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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa, que se configura como pesquisa exploratória na empresa Limbel teve como 

objetivo identificar estratégias de marketing para que o produto seja aceito no mercado, 

conquiste o mesmo e tenha lucratividade. Para a realização da pesquisa, realizou-se 

primeiramente uma pesquisa interna para se obter os dados referentes à estrutura 

organizacional da empresa e foram considerados como prioridade no desenvolvimento da 

pesquisa. Os tipos de pesquisas utilizados foram a qualitativa e quantitativa, realizando-se 

inicialmente um estudo bibliográfico. A coleta de dados empíricos realizou-se através de um 

questionário estruturado com perguntas fechadas para os consumidores e possíveis 

consumidores, com o intuito de conhecer a real situação da marca da empresa diante as 

percepções das pessoas, para no decorrer do desenvolvimento da pesquisa sugerir estratégias 

de marketing adequadas para se lançar um novo produto no mercado. Na análise e 

interpretação dos dados utilizou-se gráficos e a análise SWOT, o qual é um métodos que 

ajuda a identificar os problemas e as competências existentes dentro da organização, isto é, os 

pontos fracos, fortes, ameaças e oportunidades. O plano de ação foi desenvolvido através do 

método 5W2H, ferramenta que possibilita ações técnicas a serem colocadas em prática diante 

as estratégias. Tais ações propostas possibilitaram à empresa a lançar um produto mais 

competitivo no mercado e com maior valor agregado, mesmo após a verificação de problemas 

na questão do preço. No entanto, as sugestões possuem ações a serem colocadas em prática a 

partir de janeiro de 2013, com o lançamento do novo produto. Podendo assim a Limbel atingir 

suas metas e se tornar mais atraente no mercado que atua e garantir a satisfação de seus 

clientes. 

 

 

Palavra-chaves: Estratégias; Clientes; Produtos; Lançamento 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research, which constitutes exploratory research to the company Limbelaims to identify 

marketing strategies forthe product to beacceptedin the market, conqueringitand taking 

profits. Forthis research, was first performedan internal surveyto obtaindata about 

theorganizational structureof the company andwere consideredas a priorityin the development 

ofresearch. The types ofresearch were: qualitative and quantitative, performing initially 

afairly complete bibliographical study. The empirical data collection was conducted through a 

structured questionnaire with closed questions for consumers and potential consumers, in 

order to know the real situation of the company brand on people's perceptions to during the 

development of the research, suggest appropriate marketing strategies to launch a new product 

on the market. The analysisand interpretation of data, we used graphsand SWOT analysis, 

which is amethod that helps toidentify problem sandexisting skill swithin the organization, 

namely, weaknesses, strengths, threatsand opportunities.The action planwas developed 

through the 5W2H method, tool thatallow stechnical actionsto beput in place against 

strategies. These proposed action senabled the company to launcha producton the market 

more competitive and higher value-added, even after checking problemson the issue of price. 

However, the suggestion shave actions to beput in place from January 2013, with the launch 

of the new product. Limbel may thusachieve their goals and become more attractivein the 

market which it operates and ensure customer satisfaction. 
 

 

 

Keyword: Strategies; Customers;Products;launch  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento e crescimento de uma empresa está diretamente ligada ao 

marketing, portanto, criar estratégias de marketing não é nada simples, é preciso 

conhecimento no assunto, saber os conceitos básicos para desenvolver o plano certo para cada 

tipo de produto a ser lançado no mercado e as decisões que devem ser tomadas muitas vezes 

não são fáceis. É a pessoa responsável pelo marketing que precisa, por exemplo, escolher 

quais os diferenciais a serem incluídos em um novo produto, a que preço ele deve ser vendido 

aos consumidores, qual é o melhor local para vendê-lo e quanto se deve investir em 

propaganda e vendas.  

A importância da existência da área de marketing nas organizações é decorrente de 

fatores como, dificuldade de manter sua participação de mercado num patamar significativo, 

diante os concorrentes que surgem; baixa do consumo comparando aos anos anteriores; 

influência direta da economia (alteração das taxas de juros) sobre os atos dos consumidores, o 

que trás uma demanda moderada e em conseqüência disso a procura de produtos mais 

confiáveis; fatores tecnológicos condicionados a procura de produtos a preços razoáveis. Por 

isso a importância de conhecer as técnicas de Marketing e aplicá-las de forma correta passou a 

ser tão fundamental nas organizações, e que não deixa de manter um forte vínculo entre a 

empresa - mercado - cliente, a fim de buscar oportunidades e precaver-se de possíveis 

ameaças. 

O objetivo geral do trabalho é identificar estratégias de marketing para que o produto 

seja aceito no mercado, conquiste o mesmo e tenha lucratividade. Já os objetivos específicos 

são: Analisar o ambiente identificando as ameaças e oportunidades, os pontos fortes e fracos; 

Apurar os custos para a campanha de lançamento do novo produto; Definir os tipos de mídia 

que serão usados; Analisar quais os melhores canais de comunicação para chegar ao cliente. 
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As hipóteses serão baseadas em conceitos de marketing que servirão para a elaboração 

de ações específicas direcionadas ao mercado de atuação: industrialização e comercialização 

de material de limpeza de qualidade; captação de clientes; o aumento das vendas; aumento da 

lucratividade do negócio; 

A necessidade da pesquisa é a criação de uma campanha de marketing que mostre o 

planejamento, implementação, avaliação e controle.  

Diante disso se questiona: Qual o método mais eficiente de se lançar um novo produto 

no mercado através de uma campanha de marketing? 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

 

Qualquer que seja o planejamento ou a estratégia mercadológica para o lançamento de 

um produto implica antes estudar e conhecer as necessidades e desejos dos consumidores, por 

isso que todas as considerações sobre os 4 P’s do marketing (produto, preço, promoção, 

ponto-de-venda), decorrem do estudo do produto e da identificação dos fatores de decisão dos 

consumidores. 

O processo de desenvolvimento de produtos constitui um ponto-chave para toda 

empresa que busca a liderança em seu setor de atuação. Criar valor é a chave de sucesso do 

negócio, tendo suas atividades iniciadas na compreensão das necessidades do mercado e 

culminando em um lançamento que desperte o interesse dos consumidores. 

Ao se efetuar o planejamento de lançamento de um produto levam-se em consideração 

aspectos qualitativos, para verificar as características que o consumidor deseja no produto, 

bem como o uso a que este se destina. Deve-se ainda analisar considerações quantitativas, 

como por exemplo, saber quantas unidades do produto devem ser produzidas para atender à 

demanda do mercado. 

O consumidor, ao tomar sua decisão de compra, o faz levando em conta aspectos 

tangíveis e intangíveis. Os aspectos tangíveis podem ser o tamanho, a cor, o modelo, o estilo, 

a embalagem, rótulo. Os aspectos intangíveis podem ser a marca, as garantias, a imagem, o 

status que decorre do seu consumo, os serviços agregados. Cada vez mais, o consumidor, está 

mais exigente e é necessário atender a todos esses requisitos para satisfazer seus desejos.  

Essa forma, a importância da realização da pesquisa está em lançar um desengraxante 

no mercado que seja competitivo, que traga resultados positivos para a empresa, assim as 

estratégias sugeridas formaram uma proposta de marketing que permite divulgá-lo 

positivamente em relação à concorrência, extremamente acirrada neste segmento de mercado. 



13 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA  

 

 

A pesquisa foi realizada através das abordagens qualitativa e quantitativa. A 

qualitativa busca descrever a empresa com seu atual impasse, contrapondo com a bibliografia 

relacionada à área de marketing, buscando soluções. Buscou-se através da coleta de dados 

observar a real situação da empresa e assim poder aplicar métodos para solucionar problemas. 

O tipo de pesquisa utilizada foi a exploratória, também denominada como investigatória para 

a obtenção de dados, proporciona uma melhor interação entre os problemas identificados e a 

construção de hipóteses.  

A técnica a ser utilizada foi de forma indireta e direta, a indireta que buscou 

informações em bibliografias e a direta que foi feito observações na empresa pesquisada e 

buscou recolher as informações prévias por meio de questionamento direcionado aos 

consumidores finais para consultar informações referentes a preferência pela marca, 

qualidades dos produtos. A população pesquisada foi os consumidores finais que já utilizam 

os produtos e os possíveis consumidores, que foram 20 pessoas, as amostras são consideradas 

como não probabilística, é uma amostra aleatória e simples.  

A análise dos dados foi efetuada através de interpretação das respostas dos 

questionários e com a ferramenta Swot, dessa forma será possível verificar qual o método 

mais eficiente para lançar um novo produto no mercado através de uma campanha de 

marketing. 
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4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

Neste capítulo será apresentado o histórico da empresa em estudo, incluindo também 

as características de sua estrutura e ambiente organizacional, forma de trabalho, colaboradores 

e fornecedor dando ênfase tanto no ambiente interno como externo que a empresa está 

inserida atualmente. 

 

 

4.1 Histórico da empresa 

 

 

Em julho do ano de 1997 um grupo de amigos que fazia investimentos financeiros 

com reservas em mãos, adquiriu cem por cento da sociedade da empresa Limbel, de sua 

fundadora e de outras duas cotistas que haviam entrado posteriormente. 

Essa empresa havia saído da sede da fundação para sua sede definitiva no Distrito 

Industrial de Tapejara – R/S, um local com espaço apropriado para a fabricação dos produtos. 

Trabalhando na fabricação de saneantes como: amaciantes, alvejantes, desinfetantes, 

sabonete líquido, sabão líquido, cera líquida, detergentes, como detergentes ácidos e alcalinos 

utilizados para limpeza de ordenhadeiras sendo estes os principais em volume de vendas, com 

entrega apenas nas cidades vizinhas.  

 Após a aquisição, a empresa reorganizou sua linha de produção, evoluindo ainda mais 

o processo produtivo, resultando num produto de qualidade bem aceitável no mercado 

regional. 
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 Foi realizado reformas, ampliações e adequações na indústria para que a empresa 

atendesse os requisitos exigidos pela Anvisa, Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do 

Sul e do Órgão Municipal de Licenciamento Ambiental, tendo inclusive instalado um 

complexo sistema de Estação de Tratamento de resíduos da produção.Hoje a empresa está 

finalizando o processo total de licenças nos órgãos públicos que tratam e dizem respeito ao 

ramo da atividade da empresa. 

 Para crescer ainda mais, a empresa está investindo no fortalecimento da imagem, 

qualificação profissional dos funcionários, aperfeiçoando o processo de produção, buscando 

parcerias com os fornecedores e aperfeiçoando nossa sistemática de vendas, inclusive com 

novos profissionais de vendas e relacionamentos. 

 

 

4.2 Organograma da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1 - Organograma da empresa 

Fonte: A empresa 
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4.3 Colaboradores 

 

 

A Limbel conta atualmente com sete colaboradores, que desenvolvem diariamente 

suas funções de acordo com a responsabilidade já predestinada a cada colaborador, atuam 

desde a produção até a entrega das mercadorias. 

4.4 Cargos - Atribuições 

 

 

 Abaixo segue descrição dos cargos e suas atribuições dentro da organização. 

 

 

4.4.1 Sócios (Conselho administrativo) 

 

 

- Auxiliar nos treinamentos junto à Garantia da Qualidade;  

- Esclarecimentos técnicos junto aos clientes;  

- Toda e qualquer responsabilidade junto à comunidade em geral;  

- Representação Legal da empresa.  

- Cobrar do RT o cumprimento do MPFC; 

 

 

4.4.2 Gerente administrativo 

  

 

- Atendimento aos clientes e fornecedores; 

 - Compras de matérias-primas solicitadas pelo RT; 

 - Pagamento aos fornecedores e colaboradores; 

 - Liberação de Ordens de Produção ao setor produtivo de acordo com os pedidos dos 

clientes ou com o estoque mínimo. 

- Liberação aos formulários de controle, referentes aos registros ambientais bem como 

de controle de equipamentos utilizados no setor produtivo. 

 - Cumprir com as especificações do MPFC; 
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4.4.3 Químico responsável 

 

 

- Controlar o cumprimento das BPFC; Solicitação de compras de matérias-primas;  

- Controle de Processo;  

- Aprovar os procedimentos de inspeção e recebimento de materiais;  

- Aprovar ou reprovar produto acabado;  

 - Controlar os registros realizados na produção e no laboratório de controle de 

qualidade; 

 

 

4.4.4 Responsável pelo Setor Produtivo 

 

 

- Disponibilizar as matérias-primas aos auxiliares do processo;  

- Controlar o estoque de matérias-primas e produtos acabados;  

- Controlar os registros dos produtos bem como condições do ambiente (temperatura, 

umidade relativa do ar e limpeza);  

- Solicitação de esclarecimentos técnicos junto ao Responsável Técnico;  

- Solicitação de Ordens de Produção e registros de controles ambientais e de 

equipamentos ao gerente administrativo;  

- Cumprir com as especificações do MPFC; 

 

 

4.5 Clientes 

 

 

Abaixo segue quadro 1 que demonstra os principais clientes da empresa. 
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        Quadro 1: Clientes da empresa Limbel 

MÁXIMO BRIL IND.DE PRODUTOS DE LIMPEZA GUAPORÉ 

DIAMAJU AGRICOLA LTDA ANTA GORDA 

SIDNEI MAROSO PALMEIRA 

DAS MISSÕES 

RDB DISTRIBUIDORA TAPEJARA 

GOTARDO BELUSSO SAO JOAO DA 

URTIGA 

AGROPECUARIA COLONIAL TAPEJARA 

STOQUE DISTRIBUIDORA PASSO FUNDO 

KRESSI DISTRIBUIDORA ERECHIM 

BALZARETI BSB DISTRIB.DE ALIM.LTDA PASSO FUNDO 

          Fonte: a empresa 

 

 

4.6 Fornecedores  

 

 

Segue os principais fornecedores da Limbel: ALPHA QUIMICA; QUIMICAMAR; 

PANIZZON PLÁSTICOS e HIPLAS IND. QUÍMICA. 

 

 

4.7 Produtos 

 

 

A empresa possui sua produção concentrada nos seguintes produtos de limpeza: 

desinfetantes, detergentes, sabonetes líquidos, alvejantes, sabão líquidos, lava carros e cera 

líquida.  

As embalagens da linha de produtos da empresa está representada na Ilustração 2. 
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Ilustração 2 - Produtos de limpeza 

Fonte: a empresa 

 

 

A Limbel é uma empresa que está sempre em busca de inovação, investe em 

tecnologia para estar levando aos clientes um produto com qualidade e com um preço 

acessível. É uma empresa que se preocupada com o meio ambiente, se fala tanto em 

sustentabilidade, a Limbel tem por meio do tratamento dos efluentes sua responsabilidade 

com a natureza. Outro aspecto importante que pode-se destacar  é a preocupação com a 

qualidade dos serviços prestados dos seus colaboradores, sempre oferecendo treinamento para 

a melhor qualificação dos mesmos. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Este capítulo aborda os principais conceitos relacionados a área de Marketing 

ressaltando a importância do planejamento estratégico de Marketing para as empresas o qual 

servirá de base para o desenvolvimento do estudo na empresa. 

 

 

5.1 Administração de Marketing  

 

 

A administração do Marketing se envolve com a escolha dos mercados-alvo e da 

captação, manutenção e fidelização de consumidores, por meio do desenvolvimento, da 

distribuição e da comunicação que faz com que o valor agregado ao produto seja maior. O 

Marketing em si, pode ser definido como: “a área do conhecimento que engloba todas as 

atividades concernentes as relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e 

necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou 

indivíduos e considerando sempre o ambiente de atuação e o impacto que essas relações 

causam no bem-estar da sociedade”. (LAS CASAS, 1991, p. 26).  

O sucesso financeiro das empresas depende das estratégias de Marketing, as demais 

áreas não terão sentido se não tiver a demanda para os produtos ou serviços suficiente para a 

empresa obter lucros significativos. Claro que obter pela estratégia certa nem sempre é tarefa 

fácil. Segundo Kotler e Keller (2006), os gerentes de Marketing precisam tomar decisões 

importantes, como quais características incluir em um novo produto, a que preço oferecê-lo 

aos consumidores, onde vender seus produtos e quanto gastar em propaganda e vendas. 

Na visão de Cobra, o papel do marketing é “satisfazer as necessidades do consumidor. 

Mas, o que se vê na realidade brasileira é que o marketing é, muitas vezes, acionado na 
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expectativa de criar desejos de consumo de certos produtos ou serviços inócuos ou que não 

atendam a necessidade nenhuma”. (COBRA, 1996, p. 33). Por isso a necessidade de que o 

dirigente da empresa, ou responsável pelo setor de desenvolvimento de produtos tenha em 

mente a real definição do que é Marketing e saiba usá-lo de acordo com o que ele pode 

oferecer. 

O Marketing deve ser usado como a principal ferramenta para identificação de 

necessidades e desejos dos clientes, definição de mercado, produtos e serviços e ainda 

proporcionar o alcance dos objetivos da empresa, pois inclui diversas áreas. 

 

 

Comportamento do consumidor, preço, compras, administração de vendas, gerência 

de produtos, comunicação mercadológica, marketing comparativo, marketing social, 

a eficácia da produtividade do sistema de marketing, o papel do marketing no 

desenvolvimento econômico, embalagem, vias de distribuição, pesquisa 

mercadológica, aspectos sociais, varejo, atacado, responsabilidade social do 

marketing, marketing de commodity, distribuição física e outros demais. (COBRA, 

1996, p. 33). 

 

 

Os profissionais do Marketing buscam, a todo o momento, práticas refinadas e 

reformuladas para aumentar as chances de sucesso.  As variações constantes no mercado 

nacional e internacional influenciam diretamente as empresas e fazem com que elas sejam 

obrigadas a se adaptarem, assim o setor de marketing precisa estar sempre atento para as 

possíveis mudanças. Para Madruga, Thion Chi, Simões e Teixeira (2006), a análise do 

ambiente econômico permite estabelecer estratégias visando obter vantagem significativa em 

relação à concorrência. As empresas que percebem mais cedo os indícios de recuperação da 

economia podem preparar-se adequadamente, no campo tático, para a retomada da produção.     

 

 

5.1.1 Marketing de Relacionamento 

 

 

O Marketing de relacionamento surgiu devido às mudanças que ocorreram com todos 

os ramos de atividades, fazendo com que a relação entre clientes e empresa se tornasse algo a 

ser devidamente estudado e analisado. De acordo com Vavra (1993), o marketing de 

relacionamento é aquele em que “a ênfase é o reconhecimento da importância de tratar cada 
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cliente individualmente e conduzir negócios de forma totalmente sob medida, não importando 

o tamanho da empresa”. O marketing de relacionamento não deixa de ser mais uma 

ferramenta do Marketing, que veio para, de um modo geral, melhorar e incrementar as 

estratégias das empresas frente à realidade, sobre a percepção de seus clientes e com o intuito 

de obter rentabilidade a longo prazo.  

Atualmente, o Brasil sofre alterações constantemente nos mercados de trabalho, isso 

faz com que o comportamento dos consumidores também mude. Essas alterações influenciam 

nos desejos, necessidades e expectativas dos consumidores e é papel do Marketing de 

relacionamento criar estratégias para atender e satisfazer seus clientes, criar maior 

proximidade e empatia do consumidor com a marca e, quando se consegue fazer isso de 

forma integrada e interativa, isso é considerado um bom relacionamento com os clientes. Para 

Vavra (1993), marketing de relacionamento também é o processo de garantir satisfação 

contínua e reforço aos indivíduos ou organizações que são clientes atuais ou que já foram 

clientes. 

 

 

Marketing de relacionamento ou pós-marketing significa construir e sustentar a 

infra-estrutura dos relacionamentos de clientes. É a interação dos clientes com a 

empresa, desde o projeto, desenvolvimento de processos industriais e de vendas. De 

maneira geral, consiste em uma estratégica de negócios que visa construir pró - 

ativamente relacionamentos duradouros entre organização e seus clientes, 

contribuindo para o aumento do desempenho desta e para resultados sustentáveis. O 

processo de marketing de relacionamento deve se iniciar com a escolha certa do 

cliente, a identificação de suas necessidades, a definição dos serviços prestados e 

agregados, a busca da melhor relação custo/benefício e ter funcionários motivados 

e capacitados a atender estes clientes adequadamente. O contexto de administrar o 

relacionamento com o cliente serve para que a empresa adquira vantagem 

competitiva e se destaque perante a concorrência. O objetivo maior torna-se manter 

o cliente através da confiança, credibilidade e a sensação de segurança transmitida 

peã organização. (MACKENNA, 1998, p. 83) 

 

 

As empresas atualmente buscam gerenciar o relacionamento com cada um de seus 

clientes, mas isso nem sempre é simples, é necessário ter potencial para analisar e exercer 

influência sobre o comportamento deles durante certo tempo e, principalmente, jamais deixar 

de respeitá-los. Significa converter os não clientes ou eventuais em clientes fiéis ao produto 

ou marca, por mais tempo, automaticamente aumentar a rentabilidade da empresa. O princípio 

da busca da fidelização de clientes descrita por Kotler e Armstrong (2001) deixa bem claro a 
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idéia principal deste segmento e define o Marketing de Relacionamento como a forma de 

criar, manter e acentuar relacionamentos sólidos com os clientes e outros públicos alvos. 

Com as exigências dos consumidores se tornando cada dia mais rigorosas, tanto em 

busca de produtos e serviços mais qualificados quanto do bom atendimento, são eles que 

acabam estabelecendo as normas em praticamente todos os ramos de atividade, pelo motivo 

de estarem sempre em busca de outras opções diante à concorrência. Para McKenna (1998), 

com um mundo onde os consumidores têm tantas opções, eles podem ser instáveis. Isso 

significa que o marketing moderno é uma batalha pela fidelidade do cliente. 

O estudo e a análise do mercado devem ser estratégias para serem colocadas em 

prática à todo momento pelas empresas, só assim se consegue identificar as necessidades de 

seus clientes e atendê-los. O marketing de relacionamento se dedica a trabalhar com a parte 

psicológica dos consumidores, voltada para a mente, para obter um alto nível de satisfação e 

fidelização dos mesmos. Influencia significativamente na relação cliente e empresa, pois não 

basta somente uma relação de compra, mas sim uma relação confiável de ambas as partes, em 

que o diálogo é de extrema importância para obtenção de um bom relacionamento e para que 

as necessidades de ambas as partes sejam atendidas, sendo isso um dos princípios do 

Marketing.  

 

 

O Marketing de Relacionamento procura respostas para algumas questões 

pertinentes ao processo de fidelização do cliente e à implantação de programas de 

fidelização: como conscientizar os clientes internos, externos e parceiros da 

importância da retenção dos clientes; qual o significado de fidelização e no que 

consta a este processo; quanto precisaria para investir no processo de fidelização: 

como implantar este processo e de que forma esse processo facilita a retenção de 

clientes. (BOGMANN, 2000, p.17) 

 

 

Hoje a necessidade dos consumidores está voltada à agregação de valor aos produtos e 

serviços; isso significa que eles levam muito em consideração o antes, durante e pós venda. 

Buscam, portanto, um relacionamento duradouro, em que suas necessidades sejam atendidas 

naquele momento e futuramente também. “O principal mecanismo para manter 

relacionamentos de longa duração com os clientes é aumentar sua satisfação por meio de 

interações com a empresa, tanto em qualidade quanto em número” (VAVRA, 1993, p.107). 

O pós-marketing, juntamente com o Marketing de relacionamento, deve fazer parte 

das estratégias empresariais, em que são estabelecidas formas de comunicação com os clientes 
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para não apenas atraí-los, mas, principalmente, retê-los e manter um relacionamento a longo 

prazo, que venha beneficiar ambas as partes. “Enquanto a principal mensagem de pós–

marketing é estabelecer e manter relacionamentos com os clientes atuais, algumas das 

empresas mais conhecidas hoje estão voltando atrás para recuperar os clientes perdidos” 

(VAVRA, 1993, p.235). 

 

 

O componente mais importante do processo de pós-marketing é a mensuração da 

satisfação dos clientes. Essa atividade oferece dois benefícios: a empresa coleta 

informações valiosas que permitem fornecimento de produtos ou serviços de valor 

verdadeiro e ela pode demonstrar cuidado e consideração com os clientes ao 

solicitar-lhes informações para futuras decisões de produção e de administração. 

(VAVRA, 1993, p. 306) 

 

 

Parece tudo tão fácil na teoria, mas na prática é muito mais complicado, são poucas as 

empresas que conseguem se estruturar  e manter as estratégias sem alterações, é um caminho 

longo a percorrer que envolve dos colaboradores e direção. E também é necessário que se 

envolva desde os possíveis clientes, até os que já se pode considerar defensor da sua marca. A 

fidelização então se torna ainda mais difícil e demorada. 

O relacionamento a ser cultivado entre empresa e cliente está ligado diretamente à 

motivação a ser transmitida aos clientes e vice e versa. A motivação é usada em vários 

sentidos, mas é ela que principalmente determina as ações dos clientes, por isso as empresas 

devem se deter nesse objetivo, manter seus clientes sempre motivados, assim se consegue 

mexer com os sentimentos deles obtendo  bons resultados e alcançar as metas estabelecidas 

pela empresa. 

Algumas empresas já estão se adequando a essa nova realidade, elas estão investindo, 

pois sabem que dá retorno; satisfazer os clientes sempre foi e sempre vai ser a melhor maneira 

de lucrar e manter a marca viva no mercado. Por isso a melhor opção para as empresas é isso, 

se adequar sempre à realidade, isto é, focar o cliente e as suas necessidades. O marketing de 

relacionamento é uma ferramenta que propicia resultados positivos desde que seja executado 

de maneira correta. De acordo com Sheth, Mittal e Newman (2001), “O marketing de 

relacionamento ou a retenção de clientes torna-se importante em mercados que estão saturados 

(ou seja, nos quais a demanda não está crescendo) e onde os principais concorrentes atingiram 

uma paridade no produto principal”. 
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Segundo Kotler (1998) as principais etapas envolvidas no estabelecimento de um 

programa de marketing de relacionamento são: 

- Identificação de clientes-chave que merecem atenção especial; 

- Designação de um gerente de relacionamento habilitado a cada cliente-chave; 

- Desenvolvimento de uma clara descrição das tarefas dos gerentes de marketing de 

relacionamento. Devem ser descritos seus objetivos, responsabilidades e critérios de 

avaliação; 

- Indicação de um gerente-geral para supervisionar os gerentes de relacionamento. 

Esta pessoa deverá desenvolver descrições de tarefas, critérios de avaliação e recursos de 

apoio para aumentar a eficácia dos gerentes de relacionamento; 

- Cada gerente de relacionamento deve desenvolver um plano á longo prazo e um 

plano anual de relacionamento com o cliente. 

Numa era marcada por mercados saturados a única maneira para ser competitivo e se 

destacar é ter algo diferenciado, algo que atraia a atenção dos clientes, que agrega valor ao 

produto ou serviços. O relacionamento é a peça chave para tudo isso, faz com que os clientes 

sejam atraídos de tal maneira a se tornarem leais à marca da empresa e essa passa a ser mais 

competitiva frente à concorrência. 

O relacionamento tem como objetivo principal conhecer e compreender cada um de 

seus clientes para que o serviço ou o produto oferecido se torne algo que satisfaça 

naturalmente as suas necessidades; assim, o cliente não tem o porquê de procurar outra marca, 

pois tudo o que ele precisa, sabe onde encontrar. 

Com isso, a confiança começa a surgir; o cliente percebe a existência de uma boa 

relação entre ambos, que as necessidades de ambos são atendidas, e cada vez mais os negócios 

vão aparecendo, e isso faz com que o cliente fale bem da empresa, recomenda-a para mais 

pessoas que procurar o mesmo produto ou serviço; a lealdade desse cliente começa a se 

estabelecer, sendo capaz até de defender a marca que compra, pois essa sim satisfaz 

indiscutivelmente suas necessidades. 

No marketing de relacionamento o que se deve ter em mente é que o consumidor é 

quem tem o poder, ele tem a opção de escolha, por isso depende somente da empresa e seus 

administradores compreender isso e ir em busca de satisfazê-los, caso contrário o mercado está 

assoberbado em praticamente todos os ramos de atividade, e a empresa que não enfrentar os 

desafios, estará indo rumo ao fracasso. É por isso que a formação de estratégias é a melhor 
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maneira de colocar em prática o Marketing de relacionamento com os clientes, podendo assim 

atrair mais e mais negócios. 

 

 

5.1.2 Marketing mix – Os 4 P’s 

 

 

O Marketing Mix é o conjunto de ferramentas que a empresa utiliza para atingir seus 

objetivos de marketing no mercado-alvo.  São eles os 4 P’s: Produto, Preço, Praça e 

Promoção. Abaixo segue quadro 2, “O Marketing Mix” de acordo com Ferrel. 

 

 

Quadro2 – O Marketing Mix 

Variáveis do Marketing Mix - Decisões e atividades possíveis 

Produto: desenvolvimento e teste de mercado de novos produtos; modificação de 

produtos existentes; eliminação de produtos que não satisfazem as necessidades dos 

consumidores; criação de nomes de marcas e formulação de políticas de marcas; 

garantia de produto; planejamento de embalagens (design). 

Preço: Análise dos preços dos concorrentes; formulação de políticas de preço; escolha 

do(s) métodos(s) para a determinação de preço; definição de desconto para vários tipos 

de compradores; condições de vendas. 

Praça:Análise de vários tipos e canais de distribuição; desenho de canais de 

distribuição apropriados; criação de centros e distribuição; formulação e implementação 

de procedimentos para o manuseio eficiente de produtos; controle de estoques; análise 

de meios de transporte; minimização do custo total de distribuição; estudo de possíveis 

localizações para fábricas, atacados ou lojas de varejo;  

Promoção: Definição de objetivos de promoção; determinação dos principais tipos de 

promoção a serem usados; seleção e programação de mídias de propaganda; criação de 

mensagem de propaganda; mensuração da eficácia das campanhas de propaganda; 

recrutamento e treinamento de vendedores; formulação de programas de remuneração de 

vendedores; definição de territórios de vendas; planejamento e implementação de 

esforços de promoção de vendas; elaboração e divulgação de textos de publicidade; 

integração de todas as comunicações promocionais.  

 

Fonte: Ferrel et al., (2000, p. 95) 
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5.1.2.1 Produto 

 

 

 O produto pode representar não apenas um objeto físico, pode trazer junto com sua 

aquisição a satisfação, isto é, uma sensação de prazer. 

 O lançamento de um novo produto no mercado é uma decisão não muito fácil para a 

área de marketing, pois existe a necessidade de identificar a necessidade dos consumidores. 

De acordo com Ferrell (2000), existem seis estratégias de marketing relacionadas a novos 

produtos: 

 - Inovação: pode resultar em novas categorias de produtos; 

 - Novas linhas de produtos: permitem à empresa entrar em novos mercados; 

 - Extensões de linha e produto: complementam com novos estilos e modelos uma linha 

já existente; 

 - Melhorias ou mudanças nos produtos existentes: podem resultar em aumento da 

percepção da qualidade e do desempenho do produto modificado; 

 - Reposicionamento: modificação (real ou através de promoção) de produtos 

existentes, objetivando atingir novos mercados; 

 - Redução de custos: modificação para produtos que têm preços menores e 

desempenho semelhante; 

 

 

5.1.2.2 Preço 

 

 

 Esse elemento do Marketing Mix é considerado como o mais variável, isso porque 

deve ser adaptado ao mercado e a economia. A alteração do preço pode ser interpretada pelos 

consumidores como uma percepção negativa, de risco para a empresa, representando um risco 

de imagem do produto e a qualidade. Segundo Kotler e Armstrong (1998), ao estabelecer o 

preço, a empresa deve considerar tanto fatores internos (objetivos do Marketing da empresa, 

estratégias de mix de marketing, custos) quanto externos (natureza do mercado e da demanda, 

preços e ofertas dos concorrentes, conjuntura econômica, necessidades dos revendedores, 

ações governamentais).   
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 É importante observar dentro da área de Marketing se o gerente estabeleceu o preço 

adequado para atingir um equilíbrio entre as necessidades dos clientes e as necessidades de a 

empresa cobrir seus custos, obtendo o lucro planejado. 

 

 

5.1.2.3 Praça – distribuição 

 

 

Considerado como um elemento muito importante, a distribuição dos produtos é o que 

vai representar um atendimento eficaz, tornando o cliente satisfeito, fator este crucial no 

mercado competitivo dos dias atuais. 

Segundo Madruga, et al. (2006) as empresas basicamente utilizam três canais de 

marketing para atingir seu público-alvo:  

- Canais de comunicação: para transmissão e recepção de mensagens (jornais, revistas, 

rádio, TV, telefone e internet). A tendência é o incremento significativo dos canais de mão 

dupla, nos quais o cliente pode interagir com as empresas. A internet pode ser também 

considerada um canal de relacionamento por sua característica bidirecional, o que é uma 

evolução do conceito de canal de comunicação; 

- Canais de vendas: para a realização de transações com compradores potenciais; são 

canais não apenas dos distribuidores e revendedores, mas também das instituições financeiras, 

bancárias e das companhias de seguro que facilitam as transações; 

- Canais de relacionamento: sendo vias de mão dupla, como a internet e os call 

centers, superam as limitações tradicionais dos outros canais, podendo inclusive cumprir suas 

funções. Na compra de um software pela internet, por exemplo, numa única operação o 

comprador pode ser informado a respeito da oferta, fazer o registro do pedido e receber quase 

instantaneamente o produto. O relacionamento é mais estreito e freqüente do que a simples 

informação. 
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5.1.2.4 Promoção 

 

 

 Um dos objetivos da promoção é criar uma imagem positiva da empresa e do produto 

a ser lançado ou já existente. A tarefa de criação de uma propaganda requer a definição dos 

objetivos, a escolha da mensagem, o veículo, a implementação em si e a avaliação dos 

resultados obtidos. 

 A promoção de um produto tem como objetivo também aumentar as vendas a curto 

prazo e também firmar sua participação do mercado. Segundo Madruga, et al. (2006), a 

empresa dispõe de algumas alternativas: induzir os consumidores a experimentarem um 

produto novo; afastá-lo dos produtos da concorrência; aumentar a compra de um produto 

existente; ou ainda, manter e recompensar os clientes fiéis. Por isso a importância das 

amostras, cupons, pacotes promocionais, prêmios, brindes, demonstrações, como ferramenta 

da promoção de vendas. 

 

 

5.1.3 Evolução e tendências do Marketing 

 

 

 O Marketing com o passar dos anos foi se tornado fundamental em toda e qualquer 

empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Suas estratégias são aplicadas em bens, 

serviços, eventos, pessoas, lugares, etc. e atualmente a internet se tornou um aliado importante 

para desenvolver essas estratégias. Grandes empresas passaram a competir em mercados que 

antes não tinham atratividade e a concorrer com as pequenas empresas que antes estavam no 

anonimato. Hoje ter um estabelecimento bem localizado e com boa aparência já não faz muita 

diferença, pois os clientes podem fazer suas compras na comodidade de suas casas, sem que o 

produto físico seja importante.  

 

 

O melhor exemplo é a internet, que, até meados da década de 1990, era inexistente 

no Brasil. Desde então, o crescente acesso à rede provocou uma mudança radical na 

prática do marketing: o ponto-de-venda e a promoção passaram a coexistir num 

mesmo canal. Em alguns casos, um mesmo canal promove o produto, providencia a 

sua entrega e viabiliza o pagamento. Quem poderia imaginar mudanças de tal ordem 

e com tal velocidade? De fato, o mundo tornou-se disponível através da tela do 

computador (MADRUGA, et al., 2006, p. 121). 
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 Outra tendência em evidência está relacionada a sustentabilidade, as empresas buscam 

seus diferencias apostando em produtos ou  serviços com essa qualidade. Para Madruga, et al. 

(2006), “as empresas buscam maior competitividade comercial concentrando-se não apenas 

na sustentabilidade de seus projetos, mas também na atuação social e ambiental dentro de suas 

áreas geográficas”.  Essa mudança foi criada devido a pressão da sociedade que cada vez mais 

elogiam empresas que possuem uma visão à produtos ecologicamente corretos. No Brasil os 

primeiros passos estão sendo dado, basta cada empresa entender a verdadeira importância da 

sustentabilidade, que tratará benefícios de grande valia, como motivação dos funcionários, 

aumento da produtividade e lealdade para com o empregador. 

 

 

5.2 Planejamento estratégico de Marketing 

 

 

 Um planejamento para ser bem sucedido requer cuidados como entender o valor para o 

cliente, criar valor para o cliente, entregar valor para o cliente e sustentar o valor para o 

cliente. De acordo com Kotler e Keller (2006), o processo de criar, entregar, e comunicar 

valor requer muitas atividades de marketing diferentes. Para assegurar que sejam selecionadas 

e executadas as atividades corretas, é essencial que exista um planejamento estratégico. 

De acordo com Silva, et al. (2006), o Planejamento Estratégico de Marketing (PEM) 

inicia pela conceituação básica, passo 1, considera os fatores críticos e avalia os cenários, 

passo 2, a análise se completa com a identificação de oportunidades de mercado, passo 3, se 

monta uma arquitetura estratégica, aproveitando estratégias mapeadas, passo 4, e a 

programação de ações para implantar as estratégias e atingir os objetivos, passo 5 e o passo 6 

é composto pelo feedback e pelo controle do PEM. Porém o PEM não se encerra no Feedback 

e sim se inicia sempre um novo ciclo de crescimento e aprendizagem, de acordo com a 

ilustração 3. 
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Ilustração 3 – O Planejamento Estratégico de Marketing em seis passos 

Fonte: Silva et al. (2006, p. 18) 

 

 

5.2.1 Identificando Oportunidades 

 

 

As empresas que estão inseridas em mercados altamente competitivos além das 

pesquisas tradicionais é preciso fazer análises mais amplas, se for preciso até mesmo em 

bibliografias que auxiliem à tomada de decisões. Existem empresas que preferem ser as 

pioneiras, já outras preferem seguir as demais, para que isso não ocorra é preciso estar sempre 

atento as oportunidades e ter competência suficiente para planejar e implantar da maneira 

mais eficiente possível. Conforme Silva, et al. (2006), as melhores metodologias de mercado 

são demonstradas em matrizes que têm as seguintes vantagens: 

- são ágeis para fazer; 

- resumem muitas informações em um chat; 

- os meios de informática ajudam a fazer modelos; 

- valorizam a análise; 

- evitam escrever muito para explicar uma conclusão; 

- são mais convincentes que as mesmas informações redigidas; 
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- possibilitam cruzamento de informações; 

- valorizam o PEM pela técnica metodológica; 

- agilizam o entendimento para quem lê o PEM; 

- proporcionam mais qualidade como apoio visual. 

 

 

5.2.1.1 Analise SWOT 

 

 

A postura Estratégica da empresa é estabelecida por uma escolha consciente de uma 

das alternativas de caminho e ação para cumprir sua missão. “Objetiva orientar o 

estabelecimento de todas as estratégias e políticas, principalmente as de médio e longo prazo 

necessárias para a empresa, a partir do momento em que se decidiu por determinada missão”. 

(OLIVEIRA, 2004) 

A Matriz SWOT é muito utilizada para se obter bons resultados no Planejamento 

Estratégico, o objetivo da SWOT segundo Montana e Charnov (1998) é definir estratégias 

para manter pontos fortes, reduzir a intensidade de pontos fracos, aproveitando oportunidades 

e protegendo-se de ameaças. Diante da predominância de pontos fortes ou fracos e de 

oportunidades e ameaças, podem-se adotar estratégias que busquem a sobrevivência, 

manutenção, crescimento ou desenvolvimento da organização.  

A postura estratégica nas empresas pode ser exposta através de três determinantes de 

acordo com Oliveira (2004): 

- a missão da empresa; 

- a relação (positiva ou negativa) entre as oportunidades e ameaças que a empresa 

enfrenta no momento específico da escolha; e 

- a relação (positiva ou negativa) entre os pontos fortes e pontos fracos que ela possui 

para fazer frete às oportunidades e ameaças do ambiente. Nessa situação deve-se, também, 

especificar os recursos de que a empresa dispõe para tirar proveito das oportunidades 

ambientais. 

 Assim, a postura estratégica possui mais um determinante que interfere diretamente na 

sua formação: o estado psicológico. O estado psicológico das pessoas envolvidas com o 

planejamento estratégico jamais vai ser igual em dos outros. As atitudes e motivações estão 

relacionadas com os sentimentos pessoais de cada indivíduo isso não só para as pessoas que 
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fazem parte dos níveis mais inferior, mas para todas as pessoas que de um modo geral estão 

envolvidas com o planejamento estratégico isso vale até mesmo para os proprietários. 

 No entanto, diante as situação apurada no ambiente da empresa, segundo Oliveira 

(2004), se determina uma das posturas estratégicas: 

- Sobrevivência; 

- Manutenção; 

- Crescimento; 

- Desenvolvimento. 

 

 

5.2.2 Fazendo o Planejamento Estratégico de Marketing acontecer 

  

 

 Não basta ter um ótimo PEM, se a empresa não possuir pessoas qualificadas para 

colocar em prática, é necessário que todas a áreas de atuação sejam mobilizadas à trabalhar 

juntas. Kotler (2000) define a implementação de marketing como um processo que transforma 

os planos de marketing em ações específicas e assegura a execução dessas ações realizando os 

objetivos estabelecidos pelos planos. Destaca-se ainda que enquanto a estratégia aponta o quê 

e o porquê das atividades de marketing, a implementação indica “quem, onde e como”. 

 Problemas durante a implementação do PEM podem ocorrer, na maioria das vezes 

problemas operacionais ou erro na formulação da estratégia, as alterações são normais no 

mercado e com os concorrentes vigentes. A implementação do PEM depende da estrutura 

interna da empresa, suas políticas, procedimentos e recursos. De acordo com Silva, et al. 

(2006), os erros mais freqüentes na implementação e que devem ser evitados são: 

 - falta de suporte da alta gerência; 

 - definição insuficiente das responsabilidades; 

 - contradição estrutural; 

 - alocação inadequada de recurso; 

 - falhas na comunicação interpessoal e endomarketing; 

 - incompetência gerencial ou operacional; 

 - influências políticas; 

 - falta de acompanhamento técnico (coaching); 
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- erro no cronograma; 

 A necessidade maior é de não levar ao fracasso, é de realizar a formulação da 

estratégia e a implementação de modo que as duas levem ao alcance dos objetivos e metas. E 

cabe ao executor antecipar os possíveis impesílios que possam surgir e criar caminhos 

alternativos para superá-las. 

 Todo PEM precisa ter projeções dos resultados que pretender alcançar, isso facilita o 

acompanhamento e avaliação do sucesso das estratégias, com isso ao decorrer da 

implementação surgirá a seguinte questão: é realmente possível a realização de PEM? Ele é 

viável? É factível?  É necessário avaliar se seus benefícios serão maiores que os custos para 

sua implementação. Em todo negócio o retorno financeiro é cobrado a todo o momento. Então 

outro questionamento surge: qual é a relação custo benefício do PEM? Durante a 

implementação os custos não podem se tornar obstáculos, os custos devem ser avaliados 

durante a elaboração do plano de ação. Para Silva et al. (2006), o primeiro passo para a 

avaliação financeira de um PEM deve ser a construção de uma projeção de vendas. Esta pode 

ser construída com base nos dados levantados, tais como capacidade produtiva, análise da 

concorrência, do mercado e estratégias de marketing adotadas. 

 A projeção de resultados é de extrema importância dentro do planejamento estratégico, 

os relatórios ajudam a identificar esses índices, como por exemplo: P&L (Lucros e perdas), 

balanço patrimonial, fluxo de caixa. Com esses dados chega-se a avaliação financeira através 

de algumas ferramentas muito utilizadas como: Payback, valor presente líquido (VPL) e taxa 

interna de retorno(TIR). São essas ferramentas que demonstrarão a viabilidade ou não do 

PEM. 

 

 

5.3 Comportamento do consumidor 

 

 

 Ao desenvolver uma campanha de marketing saber quais serão os consumidores é uma 

análise a ser desenvolvida. Para Dias (2005), o estudo do comportamento do cliente assume 

uma dimensão muito mais complexa. O profissional de marketing não deve começar se 

concentrando na habilidade de sua mensagem publicitária ou no talento do vendedor para 

vender o produto, mas deve prestar atenção nos tipos de clientes, em suas necessidades e 

expectativas de atendimento e no relacionamento individual que deseja ter com eles.   
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 A priorização por qualidade e valor agregado, traz a tona necessidade de as empresas 

se preocuparem com a necessidade dos consumidores.  

 

 

Saber quem é o consumidor, o que ele pensa, em que ele acredita, quais são os 

julgamentos a cerca de si mesmo e dos outros, qual sua posição na escala social, a 

idade, a renda, o estilo de vida, bem comoa reação ele aos estímulos presentes no 

momento da compra são fundamentais na busca incessante da compreensão dos 

consumidores (PINHEIRO, CASTRO, SILVA E NUNES, 2006, p. 21). 

 

 

 O consumidor final deve ser analisado levando em consideração aos fatores, como: 

psicológicos, socioculturais e situacionais. Que tratam respectivamente das funções do 

pensamento, comportamento, sentimento; influencia do grupo que está inserido, família, 

classe social; a gama de influências momentâneas. 

 O processo decisório também deve ser levando em consideração ao estudar o 

comportamento do consumidor, de acordo com Pinheiro, et al. (2006), o consumidor passa 

por estágios quando está engajado em uma operação de compra: 

- Reconhecimento do problema; 

- Busca de informações; 

- Avaliação de alternativas;  

- Decisão de compra; 

- Comportamento pós-compra;  

De acordo com Kotler e Keller (2006), as empresas inteligentes tentam compreender 

plenamente o processo de decisão de compra dos clientes – todas as suas experiências de 

aprendizagem, escolha, uso e inclusive descarte de produto. Também conforme Kotler e 

Keller (2006), nem sempre os consumidores passam por todas as cinco etapas ao comprar um 

produto. Eles podem pular ou inverter alguma delas. 

 

 

5.4 Satisfação do cliente 

 

 

A satisfação do cliente pode acarretar muitos benefícios para a empresa. Segundo 

Kotler, “satisfação é o sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da comparação 
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do desempenho esperado pelo produto (ou resultado) em relação as expectativas da pessoa” 

(KOTLER, 1998, p. 53). Para Las Casas (1991), a satisfação do cliente é vital para o sucesso 

da empresa. 

As organizações que conseguem atingir a satisfação de seus clientes ganham o direito 

a sobrevivência no mercado, gerando maior motivação e desempenho para as pessoas que 

trabalham dentro dela.  

 

 

Os clientes experimentam vários níveis de satisfação ou descontentamento após cada 

experiência de serviço de acordo com a medida na qual suas expectativas foram 

atendidas ou ultrapassadas. Considerando que a satisfação é um estado emocional, 

suas reações pós-compra podem envolver raiva, insatisfação, irritação, indiferença 

ou alegria. (LOVELOK, WRIGHT, 2004, p. 113) 

 

 

“A satisfação consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante na 

comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um produto em relação as 

expectativas do comprador”. (KOTLER, 2000, p. 58). A satisfação aliada ao bom atendimento 

é o aspecto que faz o cliente retornar, por isso, o contentamento do cliente tem que ser o 

objetivo maior, pois estes quando satisfeitos são mais do que simples consumidores ou 

clientes, mas sim, parceiros comerciais que defendem a empresa e fazem propaganda para 

amigos e familiares. 

Contudo pode-se observar que o consumidor não se torna fiel a uma empresa somente 

por seus produtos, mas sim pelo conjunto de fatores que envolvem a realização da compra. 

 

 

5.4.1 Níveis de satisfação do cliente 

 

 

Medir o nível de satisfação dos clientes não é uma tarefa simples, porém medir a 

satisfação dos clientes tornou-se uma atividade em ascensão no decorrer do tempo. Diversas 

técnicas e teorias são desenvolvidas para que a empresa consiga medir o que leva a completa 

satisfação de seu cliente.  
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Os clientes percebem o atendimento e a qualidade do produto oferecido pela empresa 

de forma diferenciada, cada um estimulado por seus fatores, pois a qualidade de um 

atendimento também varia de acordo com cada tipo de pessoa. 

A volta do cliente ao ambiente em que comprou esta relativamente ligada ao nível de 

satisfação da primeira compra. Devido a esse nível de satisfação é que o consumidor acredita 

que outra empresa não oferecerá o mesmo nível de satisfação no qual lhe foi oferecida, 

tornando-se assim fiel aquela empresa.  

Para que a empresa esteja sempre apta a atender essas necessidades é que se faz 

necessário medir os níveis de satisfação através de pesquisas diretas ao consumidor. Muitas 

vezes o consumidor fica insatisfeito com a compra, mas nem assim reclama para a empresa, 

fazendo com que a mesma não entenda por que o cliente não voltou. Estudos mostram que 

uma pessoa insatisfeita pode contar para até onze pessoas sobre a decepção, e cada uma 

dessas pessoas contará para outras três, o que acarretará em um grande comentário negativo 

sobre a empresa. Portanto, a empresa não perde somente o lucro daquela venda, mas sim a 

oportunidade de clientes potenciais não comprarem na mesma.  

Atender ou superar as expectativas do cliente exige da organização, cautela, 

observação e identificação de tudo que influencia a mente do consumidor, pois sua percepção 

é o que definirá sua satisfação ou insatisfação. “Percepção é o processo pelo qual uma pessoa 

seleciona, organiza e interpreta as informações para criar um quadro significativo do mundo” 

(KOTLER, 1998, p. 174). 

O Marketing é uma área da administração ampla que está relacionada desde a 

identificação da necessidade de um produto na vida dos clientes até o acompanhamento pós-

vendas, que trará o aceite do produto e a satisfação ou não dos consumidores. O Planejamento 

Estratégico de Marketing também tem sua importância diante a realidade atual que implica 

em ter no mercado produtos altamente competitivo. 

 

 

5.5 Ferramenta 5W2H 

 

 

A ferramenta 5W2H é um método muito utilizado atualmente para se designar 

exatamente o que deve ser feito, como deve ser realizado, o local de desenvolvimento da 
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estratégia, quem será o responsável, como será desenvolvido todas as tarefas e quanto irá 

custar para se colocar em práticas as estratégias.  

Santos afirma que; 

 

 

5W2H é uma ferramenta amplamente utilizada nos programas de qualidade total ou 

de excelência gerencial para execução de planos de ação, que significa: o quê fazer 

(What), quem fará (Who), quando fará (When), onde será realizado (Where), por 

que fazer (Why), como será feito (How), quanto custará (Howmuch) (2008). 

 

 

Essa ferramenta é muito utilizada pelos administradores para elaboração de planos de 

ação dentro de setores e buscar através dessa ferramenta, identificar possíveis falhas, e 

propondo soluções imediatas e assim possibilitando a apresentar de resultados satisfatórios.  
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6 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

A coleta de dados é um fator importante para que se possa conhecer melhor o que se 

deseja investigar, para posteriormente serem aplicadas as técnicas de análise e tornar possível 

o melhor entendimento dos resultados obtidos. Portanto, neste capítulo serão apresentadas as 

informações coletadas durante a pesquisa, as quais são importântes para melhor compreensão, 

entendimento e conhecimento da situação da empresa em estudo diante seus clientes até 

mesmo possíveis consumidores. Com esta compreensão será possível desenvolver os planos 

de ações que servirão para melhorar as condições de trabalho da empresa. 

 

 

6.1 Análise dos questionários aplicados aos clientes 

 

 

O questionário respondido pelos clientes e não clientes foi quantitativo, aplicado no 

ambiente interno e externo da empresa. A pesquisa teve como amostra um total de vinte 

pessoas, considerando que a empresa é uma empresa de pequeno porte e está no mercado a 

pouco tempo. Cada um respondeu um questionário composto por 6 questões fechadas. As 

questões foram aplicadas durante o mês de outubro de 2012. Entre as pessoas entrevistadas 

nem todas já utilizaram algum produto da empresa, assim, pode-se ter uma boa noção de 

como está a aceitação dos produtos no mercado, possibilitando identificar as ameaças e 

oportunidades; definir os tipos de mídia que podem ser utilizados no lançamento de um novo 

produto, para assim analisar quais os melhores canais de comunicação para se chegar ao 

cliente. Dessa forma, com estas informações foi possível atingir o objetivo da pesquisa que é 
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identificar estratégias de marketing para que o produto seja aceito no mercado, conquiste o 

mesmo e tenha lucratividade. 

A primeira questão se preocupa em identificar que marca de produto de limpeza os 

entrevistados mais utilizam, as respostas seguem conforme a ilustração 1: 

 

 

 

Ilustração 4 - Que marca de produto de limpeza você mais utiliza? 

Fonte: O autor 

 

 

 As respostam foram as seguintes: 30% responderam como marca de produto de 

limpeza que mais utilizam a Limpol, 55% Ipê, 5% Minuano, 5% Brilhante e 5% outras 

marcas não citadas na entrevista, às marcas Ace e Girando Sol não foram mencionadas como 

opção de compra. Isso representa um ameaça para a empresa no momento de lançar um 

produto no mercado, diante disso a necessidade está em lançar um produto de ótima 

qualidade, uma vez que clientes satisfeitos dificilmente trocam de marca. A importância está 

em surpreender encantar os clientes e possíveis clientes. De acordo com Kotler e Keller 

(2006), satisfação é a sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação entre o 

desempenho percebido de um produto e as expectativas do comprador. Se o desempenho não 
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alcançar as expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se alcançar, ele ficará satisfeito. E se o 

desempenho for além das expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou encantado. 

 A segunda pergunta se refere a disposição dos entrevistados em pagar pelo produto da 

Limbel o mesmo preço que o da concorrência. As respostas seguem conforme a ilustração 5. 

 

 

 

Ilustração 5 - Você estaria disposto a pagar pelo nosso produto o mesmo preço que o da concorrência? 

Fonte: O autor 

 

 

 Essa questão teve como resultado: 45% responderam que sim, pagariam pelo produto 

da Limbel o mesmo preço da concorrência, mas 55% responderam que não pagariam. Essa é 

mais uma ameaça para a empresa porque as pessoas consideram muito o preço na hora da 

compra, preferindo comprar um produto já consolidado do mercado, mesmo pagando mais 

caro por ele. Diante desse resultado, a questão do preço, no momento do lançamento de um 

novo produto, deve ser analisada de tal forma que atinja o percentual de clientes que não 

pagariam o mesmo preço da concorrência. 

 “Quanto mais claros os objetivos de uma empresa, mais fácil será a determinação de 

preços. Por meio da determinação de preços, uma empresa pode perseguir qualquer um dos 
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cinco principais objetivos: sobrevivência, maximização do lucro atual, maximização da 

participação de mercado, desnatamento máxima do mercado ou liderança na qualidade do 

produto.” (Kotler, 2000, p.478) 

 A terceira pergunta questiona os entrevistados se eles comprariam os produtos Limbel, 

em substituição aos produtos da concorrência atualmente disponibilizados no mercado. A 

resposta segue conforme gráfico baixo, ilustração 6. 

 

 

 

Ilustração 6 - Você compraria os produtos Limbel, em substituição aos produtos da concorrência atualmente 

disponibilizados no mercado? 

Fonte: O autor 

 

 

O resultado da pergunta a cima foi: 70% responderam que sim, comprariam os 

produtos Limbel, em substituição aos produtos da concorrência atualmente disponibilizados 

no mercado e 30% responderam que não comprariam. Isso representa uma oportunidade para 

empresa, é um percentual significativo e ela deve apostar em estratégias que possam aumentar 

ainda mais esse resultado com o passar do tempo. A confiança na qualidade dos produtos é 

fundamental para a retenção de mais clientes. Para Kotler e Keller: 
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A empresa que quer ver os lucros e as vendas crescerem deve investir tempo e 

recursos consideráveis na busca por novos clientes. Para gerar indicações, a empresa 

desenvolve peças publicitárias e as veicula em meios de comunicação que 

alcançaram novos clientes potenciais; envia mala direta e telefona para clientes 

potenciais. Sua equipe de vendas participa de feiras setoriais em que pode encontrar 

novas indicações, e assim por diante. (KOTLER; KELLER, 2006 p. 153) 

 

 

 A pergunta de número 4(quatro) se refere a recomendação dos produtos Limbel para 

outras pessoas, conforme segue ilustração 7. 

 

 

 

Ilustração 7- Você recomendaria os produtos Limbel para outras pessoas? 

Fonte: O autor 

 

 

 As respostas foram: 5% jamais recomendaria, 45% talvez recomendaria, 45% 

recomendaria e 5% sempre recomendaria. O percentual de pessoas que sempre 

recomendariam os produtos Limbel pode-se considerar como baixo, se tornando uma ameaça  
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para a empresa, pois de certa forma o percentual de pessoas que talvez recomendariam é 

considerado elevado. A empresa, como já foi citado está no mercado a pouco tempo e sua 

linha de produtos necessita de mais destaque em supermercados para que cada vez mais 

pessoas identifiquem toda a linha de produtos, pois muitas vezes a empresa fica restrita à 

apenas um ou dois produtos, onde na verdade existe muitos outros produtos. 

Claro que o percentual de pessoas que recomendariam os produtos da Limbel deve ser 

levado em consideração também e pode ser considerado como uma oportunidade de aumentar 

sua clientela e expandir negócios, mas isso exige inovação e práticas que demonstrem 

vantagens diante os concorrentes. Conforme Kotler (2000, p. 329), a velocidade de inovação é 

essencial em uma época de redução dos ciclos de vida do produto.Concorrentes em muitos 

setores aprendem sobre novas tecnologias e oportunidades de negócios praticamentede 

maneira simultânea. As empresas que conseguem encontrar soluções práticas, primeiro têm 

vantagens por serem ‘as que agiram primeiro. 

A penúltima pergunta se refere ao diferencial que os entrevistados levam em 

consideração na hora da compra de um produto de limpeza. Conforme segue ilustração 8. 

 

 

 

Ilustração 8- Que diferenciais você leva em consideração na hora da compra de um produto de limpeza? 

Fonte: O autor 
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As respostas obtidas foram: 30% dos entrevistados levam em consideração o preço, 

65% consideram a qualidade, 5% a marca e embalagem e propaganda não são levados em 

consideração pelos entrevistados. Isso representa uma grande oportunidade para a empresa no 

lançamento de um novo produto, demonstra que a qualidade é primordial para os clientes se 

sentirem satisfeitos. “Há uma estreita ligação entre qualidade de produtos, satisfação de 

clientes e lucratividade da empresa. Níveis mais elevados de qualidade resultam em níveis 

mais elevados de satisfação de clientes, ao mesmo tempo em que sustentam preços mais altos 

e (freqüentemente) custos menores.” (KOTLER, 2000, p.79) 

A última pergunta se refere a influência da mídia na hora da escolha de um produto de 

limpeza. Conforme segue ilustração 9. 

 

 

 

Ilustração 9- Você se sente influenciado pela mídia na hora da escolha de um produto de limpeza 

Fonte: O autor 
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que existe sim a necessidade de usar a mídia tanto para divulgação de um novo produto como 

dos produtos já existentes. Sendo assim considera-se o resultado como uma oportunidade na 

hora de escolher o tipo de mídia à ser utilizada para a divulgação do novo produto. O 

profissional de marketing precisa desenvolver estratégias que ajudem o consumidor a obter 

informações sobre os atributos do produto e sua importância relativa. Além disso, deve 

chamar a atenção para a alta reputação da marca da empresa nos atributos mais importantes.  

O profissional de marketing precisa diferenciar os aspectos da marca, usar a mídia 

impressa para descrever seus benefícios e motivar os vendedores da loja e os conhecidos do 

comprador e influenciar a escolha finalmente da marca. (KOTLER, 2000). 
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7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

 

Este capítulo apresentará propostas de intervenção.  

Com base nos resultados da análise e interpretação dos dados coletados na empresa ao 

longo do período de pesquisa, será ofertado aos administradores da empresas propostas com 

auxilio da ferramenta 5W2H para se estabelecer e implantar o melhoramento da mesma cujo 

objetivo principal é identificar estratégias de marketing para que o produto seja aceito no 

mercado, conquiste o mesmo e tenha lucratividade. 

 

 

7.1Estratégia como plano de Ação 

 

 

Estratégia I: Criação de um site para empresa 

 

Objetivo: Fazer com que os produtos da Limbel sejam conhecidos em diferentes regiões e que 

isso traga benefícios no momento do lançamento de um novo produto. 

O QUÊ? Criação de um site para poder expor toda linha de produtos Limbel e divulgar 

os lançamentos; 

QUEM? Gerente administrativo; 

ONDE? Agência de publicidade; 

POR QUÊ? Necessidade dos produtos serem mais divulgados e atingirem ; 

QUANDO? 1º semestre de 2013; 

COMO? Contratando uma empresa de publicidade que desenvolva um site com layouts 

atrativos que mostre toda a linha de produtos juntamente com a história e 

compromissos da empresa, ponto de vendas e demais dados; 

QUANTO? R$2.000,00 mais manutenção mensal de R$100,00; 
Ilustração 10 - Ação I 
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Estratégia II:Escolha da mídia 

 

Objetivo: Divulgar o novo produto de limpeza para Tapejara e demais cidades da região. 

O QUÊ? Publicar mensalmente nos meios de comunicação escrito da cidade de 

Tapejara, o novo produto; 

QUEM? Gerente administrativo; 

ONDE? Nos jornais e revistas de Tapejara; 

POR QUE? Necessidade da empresa que as pessoas da própria cidade passem a conhecer 

os produtos e os lançamentos da Limbel;  

QUANDO? A partir de janeiro de 2013, após lançamento do produto; 

COMO? Todos os meses publicar em um jornal ou revista diferente o produto à ser 

lançado. São seis os principais meios de comunicação escrita de Tapejara, 

Revista Comunicação, Revista Perfil, Jornal O Caiobá, Jornal Novo Tempo e 

Informativo Regional, a cada mês será divulgado em um meio diferente; 

QUANTO? Custo mensal de R$200,00; 
Ilustração 11- Ação II  

 

 

Estratégia III: Divulgação em supermercados específicos com premiação 

 

Objetivo:Divulgar o novo produto com foco no aumento das vendas. 

O QUÊ? Divulgação do novo produto em supermercados que a empresa possua maior 

volume de vendas. Com exposição do produto em gôndolas centrais. 

QUEM? Gerente administrativo; 

ONDE? Nos supermercados; 

POR QUÊ? Necessidade de atrair consumidores novos e satisfazer os consumidores 

atuais; 

QUANDO? Nos meses de janeiro à agosto; 

COMO? Escolher quatro supermercados considerados seus maiores compradores e 

fechar um acordo de exposição do produto em um local centralizado no 

supermercado durante dois meses em cada supermercado. A promoção terá 

duração de oito meses, em que será sorteado um televisor de 42’no final desse 

período que estará exposto juntamente com os produtos em cada 

supermercado que percorrer a promoção. A promoção será estruturada da 

seguinte forma: na compra de dois produtos Limbel, sendo um deles o 

produto de lançamento a pessoa preenche uma cautela para concorrer ao 

prêmio. O sorteio será realizado no próprio supermercado no último sábado 

do mês de agosto, com a junção de todas as cautelas. 

QUANTO? R$1.200,00  
Ilustração 12 -  Ação III  
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Estratégia IV: Rótulos com mais informações para os consumidores 

 

Objetivo: Possibilitar que o consumidor tenha acesso a mais informações e utilize os produtos 

de maneira mais segura e eficiente. 

O QUÊ? Rótulos com mais informações técnicas para os consumidores; 

QUEM? Gerente administrativo; 

ONDE? Na própria indústria; 

POR QUÊ? Os produtos de limpeza como detergentes e desinfetantes  são amplamente 

utilizados pela população e representam a terceira maior causa de intoxicação 

em seres humanos no país, de acordo com dados do Sistema Nacional de 

Informações Tóxicas Farmacológicas (Sinitox). O uso cotidiano de produtos 

de limpeza gera uma falsa impressão de que não há risco associado à 

utilização dessas substâncias, e a empresa Limbel está preocupada com essa 

questão; 

QUANDO? A partir de janeiro de 2013, na produção do novo produto; 

COMO? No lançamento do novo produto ter em seu rótulo mais informações técnicas 

como seus principais componentes e principalmente que demonstre que o 

produto tem certificado da Anvisa e também que seja manuseado de maneira 

correta para que não haja perigo de intoxicação;  

QUANTO? De R$0,03 para R$0,04 
Ilustração 13 - Ação IV  

 

 

 

 

Estratégia V:Foco na sustentabilidade 

Objetivo: Lançar um produto novo que contribua com o meio ambiente. 

O QUÊ? Lançamento do novo produto em embalagem menores com o produto super 

concentrado; 

QUEM? Gerente administrativo 

ONDE? Na indústria 

POR QUÊ? De certa forma, em qualquer empresa se visa lucro, mas ao mesmo tempo há 

atualmente uma preocupação com o meio ambiente e o marketing ambiental 

vem crescendo à cada dia. Assim a necessidade está em produz com 

sustentabilidade. 

QUANDO? A partir de 2013, no lançamento do novo produto; 

COMO? Aquisição de embalagens menores de 200 ml que terão o produto concentrado 

e que o consumidor ao adicionar 1,8 ml de água e resultará em um produto 

final de 2l, buscando assim alertar as pessoas quanto a preservação ambiental 

no uso consciente na diminuição do volume de lixo sendo essa uma 

preocupação com o planeta como um todo. 

 

QUANTO? Os custos serão 50% menores que as embalagens atuais;  
Ilustração 14 - Ação V  
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7.2 Apuração dos custos para a campanha de lançamento do novo produto 

 

 

 O orçamento dos custos para a campanha de marketing da empresa foi desenvolvido 

através das cinco estratégias sugeridas para a empresa, são as estratégias de lançamento de um 

novo produto. Essa apuração foi elaborada em uma planilha do Excel que relata mês a mês os 

gastos.  

Os custos apurados são reais e são projetados para o ano de 2013. Conforme apêndice 

B. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo teve como principal objetivo identificar estratégias de marketing para que 

o produto seja aceito no mercado, conquiste o mesmo e tenha lucratividade. Assim, a partir de 

um estudo em referências teóricas, foi possível conhecer as principais características do 

Marketing e demais assuntos da área em questão, bem como os conceitos do marketing de 

relacionamento, importantes para construção de um relacionamento duradouro e sincero entre 

empresa e cliente. 

 Através dessa pesquisa realizada na empresa Limbel foi possível conhecer a estrutura 

da empresa e principalmente, através do questionário aplicado aos consumidores e possíveis 

consumidores, qual é a percepção deles para com o produto. A pesquisa se deteve em 

identificar a marca de produto de limpeza que os entrevistados mais utilizam, tendo como 

resultado 55% a marca Ipê; se eles estariam dispostos a pagar pelo produto da Limbel o 

mesmo preço da concorrência, 55% responderam que não estariam; se eles comprariam os 

produtos Limbel para substituir os produtos da concorrência, 70% responderam que sim; se 

eles recomendariam os produtos Limbel para outras pessoas, as respostas se igualaram em 

45% que talvez recomendariam e que recomendariam; quais os diferenciais que os 

entrevistado levam em consideração na hora da compra, 65% responderam a qualidade; e a 

última perguntou sobre a influência da mídia na hora da escolha do produto, 55% sentem-se 

influenciados. Assim, concluísse que a empresa necessita sim de estratégias de marketing para 

lançar um produto que seja diferenciado no mercado caso contrário será apenas mais um nas 

prateleiras.   

  Dessa forma, toda empresa que se disponibiliza à abrir suas portas para o 

desenvolvimento de uma pesquisa, é necessário conscientizá-la de que sugestões  e 

recomendações serão desenvolvidas e consequentemente estratégias poderão ser 
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reestruturadas. Com isso, o estudo trás para a empresa cinco ações de marketing voltadas para 

o lançamento de um novo produto. 

 Nesse sentido, o desenvolvimento do plano de ação é uma prerrogativa para que as 

empresas tenham sucesso e maximizem seus lucros.  

Notadamente neste estudo, verificou-se que as hipóteses expostas no início do trabalho 

foram assertivas uma vez que elas estavam baseadas em conceitos de marketing que servirão 

para a elaboração de ações específicas direcionadas ao mercado de atuação: industrialização e 

comercialização de material de limpeza de qualidade; captação de clientes; o aumento das 

vendas; aumento da lucratividade do negócio; 

Portanto, as estratégias de marketing sugeridas resultarão em resultados positivos para 

a empresa, pois dentre as ações sugeridas a empresa nunca havia desenvolvida algo do 

gênero. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

LIMBEL 

 

O presente Questionário refere-se a coleta de dados para o desenvolvimento de um 

Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Administração - FAT 

 

 

1. Que marca de produto de limpeza você mais utiliza? 

 

       (  ) Limpol 

       (  ) Ipê 

       (  ) Minuano 

       (  ) Ace 

       (  ) Brilhante 

       (  ) Girando Sol 

       (   )outros ____________________________ 

 

2. Você estaria disposto a pagar pelo nosso produto o mesmo preço que o da 

concorrência? 

 

(  ) sim 

(  ) não 

 

 

3. Você compraria os produtos Limbel, em substituição aos produtos da concorrência 

atualmente disponibilizados no mercado? 

 

       (  ) Sim 

       (  ) Não 

       Por quê?______________________________________________ 

 

4. Você recomendaria os produtos Limbel para outras pessoas? 

 

 (  ) Jamais recomendaria 

       (  ) Talvez recomendaria 

       (  ) Recomendaria 

       (  ) Sempre recomendaria 

       Porquê?_____________________________________________________ 

 

 

5. Que diferenciais você leva em consideração na hora da compra de um produto de 

limpeza? 

 

(  ) preço 

      (  ) qualidade 
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      (  ) marca 

      (  )embalagem 

      (  ) propaganda 

      (  )outros ____________________________ 

 

 

6. Você se sente influenciado pela mídia na hora da escolha de um produto de limpeza? 

 

(  ) sim 

      (  ) não 

 

 

 
Agradeço sua colaboração e seu tempo para responder este questionário acadêmico 

 

ROBERTO CARLOS COSER 
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