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RESUMO

0 mercado competitivo e a necessidade de acesso a informações a todo instante e
em qualquer lugar cria a demanda por novas tecnologias e produtos. A tecnologia
móvel, evoluiu para a terceira geração, baseando-se nos padrões WCDMA e EVDO, o que garante maior velocidade na transmissão de dados, além da ampla
cobertura característica das redes celulares. Essa pode ser considerada uma
oportunidade para as empresas desenvolverem novos produtos que utilizem a
tecnologia 30 e permitam o acesso e compartilhamento de dados. Um produto que
atende a essa demanda corresponde a um Roteador 30, que recebe o sinal da rede
celular e o transforma no padrão das redes sem fio tradicionais, permitindo o acesso
a rede e o compartilhamento da Internet a partir de computadores e outros
dispositivos sem fio. Identificando essa demanda, desenvolve-se o presente estudo
com o objetivo geral de definir as diretrizes mercadológicas referentes as
especificações do produto, estabelecimento de prego, canais de distribuição e
formas de promoção para o lançamento de um Roteador 30 que possibilite o
compartilhamento do sinal da rede celular. 0 estudo caracteriza-se como uma
pesquisa cientifica aplicada, descritiva, estudo de caso, qualitativa, empregando
dados primários e secundários. 0 mesmo foi realizado na empresa X, na unidade de
negócios responsável por produtos para redes. As diretrizes do projeto definidas no
presente estudo são fundamentais para garantir o sucesso do produto no mercado,
atendendo a demanda existente. Em vista disso, essas diretrizes devem ser
seguidas, para que ao fim do projeto o produto atenda as especificações aqui
propostas, e possa gerar os resultados esperados pela empresa.

Palavras chave: Lançamento de produtos. Marketing de Produto. Tecnologia 33.
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1 INTRODUÇÃO
Nesse capitulo são apresentados a contextualização e o problema de
pesquisa, assim como o objetivo geral e os objetivos específicos do estudo. Será
exposta também a justificativa para a elaboração deste estudo, a sua delimitação,
além da estrutura que o compõe.

1.1 Contextualização e apresentação do problema
Cada vez mais expressões como tecnologia da informação, sociedade do
conhecimento, revolução da informação, fazem parte do cotidiano de uma sociedade
que se depara com inovações constantes e com a necessidade de acompanhar
todas essas evoluções rapidamente.
Nas organizações e mesmo entre as pessoas 6 preciso ter acesso a
informações que possibilitam a tomada de decisões importantes, negócios entre
empresas de diversas partes do mundo, ou simplesmente a comunicação
interpessoal. A disponibilidade dessas informações com agilidade e segurança é
relevante, e se torna possível devido a diversas tecnologias que possibilitam manter
pessoas, computadores, prédios inteiros conectados, com acesso direto a
informação.
Essa estrutura se caracteriza por uma rede que, a partir de computadores e
dispositivos interligados, permite

o compartilhamento de dados, a troca de

mensagens e o tráfego de voz. A Internet 6 o maior exemplo de rede, que interliga
pessoas ao redor de todo o mundo. Neste caso trata-se de uma rede WAN (Wide
Area Network), que caracteriza-se por uma rede de longa distancia e abrange uma
grande area geográfica, com freqüência um pais ou continente.
Outro exemplo são as redes locais, conhecidas como LANs (Local Area
Network), utilizadas para conectar computadores, servidores, periféricos e outros
dispositivos em empresas, residências, escritórios, escolas e edifícios próximos. 0
conceito de WLAN (Wireless Local Area Network) corresponde a uma rede local
wireless, utilizando conexão sem fio, onde o sinal é transmitido a partir de ondas de
radio.
Atualmente o padrão mais comum empregado nas WLANs, para a criação de
redes de dados sem fio é o padrão IEEE 802.11. Esse padrão foi desenvolvido
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originalmente para redes de dados,

e

oferece ampla largura de banda,

proporcionando altas taxas de transferência (velocidade). No entanto, as redes
WLAN têm curto alcance, ou seja, a area de cobertura é limitada a curtas distâncias,
além de ser afetada por interferências, que podem ser causadas por outros
aparelhos que utilizam a mesma freqüência ou pela existência de obstáculos, que
impeçam a transmissão do sinal.
As redes celulares, por outro lado, foram desenvolvidas inicialmente para
promover o trafego de voz. No entanto, passaram a incorporar o trafego de dados,
que tem se tornado cada vez mais comum através dessas redes.
As redes celulares, ao contrário das WLAN possuem ampla cobertura,
atingindo uma grande área do território nacional, além disso, elas se caracterizam
como redes móveis, que possibilitam ao usuário o roaming, ou seja, sair de uma
área de cobertura para outra, sem perder a conexão. No entanto, a tecnologia
celular — GSM e CDMA — empregada nessas redes permite pouca largura de banda,
com baixas taxas de transferência de dados, o que inviabiliza o uso dos serviços de
dados como aplicação principal da rede.
Com a tecnologia 30, ou terceira geração, que corresponde

a

evolução das

tecnologias móveis GSM e CDMA — conhecidas também como 2,5G — a rede celular
passa a suportar maior velocidade na transmissão de dados, e essa se torna uma
aplicação cada vez mais importante das redes celulares.
Por cobrir uma maior area, a tecnologia 30 permite ao usuário ter
conectividade em todo o território onde a rede celular esteja disponível, incluindo
áreas rurais. Por utilizar a estrutura das redes celulares, não há a necessidade de
realizar a instalação de uma estrutura física, com cabos ou fibras.
0 uso da tecnologia 3G para aplicações de conectividade tem se mostrado
cada vez mais importante. Em função da ampla area de cobertura atingida, e da alta
velocidade de transmissão de dados, a aplicação desta tecnologia como forma de
acesso à Internet se torna cada vez mais freqüente.
Dessa forma, percebe-se como oportunidade para as empresas de
telecomunicações o desenvolvimento de produtos que empregam a tecnologia 3G, e
que possibilitam a conectividade através das redes móveis, atendendo a demanda
de um mercado especifico que necessita cada vez mais de acesso constante 6,
informação.
A partir das premissas apresentadas, foi definido para embasar

o
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desenvolvimento do presente estudo o seguinte problema de pesquisa: quais as
diretrizes mercadológicas que devem ser adotadas quanto As especificações do
produto, estabelecimento de prego, canais de distribuição e formas de promoção,
para o lançamento de um Roteador 3G empregado no compartilhamento do sinal da
rede celular para o trafego de dados?

1.2 Objetivos do estudo
Para Mattar (1999), antes de se elaborar o projeto é necessário que sejam
tragados os objetivos, esses devem estar de acordo com o problema definido para
análise. Os objetivos determinam os resultados a atingir ao termino do estudo. Isso o
conduz ao planejamento que o orientará no processo, de modo a não se desviar da
sua proposição inicial, o que poderia levá-lo a resultados desnecessários.
Dessa forma são apresentados os objetivos geral e específicos do trabalho
proposto.

1.2.1 Objetivo geral

Definir as diretrizes mercadológicas referentes As especificações do produto,
estabelecimento de prego, canais de distribuição e formas de promoção para o
lançamento de um Roteador 3G que possibilite o compartilhamento do sinal da rede
celular.

1.2.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram tragados os seguintes objetivos
específicos:
a) apresentar conceitos teóricos referentes a desenvolvimento de produtos;
b) apresentar a metodologia empregada no desenvolvimento do presente
estudo;
c) identificar a situação atual da empresa X e da unidade de negócios;
d) conceituar a tecnologia 3G;
e) caracterizar o produto que se pretende desenvolver;
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f) estabelecer o prego do produto;
g) definir o canal de distribuição utilizado para a comercialização do produto
h) delinear diretrizes de promoção e comunicação para o lançamento do
produto.

1.3 Justificativa
Matter (1999) propõe que na definição do tema, precisa-se atingir
determinados critérios de escolha, procurando justificado para que não se frustre
com os resultados e o projeto não seja um fracasso. A fim de se obter uma
justificative para o projeto Castro (apud MATTAR, 1999) apresenta os seguintes
critérios: importância, originalidade e viabilidade.
Para Castro (apud MATTAR, 1999), o projeto tem importância por estudar
uma questão que afeta um considerável segmento da sociedade, ou quando se trata
de um tema teórico ainda pouco explorado, merecendo uma melhor especialização.
0 presente estudo tem importância, pois a realização deste permitirá definir
as diretrizes de lançamento de um produto, embasando a especificação de suas
funcionalidades, o seu posicionamento quanto a prego e canal de comercialização,
além das técnicas de promoção e comunicação que serão empregadas. Permitirá
ainda uma análise da viabilidade do projeto, estabelecendo os resultados que
podem ser esperados com a sua comercialização. Além disso, possibilita prever os
riscos envolvidos e propor estratégias para garantir a segurança do negócio.
Já a originalidade, segundo o mesmo autor, é dada pela possibilidade da
pesquisa vir a surpreender o pesquisador e aqueles que leiam seus resultados. Tal
visão faz com que um fato não seja, necessariamente, original por nunca ter sido
estudado, já a simplicidade do tema pode fazer com que seu resultado pareça um
tanto óbvio, não fazendo sentido a realização do projeto.
Por se tratar de um produto novo, e uma tecnologia ainda pouco utilizada no
Brasil, o projeto permite estudar as características, aplicações, mercado, entre
outras variáveis, de forma a tornar claros pontos que poderiam surpreender durante
o desenvolvimento do produto, permitindo que a empresa se antecipe, decidindo de
forma embasada não s6 a viabilidade de prosseguir com o seu desenvolvimento,
mas também quais estratégias adotar.
Ainda para Castro (apud MATTAR, 1999), a viabilidade é a possibilidade de

17

se realizar o trabalho, dados os prazos, recursos tinanceiros, competência do autor,
disponibilidade de informações, limitações geográficas, e grau de teorização dos
temas a serem explorados.
Neste ponto, o projeto apresenta-se viável devido ao prazo para sua
realização ser suficiente, e em relação As limitações geográficas e A disponibilidade
de informações, pois a autora trabalha na empresa e é responsável pelo
desenvolvimento do produto em questão, o que viabiliza o acesso As informações
relevantes. Quanto aos recursos financeiros empregados no projeto, estes são
relativamente baixos não inviabilizando a realização do mesmo.

1.4 Estrutura do trabalho
A estrutura do presente projeto é composta de seis capítulos, sendo que o
primeiro refere-se A introdução, onde são apresentados a contextualização do tema
e específicos, a
e o enunciado do problema de pesquisa, além dos objetivos geral
justificative, e a estruturação do trabalho.
No segundo capitulo, apresenta-se a fundamentação teórica, que permite
teorias
ennbasar o projeto de lançamento de produtos a partir de conceitos e
propostas por autores da area de Administração e Marketing. sac) apresentados
também os elementos do composto de marketing que permitem definir as diretrizes
do projeto referentes As funcionalidades do produto, prego, praga e promoção em
função do posicionamento estabelecido para o produto.
O capitulo 3 aborda a metodologia empregada na realização do projeto que o
torna um estudo cientifico. Os elementos que compõe a metodologia são a
caracterização da pesquisa e os seus objetivos, o tipo de estudo realizado, a
natureza das variáveis, as técnicas empregadas na coleta e análise de dados, bem
como a limitação da pesquisa.
O capitulo 4 corresponde A apresentação da empresa X e da unidade de
questão,
negócios responsável pelo projeto do produto, além da tecnologia em
apresentando seus conceitos e aplicações.
No capitulo 5 apresentam-se os resultados obtidos com a realização do
estudo, definindo as diretrizes para o lançamento do produto a partir do composto
mercadológico, que traz o conceito do produto e suas especificações, a definição do
prego, a escolha do canal de distribuição adotado, e as técnicas de promoção e
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comunicação empregadas no lançamento do produto.
No capitulo 6 são apresentadas as considerações finais do estudo, onde é
possível conhecer os principais resultados da pesquisa, além de observações
pertinentes referentes ao projeto.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capitulo apresenta-se a revisão bibliográfica a respeito do lançamento
de produtos, abordando conceitos de Marketing, posicionamento, composto
mercadológico, a fim de se obter um embasamento que possibilite definir as
diretrizes do projeto.

2.1 Definição de Marketing
Competitividade e crescimento são aspectos fundamentais para qualquer
organização. Em geral, com base em seu planejamento estratégico, as empresas
estabelecem objetivos e a forma como pretende atingi-los. Com isso define-se o
papel do marketing na organização.
Para Richers (2000), a estratégia organizacional é o aspecto que direciona a
empresa como um todo, definindo os caminhos pelos quais a organização vai
passar, e as ações que viabilizarão o atingimento de seus objetivos.
0 Marketing tem se tornado, cada vez, mais uma area estratégica nas
empresas. Ele representa hoje um processo de identificação

e satisfação das

necessidades dos consumidores. De acordo com Richers (2000, p.5) é "a intenção
de entender e atender o mercado". Westwood (1996, p.8) propõe que "o marketing é
o processo que reúne as capacidades de uma empresa e as exigências de seus
clientes".
É fundamental que o Marketing na empresa não seja percebido como uma
função de apoio

a

area de vendas. Para que assuma um papel estratégico ele deve

estar focado no cliente, a fim de atender as necessidades do mercado, e agregar
valor ao seu produto ou serviço.
0 Marketing ultrapassou os limites da atuação comercial das
empresas para se tornar atividade-irmã das funções sociais e
culturais, em apoio a todas as ações humanas, que no meio
ambiente, procuram formas de ampliar e fortalecer as suas
estruturas, as quais podem, por conseguinte, ser usadas como
promotoras de um produto, de uma marca e da própria organização
(RICHERS, 2000, p.5).
Assim como para Kotler (2000), o marketing é o processo social por meio do

qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que
desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor
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com outros.
Limeira (2006)

define ainda como a função empresarial que cria

continuamente valor para o cliente e gera vantagem competitiva duradoura para a
empresa, por meio da gestão estratégica das variáveis controláveis de marketing:
produto, prego, comunicação e distribuição. Essas variáveis fazem parte do mix de
marketing que a empresa utiliza para produzir a resposta que deseja no mercado em
que atua.

2.2 Mercado

Antes mesmo da elaboração do produto, e da definição das variáveis de
Marketing, a empresa deve ter claro seu mercado, visando atendê-lo corretamente.
Isso se dá, segundo Kotler (1998), a partir de três atividades: segmentação de
mercado, mercado-alvo e posicionamento de mercado.

2.2.1 Segmentação de Mercado
Os mercados são compostos por consumidores que se diferenciam em vários
aspectos, que segundo Kotler (1998), podem se tratar de desejos, recursos,
localizações, atitudes de compra e práticas de compra.
Para que uma empresa atue de forma eficiente e atenda as necessidades de
seus clientes é importante que ela tenha seu mercado segmentado, e reconheça um
grupo com características e respostas semelhantes.
Um segmento de mercado é o resultado de uma divisão de um mercado em
pequenos grupos. Este processo é derivado do reconhecimento de que o mercado
total é freqüentemente feito de grupos com necessidades especificas. Em função
das semelhanças dos consumidores que compõem cada segmento, eles tendem a
responder de forma similar a uma determinada estratégia de marketing. Isto 6,
tendem a ter sentimentos, percepções e comportamentos semelhantes.
Assim Ferrel (2000) afirma que sendo realizada a segmentação do mercado,
dividindo-o em grupos com necessidades semelhantes, é possível que a empresa
escolha o seu mercado-alvo e desenvolva o composto de marketing com base nos
interesses listados como comuns a este, que pode se tratar de um ou mais grupos.
Kotler (1998) propõe quatro níveis de segmentação:
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Marketing de segmento: corresponde a grandes grupos identificáveis em um

mercado a partir de suas características e necessidades;
Marketing de nicho: grupos bem definidos, identificados em geral dentro de

um determinado segmento, tendo em relação a esse segmento tragos bem distintos
que podem não estar sendo atendidos, e que em razão disto, deve-se buscar uma
combinação especial de benefícios a serem oferecidos.
Marketing local: com foco em grupos regionais ou locais, voltado para as

necessidades de consumidores locais, dirigindo suas campanhas para areas
comerciais, vizinhanças ou ainda lojas individuais.
Marketing individual: voltado totalmente para a customização, individual ou

em massa, onde uma base de produtos e comunicação pode atender as exigências
individuais do consumidor.

A partir do mercado segmentado, a empresa analisa e define quais os
segmentos que pretende atender e de que forma irá atuar. Em seguida pode
selecionar o seu mercado-alvo e o definir o seu posicionamento.

2.2.2 Mercado-alvo

Com a avaliação dos diferentes segmentos a empresa identifica os mercadosalvo de maior interesse. Para Kotler (1998), a empresa pode optar por um segmento,
ou ainda por atender todo o mercado, dependendo da atratividade global que estes
ofereçam — considerando características como tamanho, crescimento, rentabilidade,
economia de escala, risco baixo, entre outras — e dos objetivos e recursos da
empresa. Dessa forma ela estabelece quem é o seu mercado-alvo.
Para Semenik e Bamossy (1995), o mercado-alvo selecionado deve ser
suficientemente grande para cobrir os recursos empregados pela organização na
atuação nos mesmos e proporcionar à empresa um volume apropriado de lucro.
As decisões de seleção de mercado-alvo determinam o número de
segmentos escolhidos e os planos para produto, preço,
administração de canal e comunicação integrada de marketing para
alcançá-los (NICKELS; WOOD, 1999, p.150).

A definição do mercado-alvo serve como base para que a empresa defina
suas ações e formule seus objetivos, a fim de desenvolver uma oferta que se fixe na
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mente dos consumidores como fornecedora de algum beneficio especifico.

2.2.3 Diferenciação e Posicionamento

A definição do mercado alvo da empresa é fundamental para que ela
estabeleça o posicionamento do produto ou da marca, a fim de direcionar as ações
de marketing que serão implantadas.
Em geral as empresas buscam diferenciar seus produtos a fim de obter
vantagem competitiva. Kotler (1998, p.254) define a diferenciação como "o ato de
desenvolver um conjunto de diferenças significativas para distinguir a oferta da
empresa das ofertas concorrentes".
No entanto, nem todas as diferenças criadas pela empresa realmente são
significativas para o mercado, ou geram benefícios para os consumidores. Dessa
forma, a empresa seleciona as diferenças que são mais fortemente percebidas pelo
mercado e com base nelas estabelece o seu posicionamento.
Posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da
empresa, de maneira que ocupem uma posição competitiva distinta e
significativa nas mentes dos consumidores (KOTLER, 1998, p.265).

0 posicionamento direciona se a um segmento de mercado-alvo e possibilita
-

avaliar como competir mais efetivamente naquele segmento. 0 posicionamento
correto permite atender as necessidades e desejos dos clientes e gerar resultados
para a organização.
Nickels e Wood (1999, p.151) levantam a importância de posicionar o produto
ou a marca, ressaltando que "este passo é importante, já que as decisões de
marketing tomadas não afetam a opinião ou a imagem do produto para as pessoas
no mercado-alvo".
Ou seja, quando a empresa estabelece o posicionamento do seu produto ou
da sua marca no mercado, os clientes facilmente reconhecem os diferencias que
estão adquirindo. Com isso o posicionamento é um fator fundamental na decisão de
compra do consumidor.

2.3 Lançamento de Produtos

Com base na avaliação das estratégias da empresa e das forças externas do
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mercado, torna-se possível ajustar as características de oferta da empresa, seus
produtos e serviços. Esse processo é fundamental para a decisão de composição do
portfolio da organização, de forma a oferecer uma gama de produtos que atendam
as necessidades do mercado alvo, e como conseqüência, os objetivos da empresa.
0 portfolio de uma empresa, ou de uma unidade de negócios visa atender as
necessidades do mercado. De acordo com o segmento em que a empresa está
inserida, essas necessidades apresentam um caráter bem diferente, exigindo
inovações, lançamentos, ou atualizações do produto, com maior ou menor
freqüência.
Uma característica importante dos novos produtos é que na maioria das
vezes eles não são totalmente inovadores. Segundo Nickels & Wood (1999), a
estratégia do produto corresponde ao lançamento de novos produtos, ao
aperfeiçoamento dos produtos existentes e a diferenciação, que faz com que os
produtos de uma organização superem os da concorrência. Desta forma, o Quadro 1
traz os diferentes tipos de novos produtos, conforme o grau de novidade que eles
apresentam:

Tabela 1 — Definindo novos produtos
Tipo de Novo Produto

Definição

Novo para o mundo

Uma inovação de produto que cria uma categoria
de produto inteiramente nova

Novo para a empresa

Um produto que é novo para a empresa mas que
já foi oferecido por outras companhias

Extensão de Linha

Um produto que aplica a marca da empresa a
produtos acrescentados á linha existente em uma
categoria em especial

Reposicionando

Um produto vendido de forma nova para mudar
sua posição nas mentes dos indivíduos do
mercado-alvo

Melhorado

Uma versão melhorada de um produto já existente
Fonte: NICKELS; WOOD (1999, p.180)

O lançamento de novos produtos parte de idéias e inovações que permitem
ás empresas se tornar mais competitivas no mercado, vencendo os concorrentes,
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diferenciando-se das empresas do setor e criando novidades no mercado que
aumentam os lucros e as receitas da organização (KUCZMARSKI, 1998).
Além do aumento das receitas, o desenvolvimento de novos produtos
fortalece a imagem da empresa frente a seus clientes. "Novos produtos ajudam a
fortalecer os relacionamentos com os clientes atuais e, o que é igualmente
importante, a iniciar relacionamentos com novos clientes" (NICKELS; WOOD, 1999,
p.180).
No entanto, o desenvolvimento de novos produtos é arriscado, e pode se
tornar uma estratégia fracassada da empresa. Kotler (1998) apresenta como
principais fatores responsáveis pelo fracasso no lançamento de novos produtos a
priorização de uma idéia por parte de um executivo, apesar das constatações
negativas da pesquisa de marketing; o mercado ter sido superestimado; o produto
não ter sido bem desenhado; o posicionamento ter sido incorreto, a divulgação
ineficaz ou o prego mal estabelecido.
No processo de desenvolvimento de novos produtos as idéias são
transformadas em produtos propriamente ditos, e é nesta fase que torna-se possível
afirmar a viabilidade técnica e comercial da idéia. Para Baxter (2000, p.3), este
processo "requer pesquisa, planejamento cuidadoso, controle meticuloso e, mais
importante, uso de métodos sistemáticos.
De acordo com Kotler (1998) o processo de desenvolvimento de novos
produtos ocorre em oito estágios, que envolvem a geração de idéias, triagem de
idéias, desenvolvimento e teste de conceito, desenvolvimento da estratégia de
marketing, análise comercial, desenvolvimento de produto, teste de mercado e
comercialização.
A primeira etapa do desenvolvimento de produtos corresponde as idéias, que
baseiam-se na identificação de necessidades e expectativas do mercado, tornando
perceptiveis as oportunidades para a empresa no mercado em questão.
Em seguida, considerando as idéias e o ambiente é possível classificar as
mais relevantes de acordo com o mercado alvo e com a viabilidade de aplicação por
parte da empresa. Essas idéias serão consideradas para o desenvolvimento do
produto, já outras serão filtradas durante o processo.
Tendo-se em mente as idéias que se pretende desenvolver é possível criar
um conceito a respeito do produto, definindo suas características da forma mais
próxima possível do que sera desenvolvido, a fim de permitir uma análise quanto
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receptividade do mercado, e a realização de testes. Os testes, segundo Moreira
(1998, p.233) devem ser realizados "sob condições reais de operação, levando em
conta o desempenho técnico e o desempenho de mercado".
Em seguida é desenvolvida a estratégia de marketing, que descreve

o

tamanho, a estrutura e o comportamento do mercado-alvo, o posicionamento
planejado do produto, as vendas, a participação de mercado além das metas de
lucros esperadas.
A relação entre a estratégia de marketing definida, e a análise comercial do
produto - onde são considerados os custos do projeto, como matéria-prima,
produção e marketing, e as projeções de vendas para determinado período —
demonstra a viabilidade do projeto. Se essa relação for negativa, o projeto mostra-se
inviável, podendo deixar de ser desenvolvido (SEMENICK; BAMOSSY, 1995).
S6 então o produto passa a ser desenvolvido, sendo fundamental nessa
etapa o envolvimento do departamento de pesquisa e desenvolvimento, para que o
conceito do produto seja transformado no produto físico.
Com o produto desenvolvido, são feitos testes de mercado, que submetem o
produto A utilização em situações normais. Esses testes podem ser feitos de
diversas maneiras, no entanto tem como objetivo fornecer A empresa informações
importantes sobre compradores, canal de vendas, potencial de mercado, e até
mesmo sobre o desempenho do produto no seu manuseio e utilização.
Por fim o produto está pronto para ser lançado e comercializado. SO então é
iniciada a produção. É nessa etapa em que ocorrem os maiores custos, tanto com a
estrutura necessária para a produção, quanto com o marketing para o lançamento,
envolvendo a propaganda e a promoção do produto.

2.4 Composto Mercado lógico

0 composto de Marketing corresponde a um conjunto de variáveis que de
acordo com a forma como atendem

ás necessidades e expectativas dos

consumidores, gera valor para a empresa.
0 composto de marketing, de acordo com McCartthy (apud KOTLER, 1998),
trata do conjunto de pontos de interesse para os quais as organizações devem estar
atentas se desejam perseguir seus objetivos de marketing. 0 composto de Marketing
corresponde aos 4Ps do Marketing: produto, prego, praga e promoção.
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Para Freirias (2003), o sucesso ou fracasso de um produto ou serviço no
mercado é determinado pelas variáveis do composto mercadológico — produto,
prego, praça e promoção — de forma que por meio da administração dessas quatro
variáveis a empresa pode compreender o mercado e trabalhar de forma a
desenvolver produtos e serviços que satisfaçam desejos e necessidades, criando
demandas e gerando lucro.
De acordo com Richers (2000), é responsabilidade do marketing da empresa
a otimização do marketing mix, ou composto de marketing, através da seleção e
dosagem dos instrumentos disponíveis, a fim de garantir o atingimento das metas
através dos resultados obtidos no mercado.

2.4.1 Produto
Produto é o elemento básico do composto mercadológico. Segundo Kotler
(1998, p.383) "produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer
a um desejo ou necessidade". Para o autor, o produto pode se tratar de um bem
físico, serviço, pessoa, local, organização ou idéia.
Nickels e Wood (1999) compartilham do mesmo pensamento, definindo
produto como a oferta de uma organização para o mercado para satisfazer a um
desejo ou necessidade. Um produto pode ser caracterizado como bem, serviço ou
idéias, tangível ou não que o consumidor adquire através de uma troca de marketing
para satisfazer uma necessidade ou desejo.
0 produto pode ser percebido como as vantagens que são entregues ao
cliente. Semenik e Bamossy (1995, p.260) conceituam produto como "um conjunto
de atributos tangíveis e intangíveis que proporciona benefícios reais ou percebidos
com a finalidade de satisfazer as necessidades e os desejos do consumidor".
A oferta do produto é planejada a partir de cinco nix/6s, conforme pode-se
observar na Figura 1.
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Cinco níveis de produto

Fonte: KOTLER (1998, p.383)

De acordo com Kotler (1998), o primeiro nível é o beneficio, que corresponde
ao beneficio fundamental que o consumidor adquire. No segundo nível, que
corresponde ao produto genérico, o beneficio é transformado em um produto básico.
No terceiro nível tem-se o produto esperado, que envolve os atributos e condições
esperados pelo consumidor quando adquire o produto. No quarto nível, a empresa
oferece um produto ampliado, que supera as expectativas do consumidor. E por fim,
o quinto nível, que corresponde ao produto potencial, que envolve as ampliações e
transformações pelas quais o produto passará no futuro, apontando para a sua
evolução.
A cada nível a mais que o produto adquire, novos benefícios são
apresentados ao consumidor, representando os diferenciais da oferta de uma
empresa e tornando mais agressiva a concorrência.
Quanto à classificação dos produtos em termos de durabilidade

e

tangibilidade, Kotler (1998) os separa em bens duráveis, não duráveis, ou serviços.
Já em relação à categoria a que pertencem, os bens de consumo podem ser
classificados como bens de conveniência, bens de compra comparada, bens de
especialidade, ou bens não procurados. A Tabela 2 apresenta algumas
características da classificação dos bens de consumo.
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Tabela 2 — Classificando produtos de consumo
Produtos de
Conveniência

Produtos de
Produtos de
Compra Comparada Especialidade

Produtos Nãoprocurados

Comportamento do Consumidor
Tempo e esforço
investidos na
compra
Freqüência da
compra
Risco percebido

Muito pouco

Considerável

Muito

Varia; muitas vezes
relativamente pouco

Freqüente

Menos freqüente

Menor freqüência

Menos freqüente

Baixo

Mais alto

Maximo

Varia; mais do que
produtos de
conveniência

Considerações do Processo de Marketing

Baixo

Preço

Gerenciamento
do canal

Comunicação
integrada de
marketing

Amplamente
disponiveis em
muitos pontosde-venda
Amplamente
anunciado; prego
e marca muitas
vezes
enfatizados

Razoavelmente alto

Varia; o valor para
o cliente é a chave

Varia; mais caro do que
produtos de
conveniência

Poucos pontos-devenda

Poucos pontos-devenda,
freqüentemente um
no mercado

Algumas vezes número
de pontos-de-venda
limitado

Venda pessoal
importante; o nome
da loja é importante

Venda pessoal
importante; tanto a
loja quanto a marca
são importantes

A propaganda no pontode-venda é importante;
propaganda para
chamar atenção

Fonte: NICKELS; WOOD (1999, p.163)

Segundo Kotler (1998), a estratégia do produto envolve qualidade,
características, design, marca e embalagem. A qualidade percebida corresponde,
segundo Nickels e Wood (1999, p. 166) "ao grau em que o produto atende as
necessidades, desejos e expectativas do cliente".
Quanto as características do produto, Nickels e Wood (1999) propõe cinco
áreas que devem ser consideradas: utilidade, aparência, manutenção, custo e
comunicação. Os autores afirmam ainda que
para produtos de alta tecnologia os esforços de pesquisas e
desenvolvimento são a chave para oferecer novas características
que fornecem benefícios ao que os cliente não podem conseguir em
outros lugares ou que eles ainda não sabem que desejam (NICKELS;
WOOD, 1999, p. 167).

0 design do produto faz parte das suas características, representando o
atributo físico que é oferecido pela empresa e transmitindo a idéia dos valores
agregados a ele.
Em relação a marca, Kotler (1998, p.393) define como
Um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, que
tem o propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor ou
grupo de vendedores e de diferenciá-los de concorrentes.
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A marca além de identificar o fabricante, ou vendedor, muitas vezes carrega
uma série de informações a respeito da empresa e do produto, transmitindo a
imagem da empresa, características e benefícios do produto, qualidade, status, entre
outros.
A embalagem corresponde a um recipiente ou envoltório para um produto. 0
desenvolvimento de uma embalagem deve levar em conta as funções que ela
possui, como proteção ou a comunicação de informações importantes a respeito do
produto. Outro fator importante a se considerar em relação A embalagem é a função
de atrair e satisfazer os clientes. Por fim é importante lembrar o impacto da
embalagem frente ás preocupações ambientais e de segurança (KOTLER, 1998).

2.4.2 Prego

A determinação do prego, ou pricing, é um dos elementos do composto de
marketing que tem como principal função cobrir os custos de produção e
proporcionar margem de lucro. No entanto o prego também é fundamental para
servir de incentivo a vendas, influenciando na participação da empresa no seu setor.
Para Ferrel (2000), o prego exerce grande influência na decisão de compra
dos consumidores. Em vista disso,

é fundamental que ele seja estabelecido

garantindo o equilíbrio entre os custos da empresa e as necessidades dos
consumidores, e ainda gerando lucro aceitável.
0 prego está também altamente ligado ao valor percebido pelo cliente. Essa é
uma característica importante na determinação de pregos, o valor atribuído pelo
cliente, segundo Richers (2000, p. 231) "6 mais uma função da sua imagem de
marca e dos benefícios que derivam do consumo do que do preço em si". De acordo
com o autor, conforme o desejo do consumidor de usufruir de determinado produto,
ou a utilidade que apresenta, maior será o valor atribuído pelo consumidor.
Influencia ainda no valor percebido, a questão do status promovido pelo produto.
De acordo com Kotler (1998), quando a empresa define pela primeira vez o
prego de um produto que está sendo desenvolvido

é

preciso decidir

o

posicionamento que irá adotar em relação a qualidade e prego. Além disso, segundo
o autor, a definição da política de prego que a empresa adotará passa por seis
etapas, onde são considerados os objetivos de preço, determinada a demanda,
estimados os custos, analisados os pregos e ofertas dos concorrentes, escolhido o

30

método de fixação de prego e determinado o prego final.
O objetivo de preço corresponde ao que a empresa pretende obter com o
produto. Com um objetivo claro, conhecendo seu posicionamento e seu mercado
alvo, é possível determinar se o foco do produto corresponde A sobrevivência da
empresa, A maximização do lucro, do faturamento, do crescimento de vendas, da
desnatação de mercado — através de pregos mais altos atrai alguns segmentos do
mercado, e em seguida lança produtos com pregos inferiores para conquistar novos
segmentos sensíveis a prego - ou A liderança do produto pela qualidade.
Outro fator importante a ser considerado na determinação do prego é a
demanda. Segundo Kotler (1998, p.438) "cada prego que a empresa cobrar resultará
em um diferente nível de demanda". Em geral a relação entre prego e demanda é
inversamente proporcional, ou seja, o aumento do prego resulta em uma redução da
demanda. No entanto essa relação varia para diferentes produtos, podendo ser mais
ou menos elástica, de acordo com a sensibilidade do mercado em relação ao prego.
A estimativa de custos é fundamental para que a empresa garanta resultados
positivos. 0 prego do produto deve cobrir os custos de produção, distribuição e
comercialização, além de garantir um retorno para a empresa. 0 custo total de um
produto corresponde aos custos fixos, que são constantes, independente da
quantidade produzida, e custos variáveis, proporcionais ao nível de produção. Com
isso é fundamental que a demanda tenha sido estimada corretamente, para que seja
possível prever as necessidades relativas A infra-estrutura e produção, o que
influencia nos custos.
Conhecendo a demanda e os custos é possível determinar uma faixa de
prego que pode se aplicar ao produto, cobrindo tanto As necessidades dos
consumidores quanto os custos da empresa. No entanto, é fundamental para a
determinação do nível de prego de uma empresa que sejam considerados os custos,
pregos e possíveis reações dos concorrentes. Conhecendo os seus custos é
possível saber se a empresa opera em vantagem ou desvantagem, além disso é
possível conhecer a margem que o concorrente tem para reagir através da redução
de prego. Os pregos praticados e a qualidade do produto também devem servir de
referência para o seu próprio prego.
Dessa forma pode-se dizer que os métodos para se estabelecer pregos são
orientados basicamente pela demanda, pelos custos e pela concorrência. Kotler
(1998) propõe os seguintes métodos de estabelecimento de preços:

31

Prego de markup: baseia-se numa taxa de retorno sobre as vendas, sendo o
prego determinado através da relação entre o custo unitário e a taxa de retorno
desejada.
Preço de retorno-alvo: método que determina o prego de forma a assegurar
uma taxa-alvo de retorno sobre o investimento.
Prego de valor percebido: método que considera as percepções de valor dos
consumidores ao invés dos custos, sendo o preço coerente ao posicionamento do
produto, que define um mercado-alvo especifico com qualidade e preços desejados
pelos consumidores.
Preço de mercado: baseia-se no prego cobrado pelos concorrentes, sem
dedicar muita atenção aos custos e a demanda da própria empresa.
Prego de licitação: prego orientado para a concorrência em licitações,
baseando principalmente na expectativa de como os concorrentes agirão. Por se
tratar muitas vezes de estabelecer o menor prego, não se da muita atenção aos
custos e a demanda.

Dessa forma é possível determinar o prego final com base no método
escolhido, considerando ainda alguns outros fatores como as políticas de prego da
empresa, outros elementos do composto de marketing, o impacto que o prego pode
ter no canal de vendas, nos concorrentes e no mercado, o que pode resultar até
mesmo em intervenções governamentais.
Também é importante considerar que muitas vezes não basta definir um
prego único para determinado produto,

e sim uma estrutura que possibilite

descontos, concessões, verbas para promoção em função de volumes de venda,
parcerias, época de venda, entre outros fatores.

2.4.3 Praça
A distribuição é o elemento do composto responsável por tornar disponível o
produto ao mercado. 0 processo de distribuição envolve em geral um canal de
marketing, formado por intermediários com diferentes funções. De acordo com Kotler
(1998, p.466) "canais de marketing são conjuntos de organizações interdependentes
envolvidos no processo de tornar um produto ou serviço disponível para uso ou
consumo".
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Conforme Richers (2000, p.251) "os canais de distribuição são todas as vias
que um produtor ou intermediário de bens ou serviços utiliza para facilitar o acesso
dos compradores desses bens".
Além de possibilitar que os bens cheguem ao mercado alvo e sejam
amplamente comercializados,

o

uso de intermediários com experiência

e

especializados em determinados setores garante maior eficiência e gera resultados
positivos tanto para a empresa fabricante, como para o consumidor final, em função
de possuir melhores formas de negociação e contato direto com os clientes finais, o
que permite conhecer o mercado e suas necessidades.
Para Richers (2000), a escolha dos intermediários deve considerar
fundamentalmente não só a sua localização, mas também a eficiência na
manipulação dos bens, a habilidade para vendas, os serviços de monitoração do
mercado e a imagem das lojas envolvidas.
Já Kotler (1998) apresenta como funções do canal de marketing:
- coleta de informações sobre clientes atuais e potenciais;
- promoção persuasiva sobre a oferta;
- negociação de pregos e outras condições;
- pedido de intenções de compra do canal para o fabricante;
- financiamento de estoques em diferentes níveis do canal;
- aceitação dos riscos associados As tarefas do canal;
- estocagem e movimentação sucessiva de produtos físicos;
- pagamento de faturas aos vendedores; e
- transferência real de propriedade de uma organização ou pessoa a outra.

Existem diversas alternativas de canais de marketing que podem se tratar
tanto de venda direta, onde o produto é comercializado pela empresa ao consumidor
final, sem envolver outros elementos, como venda indireta, que ocorre através de
intermediários, podendo envolver um, dois ou três níveis, sendo estes distribuidores,
revendas, varejo, catálogos, entre outros. Na figura a seguir observam-se tipos de
canais de marketing para atingir consumidores
respectivamente.

e clientes organizacionais
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Figura 2 — Quatro canais para atingir consumidores
Fonte: NICKELS; WOOD (1999 p.267)
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Figura 3 — Quatro canais para atingir organizações

Fonte: NICKELS; WOOD (1999 p.268)
A definição do número de intermediários que fará parte do canal que será
empregado pela empresa baseia-se em três possíveis estratégias propostas por
Kotler (1998):
- Distribuição

exclusiva:

neste caso o número de intermediários

é

rigorosamente limitado, de forma que o fabricante possa manter o controle sobre o
nível de prestação de serviços oferecidos pelos revendedores, visando obter maior
agressividade e conhecimento de venda. A distribuição exclusiva tende a fortalecer a
imagem do produto e permite aplicar markups mais elevados.
- Distribuição seletiva: mantêm-se alguns intermediários, bem escolhidos,
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com os quais se desenvolve um bom relacionamento e dos quais espera-se um
esforço de venda acima da média. Com a distribuição seletiva o fabricante garante
uma cobertura adequada de mercado com mais controle e menos custos do que a
distribuição intensiva.
- Distribuição

intensiva:

neste caso dispõe-se do maior número de

intermediários possíveis, de forma a garantir maior conveniência ao consumidor.
Esta forma de distribuição é a que apresenta o maior custo, porém garante também
maior cobertura de mercado.

A definição do canal que será utilizado pela empresa passa, segundo Kotler
(1998), por três etapas, que envolvem a análise das necessidades dos
consumidores, estabelecimento dos objetivos e restrições de canal, e identificação e
avaliação das principais alternativas de canal.
A análise das necessidades dos consumidores diz respeito a conhecer o
mercado. Para Kotler (1998, p.472) trata-se de "entender o que, onde, por que,
quando e como os consumidores-alvos compram" a fim de planejar o canal de
marketing com base na quantidade que o consumidor pretende adquirir, no tempo
que pode esperar para obter a mercadoria, na conveniência esperada para realizar a
compra, na variedade de produtos que permita a escolha de determinado modelo do
produto, e por fim nos serviços e vantagens que são oferecidas, como crédito,
entrega, atendimento pós-venda.
Com os níveis de produção definidos é possível estabelecer quais os
segmentos de mercado a atender e os canais mais apropriados, levando em
consideração as características do produto, os níveis de serviço desejados pelos
consumidores, os tipos de intermediários, o canal utilizado pelos concorrentes, as
condições econômicas do mercado, além da legislação.
E por fim, conhecendo o mercado-alvo da empresa e o posicionamento do
produto determina-se o canal que sera adotado, sendo considerados os tipos de
intermediários existentes — como força de vendas interna, filiais, distribuidores —
além do número de intermediários — podendo ser uma distribuição exclusiva até uma
mais intensiva — e por fim as condições e responsabilidades de cada intermediário
do canal.
Tendo definido um plano de canal de distribuição é possível escolher as
empresas intermediárias e estabelecer parcerias de longo prazo que garantam
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vantagens para todos os participantes. É importante que sejam estabelecidas metas
para os intermediários do canal, para evitar que haja conflitos em função de
objetivos diferentes.

2.4.4 Promoção

Promoção é o elemento do composto de Marketing que inclui todas as
atividades desempenhadas pela empresa para comunicar e promover seus produtos
ao mercado-alvo. Segundo Richers (2000), o incentivo ás vendas poderia ser
alcançado se o mercado fosse segmentado cautelosamente, e a comunicação
dirigida especificamente aos segmentos visados. Para o autor, um dos pontos
fundamentais de uma campanha promocional é gerar confiança no consumidor.
A comunicação deve ser realizada por meio de uma mensagem
consistente e convincente. Uma boa mensagem não deve s6 ser
clara, mas também anunciar uma oferta verdadeira, para que os
clientes não percam a confiança e o interesse (KIM & MAUBORGNE,
2005, p. 39).
A comunicação e promoção dos produtos de uma empresa ao seu mercado-

alvo pode ser feita, segundo Kotler (1998), através da propaganda, promoção de
vendas, relações públicas e publicidade, vendas pessoais, e marketing direto.
Nickels e Wood (1999, p.323) definem essas cinco técnicas de comunicação
como:
•

Propaganda: comunicação não pessoal paga realizada por uma empresa
identificável com o objetivo de criar ou continuar os relacionamentos;

•

Marketing Direto: processo de duas vias de comunicação de marketing por
meio do qual as empresas interagem diretamente com consumidores para
trocar informações e vender produtos;

•

Promoção de vendas: comunicação dos incentivos que aumentam o valor de
um determinado produto durante um tempo limitado, incentivando os
membros do canal e os empregados a comercializar e os consumidores a
comprar o produto;

•

Relações Públicas: processo de avaliar atitudes de grupos de interesse,
identificar os produtos e as atividades de uma empresa com relação aos
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interesses destes grupos e uso de comunicações não pagas para construir
relacionamentos de longo prazo;
•

Venda Pessoal: processo de comunicação interpessoal no qual os
representantes da empresa identificam os clientes potenciais, examinam as
suas necessidades, apresentam informações sobre os produtos, estabelecem
um compromisso

e

fazem

o acompanhamento

para manter

OS

relacionamentos.
Quando se estabelece uma promoção,

é

fundamental selecionar os

instrumentos disponíveis para atingir seus objetivos, variando de acordo com o
público a que ela se destina, os recursos disponíveis e as metas que se pretende
atingir, considerando ainda a imagem da empresa ou do produto que estarão
associadas a ela.
Segundo Kotler (1998), o desenvolvimento de um processo de comunicação e
promoção eficaz baseia-se em oito etapas principais:
A primeira delas corresponde à identificação da audiência-alvo que consiste
em identificar os compradores potenciais do produto de uma empresa. A audiênciaalvo deve ser a base para as decisães do comunicador sobre o que, como, quando,
onde e a quem comunicar.
Também é preciso determinar os objetivos da comunicação, ou seja, a
resposta que se deseja ter da audiência, e como criar uma disposição maior para a
compra do produto.
Em seguida deve ocorrer o desenvolvimento da mensagem, de forma a atrair
a atenção do público-alvo, manter o interesse, despertar o desejo e ainda conduzir
ação. A elaboração da mensagem compreende

o que dizer, como dizer

corretamente, como dizer simbolicamente e a quem dizer.
E preciso ainda selecionar os canais de comunicação onde a mensagem sera
veiculada, que pode ser através da comunicação pessoal, entre duas ou mais
pessoas, ou impessoal, envolvendo, por exemplo, meios como mídia ou eventos.
Outra etapa corresponde ao estabelecimento do orçamento, definindo quanto
gastar em promoção. Para isso existem quatro métodos principais: método da
disponibilidade de recursos, considerando o quanto se pode gastar; método da
porcentagem sobre vendas, fixando certa porcentagem sobre o faturamento; método
da paridade competitiva, levando em consideração os orçamentos dos concorrentes;
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e o método do objetivo e tarefa, onde são estimados os custos das tarefas
necessárias para atingir certos objetivos.
Tendo em mente essas variáveis, é possível definir o composto promocional,
decidindo entre as técnicas de comunicação (propaganda, promoção de vendas,
relações públicas, marketing direto e venda pessoal) quais serão utilizadas.
Após a implementação do plano promocional é fundamental mensurar os
resultados obtidos, a fim de conhecer o impacto da promoção sobre a audiênciaalvo. Isso é possível através de pesquisas de reconhecimento ou lembrança da
marca ou produto.
E por fim a organização e administração das comunicações possibilitam
tornar a comunicação integrada, bem programada, consistente e com boa relação
custo-beneficio.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
0

presente trabalho pretende descrever

e

analisar

o

processo de

desenvolvimento de um produto a partir das especificações do mesmo, seu prego,
canal de distribuição e as formas de promoção e comunicação que serão
empregadas no seu lançamento comercial. 0 projeto possibilita também conhecer
características do mercado, reconhecendo as vantagens competitivas do produto, e
os possíveis riscos do projeto.
Com base no objetivo proposto, apresenta-se neste capitulo a metodologia
empregada no desenvolvimento do estudo. A metodologia corresponde a
apresentação do conjunto de procedimentos empregados na pesquisa.
De acordo com Lakatos e Marconi (1990), os procedimentos metodológicos
podem ser definidos como um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que
permitem

o atingimento

dos objetivos propostos inicialmente a partir do

estabelecimento de um plano de ação que guia as decisões do pesquisador.
Ainda para os autores Lakatos e Marconi (1990), toda pesquisa baseia-se no
levantamento de dados, independente de quais os métodos e técnicas empregados,
que são ateis por prover as informações necessárias, para evitar dúvidas e esforços
desnecessários, além de sugerir hipóteses, problemas e ainda outras fontes de
dados.
Quanto a metodologia empregada neste estudo, apresenta-se a seguir a
classificação da pesquisa quanto a abordagem e tipo de estudo, objeto de análise,
técnicas de coleta e análise de dados e limitações do estudo.

3.1 Abordagem e tipo de estudo
0 presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa cientifica aplicada.
Para Kerlinger (1980), o estudo é considerado uma pesquisa cientifica por se tratar
de uma investigação sistemática, controlada, empírica e aplicada, que procura
resolver problemas concretos através de objetivos definidos claramente.
Já Castro (1978) define como pesquisa aplicada os estudos que fornecem
informações ateis aos envolvidos no projeto, que permitem responder a questões
referentes

a formulação da política, planejamento,

entre

outros

assuntos

relacionados. Dessa forma, a pesquisa foi realizada de forma a responder um

39

questionamento de ordem prática, cujos resultados são fundamentais no processo
de tomada de decisão referente ao desenvolvimento e lançamento de um novo
produto.
Quanto aos objetivos da pesquisa, ela se caracteriza inicialmente como
exploratória por ter como propósito obter um maior conhecimento sobre o tema,
desenvolver hipóteses e aprofundar questões a serem estudadas. Após a definição
dos objetivos ela passa a ser conclusiva, pois tem um objetivo claro, procurando
respostas para a questão da pesquisa.
0 projeto pode ainda ser considerado uma pesquisa descritiva, pois segundo
Trivirios (2006, p.110) "pretende descrever 'com exatidão' os fatos e fenômenos de
determinada realidade". Segundo Gil (1993), a pesquisa descritiva tem por objetivo
básico descrever as características de determinada população ou fenômeno e
estabelecer possíveis relações

entre variáveis. Desta forma a pesquisa se

caracteriza como descritiva por responder a questões relativas ao lançamento de urn
produto, e às diretrizes que devem guiá-lo.
Quanto aos meios de investigação, o projeto classifica-se como um estudo de
caso, que segundo Yin (1989, p.23, apud BRESSAN, 2000) é "uma inquirição
empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida
real", onde é possível se fazer observações diretas e entrevistas sistemáticas, porém
os comportamentos relevantes não podem ser manipulados. Os estudos de caso
permitem conhecer determinada realidade, porém seus resultados não podem ser
generalizados, sendo válidos somente para o caso estudado (TRIVINOS, 2006).
Dessa forma o projeto pode ser considerado um estudo de caso por considerar a
realidade de uma empresa quanto ao seu processo de desenvolvimento e
lançamento de produtos.
As variáveis estudadas estão ligadas ao mercado, correspondendo a
informações de concorrentes, da base de clientes e das tendências tecnológicas, e
permitindo definir questões como características e diferencias de produtos, preços
praticados, volumes de venda, entre outras práticas relacionadas ao
desenvolvimento de um produto.
Essas variáveis podem ser consideradas de natureza qualitativa. Estas estão
fortemente ligadas ao mercado, direcionando as ações de marketing de uma
empresa quanto ao produto ou serviço. De acordo com Kirk & Miller (apud MATTAR,
1999), identificam a presença ou a ausência de algo através de perguntas abertas
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aos entrevistados. No site do Instituto Ethos (2008), a pesquisa qualitativa é
apresentada como uma ferramenta para determinar o que é importante para os
clientes e porque é importante. Assim, os dados abordados na pesquisa podem ser
considerados qualitativos, pois são tratados como informações de mercado, sem
serem quantificados.

3.2 Objeto de análise

0 objeto de análise deste estudo é o lançamento de um produto para redes
3G da empresa X. 0 desenvolvimento de novos produtos parte da area de Marketing
de produto da unidade.
Todo o estudo é realizado a partir de um trabalho que envolve, dentro da
unidade, as áreas de Gerência de Produto, Coordenação de Projetos, Marketing de
Produto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Gerência Comercial. Além disso, são
envolvidas outras áreas da empresa, como Negócios OEM que é responsável pelo
contato e negociação com fornecedores, Design, LCAP que realiza os testes do
produto, Marketing de Comunicação, Pós-venda, entre outras, que podem ser
envolvidas de acordo com características e necessidades especificas do projeto.
Segue para o desenvolvimento de novos produtos um padrão de estudo que
embasa a definição e apresentação dos critérios referentes ao projeto. Este

processo se inicia com um estudo que permite conhecer o mercado o que é
relevante para a definição das especificações do produto e o seu posicionamento
quanto a prego, distribuição e promoção. É realizada ainda uma análise de
viabilidade do projeto.

3.3 Técnicas de coleta e análise de dados

A técnica empregada na coleta de dados deve estar de acordo com os
objetivos da pesquisa, permitindo que seja respondido o problema do estudo.
Quanto as técnicas empregadas no estudo, estas correspondem aos instrumentos
utilizados para a coleta dos dados, que se tratam de consulta a documentos internos
e externos, observação, entrevista.
No presente estudo foram coletados e analisados tanto dados primários como
secundários a fim de atender aos objetivos gerais e específicos da pesquisa. Os
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dados primários correspondem a documentos elaborados para atender
especificamente o projeto. Segundo Kotler (1998), os dados primários são
informações originais reunidas com um objetivo especifico.
Os dados primários podem ser obtidos de diversas formas, entre elas a
observação estruturada, que segundo Mattar (2005), é utilizada quando o problema
e os objetivos da pesquisa já estão definidos, pois estes embasardo as
especificações do que será observado. A partir desta técnica, no caso da pesquisa,
foi possível observar, registrar e analisar a estrutura da empresa, as formas de
negociação com fornecedores e clientes, o comportamento das pessoas envolvidas
no desenvolvimento de novos produtos, além do comportamento do mercado frente
aplicação da tecnologia. A observação tem ainda o caráter participativo, que
possibilita a obtenção de informações a partir do contato direto entre o observador e
a situação que se observa. Esta observação participativa foi possível por ser a
autora responsável pelo desenvolvimento do projeto na empresa.
Uma outra forma de se obter dados primários é a entrevista, que permite
conhecer aspectos mais relevantes do assunto estudado. Neste caso foram
realizadas entrevistas com fornecedores e possíveis clientes, além de entrevistas
informais com pessoas de outras áreas da empresa a fim de se obter mais
informações a respeito da tecnologia e do processo de desenvolvimento de um novo
produto.
Ao contrário dos dados primários, que são gerados especificamente para a
pesquisa em questão, os dados secundários são, segundo Kotler (1998), obtidos
através de informações já coletadas por alguém para outro propósito. Matter (2005)
considera que os dados secundários foram coletados e analisados para atender aos
propósitos de outra pesquisa, estando então catalogados, à disposição dos
interessados.
Dessa forma, foram levantados dados secundários internos e externos
empresa, que tornam possíveis tanto o embasamento teórico a respeito do tema,
quanto ao conhecimento do mercado.
A coleta de dados externos foi feita através de pesquisas bibliográficas,
envolvendo livros e monografias que possibilitam o embasamento teórico a respeito
do lançamento de novos produtos. Dentre os principais autores das bibliografias
sobre marketing referenciados, o presente estudo apresenta-se embasado nas
diretrizes propostas por Kotler para o desenvolvimento e lançamento de novos
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produtos.
Uma análise documental, envolvendo fornecedores, concorrentes e clientes,
fornece informações referentes a matéria-prima, preços, volumes praticados,
impostos que incidem sobre o produto, forma de comercialização, promoção e
atendimento pós-vendas, além de diversas informações relevantes para o correto
posicionamento do produto, que servem de subsidio para conhecer

o

comportamento do mercado e as praticas de concorrentes, além de guiar a definição
de diretrizes da própria empresa.
Já em relação aos dados secundários internos, estes correspondem a
documentos da organização que apresentam informações a respeito da sua
atuação, além das metas especificas da unidade responsável pelo produto em
questão. Também foram utilizados documentos padrão para o desenvolvimento de
produtos, como pedidos de cotação junto a fornecedores, notas de venda, planitha
de análise de viabilidade, modelo de apresentação do projeto, entre outros.
Quanto aos dados coletados, os mesmos foram organizados e analisados
dando origem a um documento final, onde são apresentados os resultados do
estudo.

3.4 Limitações da pesquisa

A pesquisa apresenta como limitação o fato de ser um estudo de caso. Esse
método impossibilita a generalização dos resultados para outras situações, que não
sejam as da pesquisa. Assim, os resultados do estudo não são aplicáveis a outras
empresas, nem mesmo ao lançamento de outros produtos.
0 estudo apresenta ainda uma limitação quanto à pesquisa de pregos
realizada. Por se tratar de um produto novo no mercado, os pregos sofrem
alterações rapidamente, o que exigirá uma atualização da pesquisa no momento do
lançamento do produto. O mesmo ocorre também em relação as cotações dos
fornecedores, que seguem a tendência de apresentar reduções conforme a entrada
de novas empresas no mercado, e o aumento dos volumes comercializados.
Em relação ao canal de venda, por se tratar de uma nova tecnologia, ainda há
pouco histórico a respeito da comercialização do produto, o que dificulta a estimativa
de alguns dados importantes para o projeto, como o volume de vendas e as
margens aplicadas pelo canal. Ainda em relação ao canal, há dificuldade em se
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obter todas as informações solicitadas junto aos distribuidores.
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4 ANALISE
Neste capitulo será abordada a análise do caso na empresa X, dentro da
unidade de negócios responsável pelos produtos para redes de dados,
apresentando a descrição da empresa e da unidade, além de algumas nogóes a
respeito da tecnologia 3G.

4.1 A empresa
A empresa X é uma empresa que atua na área de tecnologia e desenvolve
produtos voltados para os setores de Telecomunicação (telefonia, centrais PABX,
redes de dados), Informática (computadores desktops e notebooks) e Segurança
(alarmes, CFTV, interfonia), sendo líder na América Latina na produção de Centrais
Telefônicas (PABX) e aparelhos telefônicos com e sem fio.
Nos últimos anos a empresa tem buscado ampliar seu portfolio,
acompanhando as tendências do mercado, e objetivando a integração de soluções
em comunicação. Em vista disso, em 2007 a empresa ingressou no setor de
informática, através da aquisição de uma empresa que produz computadores
desktops e notebooks.
Em relação ao mercado de Telecomunicações, a centralização

e

comunicação de dados e voz por meio de computadores e redes de computadores
se apresenta como uma importante e crescente tendência mundial. Em razão disso,
em 2007 a empresa adicionou ao seu portfolio de produtos, equipamentos para
infra-estrutura de redes, voltados para a comunicação de dados.
A ampla experiência da empresa X no desenvolvimento de tecnologias
próprias, associada As perspectivas de continuidade de crescimento para os setores
nos quais atua, alavancados principalmente pelo avanço de novas tecnologias e
incremento da oferta de serviços convergentes, resulta em um dos maiores centros
de P&D do setor no pais. Além disso, a empresa possui parceria com universidades
e centros de pesquisa, que permitem antecipar-se As tendências, criando novos
conceitos, designs e produtos.
0 domínio da tecnologia necessária para a manufatura dos produtos garante
flexibilidade para a empresa produzi-los nos parques industriais, assim como por
meio de fabricantes estrangeiros, de forma a criar maior vantagem econômica e
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maximizar a rentabilidade e competitividade da empresa.
A empresa X conta com um amplo canal de distribuição, que totaliza mais de
9,5 mil pontos de venda no Brasil, e presença em mais de 10 'Daises da América
Latina, incluindo Argentina e México. Além disso, a rede de assistência técnica conta
com mais de 325 pontos no pals.

4.2 A unidade de negócios

A Unidade de Negócios responsável pelos produtos para redes faz parte do
segmento de Telecomunicações, porém está voltada para o desenvolvimento de
soluções

e

equipamentos para redes de dados, um setor dominado por

multinacionais, e que apresentou crescimento médio superior a 20% nos últimos
anos.
A unidade conta com um Gerente de Produto, 2 colaboradores na
Coordenação de Projetos, 3 na área de Marketing de Produto, 5 na Area de P&D e
um gerente comercial. Além disso, são designados para cada projeto membros de
outras áreas, como Negócios OEM, Marketing de Comunicação, Design, Assistência
Técnica, Treinamento, LCAP e Documentação, formando um time de projetos.
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Figura 4 — Estrutura da unidade de negócios
Fonte: Elaborado pela autora
Fazem parte do portfólio de produtos da unidade equipamentos para a

criação de redes de dados em residências, escritórios residenciais, pequenas e
médias empresas. Alguns exemplos de produtos são switches e roteadores com e
sem fio, placas de rede, modems ADSL, entre outros.
Dentre os lançamentos previstos para os anos de 2008 e 2009, encontram-se
produtos que empregam tecnologias para redes moveis, garantindo altas taxas de
transmissão e cobrindo longas distâncias.

46

4.3 Tecnologia 3G

A tecnologia 3G refere-se b. evolução das tecnologias empregadas nas redes
celulares, que permitem o tráfego de voz e dados, e abrange uma ampla area de
cobertura. Essa evolução pode ser observada no quadro abaixo:

Quadro 1 — Gerações de Sistemas Celulares
Geração

Sistema Celular

1G

Sistemas analógicos como o AMPS.*

2G

Sistemas digitais como o GSM, COMA (IS-95-A) ou TDMA IS-136

2,5G

Sistemas celulares com serviços de dados por pacotes a taxas de
até 144 kbps. Sistema intermediário na evolução para 30. Os
principais sistemas são o GPRS, EDGE e extensões do CDMA

3G

Sistemas celulares com serviços de dados por pacotes a taxas de
até 2 Mbps. Os principais sistemas são o WCDMA e o COMA
1xEVDO

4G

Ainda rid() definida pela U T. O 3GPP está desenvolvendo o Long
Term Evolution (LTE).

Anate1 admite o emprego de sistemas analógicos (AMPS) nas Bandas A e B até 30106/2008

Fonte: Teleco, Seção Telefonia Celular (2008)

A terceira geração está baseada em dois padrões, o UMTS e o CDMA2000,
que seguem as normas da União Internacional de Telecomunicações (U IT). A norma
que define as exigências para as redes móveis 3 0 é a IMT-2000. Pode-se observar
na tabela a seguir a relação entre o padrão e as tecnologias empregadas:
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Tabela 3 — Padrões da Tecnologia Celular
Padrões

Tecnologia 3G

Tecnologia 2,5G

UMTS

WCDMA

GSM

CDMA2000

EV-DO

CDMA

Fonte: Elaborado pefa autora

0 padrão UMTS emprega a tecnologia WCDMA nas redes 30, que
corresponde a evolução do GSM, amplamente utilizada entre as operadoras
brasileiras, e no mundo. JA o padrão CDMA2000 baseia-se na tecnologia EV-DO,
que é a evolução da CDMA, utilizada no Brasil pela Vivo.
Tanto a tecnologia WCDMA quanto a EV-DO correspondem a terceira
geração da telefonia move!, que permite o tráfego de voz e dados, garantindo
maiores taxas de transferência (velocidade) em relação as tecnologias GSM e
CDMA — conhecidas como 2,5G.
Por utilizar a rede celular, a tecnologia 3G abrange uma ampla area de
cobertura, ao contrario das redes fixas. Outra vantagem é a mobilidade, que torna
possível o

roaming global entre diferentes redes 3G, mantendo a mesma

característica da telefonia móvel, e permitindo que o usuário saia da area de
cobertura de uma antena e entre em outra sem perder a conexão.
As principais aplicações da tecnologia 3G são os serviços de valor agregado,
cuja oferta envolve a video-chamada, downloads de jogos, musicas, e-mail, TV no
celular, mobile banking, entre outros; as aplicações de uso corporativo, como a troca
de e-mails com anexos, video-conferência e gerenciamento de conteúdo; e a Banda
Larga, que provê acesso a Internet a partir de aparelhos celulares assim como
computadores e notebooks. A Figura 5 apresenta algumas das principais aplicações
da tecnologia 3G.
0 uso de serviços de dados e de serviços de valor adicionado no Brasil,
segundo estudo do IDC (2008), é baixo, sendo responsável por somente 8,9% da
receita das operadoras em 2007, um percentual muito abaixo do encontrado nas
principais operadoras 3G do mundo.
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Figura 5 — Aplicação da Tecnologia 3G
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.1 A tecnologia 3G no mundo

As redes de telefonia celular móvel vêm empregando as tecnologias 3G
desde 1999. De acordo com a Global Móbile Supplier Association, até dezembro de
2007 havia 190 redes 3G operando em 40 países. Mais de 200 milhões de pessoas
já haviam se tornado assinantes 3G, no entanto, se comparado aos 3 bilhões de
assinantes de telefonia móvel no mundo, esse número corresponde a apenas 6,7%.
O Japão foi o primeiro pais a implementar o 3G, sendo que em 2006 a
transição de tecnologia jã estava praticamente completa. Logo após o Japão, a
Coréia do Sul também iniciou sua transição. Nestes dois 'Daises mais da metade dos
assinantes celulares já utilizam 3G.
Na Europa, os serviços 3G foram introduzidos inicialmente no Reino Unido e
Itália, sendo este líder na Europa em número de assinantes que migraram para a
tecnologia, chegando a um terço. Outros 'Daises lideres na migração para a terceira
geração são Reino Unido, Austria e Singapura.
A implantação das redes 3G em alguns países sofreu atrasos em razão dos
custos adicionais para licenciamento do espectro. Em muitos países, as redes 3G
utilizam freqüências diferentes das 2G, fazendo com que as operadoras tenham que
construir novas redes e licenciar freqüências. A necessidade de atualização de
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equipamentos para infra-estrutura da rede também foram responsáveis por atrasos.
Na Asia, Europa, Canadá e Estados Unidos, utiliza-se a tecnologia WCDMA,
em função da maior abrangência das redes GSM. Este tem se tornado cada vez
mais o padrão utilizado nas redes 3G, representando dois terços dos assinantes que
já migraram para a tecnologia, com 179 milhões de usuários. A estimativa é que

esse número chegue a 1,3 bilhão de usuários em 2012. (GSA, 2008)
Na Figura 6 pode-se observar o crescimento do número de usuários WCDMA
no mundo até 2007.

Mais de 179 milh8es de usuários WCDMA
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Crescimento anual superior a 81% no número de usuários WCDMA =
80 milhões de novos usuários em 2007
6,9 milhões de novos usuários por mês no 2g semestre de 2007

Figura 6 — Crescimento do número de assinaturas WCDMA
Fonte: GSA. 3G/WCDMA-HSDPA Fact Sheet (Mar/2008)
4.3.2 A tecnologia 3G no Brasil

0 Brasil foi um dos !Daises onde a tecnologia 3G chegou com atraso, devido
ao leilão das faixas de freqüências ter sido realizado pela Anatel — Agência Nacional
de Telecomunicações — somente em dezembro de 2007. A assinatura dos contratos,
que permitirão a implementação dos serviços de terceira geração, ocorreram em
abril de 2008.
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Com isso as operadoras celulares deverão implementar o serviço de banda
larga sem fio em mais 3.800 municípios no prazo de oito anos, da seguinte maneira
(Convergência Digital, 2008):
- Em 2 anos - todas as capitais dos estados, o Distrito Federal e as cidades
com mais de 500 mil habitantes;

- Em 4 anos - todos os municípios com mais de 200 mil habitantes;
- Em 5 anos - 50% dos municípios com população entre 30 mil e 100 mil
habitantes, 100% dos municípios com mais de 100 mil habitantes;
- Em 8 anos - pelo menos 60% dos municípios com menos de 30 mil
habitantes.

Ainda de acordo com a Anatel (2008), o objetivo é que até 2010 todos os
municípios brasileiros tenham acesso a redes 3G, inclusive municípios com menos
de 30 mil habitantes, que representam cerca de 4 mil das 5.565 cidades.

4.3.3 Operadoras

No leilão ocorrido no final de 2007, as quatro principais operadoras do pais
Vivo, Claro, TIM e 01, obtiveram cobertura nacional, além de outras operadoras que
obtiveram cobertura regional ou de suas areas de concessão. Ha ainda o laird() de
uma subfaixa de freqüência que, de acordo com a Anatel (2008), deve ocorrer até o
final deste semestre.
Entre 2001

e 2007,

as operadoras investiram cerca de R$ 45

bilhões, montante 10% acima da geração de caixa do mesmo período, e a previsão
é de que ao longo de 2008 devam investir R$14 bilhões com a nova rede 3G
(Convergência Digital, 2008).
No Brasil a primeira operadora a fornecer serviços 3G foi a Vivo em 2004,
usando a tecnologia CDMA 1X-EVDO. No final de 2007 a Claro e a Telemig Celular
(0i) também lançaram suas redes 3G, baseadas no padrão UMTS/WCDMA.
De acordo com estudo do IDC (2008), a tendência é de que a tecnologia
WCDMA/HSDPA, hoje disponível para mais de 42 milhões de pessoas no Brasil —
cerca de 23% da população - se torne o padrão predominante no Brasil, sendo
adotado por todas as operadoras, inclusive a Vivo que pode migrar para a WCDMA
para concorrer em igualdade de condições.
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Hoje, a atuação das operadoras se apresenta da seguinte maneira:

Quadro 2 — Sistemas 3G em operação no Brasil
Operadora

Tecnologia

Cobertura

Vivo

EVIDO

24 municípios (VIVO ZAP 3G)

Telemig

WCDMA/ HSDPA

Belo Horizonte

WCDMN HSDPA

Brasflia, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, São

Celular
Claro

Paulo e Rio de Janeiro (inclui Mac*
CTBC

WCDMA/ HSDPA

Uberaba, Uberlândia e Franca.

Tim

WCDMA/ HSDPA

Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis,
Fortaleza, Recife e Salvador. São Paulo e
Rio de Janeiro_

Brasil

WCDMA/ HSDPA

Não divulgou.

Telecom
Fonte: Teteco, Seção 3G (2008)
4.3.4 Banda Larga

O

panorama brasileiro apresenta em 2007, segundo dados do

lbope//NetRatings (2008), 22,7 milhões de internautas residenciais ativos. 0 número
de usuários banda larga chega a 7 milhões, sendo que destes, somente 28% são
assinantes de planos com velocidades superiores a 1 Mbps, O número de conexões
com mais de 1Mbps cresceu 2368% nos últimos 2 anos (IDC, 2008).
No entanto, de acordo com o IDO (2008), a previsão é de que em 2012 mais
de 30% dos lares terão acesso de alta velocidade ã Internet, em função dos novos
serviços e investimentos. Isso representa cerca de 50 milhões de conexões banda
larga.
Esses números mostram a crescente demanda por mais velocidade, que é a
principal vantagem da tecnologia 3G, e o amplo mercado ainda existente para
serviços banda larga.
A Banda larga tem sido a maior aplicação da terceira geração nesta primeira
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fase, contribuindo com os maiores retornos para as operadoras, e representando
70% das vendas de 3G da Claro, o que mostra a importância deste serviço para as
operadoras.
Outro fator que demonstra a importância da aplicação de 3G para os serviços
de banda larga 6 o número de dispositivos existentes, voltados para conectividade,
que chega a 50%. Alguns exemplos desses dispositivos são as placas, modems,
dispositivos para laptops e roteadores (ITWEB, 2008).
A mobilidade, a convergência e a banda larga são os três pilares que vão
sustentar o crescimento do setor de Telecomunicações na América Latina. A
tecnologia 3G baseia-se nestes mesmos pilares, por se tratar de uma tecnologia
móvel, de alta velocidade e que permite a convergência entre voz, dados e
entretenimento.
Em função disto, percebe-se o potencial de mercado existente para a terceira
geração dos sistemas móveis, que dá origem ao desenvolvimento de novos produtos
e novas soluções.
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5 DESCRIÇÃO E ANALISE DO PROCESSO

Neste capitulo apresentam-se os resultados obtidos com a realização do
estudo. Sera abordado o mercado, e propostas as diretrizes de desenvolvimento de
um novo produto, a partir do composto mercadológico, definindo o produto e suas
especificações, estabelecendo o prego, escolhendo o canal de distribuição que sera
adotado, e as técnicas de promoção e comunicação empregadas no lançamento do
produto.

5.1 0 produto
Com base nas estratégias da organização de atuar no segmento de redes de
dados, é fundamental acompanhar as tendências do mercado no que diz respeito as
novas tecnologias que vêm sendo empregadas.
Em razão disso, e da demanda crescente do mercado por redes 3G, que
garantem alta velocidade de transmissão de dados associada a tecnologia móvel e
ampla area de cobertura, mostra-se interessante a realização de um estudo que
tenha como finalidade determinar o produto que melhor atenda à demanda
existente, definindo suas características e funcionalidades.
0 produto em questão emprega a tecnologia 33, que apesar de ser
relativamente nova, principalmente no Brasil, se trata de uma inovação para a
empresa (Nickels e Wood, 1999), pois já existem no mercado produtos semelhantes,
ou ao menos com a mesma aplicação que o produto que se pretende oferecer.

5.1.1 Análise do Mercado

Foi realizada, inicialmente, uma análise do potencial de mercado, com a
finalidade de caracterizar as possíveis aplicações do produto

e as principais

funcionalidades, e conhecer a demanda existente, os produtos concorrentes,

o

potencial de crescimento, entre outras informações que servem de base para a
definição do produto.
De acordo com a análise realizada, percebe-se a existência de dois produtos
principais voltados para o segmento de redes, que empregam a tecnologia 3G.
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Trata-se de um Modem USB, que conectado a um computador proporciona acesso
Banda Larga, Neste caso, o usuário contrata o serviço diretamente com a operadora
celular. 0 modem é utilizado para receber o sinal da Banda Larga 3G e permitir que
o computador ao qual está conectado acesse a Internet de qualquer local que tenha
cobertura.
Outro produto para o segmento de redes é conhecido como Gateway, que
corresponde a um equipamento para criação de redes. 0 Gateway pode ser um
roteador, que permite que o serviço de Banda Larga 3G contratado da operadora
celular seja compartilhado entre diversos computadores e dispositivos, integrando
uma única rede. Este equipamento recebe o sinal da Banda Larga 3G, assim como o
Modem USB, porém permite que este sinal seja compartilhado entre diversos
usuários através de uma interface wireless. Desta forma o sinal chega é residência
ou empresa e pode ser utilizado por computadores, notebooks e outros dispositivos
sem a necessidade de cabos.

Por ser o Modem USB um produto comercializado diretamente pelas
operadoras móveis, o projeto deste produto foi designado para a unidade de
produtos de consumo da empresa, que engloba o desenvolvimento de aparelhos
celulares.
Optou-se entdo, por desenvolver um Gateway 3G, que corresponde a um
produto voltado para a criação de redes de dados. Dentre os possíveis modelos de
Gateway, encontram-se os Roteadores 3G, para compartilhamento do acesso Banda
Larga.
Ainda nesta fase de análise, foram listadas as funcionalidades

e

características técnicas que podem fazer parte do produto, as facilidades que
poderiam caracterizar diferenciais, as aplicações que se pode obter, entre outros
aspectos determinantes para a especificação do produto.
Com base nesta análise de mercado, a area de Marketing de Produto da
unidade, junto com a Gerência de Produto definiram

o produto que será

desenvolvido, especificando suas principais funcionalidades, características e
aplicações.
No caso do Roteador 3G, definiu-se como principais funcionalidades do
produto:
- Receptor de sinal de Internet Banda Larga 3G
- Criação de rede de dados
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- Compartilhamento de Internet através de estrutura cabeada e interface
wireless
- Funções de roteador e bridge
- Tráfego de voz
- Mobilidade
- Instalação simplificada

Quanto as características de hardware e software do produto, o mesmo
deveria ter:
- Interfaces: WAN: HSDPA
WCDMA (850/1900/2100)
GSM (850/900/1800/1900)
- Interface LAN: 4 portas Ethernet
- Interface WLAN: Compatível com IEEE 802.11b/g (Freqüência 2,4GHz)
- 2 portas USB 2.0
- Fonte de alimentação bivolt automática
- QoS para priorização de tráfego de dados
- Segurança: Firewall, WEP 64/128 bits, WPA/WPA2

As aplicações do produto podem ser as seguintes:
- Residencial — substituindo a conexão fixa, em areas não atendidas pela rede
fixa, em viagens.
- Corporativa — como conexão auxiliar, acesso remoto 6 rede privada,
instalação temporária em eventos ou para atividades realizadas fora da empresa, em
trânsito.

As informações acima fazem parte da definição prévia do produto. Esta
definição é fundamental para iniciar o processo de pré-desenvolvimento.

5.1.2 Fornecedor

A produção de um Roteador 3G exige alto investimento de tempo e recursos
para adaptar a estrutura fabril. Por se tratar de um produto com baixo volume de
vendas, e alto investimento, define-se com base na política da empresa e da
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unidade de negócios, desenvolver o produto em questão em parceria com um
fornecedor, que produza o equipamento atendendo as exigências técnicas e de
qualidade da empresa X.
Este procedimento, conhecido como OEM, tem sido empregado pela empresa
em alguns produtos, e em geral na linha de produtos para redes. Muitas empresas
são focadas exclusivamente em produzir para outras empresas, algumas ainda
trabalham com marca própria, porém fornecem também para parceiros,
possibilitando a customização e adaptação do produto.
Desta forma tem-se um investimento menor no desenvolvimento do produto, o
que garante a empresa um retorno mais rápido. Este modelo é de extrema
importância para a entrada da empresa em novos segmentos.
Com a consolidação do produto no mercado, e obtendo-se maiores volumes
de venda, a empresa analisa a viabilidade de produzir internamente. Com isso há a
possibilidade de reduzir a carga tributária que incide sobre produtos importados,
ganhando competitividade.
0 processo de desenvolvimento do Roteador 3G iniciou-se com a busca de
possíveis parceiros, cujos produtos atendessem as especificações definidas na
análise de mercado. A area de OEM da empresa buscou os fornecedores com base
em um documento elaborado pela area de Marketing de Produto, o Briefing para
OEM (Apêndice A). Este documento apresenta a justificativa do projeto, explicando a
importância do produto e sua utilidade; as principais características que o Roteador
3G deve atender; o volume estimado que sera comprado do fornecedor anualmente;
o target, que representa o prego médio que atende as necessidades da empresa; e
possíveis fornecedores para este produto.
A busca de fornecedores por parte da area de OEM se deu com base nesse
documento. Foram levantadas as empresas que possuíam produtos que
atendessem as especificações do briefing. Estas empresas repassaram informações
dos produtos, suas cotações, e amostras para testes.
No caso do Roteador 30, foram encontrados três possíveis fornecedores, que
atendiam as especificações prévias e apresentavam preços competitivos. Foram
solicitadas as amostras destes fornecedores para testes técnicos realizados pela
area de Pesquisa e Desenvolvimento e análise do produto pela area de Marketing
de Produto.
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5.1.3 Definição do Produto

Com os testes realizados inicialmente, foi feita uma comparação técnica. 0
produto do fornecedor A foi recusado em razão de não apresentar bom
funcionamento e estabilidade na conexão. Entre os dois equipamentos aprovados
tecnicamente, foi sugerido pela area de Pesquisa e Desenvolvimento o produto do
fornecedor B por possuir maior estabilidade na conexão, melhor alcance do sinal, e
ter software de instalação mais amigável para o consumidor.
Em razão de o produto ter apresentado melhor desempenho técnico foi
negociado com o fornecedor o prego, chegando a US$78,00, equivalente a menor
cotação encontrada entre os três fornecedores.
Foi realizada então uma Reunião para Definição de Fornecedor, envolvendo
as areas de Marketing de Produto, Gerência de Produto, Pesquisa

e

Desenvolvimento e OEM. Na reunido foram levantados prós e contras de cada
fornecedor e de cada produto.
Por ter o fornecedor B apresentado melhor desempenho técnico, melhor
cotação, possibilidade de customização do produto, além de ter se mostrado apto a
atender as exigências da empresa quanto as Políticas Ambiental e de Qualidade, foi
acordado entre as areas responsáveis a definição do modelo deste fornecedor,
como o produto que sera desenvolvido no projeto do Roteador 3G.

5.1.4 Desenvolvimento do Produto

A partir da definição do fornecedor e do modelo do produto, inicia-se o
processo de desenvolvimento do Roteador 3G. Esta é uma etapa extremamente
importante para o lançamento de novos produtos, pois é fundamental que o produto
seja, não só especificado corretamente, como também esteja bem posicionado entre
seus concorrentes, para que de acordo com Kuczmarski (1 998) a empresa possa se
tornar mais competitive no mercado, se diferenciando e aumento os lucros e
receitas.
0 produto em questão busca atender não só uma demanda do mercado, mas
sim superar as expectativas, oferecendo alem de funcionalidades técnicas,
benefícios que representem diferenciais e agreguem valor ao produto. Desta forma o
produto se encontra no quarto nível proposto por Kotler (1998), no qual a empresa
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oferece um produto ampliado superando as expectativas do consumidor.
Faz parte da etapa de desenvolvimento do produto a definição da sua
estratégia, que envolve segundo Kotler (1998) marca, design, características,
qualidade, e embalagem.

5.1.4.1 Marca
O processo de desenvolvimento de produto na empresa X inicia-se com a
definição do nome do produto. Para isto, utiliza-se um tabela de nomenclatura que
padroniza o nome de todos os produtos da empresa. Parte desta tabela, referente
aos produtos de Banda Larga, entre os quais encontra-se

o Roteador 3G é

apresentada abaixo:

Tabela 4 — Tabela de Nomenclatura de Produtos Banda Larga
Categoria

Interface WAN

Banda Larga = L

ADSL = D
Cabo = C
3G = S
Fibra óptica = F

Ethernet

n° de portas

Interface LAN
Wireless
USB
Voz
Vo IP = 0 802.11 big = G
PJ11 = 1
802.11a = A
n° de portas
802.11n = N

Fonte: Elaborado pela autora

Com base nesta tabela, define-se o nome do Roteador 30 como LS420G,
tendo cada caractere o seguinte significado:
L= Banda Larga
S = Tecnologia 3G/VVCDMA
4 = Número de portas Ethernet
2 = Número de portas USB
O = Porta para Vol P
G = compatível com o padrão wireless 802.11b/g

É entdo definida a descrição do produto, que será utilizada comercialmente
para definir o produto. LS4200 é modelo do produto, no entanto, uma descrição
possibilita que o mercado identifique mais facilmente suas principais funcionalidades
e aplicações.
Em relação a este produto algumas informações são fundamentais na sua
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descrição. A principal característica corresponde ao tipo de produto, que se trata de
um roteador. E igualmente importante a tecnologia empregada no produto, sendo
esta 3G WCDMA. Para tanto define-se a descrição do produto como Roteador 30
WCDMA. Neste caso torna-se irrelevante para a descrição informações relacionadas
ao número de portas, ou tipo de interface utilizada. Estas informações serão
ressaltadas em outros pontos do produto.
0 nome, a descrição do produto e o seu logotipo correspondem aos
elementos de marca, que comrade a estratégia do produto, e possibilitam segundo
Kotler (1998), identificar o produto e diferenciá-lo dos concorrentes, carregando a
imagem da empresa, além de características associadas a ela.

5.1.4.2 Design
Outro elemento da estratégia do produto proposta por Kotler é o design.
Nickels e Wood (1999) também propõem a aparência como um atributo do produto,
que permite transmitir conceitos e valores.
Por se tratar de um produto OEM,

é verificada a possibilidade de

customização do produto. Esta é uma condição importante na definição do
fornecedor. Determinados fornecedores se mostram flexíveis para maiores
customizações e até mesmo para o desenvolvimento de um novo case — carcaça
que envolve o hardware - para o produto. Isto envolve a produção de um molde que
sera usado na injeção dos cases.
Existe também a possibilidade de verificar com o fornecedor os diferentes
modelos de cases que eles já possuem, e optar por um deles, alterando somente
tampografia e cores. E fundamental que os modelos considerados não sejam
utilizados por nenhuma outra empresa no mercado.
A área de Marketing de Produto junto com a area de Design define então o
modelo que sera desenvolvido de forma a agregar ao produto as características que
se pretende transmitir.
A area de Marketing de Produto define ainda as informações que devem fazer
parte da tampografia do produto, como o nome do produto, a marca da empresa, as
indicações dos LEDs, além de outras informações relevantes. A cor do produto, além
da disposição das informações são definidas pela area de Design.
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5.1.4.3 Características
Quanto ás características do produto, foram determinadas, na etapa de busca
de fornecedores, as principais características físicas e de funcionalidade do produto.
No entanto, no desenvolvimento do produto surge a possibilidade de acrescentar
diversas outras características. Por se tratar de um produto que envolve alta
tecnologia, é fundamental para seu desenvolvimento foco em pesquisa. Segundo
Nickels e Wood (1999) o foco em pesquisa e desenvolvimento de produtos de alta
tecnologia permite gerar benefícios para os clientes que não estão disponíveis em
outros lugares.
Pode-se dizer que o Roteador 3G é formado por duas partes. A parte física
do produto, conhecida como hardware é composta por componentes eletrônicos,
circuitos integrados e uma placa. Fazem parte do hardware também antenas,
interfaces de conexão e fonte de alimentação.
No quadro 3 pode-se observar as características físicas do produto:

Quadro 3 — Especificações de Hardware do Roteador 3G
■

Especificações de Hardware

Interface

Slot para SIM card
4 panes LAN RJ45
1 parta para comunicação de voz RJ11
2 portas USB 2.0
Antena WCDMA
Antena Wireless

Alimentação
WCDMA

LEDs

Link/act por porta LAN e Wireless
Temperatura de operação: 0 - 60°
Características ambientais
Umidade de operação: 10% - 95%

Dimensdes
Alimentac5o

179 x 110 x 26 mm
310g

12V/ 1A DC
100 240 Vac
-

Fonte: Fornecedor B - Datasheet Roteador 3G
Ao contrário do hardware, o software é a parte que concentra a inteligência do

produto. É a parte lógica que permite que os dados sejam processados pela parte
física do produto. 0 software oferece uma série de funcionalidades, que podem ser
configuradas de acordo com a aplicação que será feita do produto. Toda a parte de
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transmissão de dados, potência de sinal, protocolos de segurança, entre diversas
outras funções concentram-se no software, como pode-se observar no quadro
abaixo.

Quadro 4 — Especificações de Software do Roteador 3G
Especificações de Software

Bridge entre LAN e WLAN
NAPT
DHCP Server

DNS relay
Filtro de IP
Suporte a DMZ

Configurações de Rede

WAN

WLAN

LAN

Enderegamente de MAC
NTP
Padrao
UMTS, WCDMA, GSM/GPRSIEDGE
UMTS: Até 7,2 Mbps
Taxa de transferenciWCDtv1A: até 3,4Mbps
EDGE: até 236,6 Kbps
WCDMA: 860/1900/2100MHz
Frequincia
GSM/GPRS/EDGE: B 50 /9MA 800/1900MHz
Padrões
IEEE802.11b IEEE/302.11g
Taxa de transferenciAté 64Mbps
Frequência
2,4GHz
Até 100 metros em ambiente interno*
Alcance do sinal
Até 400 metros em ambiente externo*
Padrões
IEEE602.3, IEEE802.3u
Taxa de transferenci10/100Mbps

Gerenciamento

via Web

Segurança

Firewall integrado
WEP 64-128 bits
WPS/WPA2
Filtro de MAC
Filtro de UPL

Fonte: Fornecedor B - Datasheet Roteador 3G

Todas essas características, tanto de hardware como de software fazem parte
do produto do fornecedor. No entanto, é fundamental que a area de P&D desenvolva
cada uma delas, habilitando as funcionalidades que devem estar ativadas no modo
padrão do produto.
Faz parte ainda desta etapa de desenvolvimento a tradução do software, e o
desenvolvimento da interface, onde são alteradas as configurações por parte do
cliente de forma que o produto atenda as suas necessidades de acordo com a
situação em que está sendo utilizado.
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Com o software finalizado por parte da area de P&D, ele é enviado ao
fornecedor, para que seja aplicado ao produto. A partir de então, o produto, quando
instalado, apresentará a interface final, com a qual sera comercializado. Durante
este processo ocorrem ainda algumas correções, para ajustar problemas que
possam ter ocorrido durante a aplicação por parte do fornecedor.
Em paralelo a aplicação do software pelo fornecedor, ocorre

o

desenvolvimento do manual de instalação, que sera disponibilizado em um CD que
acompanha o produto, através do qual também é possível configurar o software do
produto. 0 manual é desenvolvido pela area de Documentação da empresa, sendo
as informações geradas pela area de P&D. Fazem parte desta etapa

o

desenvolvimento do texto, a revisão de texto, a diagramagão das telas para ilustrar o
manual, o desenvolvimento do termo de garantia, e a formatação final do software.

5.1.4.4 Qualidade
Com a interface de configuração e o manual do produto finalizados é possível
iniciar os testes, que garantem a qualidade do produto, de forma a atender as
necessidades e expectativas de quem o adquire (NICKELS & WOOD, 1999).
A area LCAP realiza dois tipos de testes para garantir a qualidade do produto.
Os testes de bancada, que acontecem no próprio laboratório, através de diversas
simulações, a fim de verificar o funcionamento do produto sob diferentes condições,
e os testes de campo.
Fazem parte dos testes de bancada, a verificação de todas as funções do
produto, através das possíveis configurações. Nestes testes alteram-se os cenários
(area, número de conexões, fatores que podem causar interferências, etc) de forma
que possam ser constatadas falhas no produto. Os teste de bancada incluem ainda
o teste de queda, o teste de reação a produtos químicos, o teste de tempo
(simulação após 3 anos de uso) que embasa a formulação do termo de garantia.
Ocorrem em paralelo os testes de campo, através da instalação do produto
em diversos cenários, porém esses reais. A empresa conta com uma lista de
pessoas e empresas para a realização dos testes de campo. O LCAP seleciona
entre essa lista os cenários mais adequados para realizar os testes de campo. São
então enviadas amostras do produto para os selecionados, que devem ao final
preencher um relatório analisando as características do produto, desde a sua
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instalação, a interface de configuração, as funcionalidades, os problemas que
possam ter ocorrido, entre outras.
Durante a realização dos testes, assim que identificados os problemas, são
solicitadas as correções junto ao fornecedor. Os testes so são finalizados quando o
produto se encontra adequado para a comercialização.
Com o produto finalizado, e as correções feitas, o mesmo é enviado para
homologação na Anatel, processo exigido para a comercialização de produtos que
emitem ondas de radio freqüência. No caso do Roteador 3G, o produto poderá ser
comercializado junto as operadoras móveis, porém para, isso faz-se necessária a
homologação também junto as operadoras. Para que ocorra a homologação é
necessário enviar uma amostra do produto finalizado. Este processo demora em
torno de um mês.

5.1.4.5 Embalagem
Com o produto em desenvolvimento, porém com suas características
definidas é possível iniciar o desenvolvimento da embalagem. A embalagem tem
como função proteger o produto para a sua comercialização. No entanto, de acordo
com Kotler (1998) a embalagem tem forte impacto na imagem do produto, e é um
instrumento de comunicação no ponto de venda.
No caso do Roteador 3G, faz-se necessário o desenvolvimento de uma
embalagem individual para o produto, que ficará exposta no ponto-de-venda, e ainda
uma embalagem coletiva que facilita o transporte e armazenagem do produto nos
intermediários do canal.
0 desenvolvimento das embalagens se da em parceria com uma agência de
comunicação e design. A empresa possui um padrão para embalagens, com a arte
definida. No entanto, é preciso definir as informações que fardo parte da
embalagem. Para isso é passado para a agência um briefing, com as informações
do produto, como características técnicas, highlights que devem ser enfatizados,
exemplo de aplicação do produto, conteúdo cia embalagem, códigos do produto,
entre outras informações que devem constar na embalagem.
A agência então aplica essas informações ao padrão existente para a
empresa. Podem ser necessárias algumas correções, no caso de alteração ou
surgimento de novas características para o produto. Não havendo mais alterações
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os arquivos são fechados e enviados para o fornecedor, para que as embalagens
sejam produzidas.
Por se tratar de um produto OEM, desenvolvido em parceria com um
fornecedor estrangeiro, todos os arquivos referentes ao produto, desde o design do
produto, o software finalizado que fará parte do CD de instalação, o manual
impresso e as embalagens, devem ser disponibilizados para que o fornecedor possa
produzi-los, ou repassar para os seus fornecedores. Esses arquivos são
disponibilizados em um diretório compartilhado entre a empresa X e o fornecedor, no
dia da colocação do pedido.

5.2 Prego

A definição de prego se da com base em diversos fatores. De acordo com
Kotler (1998) um dos fatores determinantes na atividade de definição do prego é o
objetivo da empresa com o produto, ou seja, quais os resultados que ela pretende
alcançar, qual a imagem que quer transmitir, como quer estabelecer a marca, entre
outros.
A empresa X e a unidade em questão têm como objetivo se tornar uma
referência no mercado de redes, e para isso considera fundamental ter a sua marca
estabelecida no setor como uma empresa nacional, que fornece produtos de
qualidade, e proporciona um bom relacionamento com o cliente tanto na hora da
compra como no atendimento pós-venda.
Desta forma a empresa se posiciona de forma a competir diretamente com os
principais concorrentes do mercado, se diferenciando através da adaptação do
produto ao mercado nacional, da oferta de soluções completas, do relacionamento
com o canal, e do atendimento pós-venda através da central de atendimento e
suporte técnico em todo o pais.
No caso do Roteador 3G, os produtos encontrados são geralmente
importados, e comercializados no Brasil sem nenhuma adaptação ao mercado
nacional. Os produtos são vendidos em geral em lojas de informática, não sendo
usual a comercialização através das operadoras celulares, o que pode dificultar a
comercialização e principalmente a garantia de compatibilidade do produto com o
serviço prestado pela operadora. Além disso, a empresa X possui um portfolio que
permite compor soluções completas para a criação de uma rede.
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Tendo claros os objetivos e os diferenciais que a empresa pode explorar, é
preciso considerar também o prego praticado no mercado pelos concorrentes, os
custos de produção e comercialização do produto, e uma estimativa da demanda do
mercado (KOTLER, 1998).
Inicialmente é realizada uma pesquisa de prego entre os concorrentes. Esta
pesquisa é feita através do levantamento de produtos equivalentes, encontrados no
mercado brasileiro, e da cotação desses produtos no mercado.
Existem no mercado atualmente três produtos concorrentes ao Roteador 3G.
Um deles tem a mesma aplicação do produto em questão, porém forma de
comercialização diferente da proposta para o presente projeto. Neste caso o produto
será oferecido como parte de um pacote de serviço pelas operadoras celulares, ou
seja, o consumidor adquire um pacote de serviços, e o produto é cedido em forma
de comodato. Contudo esse produto está em fase de testes pela operadora, e por
isso ainda não possui prego determinado no mercado.
Os outros dois produtos, no entanto, podem ser considerados concorrentes
diretos, tendo a mesma aplicação e a mesma forma de comercialização do Roteador
3G, que será comercializado através do canal, chegando ao consumidor final através
das revendas autorizadas

e do varejo de informática, além de poder ser

posteriormente comercializado também através das operadoras celulares.
Em relação aos dois produtos encontrados, foi possível fazer uma cotação de
pregos praticados ao consumidor final. Foram consultadas uma série de revendas e
lojas de informática, além de lojas virtuais, a fim de se obter um prego médio de
mercado, conforme pode-se observar na Tabela 5.
Percebe-se que o produto do fornecedor 1 pode ser mais facilmente
encontrado no mercado. 0 mesmo não apresenta também grandes variações de
prego em relação ao prego médio, sendo este R$831,85, enquanto que o maior
prego encontrado foi de R$863,00, e o menor R$799,00.
Já o fornecedor 2, apesar de ter apresentado prego médio semelhante ao do
fornecedor 1, R$834,38 teve maiores discrepâncias, sendo o menor prego
R$769,00, e o maior R$899,00.
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Tabela 5 — Pesquisa de pregos

Loja 1

Fornecedor 1

Fornecedor 2

835,00
830.00
827,00

899,00

Loja 2
Loja 3
Loja 4
Loja 5
Loja 6
Loja 7
Loja 8

842,00
838,00
799,00
863,00
839,00

Loja 9

814.00

Loja 10
Loja 11
Loja 12
Loja 13

812,00
849,00
829.00
837,00
831,85

Prego Médio

835,00
819,00
769.00
849.00
849.00
856.00
799.00

834,38

Fonte: Elaborado pela autora

Para garantir a validade da cotação feita, e conhecer as margens praticadas
pelo canal, verifica-se junto a alguns distribuidores comuns a empresa X e aos
concorrentes em questão, o seu prego de venda. Sabe-se, neste caso, que a
margem aplicada pelo distribuidor sobre o seu preço de venda chega a 15%, e que
até o consumidor final, aplica-se uma margem de 20%.
Desta forma, define-se o prego através do método de markup, que considera
as margens com as quais se pretende trabalhar sobre o custo unitário do produto.
Aplica-se, neste caso, um markup de 50%, sendo 15% de IPI (Imposto sobre
Produto Industrializados) sobre o prego de fábrica, 15% de margem aplicada pelo
distribuidor sobre o seu prego e 20% de margem que compõe o prego final.
Através do contato com os distribuidores é possível conhecer também a
demanda pelo produto, e a curva de crescimento que o mesmo apresenta. Os
distribuidores emitem um relatório de vendas, com a quantidade de produtos
faturados por mês. Percebe-se que o volume de vendas do Roteador 3G ainda é
pequeno, porém com uma taxa de crescimento continua.
O prego médio praticado no mercado, verificado através da pesquisa, é de
R$830,00. Define-se, então, o prego da empresa X, posicionando-se em torno de
7% abaixo do prego do principal concorrente. Esse posicionamento se dá em função
do tempo que decorrerá até o momento do lançamento, onde deve haver queda no
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prego de mercado. Dessa forma, o prego final do Roteador 3G é definido como
sendo R$770,00.
Aplicando-se um markup de 50%, chega-se ao prego de fábrica de R$446,38.
Sobre este prego aplica-se 15% de PI, resultando no prego pelo qual os
distribuidores irão adquirir o produto. Este prego, considerando o volume estimado
de vendas, é suficiente para cobrir os custos de produção e comercialização do
produto, e resultar em uma margem de 45,3% para a empresa X. 0 cálculo do
prego, da margem, considerando os custos, impostos, volume de vendas entre
outras variáveis encontra-se ao final deste estudo, no Apêndice B.

5.3 Distribuição

0 Roteador 3G é um produto destinado tanto ao mercado corporativo como
ao mercado doméstico, porém em menor escala. 0 foco da sua aplicação consiste
no mercado de escritórios residenciais — os home offices — assim como de pequenas
e médias empresas. Aplicações domésticas, visando essencialmente o acesso a
Internet, são comuns em Areas sem cobertura banda larga fixa, como áreas rurais,
por exemplo. Grandes empresas também podem ter aplicações especificas, como a
criação de uma rede temporária em eventos ou em áreas fora da empresa que
necessitem estar interligadas A rede principal.
0 mercado de pequenas e médias empresas é o foco principal da empresa X.
Em função disso,

o

canal de distribuição que será empregado

para a

comercialização do Roteador 3G é o mesmo canal já aberto atualmente. Este pode
ser considerado indireto, envolvendo em geral de um a três intermediários.
Os intermediários do processo de distribuição do Roteador 3G se tratam de
distribuidores de informática, sub-distribuidores, revendas e varejo de informática.
Além disso, a empresa utiliza seu canal tradicional, envolvendo diversos outros
distribuidores e dealers.
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Fonte: Elaborado pela autora

Os distribuidores têm como foco os sub-distribuidores, as revendas e o varejo
de informática em geral, não chegando diretamente ao consumidor final. Os
distribuidores podem ser nacionais ou regionals, no entanto, atualmente a empresa
trabalha com doze distribuidores de informática regionais, que atendem todo

o

território nacional. Além disso, os outros distribuidores do canal tradicional têm uma
atuação mais concentrada em algumas areas e em alguns clientes.
As revendas caracterizam-se por negócios que comercializam diretamente
para

um grande número de clientes, em geral pequenas e médias empresas,

podendo atingir também usuários finais. As revendas têm como característica
principal a atuação focada no segmento de informática.
Já o varejo de informática, inclui mercados de massa, lojas de informática em
geral, focadas tanto em consumidores finais como em empresas, seções de
informática de grandes lojas de departamentos, além do varejo eletrônico.
0 mercado de redes, em geral, se utiliza de uma distribuição mais exclusiva,
concentrada em poucos distribuidores. No entanto, faz parte da estratégia da
empresa realizar uma distribuição mais intensiva, utilizando-se de um maior número
de intermediários, objetivando a presença da marca em um maior número de pontos
de venda.
Para que seja possível firmar parcerias com os grandes distribuidores,
focados em informática, é preciso ter clara a estratégia de preços praticados. Esses
distribuidores são responsáveis pelos maiores volumes de vendas do produto, e por
isso são praticadas faixas de prego diferenciadas, com maiores descontos, que lhes
garantam margens mais competitivas.

69

A comercialização através do canal tradicional da empresa, por outro lado, é
estratégica para compor soluções completas de telecomunicações, no entanto
geram menores volumes,

e

por isso praticam-se faixas de prego menos

competitivas, porém que possibilitam a oferta de soluções com valor agregado.
Uma outra forma de comercialização do produto, que se pretende estabelecer
ao longo do desenvolvimento do produto se trata de parcerias com operadoras
móveis. Atualmente as operadoras comercializam outros produtos voltados para a
conectividade, através da forma de comodato, onde o cliente adquire planos de
serviços, e o equipamento é cedido, ou ao menos subsidiado pela operadora.
No entanto, essa forma de comercialização exige que o produto seja
homologado junto as operadoras. Cada empresa determina uma série de requisitos
que o produto deve atender, e o submete a testes que garantam a sua qualidade e
interoperabilidade com outros produtos já oferecidos pela operadora.
A parceria com operadoras móveis seria uma forma de conseguir uma maior
penetração no mercado corporativo, através da oferta de pacotes de serviços com
foco em empresas. Além disso, a homologação do produto junto a operadora,
garante que a mesma ofereça suporte técnico para instalação do produto.

5.4 Promoção

A promoção é fundamental para comunicar o produto ao mercado. 0 principal
objetivo da promoção e alavancar as vendas, e isso é possível através da adoção de
práticas adequadas ao que se pretende comunicar, de forma a atingir o mercadoalvo, e transmitir aos consumidores a imagem do produto e os benefícios que ele
agrega.
O Roteador 3G é um produto que utiliza uma tecnologia inovadora.
recentemente lançada no Brasil, e com tendência a crescer rapidamente tanto no
mercado doméstico quanto no corporativo. Em função disto, as técnicas de
promoção devem ser planejadas de forma a atingir corretamente o público-alvo,
comunicando as principais funcionalidades do produto e as suas vantagens e
diferenciais em relação aos concorrentes.
Com base nisso, a promoção do Roteador 3G sera feita através de
propaganda, com o uso de um material de lançamento; promoção de vendas, com a
realização de treinamentos e de campanhas de venda; e publicidade, veiculada em
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revistas especializadas. Essas são algumas das formas de promoção propostas por
Kotler (1998).
0 material de lançamento 6 desenvolvido por uma agência de comunicação,
com o objetivo de transmitir como imagem do produto a idéia de velocidade,
conectividade, ampla cobertura e mobilidade. A tecnologia 33 proporciona maiores
taxas de transmissão de dados, garantindo maior velocidade. Além disso, por utilizar
a rede celular, possibilita que o usuário esteja conectado todo o tempo e em
qualquer lugar, mesmo fora de casa ou do escritório. Este material é utilizado pela
equipe de vendas, sendo destinado ao canal.
Outra forma de promoção utilizada pela empresa são as campanhas
institucionais, que resultam em fortalecimento da marca e ajudam a empresa a firmar
sua presença no mercado.
São realizados também, como forma de promoção de vendas, treinamentos
com os distribuidores. Esses treinamentos são direcionados tanto 6 equipe interna
dos distribuidores, quando aos seus clientes, ou seja, as revendas, e o varejo em
geral atendido por ele.
0 principal objetivo de realizar treinamentos é apresentar o produto ao canal,
possibilitando que todos conheçam o produto e suas vantagens. No entanto, os
treinamentos possibilitam também trazer os elementos do canal para perto da
empresa, e garantindo que todos estejam alinhados 6. sua estratégia comercial. Além
disso, essa proximidade com o canal torna possível à empresa conhecer melhor o
mercado, tanto em relação as expectativas e demandas dos consumidores, como a
resposta que o mercado está apresentando aos produtos da empresa.
Os treinamentos são realizados por uma pessoa da empresa, que desenvolve
o material que será utilizado, ern geral uma apresentação, com foco no público
participante. Esta apresentação é posteriormente repassada aos distribuidores e aos
seus clientes. Nos treinamentos são distribuídos também kits, contendo material de
comunicação e brindes.
Outra forma de promoção de vendas realizada são as campanhas de venda,
através de ofertas, como pacotes de produtos com pregos diferenciados aos
distribuidores, concessão de um produto na compra de outro, geralmente utilizada
no varejo, com produtos de uso relacionado, entre outros.
Quanto à publicidade, a empresa anuncia os produtos para redes em revistas
especificas sobre tecnologia e informática. Essas revistas são direcionadas ao
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público-alvo da empresa, e atingem formadores de opinião A respeito de tecnologia
e novos produtos.
Em função disso, serão veiculados anúncios de lançamento em duas revistas,

uma voltada para o público doméstico e de pequenas empresas, e outra voltada
para o mercado corporativo.
Além dos anúncios de lançamento, podem ser realizadas outras campanhas
publicitárias do Roteador 3G, ou de toda a linha de produtos para redes, em
diferentes revistas ou mídias focadas no mercado-alvo, visando a comunicação e
promoção dos produtos, de forma a atingir o principal objetivo da empresa, de
alavancar as vendas e estabelecer a sua marca neste segmento.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
0 lançamento de novos produtos

é

vital para a sobrevivência

e

competitividade das empresas. Acompanhar o surgimento de novas tecnologias e se
antecipar as demandas do mercado representam oportunidades para as empresas.
0 mercado de telecomunicações vem crescendo e se modificando rapidamente, de
forma a atender as necessidades cada vez maiores da sociedade por informações.
Nesse contexto, o presente estudo analisou as diretrizes mercadológicas
referentes ao lançamento de um novo produto — Roteador 3G — permitindo a

especificação do produto, a definição de prego, a escolha dos canais de distribuição
e das formas de promoção do produto.
Foram apresentados inicialmente conceitos teóricos fundamentais para
embasar o processo de lançamento de produtos, baseado no conceito dos 4P's —
Produto, Preço, Praga e Promoção — amplamente discutido por diversos autores da
area de Marketing.
Foram apresentadas em seguida a situação atual da empresa X, onde
realizou-se o estudo, responsável pelo lançamento do produto em questão, e da
unidade de negócios a qual pertence o projeto. É possível perceber que empresa
detém tecnologia e recursos para o desenvolvimento do produto, estando focada no
mercado de redes e de soluções convergentes, que interliguem o trafego de voz e
dados, uma tendência cada vez mais importante no mercado de telecomunicações.
Quanto a tecnologia, o estudo apresenta os seus conceitos e aplicações, e
traga um panorama do seu uso no mundo, e mais especificamente no Brasil, onde o
leilão das licenças ocorreu com atraso, e por isso somente agora as operadoras
passaram a oferecer os serviços da tecnologia 3G.
Também foi possível perceber que é uma tendência o uso da tecnologia
WCDMA como padrão mundial para a terceira geração, o que embasa a decisão de
se desenvolver um produto com essa característica. Outro ponto importante é o
número de dispositivos voltados para conectividade, que representa mais de 50%
dos produtos com essa tecnologia, trazendo a importância de se ter um produto para
redes, como o Roteador 3G, que vem ao encontro dos negócios da unidade.
A partir das análises feitas em relação a tecnologia 3G e ao mercado, e com
base nos conceitos teóricos apresentados, foi possível estabelecer as diretrizes para
o lançamento do Roteador 3G. A estrutura organizacional da empresa X, e a forma

•
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de atuação da unidade de negócios também são fundamentais neste processo.
Desta forma, com base nos parâmetros apresentados, especificou-se o
produto que se pretende desenvolver, definindo um Roteador 3G, com função de
receber o sinal da rede celular, que permite o tráfego de voz, e transformá-lo em
sinal wireless, em um padrão compatível com a maior parte dos notebooks e
equipamentos que permitem a conexão sem fio. Para definir o produto, buscou-se
conhecer a demanda do mercado, e com base nisso, buscou-se fornecedores que
pudessem atender As características do produto. A definição do fornecedor ocorreu
a partir das avaliações técnicas que apontaram o melhor produto, em termos de
funcionalidades, facilidade de instalação, estabilidade, entre outros pontos, além de
serem consideradas questões como prego e disponibilidade do fornecedor para
customizagdo do produto.
Fazem parte da especificação do produto ainda, os elementos da marca,
como nome, descrição do produto, que foram definidos como LS420G, e Roteador
3G WCDMA, respectivamente, além do logotipo. 0 design, que será desenvolvido a
partir do modelo de case do fornecedor, também faz parte da especificação do
produto.
As características do produto correspondem As especificações de hardware e
software, além da tradução da interface de configuração, e do desenvolvimento do
manual de instruções. 0 produto tem as características do fornecedor, porém suas
configurações padrão são determinadas pela área de P&D. A qualidade também faz
parte do produto, esta é garantida através de testes realizados na empresa, através
de simulações que permitem verificar o comportamento do produto sob diversas
situações, e de testes de campo, que ocorrem em cenários reais. Além disso, deve
ocorrer a homologação do produto junto A Anatel.
E por fim, quanto aos elementos que compõem o produto, tem-se o
desenvolvimento da embalagem, seguindo o padrão institucional, e apresentando as
características do produto, de forma a torrid-10 atrativo no mercado.
Quanto A definição de prego, esta se deu com base nos objetivos da empresa
de se tornar uma marca referência no mercado de redes, e com base no principal
concorrente. A partir de uma pesquisa, verificou-se os pregos praticados no
mercado, e estabeleceu-se para o LS240G, posicionar-se 7% abaixo. 0 markup
aplicado sobre o produto foi de 50%, chegando ao prego de fábrica de R$446,38.
Esse prego faz com que o produto esteja bem posicionado no mercado, e cobre os
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custos de produção e comercialização, resultando em uma margem satisfatória para
a empresa.
0 canal de distribuição usado para a comercialização do produto envolve
distribuidores, sub-distribuidores, revendas, além do varejo de informática. O produto
é voltado ao mercado de pequenas e médias empresas, porém atende também ao
mercado doméstico, de escritórios residenciais e ate mesmo de grandes empresas.
Sera usado também na distribuição do produto o canal tradicional da empresa.
E por fim, as formas de promoção utilizadas se tratam de propaganda,
promoção de vendas e publicidade, com foco no público-alvo a que o produto se
destina.
Corn o presente estudo foi possível definir as diretrizes para o lançamento do
Roteador 3G. Essas são fundamentais para garantir que o produto tenha sucesso no
mercado, atendendo à demanda existente. Este estudo dará origem a um
documento que sera assinado pela diretoria da empresa, e que corresponderá ao
inicio do projeto.
Ao longo do processo de desenvolvimento do produto, essas diretrizes devem
ser seguidas, para que ao fim do projeto o produto atenda as especificações aqui
propostas, e possa gerar os resultados esperados pela empresa.
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APÊNDICE A - SOLICITAÇÃO DE PRODUTO OEM
Proposta de Produto: Roteador 3G

I Novo produto
Pesquisa

Solicitante: Greice Rossato

Data:
10/04/08

Justificativa do projeto:

Comercializar um produto com a tecnologia 3G, que permita não s6
o tráfego de dados, mas também o compartilhamento do sinal.
Além da aplicação tradicional de criação de rede e
compartilhamento de Internet, o produto é ideal para aplicações
especificas onde há a necessidade de se criar uma rede
temporária, ou onde não há acesso fixo, por exemplo.

Produto:

Roteador 3G
Interface WAN: HSDPA/WCDMA/GSM
Interface LAN: 4 portas Ethernet
Interface WLAN: Compatível com os padrões IEEE 802.11b/g
2 portas USB
QoS para priorização do tráfego de dados
Segurança: Firewall, 64/128-bits WEP; WPANVPA2
Fonte de alimentação bivolt automática

Possíveis Fornecedores :

Fornecedor A
Fornecedor B

Fornecedor C
Target:

US$ 80,00

Cotação Dólar

1.80

Volume:

2000 pgs/ano

Mkt Produto

Gerência de Produto

Analista OEM

APÊNDICE B - ANALISE DE VIABILIDADE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

PREMISSAS

PREÇO NA PONTA

770,00

Dólar

Marckup aplicado

50%
446,38

Custo Matéria-Prima

PREÇO SIIPI
Quantidade Venda (anual)

2.000

MP FOB US$
Tx. Internação

78,00

MP CIF R$

173,04

RECEITA BRUTA

1.026.667

(-) IPI

(133.913)

Custo de Produção

RECEITA S/IPI

892.754
(107.130)

GGF US$
GGF R$

(-) lcms
(-) Pis/Cofins
(+) Beneficio Fiscal (lcms)
RECEITA OP LIQUIDA

(-) Fretes/Seguros
(-) Comissão

Impostos
IPI
ICMS
PIS/Cofins

15,00%

ICMS Presumido

8,50%

(35.710)

MARGEM I

698.803

Variáveis Comerciais

(346.089)
O

Frete
Comissão

LUCRO OPERACIONAL
(-) IR/CSLL
MARGEM APÓS IR

% sfrol

352.714
45,3%
O
O
O
352.714
(119.923)

Distrato
VPC

232.792
29,9%

CAPITAL EMPREGADO

Investimento Imobilizado
ROIC

82.000
79%
Calcular Payback

PAYBACK

B Pa back (meses)

0,00

75.884

(-) VPC + Astec

MARGEM II

0,00

778.928
(15.400)
(26.783)
(2.232)

% strol
(-) Despesas P&D Incrementais
(-) Despesas Comerciais Incrementais
(-) Custos Administrativas Incrementais

1,233

(82.580)

(-) Distrato

(-) MP
(-) Custos de Produção

1,80

4,32

1

12,00%
9,25%

1,50%

3,00%
0,25%
4,00%

