorífico Aurora), Refinadora de óleos Brasil – IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas),
CACCER, FEBEC/ABECAFÉ, Nestlé, Instituto Nacional do Plástico (INP), Gerência de Planejamento do Estado do Maranhão (GEPLAN), Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Jari celulose, JMacedo Alimentos.

Nota Sobre o Autor

Marcos Fava Neves
<favaneves@gmail.com>
<www.favaneves.org>
Engenheiro Agrônomo pela ESALQ/USP em 1991, Mestre em Administração (Estratégias de Arrendamento Industrial, FEA/USP, 1995) e Doutor em Administração
(Planejamento de Canais de Distribuição, FEA/USP, 1999). Pós-Graduado em Agribusiness & Marketing Europeu na França (1995) e em Canais (Networks) de Distribuição na
Holanda (1998/1999). Livre-docente (Planejamento e Gestão Estratégica Dirigido pela
Demanda, 2004). Coordenador do PENSA – Programa de Agronegócios da USP (planejamento estratégico para empresas e sistemas produtivos de 2005 a 2007) e criador do
Markestrat (Centro de Pesquisas e Projetos em Marketing e Estratégia), realizando 50
projetos e 300 palestras no Brasil. É autor/coautor e organizador de 17 livros no Brasil,
Argentina e União Europeia. Sua obra caracteriza-se pela proposta de métodos (frameworks) para solução de problemas empresariais e pela inserção internacional. Esteve em
mais de 60 congressos no exterior e realizou mais de 70 palestras internacionais. Tem
70 artigos publicados em periódicos internacionais e anais de reuniões científicas e 45 artigos publicados em revistas indexadas no Brasil. Participou de mais de 50 bancas no Brasil e orientou 15 trabalhos de mestrado e doutorado. É especializado em planejamento e
gestão estratégica.
Projetos de Planejamento Realizados e Implementados (Setor Privado e
Público): desde 1992, coordenou/desenvolveu projetos privados e pesquisas nacionais
e internacionais nas áreas de Planejamento e Gestão Estratégica, Marketing (com ênfase em networks, alianças estratégicas, joint ventures e estratégias ligadas a canais de distribuição e vendas). Realizou:

228

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING

· projeto de mapeamento da cadeia da cana-de-açúcar para a UNICA em 2009;
· análise dos investimentos internacionais na cadeia da cana-de-açúcar, para a
UNCTAD/ONU em 2009;

· projeto Q-Pork Chains (Cadeias Produtivas Transnacionais de Suínos), da União
Europeia (2006-2009);

· planejamento para o setor lácteo no Uruguai (INALE) em 2009;
· planejamento para a Renk Zanini e outras empresas da família Biagi em 2008;
· análise da cadeia de suprimentos para o Grupo Zilor (Zillo Lorenzetti) em
2008;

· análise da cadeia citrícola brasileira para a FAO/ONU em 2007;
· projeto de nova remuneração para o Fundecitrus em 2007;
· projeto de planejamento para a mesa do trigo no Uruguai em 2007;
· planejamento e gestão estratégica para a cadeia do leite em São Paulo em 2007;
· plano estratégico para a cadeia da laranja no Brasil em 2007;
· planejamento para implantação de dez negócios no Vale do São Francisco, contratado pela Codevasf em 2007-2008;

· visão estratégica para o grupo Branco Peres Açúcar e Álcool em 2007;
· análise de cenários para o grupo açucareiro Zillo Lorenzetti em 2005;
· planejamento para canais de distribuição da Basf em 2004-2007;
· planejamento para implantação da citricultura no polo Petrolina Juazeiro em
2006;

· planejamento e gestão estratégica para a organização Laranja Brasil em 2003;
· planejamento e gestão estratégica para a cadeia do trigo no Brasil em 2003;
· planejamento e gestão estratégica para a Lagoa da Serra de 1999 a 2006;
· planejamento e gestão estratégica para a Netafim do Brasil de 2001 a 2004;
· planejamento e gestão estratégica para a Wolf Seeds/Naterra em 2004/2005;
· projeto de joint venture para a Tigre em 2004;
· planejamento de canais de distribuição para a Orsa Embalagens em 2002;
· análise de captura de valor na cadeia de soja para a Monsanto em 1998;
· projeto de criação/planejamento estratégico da Crystalsev (sucroalcooleiro) em
1997;

· projetos também para as seguintes empresas: Vallée (produtos veterinários),
Supermercados Big/Real (Varejo), Arby’s (foodservice), Sanavita (alimentos
funcionais), Boehringer (produtos veterinários), Illycafé (café expresso – multinacional italiana), Fri-Ribe (alimentação animal), J. Macedo Alimentos
(Dona Benta), Nestlé (alimentos), Elanco (saúde animal);
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· projeto e coordenação de 14 turmas do MBA Marketing da Fundace desde 2000
(classificado pela revista Você S.A. como o melhor do Brasil em 2003);

· projeto e coordenação de 19 turmas do MBA aberto e in company em Agronegócios da Fundace;

· coordenador de projetos da Fundace desde 1996 e Presidente do Conselho Curador de 2005 a 2007;

· participou no projeto Global Food Network, para estabelecimento de cadeias
transnacionais Mercosul/União Europeia, da União Europeia (2002-2005);

· teve projetos financiados pela ONU, FAO, UNCTAD e foi bolsista da Fapesp,
CAPES, CNPq e USP desde 1989.
Experiência em apresentações, aulas e palestras: desde 1995, é Professor de
Planejamento, Estratégia e Marketing no Departamento de Administração da Faculdade
de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto-SP, e também na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP), de
1996 a 2001, com mais de 30 disciplinas de graduação e pós-graduação no período. Professor em cursos de Especialização nas principais fundações que dão apoio à Universidade de São Paulo desde 1996.
Principais prêmios recebidos em ensino:

· paraninfo dos formandos em administração da FEA-RP/USP em 2001 e Professor homenageado pelos formandos em Administração da FEA-RP/USP em 2000
e 2002;

· homenageado pelos formandos no MBA Marketing da Fundace – Fundação
para o Desenvolvimento da Pesquisa em Administração, Contabilidade e Economia, de apoio à FEARP/USP, em 2001, 2002 e 2003, 2005 e 2007;

· homenageado oito vezes pela Coordenação do MBA da Fundação Instituto de
Administração, ligada a FEA/USP, nos cursos de Marketing de Serviços; Marketing; Tecnologia, Inovação e Conhecimento em 2002, 2003, 2004 e 2006,
como sendo o professor com a melhor avaliação feita pelos alunos ao longo do
programa;

· homenageado quatro vezes pelo Curso Pensa de Agronegócios com a melhor
avaliação feita pelos alunos entre todos os professores do curso;

· paraninfo dos formandos no MBA Gestão de Negócios para o Grupo Nova América, Fundação Rezende Barbosa, em 2002.
Realizou mais de 300 palestras no Brasil e 70 palestras no exterior, em mais de 20
países, em temas ligados a planejamento, marketing, estratégia e agribusiness. Realizou
abertura de diversas convenções anuais de empresas e reuniões temáticas ou de planejamento estratégico, com destaque para Basf (2004), Nova América (2004), Elanco
(2003), Lagoa da Serra (2002), Dupont (2000), FarmPure (2007, Canadá).
Foi convidado para dar palestra e discutir casos de empresas na Harvard Business
School (janeiro de 2009).
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Experiência de gestão (setor público e privado): foi Coordenador/Chefe do
Departamento de Administração da FEA-USP em Ribeirão Preto (2001/2002), período onde o curso de Administração manteve a primeira colocação no Brasil no exame
nacional de cursos (Provão), foram criadas/abertas vagas na pós-graduação stricto
sensu em Administração e implementado o estágio social obrigatório para os alunos
de administração. Trabalhou na Botucatu Citrus de 1993 a 1994 e na Vallée (produtos veterinários) em 1994 e 1995.
Publicações e livros no Brasil e no exterior: é autor/coautor e organizador de
24 livros:
Pela Routledge (USA):
Marketing methods to improve company strategy (2009)
Demand driven strategic planning (no prelo, 2009)
Pela Editora Atlas:
Projetos integrados de negócios sustentáveis (2009, no prelo)
Estratégias para a cana no Brasil (2009)
Planejamento estratégico de eventos (2008)
Revenda competitiva no agronegócio (2008)
Agronegócios e desenvolvimento sustentável (2007)
Caminhos para a citricultura (2007)
Estratégias para o leite no Brasil (2006)
Estratégias para a laranja no Brasil (2005)
Planejamento e gestão estratégica de marketing (2005)
Administração de vendas (2005)
Estratégias para o trigo no Brasil (2004)
Marketing e estratégia em agronegócios e alimentos (2002)
Marketing & exportação (2001)
Marketing na nova economia (2001)
Pela Editora Makron Books:
Planejamento de vendas (2007)
Pela Editora Saraiva:
Agronegócio do Brasil (2005)
Pela Editora Thomson Learning (Pioneira):
Economia e gestão de negócios agroalimentares (2000)
Alimentos, novos tempos e conceitos na gestão de negócios (2000)
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Estudos de caso em agribusiness (1998)
Agribusiness europeu (1996)
Pelo SEBRAE:
Planejamento e gestão estratégica do sistema agroindustrial do leite (2008)
Pela Editora da Universidade de Buenos Aires (Argentina):
Agronegócios en Argentina y Brasil (2007)
Capítulos nos livros: European pork chains (Holanda: Wageningen Academic Publishers, 2009), International agri-food chains and networks (Holanda: Wageningen Academic Publishers, 2006), Agro-food chains and networks for development (Holanda: Springer, 2006), Mercosul and the creation of the Free Trade area of the Americas (Washington:
Woodrow, 2005), Commodity market review (FAO/ONU, 2007).
Artigos: 70 artigos publicados em periódicos internacionais como o Journal of Business
and Industrial Marketing, Marketing Intelligence and Planning, Chain and Network Science,
Italian Food & Beverage Technology, Flussiges Obst (German Fruit Processing Journal) e Marketeer (Revista Portuguesa do Marketing) e em anais de congressos internacionais. No Brasil,
tem 45 artigos publicados em revistas indexadas, 55 artigos em revistas especializadas, 54
artigos publicados em anais de congressos e de negócios, além de 40 artigos em opiniões
econômicas do jornal O Estado de S. Paulo, Gazeta Mercantil, Folha de S. Paulo.
Participações em Conselhos Internacionais e Nacionais: foi membro da Academia Europeia de Marketing, da Associação Americana de Marketing, membro atual
da Associação Mundial de Agribusiness e de Associações Latino-Americanas e Brasileiras de Marketing e Agribusiness. Membro do International Board da Associação Mundial de Agronegócios (mandato de 2003 a 2010). Membro dos Conselhos Editoriais do
Journal of Business and Industrial Marketing, Journal of Chain and Network Science,
Supply Chain Management, Membro do Conselho de Orientação da Lagoa da Serra/Holland Genetics, Membro do Conselho da Renk Zanini, da EMBRAPA, do Serviço de Informação da Carne (SIC) e da Láctea Brasil.
Participação e organização de eventos: participou de 60 Congressos no exterior, com destaque para as reuniões da Sociedade Europeia de Marketing (Berlim/Alemanha, 1999; Bergen/Noruega, 2001; Braga/Portugal, 2002; Murcia/Espanha,
2004), da Associação Mundial de Agribusiness (Caracas/Venezuela, 1994; Paris/França, 1995; Cancun/México, 1996; Jakarta/Indonésia, 1997; Punta del Leste/Uruguai,
1998; Florença/Itália, 1999; Chicago/EUA, 2000; Noordweijk/Holanda, 2002; Cancun/México, 2003; Montreux/Suíça, 2004; Chicago, 2005; Buenos Aires, 2006, Parma
2007, Monterey, 2008 e Budapeste, 2009). Participou de 50 Congressos realizados no
Brasil, com destaque para as reuniões da ANPAD, SOBER, SLADE, entre outras. Organizou o I, II, III, IV, V e VI International Conference of Agri-Food Chains/Networks (Congresso Internacional) em 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 e 2007, respectivamente. Fez
parte do comitê organizador do Seminário Internacional do Pensa em 1993, 1994,
1995, 1996, 1997 e 2000. Responsável pela organização do Congresso da SOBER em
2005, em Ribeirão Preto.
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Atividades de orientação e formação de equipes: criador do Markestrat (Centro de Projetos e Pesquisas em Marketing e Estratégia), que hoje congrega 30 pesquisadores. Orienta ou orientou três doutoramentos, 12 dissertações de mestrado na USP, 45
trabalhos de conclusão do curso de Administração da FEA-RP/USP. Orientou projetos
de iniciação científica pelo CNPq (quatro vezes) Fapesp (duas vezes), e Bolsa
FEA-RP/USP (seis vezes). Dois projetos foram premiados pela FEA-RP e um recebeu
menção honrosa da USP. Participou de mais de 50 bancas de doutoramento e mestrado. Coordena hoje o Pensa e Markestrat, uma equipe de 30 pessoas, responsáveis por
projetos e pesquisas em Ribeirão Preto.
Áreas de trabalho, pesquisa e ensino

· Planejamento Estratégico Dirigido pela Demanda (Market Driven Strategic
Planning) de Cadeias Produtivas no Agronegócio (criou o método ChainPlan,
reconhecido internacionalmente);

· Planejamento Estratégico Dirigido pela Demanda e de Marketing com Enfoque
em Redes (Networks) para Empresas;

· Agronegócios e Cadeias Produtivas.
Fala fluentemente, lê e escreve em inglês. Entende bem espanhol.
Residiu nos EUA em 1977 e 1978, residiu na França por três meses em 1995 e na Holanda em 1998/1999.

