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RESUMO

IBAGY, Thays. Plano estratégico de marketing para a empresa Fashion Yip Uniformes.
2007. 126 f. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso de
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

0 presente trabalho tem como objetivo elaborar um plano estratégico de marketing a ser
adotado pela empresa Fashion Vip Uniformes com intuito de aumentar em 10% o seu
faturamento global com ênfase no segmento de clientes caracterizados como empresas de
médio e grande porte para o período compreendido entre o segundo semestre de 2007 e o
primeiro semestre de 2008, considerando dados disponíveis no primeiro trimestre de 2007. A
justificativa para o estudo compreende os três fatores recomendados pelos autores_ E original
devido ao fato de a empresa nunca antes ter realizado um estudo para elaboração de
estratégias de marketing_ Atende a viabilidade visto que o acesso aos dados da organização é
considerado fácil, o tempo ser suficiente e não demandar recursos financeiros E importante
pois oferece a oportunidade prática para a autora de aplicação do conhecimento obtido
durante a graduação além de fomentar sua visão critica e o desenvolvimento de habilidades e
competências. Quanto a metodologia o estudo se caracterizou, em um primeiro momento,
como exploratório, e em seguida como descritivo, tendo como principal fonte de informação o
estudo de caso sendo predominantemente qualitativo. 0 método utilizado foi , no primeiro
momento, uma revisão bibliográfica a partir de bibliografias especializadas e, no segundo
momento, houve o direcionamento e aplicação da teoria estudada 6. prática. Como técnicas de
pesquisa utilizou-se a bibliográfica, observação direta simples, entrevistas não estruturadas e
análise documental. A seqüência de estudo para a realização do trabalho deu-se,
primeiramente, através da avaliação da situação atual de marketing e pela análise dos fatores
que compõem o ambiente externo e interno da organização a fim de originar uma matriz
SWOT onde são descritas as oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos concluídos após a
análise. No segundo momento estabeleceu-se o objetivo de marketing do estudo e, na
seqüência, foram estabelecidas as estratégias para alcançá-lo e, também, descritas as ações
operacionais bem como as formas de implementação para sua efetivação. Por fim, foram
descritas as formas de avaliação e controle do plano de marketing proposto com fins a auxiliar
a empresa a alcançar seu objetivo.

Palavras-chave: Plano de marketing, ambiente, estratégia
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1 INTRODUÇÃO

A introdução descreve a contextualização do tema bem como suas perspectivas, a
apresentação do problema, os objetivos geral e específicos e, ainda, a justificativa do trabalho
desenvolvido.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

Ha alguns anos, o hábito de vestir uniforme como roupa de trabalho era considerado
constrangedor devido ao aspecto de mau acabamento e caimento imperfeito, o objetivo era
apenas a padronização visual. Hoje, constitui mais um elemento para as organizações que

buscam diferenciais para fortalecimento da sua imagem.
Com a mudança de concepção de empresários e gestores que buscam imprimir maior
qualidade e segurança nos serviços e na produção, a adoção de roupas profissionais tem sido
utilizada como uma ferramenta de criação e manutenção de imagem interna e externa da
empresa. Os tradicionais uniformes foram reavaliados, ganhando sofisticação

e status de

moda, conseqüência de novas peças, modelagens, cores e tecidos.
Segundo o SEBRAE (2007), padronizar a roupa de trabalho apresenta vantagens ao
transmitir impressão de organização, seriedade e competência, além de determinar aumentos

visíveis na produtividade e qualidade devido ao sentimento de importância, fator motivacional
aos colaboradores. A roupa profissional tornou-se sinônimo de praticidade, modernidade,
conforto, segurança e durabilidade.
Para os colaboradores, o uso de uniformes refere uma noção de unidade, transmitindo
uma imagem mais marcante da organização onde atua e, ainda, toma o trabalho mais seguro
já que sua roupa esta adaptado ao ambiente de trabalho possibilitando a otimização de suas
atividades. Os elevados preços dos artigos de vestuário também são fatores relevantes para a

adoção do uso de uniformes sem resistência por parte dos funcionários.
A mesma atenção despendida com anúncios, propagandas, cartões e sites pode ser tida
com a adoção de uniformes _id que eles representam a empresa na sociedade, seja nas relações
com fornecedores, negociações com clientes ou prestação de serviços a terceiros. A
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uniformização é uma tendência que vem sendo evidenciada como ferramenta do marketing
corporativo.
A difusão de uniformes como roupa de trabalho é uma tendência mundial e, no Brasil,
a expansão do setor de serviços tern sido responsável pela sua grande procura, colaborando
para a ampliação deste segmenta
A empresa objeto do trabalho, Fashion Vip Uniformes, surgiu do vislumbre de uma
oportunidade de negócio para oferecer ao mercado a idéia de padronizar as roupas de trabalho
ern outras organizações de maneira harmônica, diversificada e com estilo para que, então, elas
possam ser vistas e diferenciadas pelos seus clientes, fornecedores e colaboradores O negócio
foi estabelecido de acordo com a premissa de que a uniformização além de criar uma
identidade própria, proporciona aos funcionários comportamentos motivados

e

relacionamento de equipe. A padronização visual serve, ainda, como um meio pi -Rico de
divulgação e fixação da marca.
Com base nesse contexto, o problema de pesquisa que permeia esse trabalho 6:

Quais são as ações que devem compor um plano estratégico de Marketing a ser adotado
pela empresa Fashion Vip Uniformes que possibilite aumentar em 10% o seu
faturamento global, corn ênfase no segmento de empresas de médio e grande porte, para
o período compreendido entre o inicio do segundo semestre de 2007 e o fim do primeiro
semestre de 2008, considerando-se dados disponíveis no primeiro trimestre de 2007?

1.2 OBJETIVOS

Os objetivos constituem os alvos a serem atingidos como resultado do trabalho,
dividindo-se em: geral e específicos.

1.2.1 Objetivo Geral

0 Objetivo geral é constituído com fins a atender o problema que permeia a o
trabalho. Assim, o objetivo geral ficou estabelecido como:
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Elaborar ações para compor um plano estratégico mercadológico a ser adotado pela
empresa Fashion Vip Uniformes possibilitando o aumento em 10% do seu faturamento
global, com ênfase no segmento de empresas de médio e grande porte, para o período
compreendido entre o inicio do segundo semestre de 2007 e o fim do primeiro semestre de
2008, considerando-se dados disponíveis no primeiro trimestre de 2007.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para a efetiva concretização do objetivo geral é necessário realizar e responder aos
objetivos específicos, sendo eles:

a) Caracterizar a situação atual de marketing da Fashion Vip Uniformes;
b) Analisar o ambiente externo da Fashion Yip Uniformes;
c) Analisar o ambiente interno da organização;
d) Estabelecer objetivos e metas estratégicas de Marketing;
e) Determinar as estratégias e ações operacionais de Marketing;
e) Estabelecer mecanismos de controle para a execução do plano estratégico,

1.3 JUSTIFICATIVA

Para que um estudo seja classificado como útil, alguns fatores devem ser observados.
Considerado isso, Castro apud Manar (1999) sugere três fatores: a importância, a
originalidade e a viabilidade do assunto.
Segundo Castro (1977) é necessário que satisfaça a esses três critérios para que seja,
de fato, considerado um estudo completo e válido.

Dizemos que um tema é importante quando está de alguma forma ligado a unia
questão crucial que polariza ou afeta um segmento substancial da sociedade. Um
tema pode também ser importante se está ligado a uma questão teórica que merece
atenção continuada na literatura especializada. A situação mais delicada e difícil
teria a ver com os temas novos que contem o potencial de virem a interessa ou
afetar muita gente (CASTRO, 1977, p.56)
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Portanto, ocorre a importância quando o tema em estudo influencia ou liga-se direta ou
indiretamente a uma questão de primazia que afeta um segmento destacado da sociedade ou
quando está relacionado a uma questão teórica que mereça atenção na literatura especializada.
A originalidade acontece quando a pesquisa ern questão e os resultados tem o
potencial de surpreender aos interessados na pesquisa e aos que possam se interessar pelo
tema. (Mattar, 1999). E importante ressaltar que o fato de um estudo ainda não ter sido
realizado, não necessariamente lhe garanta o critério de originalidade.
A viabilidade de uma pesquisa é considerada quando os prazos, recursos financeiros, a
competência do autor, a disponibilidade potencial de informações, o estado da teorização a
esse respeito, estão contempladas para a realização da pesquisa. (Mat -tar, 1999).
0 estudo em questão mostra-se importante para a realizadora já que oferece a
oportunidade prática para a aplicação do conhecimento obtido na situação acadêmica além de
fomentar a visão organizacional sistêmica e ampliar a capacidade critica. Proporciona,
também, análise aprofundada da situação real e atual da empresa de sua família possibilitando
o desenvolvimento de conhecimento, habilidades e competências para garantir a futura gestão

da mesma por parte da realizadora.
Para a empresa objeto do estudo, é importante a realização do estudo que objetiva a
elaboração e controle de um plano estratégico de marketing o qual proporcionará o aumento
de sua efetividade no mercado com a implementação de estratégias de marketing. Sera
possível, também, a identificação das oportunidades e dos pontos fortes que poderão ser

otimizados, além de ameaças e de seus pontos fracos que demandarão aches conetivas.
0 estudo satisfaz o critério quanto A originalidade já que nunca foi realizado na
empresa um estudo com objetivo de elaboração de estratégias mercadológicas. Com a
realização do estudo, torna-se possível a identificação de produtos com maior margem de
contribuição e os clientes potenciais.
Quanto à viabilidade, a realização do estudo é considerada exeqüível já que o tempo
ern que o trabalho realizar-se-á sera suficiente e os recursos financeiros não caracterizam
empecilhos para a sua efetivação. Existe acesso amplo e fácil aos dados organizacionais e aos
materiais necessários para fundamentar teoricamente o assunto. Considerando a autora uma
graduanda em administração e a experiência obtida dentro da empresa, ela apresenta os
conhecimentos necessários para a realização do estudo aliada a um grande interesse e
determinação. A fundamentação teórica do estudo sera apoiada em livros especializados da
area de Marketing e planejamento estratégico, alem do auxilio do professor orientador.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para propor um plano estratégico mercadologico a uma empresa é necessária a adoção
de metodologias fundamentadas na Teoria Administrativa, o que exige da autora apresentar
argumentos baseado ern fundamentação teórica.
Essa fundamentação abrange a parte do estudo caracterizada pela literatura de autores
da area, abordando os conceitos das variáveis a serem diagnosticadas. Para a melhor
compreensão do estudo que está sendo proposto, nessa parte do trabalho serão abordados os
seguintes temas; estratégia, marketing, plano estratégico de marketing e suas etapas.

2.1 ESTRATÉGIA

Conhecer e compreender o conceito de estratégia é fundamental para que se entenda o
processo de planejamento estratégico de marketing, tema central do trabalho. Existe uma
crescente variedade de conceitos para estratégia, sendo que todos afirmam que sua existência
seja essencial para o sucesso das organizações_ Assim, o enfoque utilizado busca definir as
funções da estratégia e a sua utilidade prática no desenvolvimento de um planejamento de
marketing. 0 termo estratégia tem origem no grego strategos que significa "general" e,
antigamente, denotava a arte e a ciência de conduzir as forças militares a conquista de
vitórias.
As estratégias são os planos que determinam as maneiras de alcançar os objetivos
organizacionais. Costa et al (2002, p.35) definem estratégia como a arte de aplicar recursos e
meios para atingir os fins desejados. Wright et al (2000, p.25) acrescentam que estratégias
consistem em decisões e ações administrativas que auxiliam a assegurar que a organização
formula e mantem adaptações benéficas com seu ambiente. Para Porter (1986, p. 16)
estratégia competitiva 6. uma combinação dos fins que a empresa busca e dos meios pelos
quais ela est á buscando chegar la. Kotler (1998, p. 75) afirma que "estratégia é um conjunto
coerente de ações, cuja finalidade

é ganhar uma vantagem sustentável sobre seus

competidores, melhorar a sua posição junto aos clientes, permitindo melhor alocação de
recursos",
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Para Stoner e Freeman (1999) as estratégias podem ser conceituadas em duas
perspectivas. A primeira é caracterizada pelo que a empresa pretende fazer, sendo um
programa amplo que define como alcançar os objetivos e implementar suas missões onde os
administradores desempenham um papel ativo e racional durante a sua formulação. A segunda
perspectiva relaciona-se como o que a empresa eventualmente faz, definindo estratégia como
sendo a resposta da organização ao ambiente através dos tempos onde os administradores são
caracterizados como reativos, agindo passivamente e somente quando surge necessidade eles
se ajustam ao ambiente.
Já para Porter (1986, p. 49) existem três abordagens estratégicas genéricas para
superar a concorrência, conforme figura abaixo:

ESCOPO
COMPETITIVO

Figura 1: Três estratégias genéricas
Fonte: Porter (1992)

A primeira categoria busca a liderança por meio do custo para oferecer um produto ou
serviço mais barato através da utilização de um conjunto de políticas funcionais para esse
objetivo além do controle administrativo. Uma posição de baixo custo produz para a empresa
várias vantagens corno retornos acima da média, uma defesa contra rivalidade dos
concorrentes por obter custos mais baixos e possibilidade de retorno, uma defesa contra
fornecedores poderosos garantindo flexibilidade e posição favorável em relação aos produtos
substitutos de seus concorrente&
A segunda é chamada de diferenciação a qual procura uma identidade marcante para o
serviço ou produto criando algo que seja considerado único e garantindo, assim, vantagem
competitiva como qualidade, serviço, estilo ou aspecto das instalações. A diferenciação
proporciona isolamento contra a rivalidade competitiva devido a lealdade dos consumidores e
também aumenta as margens com as quais é possível lidar com os fornecedores. Todavia,
pode tornar impossível a obtenção de uma parcela alta de mercado já que sua superioridade
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reconhecida requer altos preços os quais nem todos os clientes estão dispostos ou tem

condições de pagar. A terceira é a estratégia de foco que consiste em selecionar um nicho no
mercado, um segmento de linha de produtos ou um mercado geográfico a ser explorado
visando ser o melhor e tirar o máximo proveito. Sua premissa é de atender seu alvo
estratégico estreito mais efetiva e eficientemente do que os concorrentes que competem de
forma mais ampla fazendo com que ela atinja a diferenciação por satisfazer melhor as
necessidades de seu público e custos mais baixos na sua obtenção.
A classificação das estratégias para Miles e Snow (apud Maximiano, 2000) é feita em
quatro categorias e é baseada nos tipos de desafios que a empresa deve superar para adaptarse ao ambiente, sendo elas:
a) Comportamento defensivo: é característico de empresas com foco muito estreito,
altamente especializadas e dificilmente procuram atuar em situações diferentes ou
buscar alternativas daquelas que estão habituadas_
b) Comportamento prospectivo: é característico e empresas que buscam novas
oportunidades no mercado e lidam com ameaças emergentes, sendo criadoras de
exemplos e incertezas para sua concorrência, porém fadadas a serem ineficientes
caso o foco seja somente em inovações.
c) Comportamento analítico: é característico de organizações que atuam em dois
mercados, o estável onde agem de maneira rotineira e no mercado em processo de
mudança onde procuram acompanhar e adotar as inovações_
d) Comportamento de reação: é característico de empresas que atuam nos ambientes
em constantes mudanças cuja alta administração responde de forma ineficaz.
Para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) a estratégia requer uma série de

definições, sendo cindo em particular, sendo elas:
a) Estratégia como um plano: é também denominada como estratégia pretendida,
sendo caracterizada por ser baseada em análises para servir como direção, um guia
de ação_ As estratégias que são pretendidas quando são plenamente realizadas, são
chamadas de deliberadas e as que não são colocadas em praticas são as não-

realizadas. Há um terceiro tipo denominado de emergente na qual um padrão
realizado não era expressamente pretendido.
b) Estratégia como um padrão: é denominada também como estratégia realizada e
caracteriza-se por considerar o comportamento passado para o estabelecimento de

ações futuras. Ela analisa simultaneamente estratégias emergentes e deliberadas,
fomentando controle com aprendizado.
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c) Estratégia como uma posição: nessa concepção, os autores afirmam que a
estratégia é uma posição, ou seja, é a localização de determinados produtos em
determinados mercados.
d) Estratégia como uma perspectiva: é definida como a maneira fundamental de uma
organização fazer as coisas_ Como perspectiva a estratégia olha tanto para dentro
da organização, de seus estrategistas quanto para cima, tendo uma grande visão da
empresa.
e) Estratégia como um truque: nessa caracterização a estratégia serve como uma ação
especifica para enganar o oponente ou concorrente, ou seja, ameaçar para conter a
concorrência.
Porter (1986) afirma que, no contexto de indústria, a essência da formulação de uma
estratégia é relacionar a companhia ao seu meio ambiente, tendo como aspecto principal as
empresas com que ela compete. 0 autor define que existem cinco forças externas
competitivas que afetam todas as empresas sendo elas: a ameaça de novos entrantes, poder de
negociação dos compradores, ameaça de produtos ou serviços substitutos, poder de
negociação dos fornecedores e a rivalidade entre as empresas existentes.
Corroborando, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p. 21) dizem que "a organização
usa a estratégia para lidar com as mudanças no ambiente" o que significa ser necessário a
empresa fazer uma análise ambiental a fim de diagnosticar quais forças podem influenciar
para, em seqüência, elaborar suas estratégias para atingir seu objetivo principal as quais
formam um caminho especifico para alcançar vantagem competitiva,
Stoner e Freeman (1999, p. 144) afirmam que as estratégias podem ser caracterizadas
ern três níveis: o nível estratégico ( 14.1), o nível tático (N. 2) e o nível operacional (N. 3),
conforme representa a figura 2 subscrita:
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de Estratégica de Negócio ?
.

N.

Figura 2: Tres Níveis de Estratégia
Fonte Stoner e Freeman (1999)

No primeiro nível (N_ 1) está a estratégia de nível estratégico a qual é formulada pela
alta administração com o objetivo de supervisionar interesses e as operações de organizações
compostas por mais de uma linha de negócios. No segundo nível (N. 2) está à estratégia tática
que é formulada para atingir os objetivos de uma atividade empresarial especifica. Por fim, no
terceiro nível (N. 3), está compreendida a estratégia operacional que é formulada por uma
area funcional especifica visando apoiar a estratégia de unidade de negócios. Dentro deste
ultimo nível está compreendida a area de marketing onde atuam especialistas que buscam
determinação de mercados apropriados e no desenvolvimento do mix de marketing da
organização.
Verifica-se, portanto, que a estratégia exerce importância para o desenvolvimento das
aches organizacionais visando alcançar seus objetivos, priorizando a vantagem competitiva
em relação aos seus concorrentes e com foco nas necessidades dos clientes.
Finalizada a conceituação de estratégia bem como a sua classificação, a sua utilização,
as areas especificas de aplicação o próximo passo é conhecer o significado de Marketing. Para
o melhor entendimento da elaboração de estratégias voltadas para a area de marketing, tornase relevante o esclarecimento do seu conceito.
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2.2 MARKETING

0 conceito de marketing é apresentado por diversos autores sempre com algum ponto
em comum: mercado, produtos/serviços, troca, produtor, consumidor e, mais recentemente,
valor. A palavra, segundo Costa (1987), tem sua origem no inglês e não possui tradução
literal para o português, já passou por tentativas de tradução como mercadização (ato de
mercadizar) ou mercadologia, Richers (2000) complementa dizendo que durante alguns anos
essas expressões eram utilizadas semanticamente na area administrativa, mas com o tempo a
palavra marketing passou a ser adotada já que nenhuma palavra traduz, com efeito, o mesmo
sentido do termo original.
0 marketing pode ser considerado uma das areas que mais evolui durante o século
XX. A sua origem é dos Estados Unidos e difundiu-se lentamente pelo mundo a partir da
Segunda Guerra Mundial. No Brasil, nas décadas de 50 e 60 iniciou a primeira geração de
marketing no pais onde, segundo Souza (1994), algumas ferramentas como vendas,
promoção, propaganda e distribuição eram encontradas espalhadas em diferentes areas das
empresas. Até essa época, as organizações operavam com a visão voltada para a produção
acreditando que o produto, por ser considerado bom e com preço aceitável, vendia por si

próprio. 0 foco era na eficiência nas operações internas e controle de custos, deixando a
captação de clientes em segundo plano.
Até a década de 50 os meios de produção foram mais bem desenvolvidos

e

apresentavam alta eficiência, fazendo com que o marketing voltasse para vendas. Para Boone
(1998) essa mudança de foco ocorreu devido ao excesso de oferta com acumulação de
produtos em estoques fazendo com que as organizações investissem em vendas.
A American Marketing Association (AMA) (apud Nickels e Wood, 1999, p. 27)
definiu em 1949 marketing como "a realização de atividades de negócios dirigidas ao fluxo de
bens e serviços do produtor ao consumidor ou usuário final". Até então, a atividade era tida
apenas como responsável pela transferência de posse do produto o que contraria a sua
abrangência atual visto que suas funções iniciam no processo de fabricação e vai além da fase
de troca com as atividades de pós-venda. A partir desta data percebeu-se que

o mais

importante era a conquista e a manutenção de clientes, através de um relacionamento honesto

e duradouro.
Corroborando com essa afirmação, Richers (2000, p.5) afirma que, a partir dessa
conceitualização, o marketing não esta delimitado a atuação comercial e agora possui funções
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sociais e culturais apoiados por ações humanas e buscando o fortalecimento e ampliação de
sua estrutura para a promoção de um produto, de uma marca ou da organização. Assim, o
autor define o marketing como "a intenção de entender e atender o mercado".
0 papel do marketing é então identificar necessidades não satisfeitas, de forma a
colocar no mercado produtos ou serviços que, ao mesmo tempo, proporcionem
satisfação dos consumidores, gerem resultados auspiciosos aos acionistas e ajudem
a melhorar a qualidade de vida das pessoas e da comunidade em geral (COBRA,

1992, p. 35).

Em sua essência, o conceito de marketing, significa uma transação ou troca onde há o
envolvimento de duas ou mais organizações ou pessoas. Para Las Casas (1997) marketing é a
area do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes as relações de troca,
orientada para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar
determinados objetivos de empresas ou indivíduos.
Kotler (2000, p. 29) o marketing pode ser definido em duas maneiras. A primeira
definição é a social a qual mostra o papel desempenhado pelo marketing na sociedade e diz
que "é um 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 com os outros". Já a segunda definição é a gerencial descrita apenas como a arte de
vender produtos.
0 marketing pode ser considerado, então, um processo do qual as pessoas obtém o que
necessitam e/ou desejam através da criação e troca de valores e produtos ou serviços
adicionando a esse compromisso a procura da melhoria da qualidade de vida dos indivíduos.
Cabe ressaltar que necessidade é a sensação de privação relativa a ausência de algo. Já o
desejo é a satisfação de uma necessidade de uma determinada maneira de acordo com as
crenças, valores e cultura própria.
Para Kotler (1998) os desejos são continuamente moldados por forças e instituições
sociais, como empresa, escolas e igrejas. É importante diferenciar o conceito de necessidade e
desejo, já que este Ultimo pode ser influenciado por diversos fatores o que não ocorre com a
necessidade que é uma condição inerente ao ser humano. Então, uma visão orientada para o
marketing significa que as organizações devem ter seus negócios procurando construir
produtos e serviços para satisfazer seus clientes, através da compreensão de seus desejos e
necessidades. (Churchill, 2000).
Limeira (2003, p. 02) afirma que "marketing é a função empresarial que cria
continuamente valor para o cliente e gera vantagem competitiva duradoura para a empresa,
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por meio da gestão estratégica das variáveis controláveis de marketing: produto, preço,

comunicação e distribuição".
Essa combinação é corroborada por Kotler (2000, p_ 37) chamada de mix de marketing
(ou composto de marketing) sendo "o conjunto de ferramentas de marketing que a empresa
utiliza para perseguir seus objetivos no mercado alvo". É através deste composto

que a

organização interage com seus meios ambiente interno e externo. 0 autor chama as
ferramentas de produto, preço, promoção e praça, as quais são conhecidas como os 4Ps
descritas na figura

Produto

Praça

Variedade

Canais
Cobertura

Qualidade

Localização
Inventário

Design

Características
Nome marca
Embalagem

Transporte

Tamanho
Serviços
Garantias

Devoluções
Preço

Promoção

Preço de lista
Descontos
Prazo

Promoção de
vendas
Publicidade
Força de vendas

Condições de

Relações publicas

financiamento

Marketing direto

Concessões

Figura 3: Os 4Ps do Mix de Marketing
Fonte: Kotler (2000)

a) Produto: segundo Kotler (2000) os produtos variam de acordo com o grau em que
podem ser diferenciados e de como ele se relaciona com o cliente, buscando
sempre a inovação para se manter no mercado.
b) Preço: o preço se difere das demais ferramentas por ser o único que gera receitas,

sendo que as demais geram custos. Kotler (2000) afirma que a definição de preço é
baseada em valor, estimando um valor máximo que o cliente pagaria pelo produto

25

ou serviço, porem cobram um pouco menos que isso já que o cliente pode resistir a
compra, garantindo a ele uma posição de "vantagem de consumidor".
c) Promoção: envolve todas as ferramentas responsáveis pela comunicação de
mensagens a respeito do produto ou serviço ao mercado-alvo. Para Kotler (2000) o
mix de promoção possui cinco categorias: promoção de vendas, publicidade, força

de vendas, relações públicas e marketing direto.
d) Praça: é a maneira como a empresa oferece seu produto ou serviço para seu
mercado-alvo, sendo diretamente ou através de intermediários.

Complementando sobre mix de marketing, Kotler (1999, p. 123) diz que "as empresas
devem determinar a relação custo beneficio de diferentes ferramentas de mix de marketing e
deve formular o mix que mais favoreça os lucros". E necessária a compreensão da sua
utilidade, pois serve como uma ferramenta para o auxilio do entendimento das forças do
ambiente em que a empresa está inserida, direcionando a utilização dos recursos e obtendo
resultados financeiros além de um bom posicionamento no mercado competitivo. Para
Limeira (2006) o composto de marketing funciona como ferramenta para a criação de valor

para o cliente.
Kotler (2000, p_ 38) observa que os 4Ps observam o mercado do ponto de vista do
vendedor, mas que podem ser utilizados sob a ótica de um comprador dizendo que "do panto
de vista da empresa compradora cada ferramenta de marketing é projetada para oferecer um
beneficio ao cliente". Com essa afirmação o autor fez a relação dos 4Ps com os chamados
4Cs dos clientes, conforme o quadro 1.

4 Ps

4 Cs

Produto

valor para o Cliente

Preço

menor Custo

Praça

Conveniência

Promoção

Comunicação

Quadro 1: Os 4Ps na perspectiva do comprador
Fonte: Kotler (2000)
Em outro modelo de interação das ferramentas de marketing com o ambiente, Richers
(2000) propõe uma forma sistêmica onde os processos são conduzidos por equipes de trabalho
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e cada pessoa pode exercer várias funções, sempre atendendo a um desejo especifico de um

cliente da empresa. Essa abordagem é chamada pelo autor de Sistema dos 4As o qual
"procura atender a necessidade de entrosamento entre as areas, ao conhecer o marketing como
um conjunto de tarefas ou funções que precisam ser coordenadas para que se possam realizar
as tarefas operacionais de maneira seqüencial e a custos controláveis". (RICHERS, 2000, p.
152). Os 4As são definidos em:
a) Análise: é a ferramenta que visa compreender as forças vigentes no mercado em

que a empresa opera ou pretende operar, como economia, política, concorrência,
legislação e tecnologia. Para identificar essas forças utiliza-se a pesquisa de
mercado e o sistema de informações. A análise auxilia na identificação dos fatores
que influenciam o consumo e serve para estimular a demanda através das
atividades de marketing, ou seja, descobrir necessidades não satisfeitas ou desejos
não declarados para, então, buscar a produção de bens ou serviços que atendam a
essas expectativas de mercado, adaptando a oferta a essas exigências ou até mesmo
inovando e criando novos produtos.
b) Adaptação: visa ajustar a oferta da empresa, adequando sua linha de produtos ou
serviços as necessidades detectadas pela análise. Na fase de adaptação é feita a
interpretação do estágio do ciclo de vida do produto em relação à concorrência
c) Ativação: é também chamado de composto promocional, sendo um conjunto de
medidas que visa atingir mercados predefinidos fazendo com que os produtos
sejam adquiridos nas quantidades e freqüência desejadas.

d) Avaliação: faz o controle regular e esporádico para avaliar as principais forças e
fraquezas organizacionais, as oportunidades e os problemas durante o processo de
comercialização a fim de reajustar os futuros processos de marketing.
0 sistema dos 4As proposto por Richers tem como ideia central o fato de o marketing
não ser um conjunto de funções separadas, mas sim um fluxo continuo e sistêmico capaz de
interligar e entrosar seus elementos que adapte suas tarefas as expectativas do mercado a fim
de obter maior eficiência nessa area.
A figura 4 descreve o processo sistémico dos 4As. Para Richers (2000) o fluxo inicia
na análise que é responsável pela coleta de informações junto ao mercado e as transforma em
adaptação e ativação as quais formam o mix de marketing que se dirige ao mercado visando
atingir as metas. Por fim, com os resultados obtidos, acontece a avaliação que examina e faz o
feedback na busca da maior eficácia.
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Adaptação
Análise

MIX

Mercado

H.

Avaliação

Ativação

Feedback

Figura 4: A visão sistêmica dos 4As
Fonte: Richers (2000)
Os avanços em informática, comunicação, tecnologia de informação e, principalmente,
a globalização são forças que mudaram para sempre o panorama mundial e, também, o mundo
do marketing. Kotler (1999, p. 17) afirma que "d medida que o ritmo de mudanças se acelera,
as empresas não podem mais confiar em suas antigas práticas de negócios para manter a
prosperidade",
0 autor compara no quadro 2 os pressupostos e praticas dos negócios atuais com os

passados. Na coluna da direita encontram-se as abordagens contemporâneas as quais são
consideradas mais eficazes e competitivas para a atualidade empresarial.
Antes

Aaora

Faz tudo na própria empresa
Melhora por si mesma

Compra mais de fora (terceirização)
Melhora por comparação com os
concorrentes
Colabora em rede com outras empresas
Gerencia processos de negócios com
equipes multidisciplinares
Foco global e local
Voltado para o mercado e cliente
Produtos adaptados e/ou personalizados
Pratica marketing direcionado
Foco na cadeia de valor
Continua inventando vantagens

Vai adiante sozinha
Opera com departamentos divididos por
função

Foco doméstico
Voltada para o produto
Produtos padronizados
Pratica marketing em massa
Foco no produto
Encontra uma vantagem competitiva
sustentável

Desenvolve novos produtos vagarosa e
cuidadosamente
Utiliza muitos fornecedores
Gerencia de cima para baixo
Opera no mercado físico
Quadro 2: Empresas em transição
Fonte: Kotler (1999)

Acelera o ciclo de desenvolvimento de
novos produtos
Utiliza poucos fornecedores
Gerencia para cima, baixo e
transversalmente
Opera também no mercado virtual
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Corroborando Ferrel e Hartline (2005, p. 2) consideram mais algumas mudanças
fundamentais que ocorreram na prática do marketing e dos negócios, além no comportamento
de compra do consumidor. São eles:
a) 0 poder desloca-se para os consumidores: o crescimento da Internet tirou o poder
dos profissionais de marketing, já que ela possibilita aos consumidores o acesso a
informação e a capacidade de compra comparada em questões de preços

e

especificações. A medida que esse poder é deslocado, cabe aos profissionais do
marketing assegurar a exclusividade e qualidade de seus produtos para conquistar
a compra e fidelidade dos clientes_
b) Extraordinário aumento da amplitude de escolha de produtos: as novas tecnologias
disponibilizam uma variedade enorme de bens

e serviços permitindo aos

consumidores satisfazerem suas necessidades com mais facilidade e conveniência,
além da vasta quantidade de informações oferecidas
c) Mudança nas proposições de valor: a velocidade e eficiência que a Internet
proporciona fizeram com que o consumidor alterasse sua concepção de valor o que
exige das empresas preparação para enfrentar essa mudança.
d) Mudança nos padrões de demanda: as mudanças causadas pela tecnologia
alteraram a demanda do consumidor por certas categorias de produtos fazendo
com que as empresas adaptem-se as exigências do mercado.
e) Novas fontes de vantagem competitiva: as empresas devem ter capacidade e
disponibilidade para formar redes com outras empresas na busca de parcerias e
alianças para alcançar novas eficiências e vantagens competitivas.
f) Privacidade, segurança e preocupações éticas: as mudanças na tecnologia tomaram
a sociedade mais aberta do que no passado o que leva as empresas a preocuparemse com segurança e privacidade.
g) Jurisdição legal incerta: a arrecadação de impostos sobre vendas na Internet
começou a ocorrer, o que antes não existia e garantia uma vantagem em relação as
lojas.
Todas essas mudanças formam a nova concepção dos negócios e, também, do
marketing que demanda as organizações adaptarem suas atividades visando conquistar e
manter clientes, desenvolvendo com eles relacionamentos mutuamente satisfatórios que sejam
lucrativos por parte da empresa e benéficos por parte dos clientes. Com as metas de marketing
voltadas para determinar as necessidades e os desejos do mercado alvo a fim de fornecer as
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satisfações desejadas mais eficiente e efetivamente do que a concorrência, a empresa ganha e
retêm a preferência dos clientes para o seu negócio a longo prazo.
Atualmente as organizações estão sujeitas as adaptações a mudanças constantes
exigindo que lidem com atividades, decisões e ferramentas para oferecer seus produtos ou
serviços aos consumidores. Uma das principais ferramentas do marketing

é o Plano

Estratégico de Marketing que será descrito a seguir.

2.3 PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING

0 processo de planejamento estratégico de marketing é fiindamental para o sucesso de
uma organização, sendo uma ferramenta gerencial que auxilia na identificação de
oportunidades na busca de obter e manter posições desejadas no mercado além de
proporcionar melhoria na efetividade.
Acrescentando, Jones (2005, p. 476) afirma que o planejamento de marketing "6 um
documento estratégico corporativo por meio do qual diversos fatores são considerados e
sintetizados, alternativas são avaliadas e decisões são tomadas".
Nickels e Woods (1999, p. 32) acrescentam que "um plano de marketing é um
documento detalhado que descreve o mercado-alvo, as metas, objetivos e estratégias para
alcançar o mercado, as táticas de marketing, orçamento e coordenação necessárias para atingir
tais metas e o retomo esperado para a organização".
Westwood (1997, p_ 39) diz que "o termo planejamento de marketing é identificado
como os métodos de aplicação dos recursos de marketing para se atingir os objetivos de
marketing".
O plano de marketing estabelece os objetivos de marketing e determina estratégias
para que eles sejam alcançados. Segundo Westwood (1997, p. 4) o plano de marketing "não
inclui todos os objetivos e estratégias corporativas", sendo que ele serve como um subplano
que deve estar convergido com o plano corporativo.
Todavia, o objetivo final de um plano de marketing deve ser a satisfação do cliente.
Ambrosio (1999) afim-ia que esse é um processo de raciocínio e coordenação de pessoas,
recursos financeiros e materiais exigindo do profissional segurança já que colabora para a
tomada de decisão e identificação de oportunidades oferecidas pelo mercado.
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Todos

os esforços de marketing devem estar convergidos e direcionados em um plano

de marketing. Esse instrumento para Kotler (2000, p. 86) funciona em dois níveis: o
estratégico e o tático.
0 plano de marketing estratégico estabelece os objetivos gerais e a estratégia de
marketing com base em uma análise da situação e das oportunidades de mercados
atuais. 0 plano de marketing tático delineia táticas especificas de marketing
incluindo táticas de propaganda, formas de comercialização, preços, canais e
serviços.

Em um processo de desenvolvimento de planejamento é necessário fazer uma análise
profunda nos ambientes externos e internos em que a organização esta inserida, para concluir
a situação atual de sua estrutura e, também, do mercado. Ferrel e Hartline (2005) dizem que
essa análise deve ter como foco os recursos, as forças e as capacidades da organização e
compará-las com a concorrência, a disposição dos consumidores e a situação do ambiente.
Concluída a análise das questões ambientais e questões corporativas, é feita uma
avaliação de toda a situação para que a empresa possa estabelecer sua missão, suas metas

e

objetivos, sua estratégia que serão condicionantes para a elaboração dos pianos funcionais de
suas areas administrativas, incluindo a de marketing. A missão da empresa é moldada por
cinco elementos: sua história, preferencias atuais, os proprietários

e da administração,

ambiente de mercado, recursos e competências distintas.
Com a missão definida, seus objetivos e metas para o futuro estabelecidos, as
organizações devem explicitá-los em seu plano de marketing e compartilhar corn seus
investidores, concorrentes, consumidores, autoridades, a sociedade em geral

e aos

colaboradores. Richers (2000) afirma que um plano não funciona sem o envolvimento e o
comprometimento das pessoas que participam de sua execução, ou seja, ele deve unir em um
único propósito dando discernimento e a direção a ser seguida.
Ferrel e Hartline (2005, p. 26) afirmam que o plano de marketing "fornece um
esquema de atividades de marketing da organização, incluindo a implementação, avaliação e
controle dessas atividades". Ele designa os meios como a organização possa atingir as metas e
objetivos, além de garantir instruções aos colaboradores de suas funções e papéis durante a
execução, estabelece o cronograma de ações e aloca os recursos de acordo com as atividades.
Paralelamente com ações internas, o plano de marketing pode exercer funções de suma
importância fora da organização. Limeira (2005, p. 476) afirma que ele "pode ser utilizado
para convencer os investidores a fornecerem fundos para a empresa, para incentivar parceiros
a participarem de projetos específicos ou para convidar outras empresas a estabelecer relações

31

de parceria". Tem-se, portanto, um alcance além dos limites da própria organização que
colabora para o alcance do sucesso em negociações externas.
As necessidades e anseios das organizações sac, diferentes, assim como seus objetivos
que, consequentemente, diferenciam a elaboração e a abrangência de um plano de marketing.
Ele pode ser desenvolvido para produtos, marcas, mercados-alvo ou setores específicos. Pode,
também, focalizar um único elemento do composto de marketing como um plano de
desenvolvimento de novos produtos, um plano promocional, de distribuição e de precificação.
0 comum a todos os bons planos de marketing é que eles identificam e analisam as
condições de mercado básicas que afetam o setor que a empresa atua, focalizam claramente
seus esforços em prioridades que agregam valor à companhia e fornecem detalhes suficientes
para poderem ser implementados e avaliados. 0 processo de redação e a qualidade de
informações são mais importante que o formato utilizado. (LIMEIRA, 2005, p. 480)
Os planos de marketing devem ser organizados, considerar e inserir todas as
informações que sejam pertinentes ao objetivo proposto. Eles devem

conter outras

características que são essenciais durante a sua elaboração, segundo Ferrel e Hartline (2005,
p. 37), como ser abrangente garantindo que nenhuma informação sera omitida; deve ser
flexível dando a possibilidade de ser modificado ou adequado à situação; deve ser consistente
para que os planos funcionais das outras áreas estejam de acordo com os objetivos finalísticos
da organização e, por fim, deve ser lógico.
A elaboração do plano de marketing, segundo Kotler (1998), envolve dois momentos
distintos: o diagnóstico e o prognóstico. Durante o diagnóstico é feita a análise da situação
atual de marketing, a análise do ambiente externo para a identificação de ameaças e
oportunidades e é feita ainda a análise do ambiente interno para detectar os pontos fortes e
fracos da organização.
No momento de prognóstico é onde são feitas as conclusões ern cima da situação
analisada durante o diagnóstico para que as atividades do plano de marketing, propriamente
dito, sejam executadas. Assim, ele compreende a missão, a visão e as metas, define as
estratégias e as ações operacionais, o piano dos recursos disponíveis, a implementação, a
avaliação e o controle do que foi traçado.
Para a efetiva elaboração do plano de marketing, existem diversas metodologias
descritas em diferentes literaturas especializadas. Poucas são as diferenças, um grande número
segue a mesma linha de raciocínio, conforme o quadro 3 a seguir:
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1. Sumário Executivo
2. Diagnóstico e Avaliação da Situação
Atual de Marketin•
3. Análise de Cenários, Oportunidades
e Assuntos
4. Formulação dos Objetivos e Metas
5. Formulação de Estratégias
6. Formas de Implementação
7. Orçamento, Avaliação e Controle do
Plano de Marketing

t um breve resumo das principais metas e recomendações,
transmitindo as principais recomendações e etapas de execu ão.
Apresenta dados históricos quanto ao mercado, produto,
concorrência, distribuição e macroamiente.
Apresenta uma descrição do ambiente externo e de seu setor de
atuação para elaborar uma análise SWOT (forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças).
São as declarações dos resultados esperados e desejados e as
decisões quanto aos objetivos financeiros e de markeg_
Descrição de como a empresa atingirá e medirá seus objetivos
com alocação de pessoal e recursos disponíveis
Descreve ações e medidas de como as estratégias de marketing
serão executadas.
Detalhamento de como os resultados serão avaliados e controlados
considerando que as ações geram receitas e despesas as quais
devem ser estimadas e comparadas para que se busque
investimentos e calcule os possíveis retornos dele advindos..

Quadro 3: Etapas do Plano de Marketing
Fonte; Adaptado de Richers (2000), Ferrel e Hartline (2005) e Kotler (1998)

Na seqüência, as etapas do modelo proposto para o plano de marketing serão
caracterizadas e detalhadas.

2.3.1 Sumário Executivo

O sumário executivo é o inicio do plano de marketing tendo por função fornecer uma
visão geral do que está sendo proposto, sem muitos pormenores, somente com as principais
recomendações garantindo um fácil entendimento por parte do leitor interessado o qual,
muitas vezes, não dispõe de tempo suficiente para dedicar ao aprofundamento de detalhes,

mas precisa ser convencido de que ele garante uma efetividade durante sua execução.
Ferrel e Hartline (2005, p. 38) confirmam que seu propósito "é oferecer uma visão
geral do plano, de modo que o leitor possa identificar rapidamente questões e temas
fundamentais relacionados ao seu papel na implementação da estratégia de marketing".
Assim, o sumário deve ser entendido sem explicações adicionais, porém devem considerar o
que sera feito, por que e quais os resultados pretendido&
Kotler (1998, p. 100) afirma que o "sumário executivo permite que a alta
administração examine rapidamente os tópicos mais importantes do plano acompanhado do
índice de assuntos". Ele deve, também, identificar o escopo e o prazo de execução,
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transmitindo uma visão geral e concisa dos objetivos pretendidos, custos demandados e os

retornos alcançados.
Porém, ele não deve ser apresentado apenas para a direção ou alta administração da
empresa, dando possibilidade a outras pessoas ler e compreender o que se pretende com o
plano. Instituições financeiras e bancos de investimentos talvez queiram ler o plano de
marketing antes de aprovar qualquer financiamento necessário. Da mesma maneira

fornecedores, investidores ou quaisquer outros que tenham interesse no sucesso da
organização podem ter acesso ao assunto geral do plano proposto, sem o detalhamento e
precisão que não os cabe o conhecimento. Eles terão acesso as informações mais importantes
de forma sintética e de fácil compreensão e leitura.
Embora o sumário executivo seja o primeiro elemento de um plano de marketing, deve
ser o ultimo a ser escrito_ Sobre essa afirmação, Richers (2000, p. 61) diz que "o sumário
executivo deve ser a ultima fase a ser preparada no plano de marketing, servindo para

recapitular, e até repensar, os principais destaques do plano".

2.3.2 Diagnóstico e Avaliação da Situação Atual de Marketing

Nessa seção são apresentados dados históricos relevantes sobre o mercado, produto,
concorrência, distribuição e macroambiente. E feita, também, a análise do ambiente externo,
do ambiente interno e do ambiente do consumidor para que se tenham informações
pertinentes que garantam descrever a situação atual de marketing sendo ela coerente com a
realidade enfrentada pela organização.
Limeira (2005, p. 482) afirma que "a análise significa tornar úteis as informações
disponíveis". As informações devem ser coletadas, relatadas para, então, refletir-se sobre o
que elas significam e o grau de importância que possuem. A autora complementa dizendo que
"com o processo de análise, a equipe de marketing deve identificar os fatores-chave que a
desafiam, aqueles que são mais importantes para o sucesso da empresa ou do produto".
A dificuldade de ser feita uma análise está ligada ao fato de que, ao mesmo tempo ela
deve ser abrangente, deve responder as questões fundamentais para que o excesso de
informações não desvirtue o propósito do plano de marketing. Atualmente, o acesso as
informações foi facilitado pelos avanços da tecnologia de informação conforme a afirmação
de Eeirel e Hartline (2005, p. 39) "as informações necessárias para uma análise da situação
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podem ser obtidas internamente po intermédio do sistema de informações de marketing da
empresa ou da intranet, ou talvez tenham que ser obtidas externamente por meio de pesquisa
de marketing primária ou secundaria. Seja como for, o desafio geralmente é ter excesso, e não
carência, para analisar".

O desafio para o administrador de marketing é, primeiramente, coletar a maior
quantidade de informações e, em seguida, classificar essa grande quantidade através da
ponderação de grau de relevância e importância para considerar apenas as que agreguem valor

ao que se pretende alcançar.
0 modelo de avaliação da situação atual de marketing proposto por Kotler (2000,
p.112) abrange cinco areas especificas, sendo elas:
a) Situação do Mercado: são apresentados dados sobre o mercado-alvo, com
características de tamanho e crescimento do mercado, considerando os anos

anteriores e segmentando por mercado especifico e geográfico. São considerados

dados relativos ao comportamento dos consumidores como suas necessidades,
percepções e tendências.
b) Situação do Produto: são apresentadas as vendas, preços, margens de contribuição
e lucro liquido dos últimos anos para cada produto com representatividade
considerável no mix dos produtos da organização.

c) Situação competitiva: são identificados e descritos os principais concorrentes em

relação a porte, metas, participação no mercado, qualidade de produto, estratégias
de marketing e demais características necessárias para a compreensão de suas
intenções e de seu comportamento.
d) Situação da distribuição: são apresentados dados sobre o tamanho e a importância

de cada canal de distribuição.
e) Situação do macroambiente: são descritas as tendências macroambientais amplas

como demográficas, econômicas, tecnológicas, políticas/legais, socioculturais.
De posse desses dados para que sejam feitas as análises para a tomada de decisão,
segue-se para a próxima etapa do plano de marketing.
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2.3.3 Análises de Cenários, Oportunidades e Assuntos

Após a conclusão da situação atual de marketing, é necessário identificar as

oportunidades e ameaças, as forças e fraquezas e os assuntos mais importantes que
influenciem ou afetem a participação da empresa no mercado. A análise da empresa no seu
meio envolvente é de extrema importância e pode ser realizada através da matriz SWOT. O
termo SWOT resulta da conjugação das palavras anglo-saxônicas Strengths (forças),
Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças)
A analise SWOT tem recebido ampla aceitação por ser um modelo simples para
organizar e avaliar a posição estratégica de uma companhia quando ela desenvolve
um plano de marketing. Mas, como qualquer ferramenta útil, a análise SWOT pode
ser mal utilizada, a não ser que se conduza a pesquisa apropriada para identificar
variáveis fundamentais que afetarão o desempenho da empresa. (FERREL E

HARTL1NE, 2005, p. 39)

Assim, essa análise corresponde à identificação por parte de uma organização e de
forma integrada dos principais aspectos que caracterizam a sua posição estratégica num
determinado momento, tanto a nível externo quanto interno. A análise deve ser feita de
maneira que integre os elementos externos e internos à organização, para que o diagnóstico e
a matriz SWOT dela proveniente constituam uma fonte segura de informação para servir de
suporte as necessidades da gestão.
A análise SWOT serve como auxilio para a organização fazer uma análise critica e
abrangente, determinando o que ela faz bem e quais pontos devem ser aperfeiçoados. Segundo
Ferrel e Hardine (2005) fornece direção para a organização e serve como mecanismo para
facilitar e orientar a criação de estratégias de marketing que produzam os resultados
desejados, adequando o que a organização pode ou não pode fazer além das condições
ambientais que atuam contra e a seu favor.
As informações utilizadas durante a formulação de uma análise SWOT devem ser
precisas e detalhadas. Fen-el e Hartline (2005) consideram a afirmação e acrescentam que
"como qualquer ferramenta útil, análise SWOT pode ser mal utilizada, a não ser que conduza
a pesquisa apropriada para identificar variáveis fundamentais que afetarão o desempenho da
empresa".
Para a melhor compreensão, a análise sera dividida em ambiente externo e interno.
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2.3.3.1 Análise do ambiente externo

Atualmente o ambiente externo passa por mudanças continuas

e rápidas que

determinam forte influência nas organizações e nas suas estratégias administrativas, sendo
importante o monitoramento e a adaptação das mesmas. As empresas não são independentes e
nem auto-suficientes, pois trocam constantemente recursos com o ambiente externo criando
uma relação de interdependência.
0 ambiente externo é definido por Stoner e Freeman (1982, p. 46) como "todos os
elementos fora de uma organização que são relevantes para sua operação". Nickels e Wood
(1999, p. 45) o definem como "o conjunto de fatores fora da cadeia de valores da empresa que
podem influenciar seu sucesso". Portanto, o ambiente externo são todos os fatores externos a
organização que podem exercer influencias, pressões e ate mesmo serem determinantes no
processo decisório e elaboração de estratégias que visem acompanhar essas mudanças.
Para garantir o sucesso, as organizações devem reconhecer e atender as necessidades e

tendências não atendidas para obter lucro com elas. Para Kotler (2000, p. 158) "tendência é
uma direção ou seqüência de eventos que tem determinados impulso e duração". A tendência
mostra como será o futuro e pode se manter por muito tempo, porém detectá-la não garante o
sucesso: deve-se verificar o potencial de lucro que ela venha a gerar.
E necessário identificar os riscos e os potenciais, ou seja, as ameaças e as
oportunidades que uma tendência identificada pode acarretar, assim como suas pressões
diretas ou indiretas sobre todas as atividades administrativas, como, por exempla, as tarefas
especificas de marketing.. Richers (2000, p.62) a fi rma que durante essa etapa a qual descreve

o "ambiente externo da empresa e seu setor de atividade e aponta oportunidades e ameaças a
ele inerentes".
Westwood (1997, p. 90) diz que "a analise da situação é a chave para a preparação do
plano de marketing". 0 autor acrescenta que os planos devem estar baseados em um conjunto
de situações que determinam o que pode ou não ser alcançado. Um dos objetivos de realizar
esse tipo de análise é descobrir novas oportunidades que possam servir de ferramenta para
desenvolver vantagens competitivas à organização. Oportunidades são situações externas que
são benéficas à empresa e auxiliam a melhorar a capacidade de satisfazer seus clientes. Essa
condição favorável reflete positivamente na organização na medida em que ela se fortalece,
cresce e, como conseqüência, tem aumento no seu lucro.
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Existem, também, as ameaças que são contrarias as oportunidades por serem situações
adversas do ambiente que podem significar riscos para a sobrevivência da empresa, na medida
em que seus negócios são dificultados. Para Kotler (2000) uma ameaça é um desafio imposto
por uma tendência ou desenvolvimento desfavorável que levaria, na ausência de uma ação de
marketing defensiva, a. deteiiorização das vendas ou dos lucros.
As forças provenientes do ambiente externo estão descritas em diversas obras de
autores especializados, apresentando diferenças apenas em sua nomenclatura seguindo as
mesmas características e especificações. No geral elas são classificadas como forças do macro
ambiente, também chamada de elementos do ambiente de ação indireta (econômicas,
demográficas, tecnológicas, politico-legais, socioculturais) ou forças do micro ambiente,
também chamadas elementos de ação direta (clientes, concorrentes, fornecedores). Cada fator

exposto sera descrito na seqüência.
a) Econômicas: as condições atuais e esperadas da economia podem causar impactos

profundos nas estratégias de marketing. Ferrel e Hartline (2005, p. 67) dizem que
"as condições econômicas gerais incluem inflação, nível de emprego e renda, taxas
de juros, impostos, restrições comerciais, tarifas e os estágios atual e do futuro
ciclo do negócio". Outros fatores que podem ser acrescentados são os valores das
ações,

distribuição

de renda, flutuação do poder aquisitivo, poupança,

endividamento e disponibilidade de crédito entre outros. A análise do fator
econômico determina as impressões gerais do consumidor e sua capacidade e
disposição para o hábito de compras. Maximiano (2000, p_ 216) afi rmas que
"associações

de classe, publicações especializadas, institutos de pesquisa

econômicas, órgãos governamentais, organismos internacionais e a grande

imprensa produzem e disponibilizam informações dobre esse assunto".
b) Demográficas: é preciso monitorar a população já que os mercados são compostos

por pessoas. Nickels e Wood (1999, p. 48) dizem que "acompanhar as mudanças
demográficas ajuda a revelar a possível demanda futura por determinados tipos de

produtos". 0 ambiente demográfico abrange aspectos como o crescimento da
população, composição etária, nível de instrução, padrões de moradia, tamanho da
família, movimentações geográficas da população, renda, profissão, tempo de

casamento, mercados étnicos, religião etc.
c) Tecnológicas: acompanhar a evolução tecnológica é uma estratégia que assegura a
sobrevivência e eficácia das organizações, Para Stoner e Freeman (1999, p. 58) "as

variáveis tecnológicas são os novos desenvolvimentos em produtos ou em
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processos, bem como avanços na ciência, que podem afetar as atividades de uma
organização". A tecnologia influencia na maneira de realizar tarefas especificas,
mudam a maneira como os consumidores e colaboradores vivem e tornam
obsoletos produtos de empresas quando acontece de maneira profunda. Esse tipo
de mudança ocorre em várias direções

e ocorrem de maneira não-linear,

irregularmente assumindo uma posição importante na criação de novas
oportunidades de marketing. Kotler (2000, p. 172) acrescenta que "o profissional
de marketing deve acompanhar as seguintes tendências em tecnologia: a
aceleração no ritmo de mudanças tecnológicas, as oportunidades ilimitadas para a
inovação, as variações dos orçamentos de pesquisa e desenvolvimento e a
regulamentação mais rigorosa".
d) Politico-legais: é o ambiente formado por leis, órgãos governamentais e grupo de
pressão que influenciam e limitam as ações organizacionais. E necessário seguir
diversos tipos de legislações a fim de reduzir riscos, sendo elas trabalhista,
tributária, de proteção ao meio ambiente ou defesa do consumidor. Para empresas
envolvidas em negócios internacionais, é preciso considerar as mudanças nos
acordos comerciais entre as nações.
e) Clientes: são os consumidores das ofertas do mercado que podem ser um indivíduo
único, um grupo ou uma instituição para realizar a troca de recursos sob forma de
dinheiro, produtos ou serviços. São os clientes que garantem a sobrevivência de
uma organização através do ato da compras que ocorre naquela que oferece o
maior valor. Kotler (2000, p. 56) define:

Valor entregue ao cliente é a diferença entre o valor total para o cliente e o custo
total para o cliente. 0 valor total para o cliente é o conjunto de benefícios que os
clientes esperam de um determinado produto ou serviço. 0 custo total para o cliente
é o conjunto de custos em que os consumidores esperam incorrer para avaliar,
obter, utilizar, e descartar um produto ou serviço

E papel, portanto, do administrador de marketing atender as expectativas do cliente
para que ele sinta a sensação de prazer, criando satisfação e, consequentemente,
garantindo a sua retenção e fidelidade.

o

Concorrentes: são as empresas oferecem produtos ou serviços iguais ou similares
que atendem as mesmas necessidades dos clientes. Kotler (2000, p. 242) frisa que
deve ser observada a concorrência do ponto de vista do mercado ou setor que
significa "um grupo de empresas que oferecem um produto ou uma categoria de
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produtos que são substitutos próximos uns dos outros". Os quatro tipos de
concorrência que a maior parte das empresas enfrenta é a concorrência de marca,
de produto, a concorrência genérica e de orçamento total. Identificado seus
principais concorrentes

nas áreas

citadas, devem-se descobrir as suas

características de estratégias, seus objetivos, suas forças e fraquezas e seus padrões
de

reação. 0

conhecimento da concorrência é fundamental para

o

desenvolvimento de uma estratégia competitiva de sucesso.
g) Fornecedores: são as organizações as quais são obtidos os insumos necessários a
fabricação dos produtos, podendo ser matéria-prima, serviços, maquinário,
equipamentos, mão de obra, energia. Stoner e Freeman (1999) afirmam que toda
organização deve se aproveitar da competição entre

fornecedores para obter

menores preços, maior qualidade e agilidade na entrega. 0 relacionamento com os

fornecedores é um fator critico no desempenho da organização já que eles afetam o
tempo de fabricação, o nível de estoque e a qualidade do produto final.
Nas obras da area de marketing existem outros fatores que podem ser considerados
durante a análise do ambiente externo como fatores sociais, culturais, relacionados à natureza
e ao meio ambiente entre outros.
A análise do ambiente externo é feita de uma forma ampla a fim de detectar os
impactos considerados relevantes para a elaboração das estratégias da

organização. Os

impactos podem ser determinantes na identificação das oportunidades e dificuldades,
possibilitando a organização tomar as medidas necessárias para tirar o melhor proveito da

situação tendo em vista o crescimento e o aumento de seus lucros.

2.3.32 Análise do Ambiente Interno

Identificada as oportunidades e ameaças detectadas durante a análise do ambiente
externo, a organização deve fazer uma "auto-análise" a fim de identificar suas competências e
suas fragilidades que, numa análise SWOT, são os seus pontos fortes e seus pontos fracos que
devem servir como ferramentas de defesa ou de ação efetiva na busca de uma participação
consistente no mercada
Os pontos fortes de uma organização são seus aspectos positivos que resultem em
estratégias ou diferenciais que podem ser ferramentas para o sucesso. Nickels e Wood (1999,
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p. 23) dizem que "um ponto forte é uma capacidade da organização que lhe permite atender as
necessidades dos clientes de forma mais eficaz que os concorrentes".
Os pontos fracos são as vulnerabilidades, as fragilidades, os defeitos, as falhas e
debilidades da organização. Nickels e Wood (1999, p. 23) acrescentam que "um ponto fraco é
um fator interno que impede a empresa a ultrapassar os concorrentes em satisfação dos
clientes". Após a identificação destes pontos, a empresa deve impor ações e atividades para
que eles sejam amenizados ou eliminados.
As principais formas de identificar os pontos fortes e fracos são tees, segundo
Maximiano (2000, p_ 217): estudo das areas funcionais, estudo do desempenho

e

benchmarking.
a) Estudo das areas funcionais: é feita análise das areas funcionais como marketing,
produção e operações, recursos humanos e finanças. Os recursos e competências
são avaliados e comparados com as deficiências e vulnerabilidades. Essa análise
pode ser feita através do levantamento de dados e informações em sistemas
informatizados, consulta com funcionários, gerentes e executivos e com pesquisas
de opinião junto aos clientes.
b) Estudo do desempenho: é feito um estudo considerando os resultados obtidos ate a
situação atual a fim de compreender a evolução do desempenho, verificar se houve
melhora ou não para serem feitas projeções para o futuro. 0 foco é dado na área de
finanças enfatizando a lucratividade e identificação de fontes de lucro e, também,
na area de vendas identificando o volume e a participação no mercado.
c) Benchmarking: é a técnica por meio da qual a organização compara seu
desempenho com o de outra que atua no mesmo segmento, preferencialmente a
que obtém destaque e ocupa posição de liderança na área de atuação . Através
dessa técnica, é possível imitar uma outra organização, concorrente ou não, do
mesmo ramo de negócios ou de outros, que atuem ou desenvolvem atividades de
maneira bem feita a fim de buscar melhorias, para a identificação e aquisição de
vantagens competitivas. Richers (2000, p. 180) diz que o benchmarking é feito
"por meio de métodos ou aparelhos diferentes que medem o mesmo fenômeno
para descobrir qual deles é o mais eficiente". 0 autor afirma que o objetivo da
técnica é mudar a organização para aumentar sua performance.
A avaliação do ambiente interno em uma organização envolve "uma análise critica dos
seus objetivos, suas estratégias, desempenho, alocação de recursos, características estruturais
e atmosfera política" afirmam Ferrel e Hartline (2005, p. 54). Os autores propõem um modelo
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de avaliação dividido ern revisão dos objetivos, da estratégia e do desempenho atuais;
disponibilidade de recursos e cultura e estrutura organizacionais.

Concluida a análise dos ambientes em que a organização esta inserida, tanto externo e
interno, é possível desenvolver uma matriz SWOT a fim de detectar as potencialidades e as
dificuldades. Assim, conhecendo a sua real situação, a empresa pode definir os meios para
ajustar-se a ela através da formulação dos objetivos e metas, os quais serão definidos na

seqüência.

2.3.4 Formulação dos Objetivos e Metas

Depois de realizar a análise SWOT e de ter a situação atual do mercado revisada, a
empresa deve decidir como reagir ou adequar-se a ela. Esse e o proximo passo no plano de
marketing caracterizado pela elaboração de objetivos e das metas que significam os resultados
desejados e esperados alcançar.

Metas são declarações amplas e simples sobre o que sera realizado por meio da
estratégia de marketing. A principal função das metas é guiar o desenvolvimento de
objetivos e oferecer orientação para decisões de alocação de recursos. Os objetivos
são mais especificos e essenciais para o planejamento. Os objetivos de marketing
devem ser declarados em termos quantitativos para permitir medidas razoavelmente
precisas. A natureza quantitativa dos objetivos de marketing torna-os mais fáceis de
implementar após o desenvolvimento da estratégia. (FERREL E HARTLINE,

2005, p. 39)

De acordo com Kotler (2000) os objetivos devem ser organizados hierarquicamente
com o propósito de migrar de objetivos mais amplos para objetivos específicos a
departamentos e, no caso de um menor porte, a pessoas

específicas, além de serem

estabelecidos quantitativamente. Para o autor as metas devem ser realistas e os objetivos
consistentes.
Teixeira (2007) acrescenta outras características que devem ser consideradas durante a

formulação dos objetivos como evitar tipos de ambigüidade para assegurar que todas as
pessoas os compreendam e se comprometam com seu cumprimento; os objetivos devem ser
claros e reais para poderem ser comparados no futuro com os resultados efetivamente
alcançados e, por fim, devem ser ambiciosos, porem alcançáveis que exijam empenho e
esforço a fim de evitar a frustração e a insatisfação dos colaboradores envolvidos.
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Para Ferrel e Hartline (2005, p. 103) as metas são importantes porque "indicam a
direção ern que a empresa tenta se movimentar, bem como o conjunto de prioridades que
utilizará ao avaliar alternativas e tomar decisões". Algumas questões devem ser levadas em

consideração para garantir a eficácia das metas, como:
a) Factibilidade: as metas devem ser realistas considerando a avaliação do ambiente
interno e do ambiente externo, buscando a motivação dos participantes para um
melhor desempenho.
b) Consistência: as diversas metas estabelecidas devem ser coerentes entre si com
intuito de seguirem a mesma direção, exigindo um compartilhamento de
informações entre as areas funcionais que devem estar integradas.
c) Abrangência: as metas devem ser abrangentes onde cada area funcional devem
desenvolver suas próprias metas relacionadas com as metas da organização, o que
esclarece os papeis de todas as partes que a compõem.
d) Intangibilidade: as metas devem apresentar certo grau de intangibilidade para
servirem de agentes motivacionais e poderem ser comparadas com empresas rivais,
buscando continuamente o aperfeiçoamento e a excelência.
Os objetivos oferecem referências especificas, mensuráveis e quantitativas, que podem
ser usadas para garantir a realização das metas de marketing. Alem da característica da
factibilidade, Ferrel e Hartline (2005) definem outras características que devem ser
consideradas e atribuidas aos objetivos:
a) Continuidade: a característica considera que os objetivos de marketing devem
exigir que as pessoas apresentem um nível de desempenho mais elevado que
apresentariam em outra circunstância, considerando que eles podem ser continuos
ou descontinuos. Os primeiros dizem respeito a quando os objetivos atuais são
semelhantes aos estabelecidos no período de planejamento anterior o que não exige
mais esforço ou melhor implementação levando a uma diminuição do nível de
criatividade e empenho. Os segundo requerem mais análise e conexão com o
planejamento estratégico, elevando o nível de desempenho e criatividade já que as
pessoas são desafiadas a atingirem novos objetivos.
b) Tempo de execução: o tempo de execução de um objetivo deve ser apropriado e
permitir a sua realização dentro de um período, com razoáveis níveis de esforços,
envolvendo uma análise do progresso e o feedback dos seus avanços.
c) Atribuição de responsabilidade: corresponde a identificação de pessoas, equipes ou
unidades capacitadas que serão responsáveis para a realização dos objetivos,
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impedindo, assim, ocorrência de problemas como roubo de mérito e isenção de
responsabilidade.
F. importante ressaltar que os objetivos devem ser focados nos resultados e não no
processo e devem ser revisados e, se necessários, passíveis a adaptação h. medida que se
identifiquem limitações para a sua efetivação ou oportunidades para a sua exploração.

2.3.5 Formulação das Estratégias

As estratégias estão na seção do plano de marketing que traz a maneira como a equipe
de marketing vai atingir os objetivos propostos. Ferrel e Hartline (2005, p. 34) a fi rmam que
"as organizações elaboram estratégias funcionais para proporcionar uma total integração de
esforços voltados para os objetivos declarados da area". Na area de marketing busca-se
satisfazer as necessidades e desejos do mercado alvo através do desenvolvimento de um
composto de marketing (preço, praça, produto, promoção) para a situação especifica e atual.

Richers (2000, p. 63) diz que elas "referem-se às inovações sugeridas, como mudanças
estruturais ou lançamento de novos produtos e/ou serviços". Jones (2005) acrescenta que a
formulação das estratégias é um processo para desenvolver soluções originais e avaliar
alternativas exigindo discernimento e prudência. 0 autor continua:

As melhores estratégias provavelmente no serão as primeiras colocadas no papel.
As que formarão a estrutura do plano final serão aquelas que destacarem as forças
do produto, enfrentarem efetivamente a concorrência, atenderem as necessidades do
público-alvo e derem lucro para a empresa, com um investimento razoável de
dinheiro e esforço. 0 desenvolvimento de estratégias que fazem tudo isso exige
muita reflexão e imaginação criativa. (JONES, 2005, p. 485)

0 objetivo das estratégias é garantir uma vantagem competitiva que promova uma
posição lucrativa e sustentável no setor ern que a organização atua. Para Psillakis (2005) a
"essência da formulação estratégica competitiva esta, em relacionar a empresa com seu meio

ambiente" o qual é composto por concorrentes, clientes, fornecedores, a entrada de novos
fabricantes e produtos substitutos. Para enfrentar essas forças externas, o autor propõe três
estratégias básicas:
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a) Liderança no custo total: consiste em reduzir ao máximo os custos em relação aos

apresentados pela concorrência, mantendo a qualidade e o nível de serviços
esperados pelos clientes e possibilitando um retorno financeiro.
b) Diferenciação: objetiva oferecer ao mercado algo exclusivo e único, seja em
produtos, imagem de marca ou serviços prestados.
c) Enfoque: busca focar um e atender um mercado menor para que seja feito de
maneira mais eficiente.
Kotler (2001, p. 77) diz que "6 difícil para uma empresa ser a melhor nas três coisas,
pois a maioria não tern recursos suficientes para ser melhor em tudo e cada estratégia requer
urna cultura organizacional e um sistema gerencial diferente".
Ainda, as estratégias podem ser também elaboradas como foco na concorrência
objetivando manter a competitividade, com foco no mercado a fim de buscar oportunidades e
segmentações ou, ainda, focadas nas potencialidades do produto e/ou empresa tendo em vista
a diferenciação. Teixeira (2007) diz que as estratégias devem buscar o posicionamento de sua
marca que significa a junção entre a identidade da organização e sua diferenciação. Kotler
(1999) diz que o posicionamento deve ser especifico e obtido através da oferta de beneficios
ou de urna razão concreta para a compra. Para o autor toda estratégia deve visar o
posicionamento o qual pode ocorrer através de fontes como por atributo, por beneficio, por
uso/aplicação, por usuário, pro categoria, por preço ou por qualidade.
Para Jones (2005), durante a elaboração de estratégias, deve haver a cooperação da
gerência e dos funcionários da area de marketing além de explicações e argumentos precisos,
lógicos e justificáveis baseados em pesquisas e análises da situação atual.

2.3.6 Formas de Implementar5o

Finalizada a etapa em que a empresa elabora suas diretrizes, seleciona seus objetivos e
os meios os quais definirão a melhor forma a atingi-los através do estabelecimento das
estratégias, é necessário planejar como todo esse planejamento será colocado em prática:

como serão as formas de implementação. "A implementação da estratégia consistem nas
tarefas basicamente administrativas necessárias para colocar a estrategia em pratica"
(STONER e FREEMAN, 1999, p. 158)
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E preciso que os objetivos e estratégias estabelecidas sejam consistentes com os
objetivos organizacionais e passíveis de aplicação pratica. Kotler (2000, p. 104) complementa
dizendo que "uma estratégia clara e programas de apoio bem arquitetados podem ser inúteis
se a empresa não conseguir implementá-los com cuidado". Portanto, para que o plano de

marketing proposto tenha êxito, os objetivos e a maneira como as estratégias serão
implementadas devem ser exequíveis_
Segundo Ferrel e Hartline (2005) esta etapa do plano abrange o direcionamento para a
realização das estratégias e

devem responder algumas indagações determinadas

anteriormente, como: quais atividades especificas de marketing serão assumidas; como e
quando essas atividades serão desempenhadas; quais pessoas serão responsáveis para
execução; como serão controladas e monitoradas essas atividades e qual o custo envolvido
nesse processa
Para Jones (2005, p. 486) "a seção de implementação de um plano de marketing serve
como um roteiro de ação no plano terminado e como um `teste da realidade' no processo".
Essa é uma etapa que serve como guia para as ações onde determinam-se a razão da sua
realização, os prazos e os recursos que devem ser empregado&
0 sucesso da implementação pode ser interferido por restrições ambientais (escassez
de recursos, política, mudanças no poder e na tecnologia) ou restrições internas
(inflexibilidade das estruturas, bairrismo,

obsolescência

de executivos). Ainda, a

implementação relaciona-se as atividades que devem ser desenvolvidas para alcançar as
estratégias traçadas por cada area funcional e deve envolver tanto o mercado interno quanto o
externo. Quanto a isso, Ferrel e Hartline (2005, p. 35) dizem:

Um dos aspectos mais interessantes da implementação é que todos os planos
pelo menos dois mercados-alvos: um mercado externo
(consumidores, fornecedores, investidores, empregados potenciais, a sociedade de
um modo geral) e um mercado interno (empregados, gerentes, executivos). Isso
ocorre porque os planos funcionais, quando executados, tem repercussões tanto
dentro quanto fora da empresa.
funcionais tem

E preciso que todos os setores e as pessoas responsáveis pela implementação estejam
orientadas e sujeitas a supervisão. Para que se tenha êxito, a organização deve certificar-se
que seus funcionários tenham o compromisso e o conhecimento adequado, além de despertálos a motivação já que são eles os responsáveis por desempenhar as atividades para a
realização efetiva das estratégias.
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Kotler (2000) seleciona quatro elementos os quais devem estar presente para que a

implementação da estratégia seja bem sucedida: o estilo, habilidades, equipe e valores
compartilhados. 0 estilo significa que os colaboradores devem compartilhar um modo comum
de pensamento e comportamento; habilidades são as capacidades que os funcionários devem
apresentar para conduzir a estratégia; equipe significa que as pessoas devem ser capazes,
treinadas e bem alocadas e, por último, os valores compartilhados devem direcionar e orientar
aos mesmas principias.
A abrangência em o ritmo da implementação das estratégias dependem da estrutura da
organização, dos seus objetivos e dos problemas que elas visam resolver. Stoner e Freeman

(1999, p. 174) dizem que "grandes problemas exigem intervenções complexas ou seqüenciais,
ao passo que os problemas menores exigem intervenções evolucionarias ou gerenciais".
Enfim, as estratégias devem ser incorporadas considerando um conjunto de valores,
normas e grupos visando alcançar objetivos pre-determinados a fim de obter sucesso. Para
que isto ocorra é necessária a interação com a estrutura, com o pessoal responsável
ponderando suas capacidades e habilidades, com o ambiente externo e suas forças e, por fim,
com a capacidade de liderança dos altos executivos.

2.3.7 Orçamento, Avaliação e Controle

A última etapa da elaboração do plano de marketing consiste na realização do controle
que detalha como os resultados serão avaliados e controlados além dos custos envolvidos
nesse processo cujo objetivo principal é manter as atividades planejadas de acordo com as
metas e objetivos traçados.

E fundamental para toda organização acompanhar resultados

e monitorar os

acontecimentos nos ambientes internos e externos e, se necessário, adaptar suas estratégias a

essa nova condição. Sobre a relação de controle com as mudanças ambientais, Stoner e
Freeman (1999, p. 441) acrescentam:
Dado o ritmo das mudanças ambientais nos últimos anos, este aspecto do controle
tem se tornado cada vez mais importante. Algumas das mudanças ambientais mais
prementes são a natureza mutável da competição, a necessidade de acelerar o ciclo
do pedido a. entrega, a importância de 'adicionar valor' aos produtos e serviços
como um meio de criar a demanda por parte do cliente, as mudanças nas culturas
dos trabalhadores e das organizações e a necessidade crescente de delegação e de
trabalho de equipe nas organizações.
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Considerando as freqüentes mudanças de cenários, o controle é essencial para as
atualizações imprescindíveis, pequenas verificações e reavaliações a fim de evitar que o plano
se torne obsoleto antes mesmo do final do período de sua duração_
Richers (2000, p. 63) afirma que o plano "deve conter um orçamento ou estimativa das
receitas e despesas decorrentes das ações sugeridas e que de (ao menos) uma noção daquilo
que a empresa pode esperar como resultado ou retomo sobre os investimentos".
Acrescentando, Jones (2005) diz que deve-se estimar um custo total e fazer uma previsão das
vendas que contenha uma análise do ponto de equilíbrio nos cenários pessimista e otimista
assim como projeções de lucros ou prejuízos. Os demonstrativos financeiros além de mostrar
os desempenhos passados, fazem projeções futuras e possibilitam ao gerente responsável pela
avaliação do plano se ele é possível e lucrativo_
Para que essa fase tenha êxito, Ferrel e Hartline (2005, p. 35) ressaltam é necessária a
coordenação entre as áreas funcionais principalmente na de marketing "no qual

o

cumprimento da sua estratégia sempre depende da execução coordenada com outras
estratégias funcionais". Para isso, elas precisam manter linhas abertas de comunicação
constantemente e focar sempre no consumidor para que as decisões sejam tomadas
considerando alem dos interesses da organização, as necessidades dos consumidores.
Para mensurar e acompanhar os resultados do plano de marketing, as organizações
podem utilizar indicadores de desempenham. Richers (2000) considera dois indicadores: o
primeiro é o ponto de equilíbrio que consiste no ponto de produção e venda onde a empresa
não obtém nenhum retomo, mas não apresenta perdas e prejuízos e o segundo é a margem de
contribuição projetada que é a diferença entre receita e custos variáveis.
Existem, ainda, a DRE (demonstração de resultados do exercício) que apresenta
resumidamente o faturamento, despesas e lucros ou prejuízos do negócio durante um período
especifico e, por fim, o ROI (retorno sobre o investimento) que indica o desempenho geral do
negócio calculado através da divisão da renda liquida pelo investimento total durante um
determinado período de tempo.
A fase da avaliação e do controle visa garantir que as atividades presentes estejam de
acordo com os planos previamente estabelecidos a fim de avaliar a sua eficácia. Esse processo
deve estabelecer padrões e métodos para medir o desempenho e ser passível de ações
corretivas já que é a única forma de verificar se a estratégia elaborada é implantada
corretamente.
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3 METODOLOGIA

0 presente capitulo apresenta a metodologia da pesquisa utilizada para a realização do
estudo incluindo os métodos e técnicas usadas para da coleta, tratamento e analise de dados.
Para Ruiz (1980, p. 14) a metodologia representa "o conjunto de etapas e processos a serem
vencidos ordenadamente na investigação dos fatos ou na procura da verdade".

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA

Toda pesquisa implica em levantar dados ern diversas fontes, quaisquer que sejam os
métodos e técnicas empregadas. Segundo Lakatos e Marconi (1992, p. 43), esses dados
podem ser levantados de duas maneiras, através da pesquisa de campo ou pesquisa de
laboratório, "ambas se utilizam das técnicas de observação direta intensiva (observação direta
e entrevista) e de observação direta e extensiva (questionários e formulários).
Para Vergara (1998, p.44) apresenta dois critérios básicos para a classificação de uma
pesquisa: quanto aos seus fins e quanto aos meios de investigação. Quanto aos fins uma
pesquisa pode ser:
a)

Exploratória:

é realizado em area de pouco conhecimento acumulado

e

sistematizado.
b) Descritiva: expõe características de determinada população ou de determinado
fenômeno, não tem compromisso em explicar os fenômenos que descreve, embora
sirva de base para tal explicação. Mattar (1999) acrescenta que a pesquisa
descritiva se propõe a expor um fenômeno em estudo respondendo a perguntas
como: quem, o que, quanto, quando e onde, a fim de descreve-lo e interpretá-lo.
c)

Explicativa: tem como principal objetivo tornar algo inteligível, justificar-lhe os
motivos. Visa esclarecer quais fatores contribuem, de alguma forma, para a
ocorrência de determinado fenômeno.

d) Metodológica: é o estudo que se refere a instrumento de capacitação ou de
manipulação da realidade. Esta, portanto, associada a caminhos, formas, maneiras,
procedimentos para atingir determinados fins.
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e) Intervencionista: tem como principal objetivo interpor-se, interferir na realidade
estudada a fim de modificá-la. Não se satisfaz, portanto, em apenas explicar.
Com base nas propostas dos autores, o estudo, em primeiro momento, apresentou
caráter exploratório já que visou prover a pesquisadora maior conhecimento sobre o tema sob
investigação auxiliando na obtenção de subsídios para propor ações em resposta ao problema
de pesquisa. Em seguida, o estudo apresentou caráter descritivo por expor o fenômeno
estudado a fim de compreendê-lo. Por fim, no momento da efetiva realização do planejamento
de marketing, a pesquisa assumiu caráter intervencionista j á que busca intervir na realidade
que foi diagnosticada, apresentando uma proposta que visa modificá-la objetivando um
aumento no faturamento da organização.
Quantos aos meios de investigação a pesquisa pode ser feita em campo, com estudo de
caso, laboratório, documental, pesquisa- ação, bibliográfica documental. Sendo uma pesquisa
exploratória que objetiva a obtenção de informações a fim de proporcionar maior
conhecimento sobre o tema em perspectiva, é necessária a realização do estudo de caso. 0
estudo de caso é um estudo profundo através do qual se procura conhecer aspectos detalhados
sobre um ou poucos elementos de um fenômeno (MATTAR, 1999).
Uma pesquisa pode ser classificada quanto a sua natureza em uma abordagem
qualitativa ou quantitativa. Richardson (1999, p. 79) afirma que a abordagem qualitativa "6 a
forma adequada para entender a natureza de um fenômeno, explorando particularmente as
técnicas de observação e entrevistas, mostrando o quanto estes instrumentos penetram na
complexidade de um problema". Gil (1999, p. 45) diz que "pesquisa quantitativa considera
que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações
para classifica-los e analisa-los".
0 estudo em questão apresenta um card-ter predominantemente qualitativo já que busca
obter informações a respeito do que propõem-se. Contudo, não deixa de apresentar um caráter
qualitativo na medida em que utilizou-se de recursos e procedimentos quantitativos para o seu
desenvolvimento.

3.2 MÉTODO

Para a realização do trabalho proposto objetivando a elaboração de um plano de
marketing, exigiram-se duas etapas distintas. A primeira etapa constituiu-se de uma revisão
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bibliográfica a partir de literaturas especializadas, trabalhos específicos na area e apoio de
professores da area a qual foi abordada no capitulo 2. Para Mahar (1999, p. 53) a pesquisa
bibliográfica é definida como sendo "um apanhado geral sobre os principais trabalhos
realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes
relacionados ao tema". Todo esse embasamento teórico serve como apoio para a efetiva
formação da proposta do plano de marketing a empresa em estudo.
Na segunda etapa ocorre um direcionamento e aplicação da teoria estudada a pi-Mica,
através da realização do diagnóstico da situação atual de marketing o qual possibilita a
elaboração de objetivos e metas, definição de estratégias, estruturação de formas que
possibilitem a implementação e controle assim como sistemas para a avaliação do plano de
marketing.
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado instrumento não estruturado não
disfarçado através da comunicação verbal com a proprietária da organização em estudo a fim

de diagnosticar a sua real situação e, a fim de diagnosticar a situação das empresas de
confecção, foi realizado o mesmo método com consultores empresariais do SEBRAE.
0 método é caracterizado como não estruturado porque tanto o entrevistador quanto o
entrevistado estão livres para perguntar e responder com suas próprias palavras e não
disfarçado porque o entrevistado foi esclarecido previamente do objetivo e propósito da
pesquisa em que está participando. (MATTAR, 1999). Devido ao fato de o trabalho ser
caracterizado como um estudo de caso essa técnica mostrou-se mais adequada _Id que busca
informações e subsídios baseados em situações reais para a elaboração de um viável plano de
marketing.
Aliada a essa metodologia foi utilizada a observação direta simples que Vergara
(1998, p.52) caracteriza como "mantém certo distanciamento do grupo e sendo um espectador
não interativo ou participante que é um espectador interativo" a fim de coletar e registrar
informações sem a necessidade do envolvimento de outras pessoas durante o processo.
Lakatos e Marconi (1982, p. 65) dizem que "a observação serve como auxilio para o
pesquisador obter provas a respeito dos objetivos sobre os quais os indivíduos não têm
consciência, mas que orientam os seus comportamentos". A experiência da graduanda dentro
da organização possibilitou a observação e a interação com as atividades propiciando
identificar o portfolio, estrutura e instalações bem como o processo operacional e gerencial.
As informações secundarias foram levantadas através da análise documental. Para
Lakatos e Marconi (1982) os documentos são materiais escritos que contém informações tidas
como de grande importância não só para a pesquisa em pauta, mas também para o
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delineamento de novas pesquisas. Foram analisados dados referente a organização como
faturamento da empresa, receitas e despesas, análises de venda por produto dentre o período
dos anos 2004 a 2006. Para a análise do macroambiente foram analisados dados do SEBRAE,
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisas Econômica
Aplicada (I PEA), Banco Central, secretaria de desenvolvimento, pesquisas realizadas por
editoriais do setor confeccionista, entre outros.

3.3 LIMITAÇÃO

No decorrer da realização do estudo, várias limitações forem encontradas o que
dificultou o desenvolvimento de algumas partes do trabalho. A principal limitação do presente
trabalho pode ser destacada como a falta de uma pesquisa mercadológica para identificar o
perfil dos clientes da organização, Sabe-se que são pessoas jurídicas, porém não se têm dados
nem suas opiniões a respeito do produto. Outra limitação foi a falta de dados e publicações
especificas para o ramo de atuação de confecção de uniformes profissionais, o que limitou a
análise quantitativa do setor. Mesmo para o ramo de confecções existem poucos dados
referentes a regido de atuação da empresa, a grande Florianópolis.
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4 ANÁLISE DO CASO

Essa etapa do trabalho, prevista no processo de desenvolvimento do planejamento
estratégico, consiste em fazer a análise do caso na empresa Fashion Vip Uniformes. Nesse
capitulo sera feita a descrição da empresa, assim como o diagnóstico organizacional onde
serão analisadas as variáveis dos ambientes interno e externo ern que a empresa atua.
Concluídas essas análises, sera apresentada uma análise SWOT a fim de identificar as forças e

fraquezas da organização em estudo assim como as oportunidades e ameaças frente aos
cenários ambientais descritos.

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Fashion Vip Uniformes atua no ramo de confecção de comércio de uniformes
sociais para empresas. Foi fundada em 12 de dezembro de 1999 por duas sócias que se
encontravam desempregadas as quais procuraram algumas informações sobre a area de
atuação que pretendiam explorar, mas não procuraram orientações especificas mesmo sem

possuir experiência anterior. 0 modo como a organização atuava inicialmente era através de
um escritório de representação que continha pequeno mostruário de peças e no local eram
contatadas empresas interessadas ern optar pelo uso de uniformes como roupa de trabalho. Os
produtos eram terceirizados, passavam pela conferência das sócias e, depois, entregues aos
clientes.
A sociedade durou pouco mais de um ano, não tendo êxito e, por isso, foi desfeita.
Porem uma das sócias decidiu dar continuidade ao negócio e alterar o layout empresarial
optando pela fabricação própria. De inicio foi montada uma pequena fábrica, contendo apenas
uma máquina de costura, ferro de passar e duas funcionarias. Em pouco tempo a demanda
pelos produtos da empresa cresceu o que exigiu ampliações da estrutura. Até alcançar a
disposição atual, com a fábrica e escritório separado, a empresa sofreu diversas mudanças de
espaço fisico, procurando alocar os maquindrios e adaptar sua produção ao crescimento do
neg6cio.

Atualmente a Fashion Yip Uniformes esta localizada no bairro Kobrasol na cidade de
São José, regido da Grande Florianópolis, onde funciona o seu show-room e, no segundo
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pavimento, o escritório administrativo. A fábrica está instalada no mesmo bairro, porém em
outra sala comercial com tamanho adequado para poder comportar os maquindrios e os
colaboradores envolvidos na parte produtiva.
A razão social é Alice Ibagy Comércio e Representação Ltda. e é composta por tres
sócias E uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada com capital social
constituído em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Para fins jurídicos a empresa se enquadra no
critério do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) por possuir receita anual bruta inferior a R$

1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

4.2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DE MARKETING

Durante a primeira etapa do diagnostico da situação atual de marketing estão
compreendidas a maneira como as atividades e ferramentas de marketing (marketing mix) são
direcionadas. Em seguida é realizada uma a análise do ambiente interno onde são descritas a
estrutura da organização, seus recursos humanos, suas instalações, a situação financeira a fim
de identificam-se as forças e fraquezas. Por fim, faz-se a análise do ambiente externo a fim de
verificar as forças externas que exercem influencia sobre as atividades organizacionais, como
fatores econômicos, demográficos, tecnológicos, politico-legais, bem como seus clientes,
concorrentes e fornecedores a fim de identificar as oportunidades e ameaças para a
organização. Concluídas essas análises será feita a análise SWOT.

4.2.1 Produto

A Fashion Vip é uma fábrica de uniformes personalizados, contendo diversos produtos
com características diferentes_ A empresa conta atualmente com 183 produtos que podem ser
feitos em cerca de 70 tipos de tecidos, com cerca de 20 cores por tecido e 5 possibilidades
médias de tamanho, poderia ser produzido 1.218.000 combinações possíveis, sendo as opções
que podem ser oferecidas como produto ao cliente.
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Para viabilizar o estudo, o portfOlio foi agrupado em 13 (treze) famílias de produtos
que são os mais produzidos e todas as descrições serão feitas na opção de tecido mais
utilizada. As peps, bem como a quantidade de variações de modelos, estabelecidas através
dos modelos possíveis estão descritas no quadro a seguir:

FAMÍLIA DE
PRODUTOS
Cal a feminina
Cala masculina
Camisete feminina
Camisa masculina
S sencer
Blazer
To.
Blusa básica
Saia
Jae ueta
Vestido
Jaleco

MODELOS
18
4
14
10
14
17
7
13
4
14
5
8

Outros
55
Quadro 4: Família de produtos e modelos
Fonte: Dados Primários

A variada linha de modelos e tecidos são todos escolhidos mediante critérios que
assegurem à empresa apresentar condições de oferecer produtos com qualidade e garantir a
confiabilidade ao cliente. Todos os tecidos utilizados para confecção dos produtos são
adquiridos junto a fornecedores os quais oferecem garantia para todo tipo de falha ou defeito
apresentado até 3 (três) meses após a sua compra. Os fornecedores disponibilizam as
empresas compradoras os tecidos testados de acordo com as normas do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), o que lhe garante segurança
sendo repassada ao produto final. Portanto, a empresa tem condições de oferecer aos clientes
a garantia da qualidade da principal matéria prima dos seus produtos.

Até pouco tempo atrás, os uniformes eram tidos apenas como um meio de padronizar
as roupas de trabalho, hoje constitui mais um elemento para fixar a imagem e a marca das
empresas. Considerando essa tendência, a Fashion Vip Uniformes tem como objetivo dar aos
seus produtos sofisticação e status de moda para diferenciar-se da concorrência. 0 processo
de desenvolvimento de novos modelos visa garantir funcionalidade e praticidade aos
uniformes, ao mesmo tempo em que procura fazê-los de maneira harmônica e com estilo. Para
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tomar isso possível e aliar ao fino acabamento comprovado pelos clientes, a empresa conta
com a assessoria de uma empresa terceirizada na area de design e criação de moda.
A figura 5 representa o fluxograma desenvolvido na empresa desde o momento de
idéia para criação a entrega para o cliente:
IDEIA E CRIAÇÃO

PEÇA PILOTO
E TESTES

MODELAGEM E
GRADAÇÃO

CORTE

CONTROLE
COSTURA

COSTURA
EXTERNA (FACÇÃO)

COSTURA
INTERNA

•
ACABAMENTO

•
PASSADORIA

SIM

EXPEDIÇÃO

C

Nito
CLIENTE

Figura 5: Fluxograma de desenvolvimento de produtos e processo produtivo
Fonte: Dados Primários
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A criação de novas peças acontece através de reuniões entre a empresa terceirizada e a
diretora e gerente comercial da Fashion Vip, onde são verificadas as exigências dos clientes,
as tendências e a viabilidade de oferecer o produto. E desenvolvida no primeiro momento uma
peça piloto para verificação do modelo, processos de costura, tempo de produção e detectar o
grau de dificuldade, se a peça é adequada aos diversos biótipos fisicos e se é viável colocá-la
no seu portfolio. Aprovada a peça, é necessário o desenvolvimento de modelagens, onde as
idéias são concretizadas e gradação nos tamanhos que sera oferecida mantendo nos padrões de
moda contidos na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A gradação consiste na
adaptação dos moldes nos diferentes tamanhos e na separação das partes que compõem a
roupa a fim de facilitar o processo de fabricação São feitos testes com as peças prontas para,
enfim, serem oferecidas aos clientes.
Para os clientes que exigem modelos exclusivos, a empresa tern condições de oferecer
esse serviço desde que eles estejam de acordo em arcar com os custos envolvidos no processo
de criação e modelagem. Porém, isso ocorre sem muita freqüência :id que são poucas as
empresa que aceitam as condições exigidas devido ao elevado custo e, também, pelo fato de a
empresa disponibilizar um portfolio bastante variado.
A parte de desenvolvimento, criação e concepção da idéia, modelagem e gradação,
constituem a primeira etapa no processo produtivo de confecção de roupas denominada prémontagem. A atividade seguinte é o corte das peças onde se desenvolve o trabalho de encaixe
que é o posicionamento dos moldes no tecido a fim de obter o melhor aproveitamento e
minimizar o desperdício.

A montagem das peças inicia-se na atividade de costura, sendo a parte mais complexa
e demanda intensivamente trabalho humano. Existem diversos tipos de costura que podem ser
desenvolvidos os quais podem ser realizados nas máquinas especializadas para cada tipo. "Em
razão da complexidade envolvida no manuseio do tecido, há grande dificuldade de se
substituir a mão-de-obra aplicada nessa atividade e, por isso, a fase de costura concentra
maior parte do valor agregado" afirma Poffo (2002)- A costura pode ser desenvolvida
internamente através das colaboradoras da empresa ou externamente através dos serviços de
facção que sera descrito no decorrer do trabalho.
Na seqüência são desenvolvidas as atividades relacionadas ao acabamento das roupas
a fim de complementar a fase da costura, envolvendo trabalhos mais simples e desenvolvidos
em máquinas especializadas para cada tipo de serviço. Concluidos os acabamentos, o proximo
processo é o de passadoria onde são executadas tarefas de corte de linha, sobra de pano e
passam-se as roupas prontas. Após, é feita a conferência das peças, separando-as de acordo
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corn os pedidos, embalando e fazendo a expedição das mesmas, anexando o recibo ou Nota
Fiscal.
Devido a variedade de biotipos físicos que a empresa atende, muitas peças, cerca de
30% do que é produzido, são passíveis a pequenos ajustes para adequarem-se ao corpo e,
principalmente, as exigências do cliente, mesmo que se tenha executado suas medidas. 0
ajuste de peças demanda o a repetição do trabalho a partir do processo de costura interna.

Esse

serviço é oferecido pela empresa sem custo adicional em peças que não tenham sido usadas
durante o prazo de até uma semana após sua entrega. Para as peças que já tenham sido usadas
e corn prazo superior ao estabelecido, o serviço é cobrado com valor variando de acordo corn
o grau de reparo exigido.
As peças chegam a cada colaborador das empresas clientes devidamente embaladas
em sacos plásticos para garantir sua limpeza, dentro de sacolas personalizadas da organização
e com o seu nome para não haver troca e nem dificuldades na identificação. Todos os blazers
e jaquetas são enviados em cabides e envolvidos com unia capa plástica que podem ser
utilizados para preservar o bom estado da peça.
A Fashion Vip Uniformes desenvolveu a sua logomarca conforme apresentado na
figura 6, pois reconhece que serve como uma importante ferramenta de marketing, sendo um
meio de comunicação e de fácil utilização para fixar sua imagem junto ao mercado.

Figura 6: Logomarca da Empresa
Fashion Vip (2007)

Fonte:

Para Sarquis (2003, p. 48) a marca é entendida como "um nome, termo, sinal, símbolo
ou desenho que serve para identificação dos produtos da empresa".

E o logotipo é "um

símbolo, o distintivo, o sinal gráfico através do qual o nome passará a ser comunicado e

reconhecido pelo público". As junções da marca com o logotipo permitiram desenvolver a
logomarca da empresa. Com intuito de assegurar as finalidades e aplicações da logomarca, a
empresa tem o registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
garantindo a sua efetiva propriedade e proporcionando a proteção legal as características
exclusivas da empresa e de seus produtos.
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4.2.2 Política de Preços

O preço é um dos elementos do mix de marketing sendo o responsável por definir a

participação no mercado e a rentabilidade da empresa. A determinação de preços constitui um
dos principais desafios aos administradores de empresa, principalmente, aos das pequenas
empresas onde as incertezas são maiores e ocorrem os maiores erros durante a sua fixação
fazendo com que não se obtenham, em certos casos, os lucros desejados.
Para o calculo de preço de vendas dos seus produtos, a Fashion Vip orienta-se em
grande parte pelo preço dos concorrentes, o que caracteriza uma determinação de preços de
mercado, segundo Kotler (2000). Essa é uma prática bastante difundida, afirma o autor, e
ocorre quando os preços são difíceis de medir com precisão ou não se conhece a reação da

concorrencia. Esse tipo de prática garante um consenso do setor e assegura a sua harmonia.
A definição do preço final de venda, independente do método utilizado, deve
considerar urna série de variáveis. Para Sarquis (2003), a pequena empresa de confecção deve
considerar fatores como: preço da concorrência, demanda pelo produto, custos para produção,
imagem projetada para a marca, aceitação dos produtos por parte dos consumidores,

condições econômica e políticas, grau de competitividade desejado.
Porém, o preço final de venda da empresa em questão não considera todas essas

variáveis. Para estabelecê-lo são utilizadas apenas algumas delas como análise, identificação e
quantificação dos custos e despesas envolvidos, comparação com os preços efetuados pela
concorrência e contato com o cliente a fim de saber a sua aceitação.
No quadro 5 são apresentados os preços médios dos produtos, considerando a variação
dos modelos e tecidos.
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PRODUTOS
Cal a feminina
Cal a masculina
Camisete feminina
Camisa masculina
S . encer
Blazer
To.
Blusa básica

PRE 0 MÉDIO
R$ 39,00
R$ 42,00
R$ 36,00
R$ 35,00
R$ 39,00
R$ 92,00
R$34,00
R$ 26,00
Saia
R$ 29,00
J a ueta
R$ 79,00
Vestido
R$ 42,00
Jaleco
R$ 42.00
Outros
R$ 30,00
Quadro 5: Preço médio dos produtos
Fonte: Dados primários

Para fazer o levantamento dos custos dos produtos, a empresa utiliza o programa
chamado SAG (Sistema de Análise Gerencial) adquirido ao Grupo de Análise de Valor
(GAV) no departamento de Engenharia de Produção da UFSC. 0 programa consiste ern
tabelas dinâmicas que fazem o rateio dos custos pelos produtos. Para esse levantamento são

considerados os custos de mão de obra, de matéria prima, de facção, os custos indiretos de
produção, custos indiretos gerenciais, impostos e comissões. Os sistemas de custeio utilizados
nesse sistema ocorrem de maneira combinada. Totalizando os custos envolvidos, a empresa
define o preço que lhe garanta rentabilidade, mas que esteja dentro dos padrões dos exercidos
pela concorrência. A análise de preço exercido pelos seus concorrentes ocorre através de
pesquisas em sites, verificação de orçamentos, cotação direta nas lojas ou rede de
relacionamento& 0 contato com cliente ocorre de maneira informal no ato da venda ou
durante cotações e orçamentos onde é possível identificar a satisfação sobre os preços.
É importante avaliar a margem de contribuição do produto. Para isso serão
apresentados os custos totais das famílias de produtos, o seu preço de venda e a margem de
contribuição de cada produto, todos os fatores descritos na tabela I:
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Tabela 1: Margem de contribuição por produto
FAMÍLIA DE PRODUTOS
CALÇA FEMININA
CALCA MASCULINA
CAMI SETE
CAMISA MASCULINA
SPENCER
BLAZER
TOP
BLUSA
JALECO
SAIA

JAQUETA
VESTIDO

CUSTO TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

34,25
36,18
31,76
32,89
32,17
64,93
26,36
19,09
37,97
18,70
55,70
29,29

PREÇO DE

VENDA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

39,00
42,00
36,00
35,00
39,00
92,00
34,00
26,00
42,00
29,00
79,00
42,00

MARGEM DE
CONTRIBUIÇÃO
R$ 4,75
R$ 5,82
R$ 4,24
R$2,11
R$ 6,83
R$ 27,07
R$ 7,64
R$ 6,91
R$ 4,03
R$ 10,30
R$ 23,30
R$ 12,71

RELATIVO
13,80%
16,50%
13,35%
6,50%
21,25%
41,70%
29,00%
36,20%
10,60%
55,00%
41,80%
43,40%

Fonte: Dados Primários

Analisando a tabela 1 ern valores absolutos identifica-se que a família de produto com
maior margem de contribuição em valores monetários é a do blazer, representando um retomo
por peça de R$ 27,07. A segunda família de produto com maior margem de contribuição é a
da jaqueta, mesmo que não tenha uma representatividade alta no faturamento total cerca de
3%, apresenta retorno de R$ 23,30.
fá em uma análise relativa, considerando a representatividade da margem de
contribuição sobre os custos totais, os resultados alcançados são diferentes. Nessa análise, a
família de produtos saia tem a representatividade atingindo 55% de retorno no preço de
venda. A segunda família com margem de contribuição é a do vestido, com valor de 43,40%
de retomo sobre os custos. Na seqüência, as famílias de produtos jaqueta e blazer representam
as terceiras maiores margens de contribuição relativa com valores praticamente iguais, com
41,80% e 41,70% respectivamente. A família de produtos que tem menor representatividade é
a de camisa masculina, tanto em valor absoluto com R$2,11 e relativo 6,5% de retomo sobre
seus custos.
Existe um padrão para as condições de pagamento. Os pedidos com valor até R$
600,00 (seiscentos reais) podem ser feito em duas parcelas, sendo uma entrada no ato do
pedido e a outra para 30 (trinta) dias após- Para aqueles com valor superior, há a possibilidade
de ser feito em até três parcelas, sendo uma entrada no ato do pedido, outra para 30 (trinta)
dias e a 'din= para 60 (sessenta) dias após pagamento da primeira. Os pedidos que são pagos
vista no ato da execução da venda, são concedidos 5%(cinco) de desconto sobre o valor
total.

61

Essas são as condições padrão, porém podem ser flexibilizadas quando o volume de
peças for consideravelmente alto ou o somatório total for elevado. Também pode haver
variações nos preços durante o contato com o cliente na medida em que são feitas negociações
durante a execução de venda e concedidos descontos. Os descontos fora o padrão só podem
ser concedidos após consulta com a diretora ou com a gerente comercial, responsável pelo
levantamento dos custos e estabelecimento de margens de contribuição.

• ti vista no pedido
• ti vista na entrega
1 entrada + 2 parcelas
• 1 entrada I 1 parcela

Gráfico 1: Formas de pagamento e suas participações no ano dc 2006
Fonte: Dados primários
O gráfico 1 apresenta as formas de pagamento como a Fashion Vip opera com seus
clientes e as respectivas participações no ano dc 2006. Percebe-se que aproximadamente
metade dos seus pedidos emitidos, 46%, são pagos com 1(uma) parcela de entrada + 2 (duas)
parcelas posteriormente. Seguidamente, com 27% de participação d a forma de pagamento
com 1 (uma) parcela de entrada + 1 (uma) parcela posterior. Na seqüência, 19% dos pedidos
emitidos são pagos integralmente na entrega. E, por fim, apenas 8% das vendas efetuadas são
pagas 6. vista.
Para a maioria de suas cobranças, a empresa opera com emissão de boletos bancários
para pagamento das parcelas dos pedidos. Essa é uma maneira que garante segurança no
processo já que o controle de cobrança além de ser mais fácil de ser efetuado, registra-se a
razão social e o cadastro nacional de pessoa jurídica no banco emissor. Quando hi atraso ou
não pagamento o boleto bancário pode ser sujeito a protesto, sendo que o sacado fica
registrado como inadimplente no serviço de proteção ao crédito. Os boletos bancários
emitidos são negociados junto ao banco emissor a fim de obter recursos financeiros e capital
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para esse tipo de pagamento. Essa negociação onera um custo de cerca de 3,5% do valor de
cada boleto bancário, o que, durante a Demonstração de Resultados (DRE) que será
apresentada no decorrer do trabalho estará incluída nas despesas financeiras.
Sao aceitos também pagamentos com cheques ou por meio de depósito bancário na
conta corrente da empresa, sendo que esse ultimo meio ocorre com pouca freqüência sendo
utilizada apenas para pagamento de parcelas de entrada. Ocorre, também, alguns pagamentos
de parcelas em dinheiro.
Nessa etapa do plano torna-se importante analisar as vendas realizadas pela empresa
nos anos de 2004, 2005 e 2006. As vendas das famílias de produtos em quantidade de
unidades vendidas referente aos anos citados estão descritas na tabela 2:
Tabela 2: Quantidade de famílias de produtos vendidas em unidades nos anos de 2004, 2005 e
2006
2004
Família de Produtos
CALÇA FEMININA
CALÇA MASCULINA
CAMISETE
CAMISA
MASCULINA
SPENCER
BLAZER
TOP
BLUSA
JALECO
SAIA
JAQUETA
VESTIDO
OUTROS
TOTAL
Fonte: Dados Primários

unidades

2005

0/0 do total

unidades

2006

°A do total

unidades

°A
do

total

4443
1277
3472

22,58%
6,49%
17,64%

4532
1378
3724

21,98%
6,68%
18,12%

4898
1597
3971

21.31%
6.95%
17.27%

2865
1046
1569
870
719
598
645
280
294
1598
19676

14,56%
5,31%
7,97%
4,42%
3,65%
3,08%
3,27%
1,42%
1,49%
8,12%
100,00%

2987
1133
1601
894
1002
567
738
338
285
1438
20617

14,48%
5,49%
7,76%
4,33%
4,86%
2,75%
3,57%
1,63%
1,38%
6,97%
100,00%

3463
1358
1789
919
1136
674
825
377
297
1683
22987

15.07%
5.91%
7.78%
4.00%
4.94%
2,93%
3,59%
1.64%
1,29%
7,32%
100,00%

Durante os três anos analisados percebe-se uma participação bastante similar de todas
as famílias de produtos. Não há uma variação considerável na participação dos produtos nos
anos em questão. Um fator interessante a destacar é a grande participação dos produtos
voltados ao público feminino. Existem 7 (sete) produtos relacionados exclusivamente ao
público feminino, sendo calça feminina, camisete, spencer, top, blusa, saia e vestido. Esses
produtos representam no ano de 2004, 2005 e 2006 respectivamente 58,36%, 59,73% e
58,31% nas vendas. As famílias de produtos voltadas exclusivamente ao público masculino.
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calça e camisa masculina, têm somatório de participação durante os três anos de 21,05%.
21,16% e 22,02%, respectivamente.
A família de produtos com maior representatividade nas vendas durante os três anos
foi a de calça feminina, com 22,58%, 21,98% e 21,31% de participação respectivamente. Em
seguida, a família de produtos com segunda maior representatividade é a camisete, com
17,64%, 18,12% e 17,27% respectivamente. A terceira família de produtos com maior
participação nas vendas é voltada ao público masculino, a camisa a qual tem respectivamente
14,56%, 14,48% e 15,07% sobre o total de vendas.
Além da análise das unidades de famílias de produtos vendidas e sua participação
sobre o total de vendas, é importante analisar os seus respectivos faturamentos. Na tabela 3
são apresentados os faturamentos referente a cada família de produtos da Fashion Vip
Uniformes e suas respectivas participaOes sobre o faturamento total dos anos de 2004, 2005 e
2006.
Tabela 3: Reprodução do faturamento, em Reais, relativo as famílias de produtos durante os
anos de 2004, 2005 e 2006
2004
Família de Produtos

CALÇA FEMININA
CALÇA MASCULINA
CAMISETE
CAMISA
MASCULINA
SPENCER
BLAZER
TOP
BLUSA
JALECO
SAIA
JAQUETA
VESTIDO
OUTROS
TOTAL
Fonte: Dados Primários

R$
R$
173.277,00
R$ 53.634,00
R$
124.992,00
R$
100.275,00
R$ 40.794,00
R$
144.348,00
R$ 29.580,00
R$ 18.694,00
R$ 25.116,00
R$ 18.705,00
R$ 22.120,00
R$ 12.348,00
R$ 47.940,00
R$
811.823,00

2006
% do
total

R$

2006
% do
total

R$

/0 do
total

0

21,34%
6,61%

R$ 176.748,00
R$ 57.876,00

20,84%
6,82%

R$ 191.022,00
R$ 67.074,00

20,20%
7,09%

15,40%

R$ 134.064,00

15,81%

R$ 142.956,00

15,12%

12,35%
5,02%

R$ 104.545,00
R$ 44.187,00

12,33%
5,21%

R$ 121.205,00
R$ 52.962,00

12,82%
5,60%

17,78%
3,64%
2,30%
3,09%
2,30%
2,72%
1,52%
5,91%

R$ 147.292,00
R$ 30.396,00
R$ 26.052,00
R$ 23.814,00
R$ 21.402,00
R$ 26.702,00
R$ 11.970,00
R$ 43.140,00

17,37%
3,58%
3,07%
2,81%
2,52%
3,15%
1,41%
5,09%

R$ 164.588,00
R$ 31.246,00
R$ 29.536,00
R$ 28.308,00
R$ 23.925,00
R$ 29.783,00
R$ 12.474,00
R$ 50.490,00

17,41%
3,30%
3,12%
2,99%
2,53%
3,15%
1,32%
5,34%

100,00%

R$ 848.188,00

100,00%

R$ 945.569,00

100,00%

Assim como na quantidade de unidades de famílias de produtos vendidas, a análise do
faturamento por família de produtos apresentou pouca variação na participação sobre o total.
0 produto com maior participação durante os três anos foi a calça feminina com 21.34%,
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20,84% e 20,20% sobre o total. Nessa avaliação a segunda família de produtos com maior
participação sobre o faturamento total é o blazer, um produto vendido tanto ao público
feminino quanto ao público masculino, o qual representa durante os três anos 17,78%,
17,37% e 17,41% sobe o total. A terceira família de produtos com representação mais
significativa foi a da camisete, que tem respectivamente 15,40%, 15,81% e 14,12% dc
participação sobre o total. A família de produtos com menos participação, com somatório dos
três anos aproximada a 4% do total dos faturamentos acumulados, é a do vestido. Essa
pequena representatividade deve-se ao fato de o produto não ser passível de utilização junto a
outras peças, sendo usado exclusivamente. As demais peças podem ser utilizadas juntamente
com outras, podendo ser vestidas em diversas combinações.

—2004 —2005 —2006

Faturamento

Gráfico 2: Faturamento e evolução relativa entre os três anos analisados
Fonte: Dados Primários

Percebe-se pela análise do gráfico 2 que no decorrer dos anos houve o aumento no
faturamento. Do ano de 2004 para 2005, o aumento no faturamento foi de cerca de 5% sobre o
total. JA do ano de 2005 para 2006, o aumento foi um pouco maior, cerca de 11,5% sobre o
total de vendas no ano anterior.
Identificada a margem de contribuição c o faturamento referente a cada família de
produtos no decorrer dos três anos em análise é possível identificar a representatividade de
cada família de produtos sobre o lucro da empresa, conforme descrito na tabela 4.
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Tabela 4: Rentabilidade das famílias de produtos
Família de Produtos

CALÇA FEMININA
CALÇA MASCULINA
CAMISETE
CAMISA
MASCULINA
SPENCER
BLAZER
TOP
BLUSA
JALECO
SAIA
JAQUETA
VESTIDO
Fonte: Dados Primários

2004
16,25%
5,72%
11,34%

2005
15,62%
5,82%
11,45

2006
15,20%
6,07%
11%

4,66%
5,50%
32,71%
5,12%
3,83%
1,86%
5,12%
5,02%
2,88%

4,57%
5,61%
31,44%
4,95%
5,02%
1,66%
5,51%
5,71%
2,63%

4,77%
6,06%
31,64%
4,59%
5,13%
1,77%
5,55%
5,74%
2,47%

Considerando que as famílias de produtos apresentaram uma participação no
faturamento total da organização de forma similar no decorrer dos três anos em andlise , a
rentabilidade, por conseqüência, apresenta também valores representativos bastante
aproximados. Pela análise da tabela 4 é possível confirmar que a família de produtos blazer é
a que traz mais retorno a organização.
Concluída a análise da política de preços da empresa que abrange a maneira para
determinação dos pregos finais de venda para as famílias de produto, a margem de
contribuição absoluta e relativa assim como a análise das vendas e a representatividade dos
produtos no faturamento dos três anos analisados, é necessário discutir os meio em que a
Fashion Vip disponibiliza seus produtos aos clientes. Esse será o tema a ser apresentado no
próximo item referente a distribuição.

4.2.3 Distribuição

Para Kotler (1998) a distribuição inclui as várias atividades assumidas pela empresa
para tornar seu produto acessível e disponível ao consumidor alvo. O acesso e distribuição dos
produtos oferecidos pela Fashion Vip Uniformes podem ser realizados por meio de duas
maneiras. A primeira ocon-e através de visitas das vendedoras externas onde são apresentadas
alguns modelos de peças produzidas, opOes de tecidos e cores e apresentação de hook com
desenho técnico de todos os modelos. As visitas são feitas nas empresas interessadas com no
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mínimo quatro colaboradores com um anndamento prévio de horário com a Fashion Vip
Uniformes. Esses potenciais clientes entram em contato via telefone ou via e-mail ou através
do contato disponível no site da empresa em questão solicitando a visita. As vendedoras
também têm a função de capturar clientes, entrando em contato e oferecendo seu serviço.
A segunda maneira de ter acesso aos produtos ocorre através de visitas dos próprios
clientes ou interessados diretamente no show room da empresa. No espaço, há disponibilidade
-

de peças, tecidos e cores, área para prova de roupas possibilitando que a venda possa ser
efetuada, as medidas possam ser executadas assim como o recolhimento do pedido após sua
conclusão. Esse tipo de distribuição é feito àquelas empresas que não apresentam o mínimo de
quatro colaboradores exigidos para o deslocamento e visitação. 0 espaço funciona também
como um facilitador quando não há horários imediatos para o atendimento externo onde
cliente tem urgência e está disposto a dirigir-se a empresa.
Após a venda efetuada, é necessário a execução das medidas de todas as pessoas para
verificação dos tamanhos que as peças deverão ser produzidas. Para isso, a empresa
disponibiliza a atendente externa para efetuar esse serviço que já está incluído no prego do
produto, sem nenhum custo adicional. Concluído o processo de produção das peças, a mesma
atendente externa faz a entrega dos produtos no próprio cliente e, quando solicitado, verifica
os ajustes que devem ser feitos nas peças que não ficam compatíveis com as medidas da
pessoa.
Para os serviços executados pela atendente externa a empresa possui um veiculo para
serem feitos os deslocamentos. 0 veiculo 6 adesivado coin a logomarca da empresa e dados
como telefone e site, sendo um modelo utilitário para comportar todas as peças que são
utilizadas durante a execução das medidas e também ter capacidade de espaço para transportar
todos os pedidos.
Para a realização de todo esse processo de distribuição e entrega de pedidos aliados
aos serviços efetuados pela atendente externa são percorridos em média mensalmente 1.600
quilômetros. Deve-se ressaltar que o veiculo faz em média 10 quilômetros por litro de
gasolina, sendo que este tem um prego médio de R$ 2,60. Além do custo de gasolina, o
veiculo apresenta custos de manutenção assim como as despesas envolvidas como
estacionamentos, lavação entre outros, sendo que a media mensal desses gastos é apresentada
no quadro 6 a seguir:
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Gasolina

Manutenção

Despesas variadas

Total

R$ 416,00

R$ 55,00

R$ 70,00

R$ 541,00

Quadro 6: Gastos e despesas mensais com o veiculo da empresa
Fonte: Dados Primários

Com o portfôlio de produtos definidos, os preços estabelecidos e a forma de
distribuição delimitada, é importante determinar de que maneira é informada a existência dos
produtos ao consumidor.

4.2.4 Comunicação

Corn objetivo de divulgar os produtos, as empresas, de modo geral, utilizam
ferramentas para essa comunicação seja por meio de propaganda, venda pessoal, promoção e
publicidade.
Todavia, por apresentar urna estrutura simples característica de pequena empresa, a
Fashion Vip Uniformes não possuiu uma área formalizada para estabelecer e organizar suas
atividades de comunicação. A responsabilidade pela análise de investimentos nessas
ferramentas é da gerente comercial, que as faz de maneira informal, sem nenhum
procedimento pré estabelecido e sem planejamento.
A propaganda da empresa é feita através da distribuição de folders com impressão de
alguns modelos de peças e endereço a empresas que são potenciais clientes. Junto corn o
folder são entregues os cartes de visitas com o endereço da empresa e também uma carta de
apresentação. Todo semestre essa carta de apresentação é remetida, seja via correio eletrônico
ou via carta postada, a clientes que não efetuaram nenhuma compra no período para que a
marca da empresa seja lembrada com intuito de realizar novas vendas. Todo ano a empresa
confecciona brindes (canetas, espelhos de bolsa, calculadoras) e agendas com a sua marca
impressa para serem distribuídos aos principais clientes.
Outra ferramenta de comunicação utilizada para a empresa se dá através do site que
possui na Internet. No site é possível visualizar alguns modelos de peças produzidas pela
organização bem como algumas cores de tecidos em que podem ser produzidas. algumas
dicas relacionadas ao uso dos uniformes corno dicas de lavagem das peças e de como vestir-se
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no ambiente de trabalho, os serviços que a empresa disponibiliza, os principais clientes entre
outros.
No quadro abaixo estão os valores despendidos pela empresa

durante

o ano de 2006

nos produtos descritos.

Produto
Agendas
Brindes
Canetas
Folders
Cartões de visita
Hospedagem do site

Valor Unitário
R$ 9,50
R$ 2,80
R$ 0,60
R$ 0,30
R$ 0,08
R$ 30,00

Quantidade
150
100
250
400
1200
12

TOTAL

Valor total
R$ 1.425,00
R$ 280,00
R$ 150,00
R$ 120,00
R$ 96,00
R$ 360,00
R$ 2.431,00

Quadro 7: Gastos com propaganda durante o ano de 2006
Fonte: Dados Primários
Nos anos de 2004 e 2005, a empresa optou pela propaganda em busdoor que consiste
em divulgar as empresas através de layout na parte traseira de ônibus. Porém, essa maneira
de promoção da marca não foi repetida no ano de 2006 já que as proprietárias consideraram
um baixo retorno sobre o investimento feito nos anos anteriores, sendo que para tal conclusão
não foi realizada nenhuma pesquisa, o que ressalta a informalidade dos processos na
organização.
Percebe-se, também, a ocorrência freqüente da promoção da empresa através do
processo informal conhecido como "boca-a-boca", já que muitas empresas se tornam clientes
através da divulgação por parte de outros clientes que expressam sua satisfação por utilizar os
produtos da Fashion Vip Uniformes, levando a recomendar a organização.

4.3 ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO

Durante essa etapa do plano de marketing será feita a análise do ambiente externo
onde são considerados os fatores macro e micro ambientais que influenciam tanto direta
quanto indiretamente a empresa. Os fatores macro ambientais que serão analisados são:
econômicos, demográficos, tecnológicos e politico-legais. Os fatores micro ambientais que
serão submetidos a análise compreendem: clientes, fornecedores e concon-entes.
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4.3.1 Ambiente Econômico

Nos últimos anos, a economia brasileira apresentou característica de baixo
crescimento decorrente de fatores como, por exemplo, a ineficiência do Estado. a deficiente
infra-estrutura, os juros altos, superávit primário elevado e a excessiva carga tributária,
segundo Pessoa (2006).
Um indicador importante para análise de mercado é o PIB (Produto Interno Bruto)
que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), consiste no valor
monetário de todos os bens e serviços finais produzidos, em determinado período de tempo,
com os serviços de fatores de produção situados dentro dos limites geográficos de urn pais
(IBGE, 2007). Pode ser chamado de fator que mede o crescimento econômico, pois é urn
processo de aumento do produto nacional ou interno que promove a elevação da riqueza da
nação.
importante que se faça análise do PIB absoluto a fi m de perceber se há urn
crescimento ou recessão na economia em torno da produção brasileira. Para que se analise a
quantidade de riqueza que uma pessoa produz em uma determinada região, dividi-se o valor
do PIB total pelo número de habitantes a fim de se chegar ao PIB per capita. 0 crescimento
do PIB absoluto no decorrer dos últimos três anos em valores monetários

e sua

representatividade estão descritos na tabela 5 abaixo:
Tabela 5: Valor do PIB nos anos de 2004, 2005 e 2006
PIB
PIB absoluto em milhões de R$
PIB relativo (crescimento anual realL

2004

2005

2006

1.766,621,00 1.937.598,00 2.300.000,00
4,90%
2,30%
3,70%

Fonte: Revista Suma Econômica (2007)

Em uma análise preliminar, pode-se afirmar que o Brasil, apesar da queda no ano de
2004 para 2005, apresentou urn pequeno crescimento em 2006. Porém , se comparado com os
outros países o Brasil ficou baixo, conforme apresenta o gráfico 3 a seguir:
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Gráfico 3: Comparação do crescimento acumulado do PIB.
Fonte: Revista Suma Econômica (2007)
No período se 2000 a 2006, o Brasil cresceu 11% abaixo da média mundial e 19%
abaixo dos países emergentes. Isso significa que o pais ficou quase 20% mais pobres cm
relação aos demais países emergentes fazendo com que a diferença entre a renda brasileira c a
dos países mais ricos apresentasse aumento. A meta quantitativa desejada pelo atual governo
brasileiro é um crescimento de 5% no ano de 2007. Segundo a Revista Suma Econômica
(2007), as ações e atividades tomadas pelo governo deram condições para que no primeiro
trimestre do ano de 2007 ocorresse um aumento de 4,5% em relação ao mesmo período do
ano anterior. Em contrapartida, o pais só apresentará um efetivo crescimento se tomar
medidas como a diminuição das despesas públicas ern relação ao PIB.
Em uma economia capitalista, como é o caso do Brasil, os juros mais baixos servem
como um instrumento para auxiliar no crescimento econômico. Segundo o Banco Central
(2007), a taxa de juros corresponde ao prep do dinheiro, que nada mais é do que uma
mercadoria sendo que o seu preço varia dc acordo com a lei da oferta c da procura. Os bancos
oferecem dinheiro aos seus clientes em forma dc empréstimo. Para isso, eles precisam captar
recursos no mercado e, para atrair esse capital, remuneram os clientes que efetuam depósitos.
Essa remuneração é chamada de taxa de juros.
A economia brasileira tem diversas taxas dc juros, uma delas consiste no Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic). Segundo o Banco Central (2007) a Sclic 6 a taxa
que reflete o custo do dinheiro para empréstimos bancários, com base na remuneração dos
títulos públicos sendo ela que regula diariamente as operações interbancárias. Taxa Selic,
portanto, 6' o valor da taxa de juros definido pelo governo através do Banco Central para
remunerar os investidores que aplicam nos papéis do governo brasileiro sendo que seu valor é
definido pela necessidade de captação de recursos pelo governo para pagar suas dividas.
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Por ser a taxa de referência de mercado é ela quem baliza todas as outras taxas de juros
da economia. Quando a taxa Selic baixa a rentabilidade dos títulos públicos também fica
menor e, ainda, reduz a rentabilidade dos bancos que destinam seus recursos para aplicações
nesses títulos. Para aumentar sua rentabilidade, os bancos obrigam-se a fazer operações de
crédito.
Durante o primeiro trimestre do corrente ano, segundo o Banco Central (2007), a taxa
Selic apresentou valor de 12,5% ao ano o que representa uma queda se comparada com os
anos anteriores. A tabela 6 representa os valores da taxa Selic durante o período do ano 1999
até o ano 2006 e evidencia a queda citada.
Tabela 6: Valores anuais da Taxa Se lic entre 1999 e 2006
ANO
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

TAXA SELIC
19,00%
15,75%
19,00%
25,00%
16,50%
17,75%
18,00%
13,25%

Fonte: Adaptado de Banco Central (2007)

Entretanto, a taxa de juros exercida no Brasil tem valor ainda superior As exercidas
pelos países emergentes e pelos países desenvolvidos, os quais apresentam taxa em torno de
1% ao ano o que deixa o pais em urna posição desfavorável. Segundo a Revista Veja (2007), o
Brasil continua na quarta divisão de nações coin as taxas reais mais altas do mundo no
primeiro semestre de 2007.
Considerando as medidas que a política econômica nacional vem apresentando como o
Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC) a qual corresponde a um conjunto de medidas
do governo federal corn propósito de promover um desenvolvimento sustentável com a
impulsão da economia, a taxa Selic tern probabilidade de sofrer reduções nos anos seguintes
possibilitando ao Brasil condições de prosperar. Segundo o presidente do Banco Central
Henrique Meirelles em entrevista a Revista Veja (2007), essa condição de prosperidade reflete
em resultados positivos e beneficios para empresas de todo o porte, principalmente as
pequenas as quais têm condições menos favorecidas e, corn essa conjuntura esperada. terão
condições de investir nos seus negócios já que será possível tomar dinheiro junto a bancos
cujo valor de juros seja compatível com suas margens de lucro. Ou seja, em caso de redução
das taxas de juros surge a possibilidade de investimentos que agreguem valor ao crescimento
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da economia local. Isso possibilita, também, que mais empresas possam ter condições de
serem criadas e, as que já existem, se mantenham no mercado e tenham condições de investir
na sua melhoria seja ela no âmbito de produtividade ou na sua imagem.
Os benefícios provenientes da redução dos juros alcançam também os consumidores
na medida em que seu poder de compra se torna maior devido ao valor dos juros de
responsabilidade do governo com fins para pagamento da sua divida pública também sofrer
redução. De acordo com Pessoa (2007), urn outro ponto positivo é a impulsão do crescimento
econômico conseqüente de fatores como diminuição dos custos de produção e aumento de
investimentos da indústria dando condições de competitividade e chances de sobrevivência as
empresas brasileira. Enfim, tudo isso gera o crescimento das organizações, geração de novos
empregos, melhoria de salários representando fatores que podem auxiliar o desenvolvimento e
revigoração da economia.
Outro fator importante em uma análise do ambiente econômico é avaliar a situação da
inflação. Em economia, segundo a revista Suma Econômica (2007), inflação é a queda do
valor de mercado ou poder de compra do dinheiro o que equivale ao aumento no nível geral
de preços. O SEBRAE (2007) define como a distorção de pregos ocasionada por um conjunto
de fatores socioeconômicos e caracterizada pela alta generalidade dos pregos e pela
depreciação da moeda. Pode-se concluir, então, que a inflação é um aumento generalizado e
continuo dos preços ou uma diminuição persistente do poder aquisitivo da moeda.
Segundo o Banco Central (2007) a inflação com valor zero corresponde a chamada
deflação que torna a economia estagnada. Para reverter esse tipo de situação, a política
monetária e econômica deve visar para a inflação que ela tenha uma taxa baixa e controlada,
entre 2% e 4% ao ano para estimular o crescimento gradual da economia. 0 mecanismo de
controle da inflação é a chamada taxa de juros básica da economia. definida periodicamente
pelo Comitê de Política Monetária do Ministério da Fazenda.
Para medi-la existem diversos indices sendo que cada uma apresenta suas
especificidades, medindo a variação de pregos para determinada cesta de produtos e serviços.
consumidos em determinada regido e ao longo de um período especifico. Diferem entre si no
prazo considerado, na composição da cesta, na cobertura geográfica entre outros. Corno um
dos principais objetivos de um indexador é manter o poder aquisitivo dos beneficiários, o
Índice Nacional de preços ao consumidor (INPC) e o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), têm sido os dois indices mais adotados pelos fundos, ambos
medidos pelo IBGE.
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Tabela 7: Valores do INPC c 113CA entre os anos de 2000 e 2006
PERÍODO
INPC
2000
5,27
2001
9,44
2002
14,74
2003
10,38
2004
6,13
2005
5,05
2006
2,81
Fonte: Adaptado do IPEAdata (2007)

IPCA
5,97
7,67
12,53
9,3
7,6
5,69
3,14

Analisando a tabela 7 percebe-se, partindo do ano inicial, que houve queda nos valores
dos indices medidores de inflação. 0 ano de 2002 apresentou um aumento elevado e com

pequena redução do valor no ano de 2003. A partir desse período, houve uma progressiva
redução no valor sendo que o ano de 2006 apresentou os menores valores. Isso representa que
o pais está caminhando para uma estabilidade monetária, com grande chance de alcançar
padrões internacionais de inflação e taxas de juros. 0 gráfico 4 apresenta o valor da inflação

acumulada entre os períodos de 2000 até a estimativa para o ano 2007 do Brasil e da média
apresentada pelos países emergentes.
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Gráfico 4: Análise Dc Índice de Inflação do Brasil e de países emergentes

Fonte: Adaptado do Austin Rating (2007)

Nota-se que o Brasil, a partir do ano de 2002 onde apresentou o índice mais alto dentre
o período analisado representando 12,5%, inicia uma queda no valor percentual. No ano de
2005 o índice inflacionário do Brasil tem valor inferior aos apresentados pelos países

emergentes o que se mantém nos anos seguintes. Isso é positivo para o pais já que em caso de
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a taxa de inflação ser maior do que a praticada em outros países, determina o enfraquecimento
da posição do pais na balança comercial, afirma Quadros (2006). Portanto, por ter urna taxa
de igualdade e até mesmo inferior em comparação corn demais países, o Brasil atualmente
está numa posição favorável ao seu crescimento.
Em entrevista a Revista Veja (2007), o economista e ex-presidente do Banco Central
Ilan Goldfajn descreveu atual estado da economia brasileira:
Ha hoje mais otimismo quanto as perspectivas futuras (...) Um ânimo que se reflete
em mais investimento, em prazos mais longos de análise, mais contratações,
aumentos salariais, crédito bancário farto e oferta de ações na bolsa de valores, nas
quais empresários estão captando recursos para investir nas suas areas de atuação

Com base nas informações apresentadas, nota-se que ocorre uma redução gradativa da
taxa de juros, ainda sem muita expressividade mantendo a distância do Brasil aos países
desenvolvidos. 0 crescimento pouco substancial do PIB é outro indicador que deixa o pais
aquém da realidade dos países de primeiro mundo. Mesmo corn esses fatores restritivos e
apesar do Brasil ter passado por anos de recessão o que impedia o seu crescimento e mantinha

sua economia estagnada, a política econômica e monetária adotada pelos últimos governos
está apresentando alguns resultados positivos, mantendo a inflação sob controle e aumentando
o poder aquisitivo do consumidor menos favorecido. Porém, não serão suficientes para
impulsionar o crescimento da economia e, como conseqüência, as empresas continuam sem
capacidade de investimentos o que impede a alavancagem de seus negócios.
Finalizada a análise do ambiente econômico é importante, também, dar continuidade
ao diagnóstico do ambiente externo conhecendo as características da população em uma
análise da demografia.

4.3.2 Ambiente Demográfico

Conhecer a população e suas características é importante durante a análise do
ambiente, caracterizando o ambiente demográfico. Segundo o IBGE (2007), o Brasil tem 8,5
milhões de quilômetros quadrados de território , ocupando quase metade da area da América
Latina, 47% do total. 0 pais é composto por 50 milhões de famílias ou cerca de 180 milhões
de pessoas o que lhe garante a quinta posição entre os países mais populosos do mundo, sendo
que 81% dos habitantes ocupam Areas urbanas.
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Os estudos demográficos realizados pelo IBGE entre o período de 2000 e 2004
demonstram que as famílias estão tendo cada vez menos filhos. Em 2000 a média era de 2,39
filhos por mulher reduzindo para 2,31 em 2004 e com tendência a uma diminuição gradual. A
queda da taxa de fecundidade pode ser associada à melhoria dos indicadores sociais e da
qualidade de vida de acordos com dados do IPEA (2007). A população, portanto, continuará
crescendo, mas com taxas cada vez menores o que já fora comprovado em 2004 com
crescimento reduzido de 1,44% ao ano.
Os avanços da medicina e a melhoria nas condições gerais de vida da população
contribuíram para a elevação da expectativa de vida dos brasileiros. Segundo o IBGE (2007),
no ano 2000 a esperança de vida do sexo masculino atingiu 66,71 anos e do sexo feminino
74,29 anos superando a média mundial que, nesse mesmo ano, ficou determinada em 65 anos.
Outro fator importante a ser destacado é o excedente feminino que, em 2000, era de 2,5
milhões e a previsão para o ano 2050 é de 6 milhões. Em contrapartida, apesar de apresentar
queda no passar dos anos, a mortalidade infantil ainda continua elevada sendo comparada
com os países vizinhos representando 30 óbitos para cada mil menores de um ano nascidos
vivos.
A queda combinada das taxas de fecundidade e mortalidade vem modificando a
estrutura etária, com a diminuição da população mais jovem e o aumento proporcional dos
idosos conforme representa o gráfico 5:
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Gráfico 5: Evolução da pirâmide etária da população brasileira

Fonte: IBGE (2007)

Analisando o gráfico 5 percebe-se que até os anos 80 a estrutura etária apresentava
traços predominantemente jovens. Segundo o IPEA (2007), a queda das taxas de fecundidade
e mortalidade assim como a generalização das práticas anticonceptivas refletiu no
estreitamento da base da pirâmide etária e redução de população jovem nos anos seguintes
analisados. É relevante, portanto, investimentos maiores nas políticas públicas relativas
previdência já que a tendência é o aumento da população com idades maiores e, também, sua
expectativa de vida.
Em uma análise demográfica deve-se conhecer

o número

da população
economicamente ativa a qual representa todas as pessoas com idade a partir de 10 anos que se
encontram trabalhando ou na condição desocupados à procura de trabalho. A tabela 8
descreve o percentual de pessoas ocupadas do sexo masculino e feminino no período dc 1992
a 2003.
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Tabela 8 : Percentual de pessoas ocupadas por sexo
Percentual de pessoas ocupada na população de 10 ou mais de idade (%)
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
57,3
57,6
55,1
55,4
54,8
55,1
54,8
55,7
55,4
71,9
71,3
69
69,2
68,3
67,9
67,4
67,8
67,2
43,5
44,6
41,9
42,5
42
43
43,1
44,5
44,5
Fonte: Adaptado de IBGE (2007)
Sexo

1992
Total
57,5
Homens
72,4
Mulheres 43,4

Percebe-se que a taxa de atividade de 2001 a 2002 teve aumento de 3,6% e teve queda
no ano seguinte, representando um aumento de apenas 1,4%. Apesar do crescimento da
participação da mulher no mercado de trabalho, o homem ainda apresentada taxa de atividade
mais elevada. Porém, se considerarmos o grau de instrução entre as pessoas ocupadas o
percentual de mulheres é mais elevado do que o dos homens, conforme apresenta o gráfico 6:
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Gráfico 6: Grau de instrução por sexo sobre a população economicamente ativa

Fonte: IBGE (2007)

A taxa de desemprego aberto, segundo o IPEA (2007) é representada pelo coeficiente
entre a população desempregada que se encontra à procura de trabalho e a população
economicamente ativa. A tabela 9 a seguir apresenta a média anual da taxa de desemprego
nos três últimos anos.
Tabela 9: Taxa dc desemprego
TAXA DE DESEMPREGO
Ano
Média Anual
2004
11,4
2005
9,82
2006
9,21
Fonte: Adaptado dc Revista Suma Econômica (2007)
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Identifica-se pela análise do quadro 11 que há uma queda gradual entre os três anos,
porém com valores com pouca diferença entre 2005 e 2006. A taxa de desemprego do ano de
2007 no pais ficou estável em abril frente ao mês de março, segundo IBGE (2007), com valor
de 10,1%. Comparando o mesmo mês no ano de 2006 que teve valor de 10,4% pode-se dizer
que houve estabilidade. 0 total de pessoas desocupadas é estimado em 2,3 milhões, nível
similar ao apurado no mesmo período no ano de 2006.
O rendimento médio real da população ocupada, segundo Diário Catarinense (2007),
subiu para R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais) representando um crescimento de 5%
em relação ao mesmo período do ano 2006. A elevação da massa salarial no ano passado teve
aumento de 8,4%. 0 presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou que a essa
expansão salarial é um dos principais fatores que impulsiona a atual fase de crescimento
econômico do pais (REVISTA VEJA, 2007).
0 Brasil é um dos países mais populosos do mundo, ocupando a quinta posição sendo
que sua população é predominante urbana. Ocorre redução gradual no decorrer dos anos da
taxa de fecundidade e elevação da expectativa de vida o que vem determinando aumento da
população idosa. A taxa de desemprego ainda é alta e dentre a população economicamente
ativa há predominância do sexo masculino, porém são as mulheres que apresentam grau de
instrução mais elevado. A média salarial, apesar de apresentar crescimento, continua baixa em
relação aos países desenvolvidos representando um fator que influencia diretamente no poder
aquisitivo da população em geral ocasionando aumento do seu endividamento.

4.3.3 Ambiente Tecnológico

Para que o planejamento de marketing seja bem sucedido, analisar o ambiente
tecnológico onde a empresa está atuando serve como ferramenta importante no auxilio para
atingir a sua eficácia. A organização, assim como seus administradores e gestores, deve estar
consciente de que as transformações e mudanças serão continuas e progressivas prevendo
sempre tecnologias mais avançadas.
Nessa realidade, as empresas com condições de obter êxito são aquelas que
apresentarem capacidade competitiva com produtos e serviços de qualidade, com preço
equivalente ao que é oferecido e que estiverem preparadas tecnologicamente para enfrentar os
continuos avanços da automação industrial. Nas modernas linhas de produção a facilidade de

79

manuseamento e a velocidade, assim como a exigência da qualidade do produto final
tornaram-se indispensáveis.
A indústria têxtil e de confecção sente o reflexo da globalização da economia, da
abertura de fronteiras, das rápidas mutações sociais e, principalmente, dos avanços
tecnológicos o que deixa o setor com a competição cada vez mais acirrada. Para não ficar a
frente da concorrência, deve-se investir na modernização desde o chão de fábrica até as areas
administrativas e corporativas, adaptando a realidade oferecida no mercado As necessidades
especificas da empresa.
Esse processo, cujo custo é alto, caso não se tenha condições de investir integralmente,
pode ser feito por etapas desde que beneficie mutuamente as areas da empresa. 0 objetivo
deve visar a otimização dos processos e do tempo assim como a elevação da produtividade
corn aumento da rapidez, diminuição da ociosidade e absenteísmo além de outros benefícios.
"0 tempo ganho na rapidez dos processos meanicos pode ser melhor utilizado para o homem
libertar sua criatividade, a produtividade e a capacidade de resposta de cada um". (POFFO,
2002.)
Os conceitos de manufatura, característica principal de uma indústria de confecção,
vem sofrendo alterações devido As novas técnicas e tecnologias implementadas nos últimos
anos. Porém . quando não há orientação, falta de conhecimento, falta de domínio e despreparo
em relação à aplicação das novas tecnologias, utilizá-las podem gerar impactos prejudiciais
operação normal da empresa.
Sao inúmeras as tecnologias cuja aplicação propicia bons resultados quando correta e
adequadamente selecionadas e implementadas. Portanto, antes de implementar quaisquer
tecnologias, simples ou revolucionárias, é necessário que a empresa conheça em detalhes sua
estrutura e seu processo produtivo a fim de identificar os pontos em que a tecnologia pode
colaborar para eficiência e eficácia

para, então, buscar aquela que mais se adeque a sua

necessidade e garanta melhoria. A respeito disso, Poffo (2002) afirma que "muitas empresas
descarregam de urna só vez urn amontoado de técnicas sobre a sua estrutura, As vezes já
debilitada, na ilusão de que com essa postura serão sanados todos os seus males e pontos
fracos".
Para a aplicação da tecnologia em indústrias têxteis e de confecção é preciso. além do
conhecimento das existentes a disposição, planejar sua implementação, executando-a por
etapas a fim de simplificar, eliminar problemas. organizar, utilizar somente os materiais
essenciais, envolver e motivar os recursos humanos a fim de conscientizar e criar uma
mental idade voltada para o desenvolvimento tecnológico.
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A automação consiste em uma tecnologia concentrada na substituição ou auxilio do
esforço mental e fisico do homem sendo utilizada nas indústrias de confecção desenvolvidas
tecnologicamente. Segundo Poffo (2002) a aplicação da automação gera aspectos negativos
como: subjuga o homem na medida em que se reduz a necessidade de trabalho habilidoso,
reduz a força do trabalho e, consequentemente, gera desemprego e reduz o poder o poder de
aquisição. Por outro lado, gera aspectos positivos como: menores preços e melhores produtos,
tendência à diminuição da jornada de trabalho, geração de empregos voltados ao
desenvolvimento e criação de tecnologias.
Para a indústria têxtil e de confecção o processo de automação ocorre através dos
chamados projetos auxiliados/assistidos por computador. Um deles é o Computer Aided
Desing (CAD), cuja tradução em português é Projeto Assistido/Auxiliado por Computador
destinado ao suporte da engenharia de projeto utilizado para desempenhar qualquer atividade
que envolva o uso do computador para criar, modificar ou documentar um projeto. Outro é o
Computer Aided Manufacturing (CAM), em português, Manufatura Assistida/Auxiliada por
Computador, destinado ao suporte de atividades da engenharia de manufatura que utiliza o
computador para atividades de planejamento, gerenciamento e controle da função de
manufatura. Atualmente utiliza-se o termo Computer Integrated Manufircturing (CIM) que
denota a integração entre as funções de projeto e manufatura.
0 uso desse tipo de tecnologia, todavia, tem grande utilidade apenas em algumas fases
do processo onde não há necessidade de manusear o tecido como de desenho de criação,
desenvolvimento de modelagens e gradação, algumas funções de corte e na flexibilidade para
a alteração de modelos já desenvolvidos permitindo economia de tecidos e ganhos de
velocidade nessas etapas. A empresa em análise não dispõe desse tipo de tecnologia, porém
utilizada, quando necessário, de maneira terceirizada com a empresa da área de moda a qual
tem contrato de consultoria.
A etapa de montagem, que concentra cerca de 80% do trabalho empregado ainda
utiliza máquinas de costura que mantêm, basicamente, a mesma concepção dos primeiros
modelos, apresentando apenas melhorias relacionadas à microeletrônica nelas introduzidas. A
técnica de produção e o equipamento utilizado, a máquina de costura, é de custo reduzido, o
que facilita a entrada de produtores de pequeno porte na indústria , muitas mesmos
trabalhando de maneira informal.
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4.3.4 Ambiente Politico- Legal

Para que a empresa tenha êxito na gestão de seus negócios deve, também, analisar o
seu ambiente politico-legal. Conhecer esse cenário e suas forças que envolvem as relações do
Estado e do contribuinte quanto a impostos, taxas e contribuições pode gerar desde pequenas
mudanças a profundas transformações nos rumos da organização.
No que se refere a impostos, a Fashion Yip e uma pequena empresa optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições (SIMPLES). Essa modalidade
foi criada pela Lei no. 9.317 de 1996 como uma forma de recolhimento de todos os tributos
federais a fim de facilitar o trabalho do micro e pequeno empresário cujos faturamentos estão
entre R$ 60.000,00 e RS 1100.000,00. 0 sistema tem aliquota que varia de 3% a 9% que
incide diretamente sobre o faturamento das empresas, considerando a receita bruta acumulada.
Com o intuito de desburocratizar o pagamento dos tributos, o SIMPLES abrange os seguintes
impostos:
a) Imposto de renda das Pessoas Jurídicas
b) Contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP)
c) Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL)
d) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
e) Contribuições para a Seguridade Social (INSS)
0 processo de legalização e regulamentação para o inicio da empresa exige alguns
procedimentos, como: consulta de viabilidade junto a Prefeitura do Município de Sao Jose
para o local de instalação da sede, registro do Contrato Social da empresa na Junta Comercial
do Estado (JUCESC), obtenção do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) na Receita
Federal, obtenção do Alvará de Funcionamento e Localização, inscrição no Cadastro Fiscal na
Prefeitura Municipal e obtenção da Inscrição Estadual na Secretaria de Estado da Fazenda.
Todos esses documentos obtidos regularizam a situação da organização que está legalmente
formalizada para exercer seus negócios.
As obrigações da Fashion Vip com os seus colaboradores são devidamente seguidas de
acordo com a legislação determinada pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), a qual
estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho. Uma das
principais normas exigidas é o registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social
obedecendo ao modelo adotado pelo Ministério do Trabalho e Emprego que é obrigatória para
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o exercício de qualquer emprego e atividade profissional remunerada, o que faz com que a
empresa ern análise tenha todos os seus colaboradores devidamente registrados, com exceção
do estagiário. Todas as normas vigentes são respeitadas pela organização a fim de manter
regularizada a sua situação e, também, manter o bom relacionamento com os colaboradores.
Todo tipo de alteração ou ajustes também são atendidos pela empresa.
No que diz respeito a sindicalização, a organização segue o estatuto estabelecido pelo
Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem, Vestuário, Couro e Calçado da Grande
Florianópolis (Sitifitvesc). A contribuição sindical patronal é devida pelas empresas em geral
em favor do sindicato representativo da categoria. 0 valor dessa contribuição é obrigatório
anualmente e corresponde a uma importância proporcional ao capital social da empresa,
registrado na Junta Comercial do município. Já a contribuição sindical dos empregados,
também obrigatória anualmente, tem como valor o correspondente a um dia de salário por
ano.
Pelo fato de não existem incentivos fiscais, a carga tributaria ser alta, além dos
processos para regulamentação e legalização terem um ônus e despenderem tempo,
conhecimento e planejamento, existem muitas empresas de confecção atuando na
informalidade o que representa um desafio para os empresários do setor na medida em que
competem com preços mais altos devidos aos custos que possuem e, que nesse outro tipo de
empresa, não existe tornando seus produtos com preços menores e mais competitivos.
Uma estratégia para tentar veneer essa concorrência desleal é unir as empresas do setor
com objetivo de formar cooperativas, associações ou, até mesmo, formação de pólos regionais
Essa é uma abordagem estratégica que visa o desenvolvimento da industria da confecção e do
vestuário e que pode receber apoio e serem complementados por outros setores como o de
bordado, tricotagem, tecelagem entre outros. "A tendência de reunir um conjunto de micros,
pequenas e médias empresas, criando uma densidade da atividade em uma mesma região é
uma experiência que merece ter destacadas as suas características haja vista as perspectivas e
potenciais que apresentam para a geração de empregos e melhoria das atividades dos
envolvidos" (Associação Brasileira do Vestuário, 2007).
Em Florianópolis foi criada na década de 1980 a Associação das Indústrias do
Vestuário do Aglomerado Urbano da Grande Florianópolis (ASSINVEST) reunindo 43
empresários do setor os quais tinham ern comum o interesse de desenvolver e profissionalizar
o ramo em que atuavam além de buscar benefícios mútuos para os associados. No ultimo
levantamento, feito no ano 2000, a ASSINVEST contava com 528 empresas associadas, mas
anos depois, em 2004, ela foi extinta devido a problemas na sua gestão. Segundo o Instituto
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de Planejamento e Urbanização de Florianópolis (IPUF, 2005), existem mais de duas mil
micro e pequenas empresas desse setor registradas número suficiente para retomar

o

funcionamento da associação.
A vantagem para a organização em mantê-la regularizada é garantir a segurança e os
direitos tanto das empresárias quanto dos seus colaboradores, já que o descumprimento das
exigências no âmbito politico-legal criam sérios riscos na gestão dos seus negócios.

4.3.5 Clientes

0 perfil de clientes da empresa em análise são pessoas jurídicas atuantes em diversos
ramos de atividades com porte variado localizadas na regido da Grande Florianópolis. As
empresas possuem a obrigatoriedade, necessidade ou apenas vontade que seus colaboradores
utilizem uniformes como roupa de trabalho.
Conforme o Perfil de Oportunidade de Investimento oferecido pelo SEBRAE (2007),
comprova-se que o consumo de uniformes profissionais vem crescendo na mesma proporção
do aumento da força de trabalho, ou seja, o mercado não é restrito e existem grandes
possibilidades de crescimento na medida ern que novas empresas são criadas, o que ocorre
constantemente.
Foi feita análise dos clientes do ano 2004, 2005 e 2006 a fim de detectar os ramos e
sua participação no faturamento, sendo apresentado no gráfico 7:
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• Serviços

• Comércio

e Indústria
• Outros

GI-Rico 7: Gráfico sobre as atividades das empresas clientes
Fonte: Dados Primários

Nota-se que quase metade dos clientes da Fashion Vip Uniformes, 45% do total de
clientes, é composta por empresas do ramo de serviços, seguido por empresas do ramo de
comércio, pouca participação de indústrias e os demais clientes são compostos por pessoas
fisicas que executam pedidos particulares, sindicatos, associações entre outros. Os
colaboradores das empresas clientes são isentos de pagamento por seus uniformes de trabalho
sendo responsabilidade da própria empresa arcar com as despesas _id que exige a utilização
dos mesmos. Essas pessoas podem ter faixa etária entre 18 e 60 anos, homens ou mulheres
com renda e classe social variada. Não há nenhuma pesquisa realizada para definir o perfil
dos colaboradores das empresas.
Com intuito de se conhecer quais foram as empresas mais importantes e definir os
maiores clientes para a organização durante o ano de 2006, foi feito um estudo da curva ABC.
Segundo Viana (2002, p.64) a curva ABC consiste em "um método cujo fundamento é
aplicável a quaisquer situações em que seja possível estabelecer prioridades, como uma tarefa

a cumprir mais importante que a outra, uma obrigação mais significativa que outra, de modo
que a soma de algumas partes dessas tarefas ou obrigações de importância elevada representa,
provavelmente, uma grande parcela das obrigações totais".
O estudo revelou que no ano de 2006 foram cinco as empresas com maior

representatividade no faturamento da organização, representando na sua totalidade 42% do
faturamento anual as quais são apresentadas na tabela 10 subscrito, bem como a localização
da matriz emissora dos pedidos e a respectiva representatividade sobre o faturamento :
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Tabela 10: Empresas com maior participação no faturamento em 2006
Empresa
Localizae5o
Representatividade
Sesi — Serviço Social da Rodovia
Indústria

Ademar

Gonzaga,

Itacorubi - Florianópolis

Dimas Comércio de Avenida Presidente Kennedy
Automóveis

7%

Campinas — Sao José

Casas da Agua Materiais Avenida Presidente Kennedy
de Construção
Campinas — São José
Unimed

19%

6%

Rua Dom Jaime Camara — Centro — 5%
Florianópolis

Unicred

Rua Tenente Silveira — Centro - 5%
Florianópolis

Fonte: Dados Primários

Para a realização do estudo foi feito um levantamento das vendas efetuadas durante o
ano de 2006, verificando quais os clientes com maior representatividade para o negócio.
Percebe-se que o cliente com maior representatividade foi o Sesi- Serviço Social da Indústria
devido a um contrato estabelecido por via de licitação que teve duração de seis meses, de
fevereiro a julho de 2006, envolvendo todas as unidades estaduais de centro administrativos,
centro de lazer e farmácia. 0 volume de pedidos foi muito elevado ao previsionado no
processo licitatório, acarretando diversos problemas como falta de matéria prima e mão de
obra levando ao atraso no prazo de entrega estabelecido e, consequentemente, a rescisão do
contrato. Portanto a empresa verificou não ser viável deter grande parte de seu faturamento
em apenas um cliente, onde os preços praticados tinham pouca ou quase nenhuma
rentabilidade.
A empresa tem na grande maioria de seus clientes, aqueles que são fiéis aos seus
produtos os quais já possuem cadastro, histórico de pedidos, preços e condições de
pagamentos já estabelecidos além de dados de medidas em arquivo virtual de todos seus
colaboradores. Tudo isso facilita o processo de solicitação de peças que pode ser feito via fax
ou e-mail havendo a necessidade de reposição ou aquisição dos uniformes para novos
colaboradores.
Para tanto, verificou-se que não ha nenhum plano de fidelização junto aos clientes e
não são realizadas pesquisas a fim de verificar o seu grau de satisfação. Segundo a diretora da
organização os clientes permanecem consumidores dos produtos por identificarem como um
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diferencial desejado, além da qualidade e capacidade de pessoal, o atendimento personalizado
com um preço adequado a esse serviço oferecido que é capaz de construir urna relação de
confiança. Percebeu-se, também, que grande parte dos clientes conheceu a organização
através de indicação por parte daqueles já optantes pela marca, o que é um meio de confirmar
a satisfação de alguns clientes.

4.3.6 Fornecedores

0 setor de confecção apresenta dificuldades para obter mão de obra capacitada por ser
escassa e estar localizada ern zonas periféricas dificultando a sua contratação. Considerando
essa dificuldade da contratação de colaboradores, a empresa conta com a mão de obra
terceirizada autônoma para o fechamento e costura de grande parte das peças. Esse processo é
chamado de facção o qual constitui uma relação de trabalho sem muitos pormenores, sendo
que o fornecimento é da mão de obra em si. 0 vice-presidente do Sindicato da Indústria do
Vestuário de Sao Paulo, Stefanos Anastassiadis confirma que optar pelo uso desse tipo de

serviço é difundido por todo ramo de confecção e vestuário e diz que "0 segmento do
vestuário usa tradicionalmente a facção como uma empresa que presta serviços de costura

para terceiros, ou seja, é uma subcontratação e uma relação muito antiga no setor"
(COSTURA, 2007).
As faccionistas, portanto, não possuem contrato de trabalho e estão fora do quadro de
colaboradores da empresa, além de receberem mensalmente por peças por quantidade de
peças produzidas. Sao em media 10 faccionistas que prestam serviço a Fashion Vip
Uniformes, sendo que esse numero varia de acordo com a demanda por pedidos. Atualmente
existem muitas dúvidas e discusseies jurídicas na Justiça do Trabalho a respeito da relação de
emprego, sendo que a relação estabelecida é de cunho comercial.
Para a fabricação das peças a Fashion Yip leva e recolhe as peças para as faccionistas
e, por isso, despende muito tempo nesse processo já que muitas se localizam em bairros
distantes da fábrica. Algumas facções entram em contato com a empresa para oferecer o seu
serviço, mas a maioria é encontrada pelo meio da indicação de outras.
Para o desenvolvimento de peças o que envolve desenvolvimento de modelagens,
graduação de moldes e ajustes de tamanhos a empresa conta com uma empresa terceirizada
que fornece todo esse processo. A empresa está localizada no bairro Praia Comprida da cidade
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de São José e consiste em um escritório de criação e desenvolvimento de idéias relacionadas 6.
moda. E paga uma mensalidade que abrange além dos serviços citados, a assessoria

e

consultoria de moda para que a Fashion Yip Uniformes atenda as tendências, mesmo

produzindo peças padrão e ofereça aos seus clientes modelos que estejam de acordo com a
normatização de moda.
Essa empresa é composta por três sócias com formação acadêmica e especializações
na área em que atuam, sendo que um período por semana estão presentes na Fashion Yip

Uniformes para exercerem suas funções. 0 contato se dá com a diretora e a gerente comercial
da organização em questão as quais envolvem-se no processo de criação de modelos e na
decisão por novas peças.
No ramo em que a Fashion Yip Uniformes atua não existe monopólio no que diz
respeito ao fornecimento de matéria-prima, seja de tecidos ou de aviamento& O critério
principal para seleção dos fornecedores é a qualidade oferecida, seguida pelo preço e

condições de pagamento, além da facilidade de entrega.
Para a principal matéria-prima utilizada, o tecido, a compra é feita através de
fornecedores produtores de tecido os quais operam de maneira muito semelhante e ocorre. A

emissão de pedidos 6. feita via fax ou e-mail sendo que o faturamento dos mesmos acontece de
maneira rápida, no máximo em dois dias. Todos os fornecedores utilizam as mesmas
condições de pagamento com parcelamento em até três vezes do valor total do pedido com
primeiro pagamento para trinta dias após o faturamento via duplicata bancária. 0 prazo de
entrega é basicamente uma semana para todos e a entrega é feita diretamente na fábrica via
transportadora com frete a cobrar.
Apresenta a vantagem de não ser dependente de um único fornecedor, o que lhe
garante a oportunidade de negociação de preços e condições, além do prazo de entrega. Os
principais fornecedores de tecido e suas respectivas localizações:

a) Sanyotex Tecidos Ltda: localiza-se na cidade de Sao Paulo- SP
b) Selene Tecidos Ltda- localiza-se na cidade de São Paulo — SP

c) Pettenati S/A Indústria Têxtil: localiza-se na cidade de Caxias do Sul- RS
d) Viatex Comércio de Tecidos Ltda: localiza-se na cidade de Curitiba — PR
e) Focus Têxtil Ltda: localiza-se na cidade de Sao Paulo - SP

0 relacionamento com esses fornecedores ocorre de maneira informal, sendo que
todos os fornecedores dispõem de representantes locais o quais fazem visitas a empresa com
freqüência para manter contato, avaliar o grau de satisfação, manter atualizados os materiais
que oferecem ou negociar os grandes volumes de encomendas quando é necessário. Portanto,
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esse relacionamento pode ser considerado bom e garante credibilidade e garantia aos produtos
oferecidos aos clientes.
0 suprimento em lojas de atacados s6 é feito quando eventuais pedidos com exigência
de tecido não são disponibilizados por nenhum fornecedor. Isso não ocorre de maneira
freqüente já que as lojas não oferecem garantia de qualidade nem de reposição dos tecidos.
Para os aviamentos são realizadas compras quinzenalmente em pequenos
estabelecimentos especializados na região de Brusque, polo confeccionista de Santa Catarina.
Os botões e zíperes são encomendados de acordo com a necessidade junto a urn fornecedor
localizado proximo a fábrica, o qual atende e faz visitas diretamente no local sendo que o
pagamento é efetuado todo final de mês via duplicatas bancárias.

4.3.7 Ambiente Competitivo

Para que as opções e estratégias de marketing do plano proposto sejam bem
elaboradas, é necessário conhecer e fazer uma análise dos concorrentes da Fashion Vip
Uniformes. 0 número de empresas que oferecem uniformes profissionais na região da Grande
Florianópolis apresentou aumento desde a fundação da organização em questão o que tornou
o mercado bastante competitivo, porém pouco qualificado.
Segundo o SEBRAE (2007), o maior risco neste tipo de negócio esta na perda de
clientes em função de atrasos na entrega de pedidos causados pela falta de matéria prima ou
quebra de máquinas ou falta de pessoal capacitado_ Não há empresas estrangeiras atuando no
mesmo mercado e também não existem normas de conduta e comportamento explicitas.
O relacionamento da Fashion Vip Uniformes com a sua concorrência é amistoso,
visando a ética e a cooperação entre todos. Para realizar essa análise a empresa não teve
acesso a dados quantitativos relacionados a produtividade, faturamento, rentabilidade entre
outros. Para tanto, através de observação foi possível fazer uma análise descritiva e
qualitativa.
As principais empresas concorrentes são Loja do Guarda P6, Casa dos Uniformes,
ZLM Uniformes e GUP Uniformes. Suas características, assim como os pontos fortes e os
pontos fracos, serão descritas na seqüência.
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A Loja do Guarda Pó é a empresa lider no segmento de uniformes profissionais da
regido, com 32 anos de fundação. Sua loja, com cerca de 300 m 2, está localizada na Rua
Tenente Silveira no bairro Centro de Florianópolis, onde se encontra uma variedade de
produtos a pronta entrega com três funcionários para o atendimento. A sua linha de produtos é
bastante variada, oferecendo desde linha social a operacional e com qualidade, porém sem
design inovadores. A empresa dispõe de site na Internet e opera com venda virtual. Seu prazo
de entrega 6. de 20 dias Uteis e as condições de pagamento variam de acordo com o valor total
do pedido_ Os pontos fortes da empresa que podem ser destacados são a sua ampla
localização, roupas a pronta entrega, participação e promoção da marca em eventos, preço
baixo, nome bastante sedimentado além da experiência que lhe possibilitou a abrangência de
regiões além da Grande Florianópolis. Contudo, a empresa não dispõe de serviços para
atendimento nos entrega para ajustes e reparos e, também, não trabalho com vendedores ou
representantes externos para atendimento diretamente nos clientes.
A Casa dos Uniformes foi fundada há 13 anos, a empresa está localizada na Rua Maria
MancheM de Souza no bairro Praia Comprida em São Jose e tem uma colaboradora para o
atendimento e, também, a proprietária. Oferece a mesma linha de produtos que a Fashion Vip,
com modelos bastante semelhantes e opera apenas com pedidos sob encomenda. Para o
atendimento, conta com uma vendedora externa que efetua visitas aos clientes. 0 prazo de
entrega é de 25 a 30 dias úteis e as condições de pagamento são similares. Como pontos
fortes, destacam-se o serviço de atendimento de vendas direto ao cliente e a qualidade dos
produtos. Já a localização de dificil acesso, o prazo de entrega demorado, assim como a falta
de investimento em esforços de marketing para divulgação da marca podem ser apontados
como pontos fracos.
A ZLM Uniformes tem sua loja estabelecida no Shopping Trindade, na Rua Lauro
Linhares em Florianópolis, a empresa tem cerca de 15 anos de experiência. Em sua loja,
dispõe de 2 colaboradores para atendimento e não oferece serviço de vendas e representação
diretamente nos clientes. A linha de produtos é bastante similar e apresenta alguns produtos
para venda pronta entrega, porem não apresenta qualidade no acabamento, sem modelos com
design e estilo diferenciados. 0 prazo de entrega não é divulgado e as condições de
pagamento apresentadas no orçamento estão discriminadas erroneamente da seguinte forma:
"40% no fechamento do pedido, 70% na contra entrega". Sua localização, a experiência no
ramo são pontos fortes e, do contrário, a falta de qualidade já citada é um ponto fraco.
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A GUI' Uniformes está localizada na Rua Professor Barreiras Filho no bairro Estreito
em Florianópolis e com experiência de cerca de 15 anos no mercado. Atende com foco na
linha operacional e, também, oferece produtos na linha social sob encomenda_ Para
atendimento além dos 2 colaboradores em sua loja, dispõe de uma vendedora externa. 0 prazo
de entrega dos produtos é de 15 dias Weis e as condições de pagamento são similares as da
Fashion Vip, corn a diferença de acrescentar 2% de juros quando se opta pelo pagamento com

cheque ou boleto bancário. Seu preço é baixo ern relação aos concorrentes analisados. Esse
fator deve-se a falta de qualidade desde as matérias-primas utilizadas ao acabamento dos
produtos. Os modelos também são bastante padronizados e não se segue as tendências
exigidas pelo mercado em relação a tecidos adequados ao trabalho e peças ligadas a moda.
Como ponto forte, portanto, destaca-se o preço baixo e como pontos fracos a baixa qualidade
dos produtos e atendimento desqualificado.
Comparar os preços das principais famílias de produtos com os efetuados pela
concorrência também é um fator importante. Para isso, apresenta-se o quadro 8 a seguir:

FAMÍLIA DE
PRODUTOS

FASHION VIP

LOJA DO
GUARDA
Pe)

CALÇA FEMININA

R$ 39,00

CALÇA MASCULINA
CAMISETE
CAMISA MASCULINA
SPENCER
BLAZER
TOP
BLUSA
JALECO
SAIA
JAQUETA

R$ 4200
,
R$ 36,00
R$ 35,00
R$ 39,00
R$ 92,00
R$ 34,00
R$26,00
R$ 42,00
R$ 29,00
R$ 79,00

R$ 33,50
R$ 35,50
R$ 36,50
R$ 34 1 50
R$ 65,00
R$ 90,00
X
X
R$ 48,00
R$ 28,00
R$ 75,00

VESTIDO

R$ 42,00

R$ 40,00

CASA DOS
ZLM
GUP
UNIFORMES UNIFORMES UNIFORMES
R$ 34,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

38,50

X
R$ 38,00
R$ 26,00
R$ 82,00

40,50
39,20
35,80
45,10
95,00
43,20
X
R$ 49,60
R$ 29,20
R$ 95,00

R$ 30,00
R$ 32,00
R$ 30,00
R$ 29,00
X
R$ 75,00
R$ 35,00
X
X
R$ 29,90
R$ 75,00

R$ 45,00

R$ 45,20

R$ 48,90

R$ 42,00
R$ 35,00
R$ 36,00
R$ 52,00
R$ 92,00
X

Quadro 8: Preços de vendas da concorrência
Fonte: Dados Primários

Os itens que apresentam um "X", não são oferecidos pelas empresas ou não se obteve
o valor de venda. Verificando os preços efetuados pela concorrência, é possível concluir que a
Fashion Vip tem preço equiparado na grande maioria das famílias de produtos. Para isso, foi
feita a media de preços efetuados pelas empresas descritas na tabela 11 a seguir:
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Tabela 11: Comparação e diferença de preços
FAMÍLIA DE PRODUTOS
CALCA FEMININA
CALÇA MASCULINA
CAMISETE
CAMISA MASCULINA
SPENCER
BLAZER
TOP
BLUSA
JALECO
SAIA
JAQUETA
VESTIDO

MÉDIA
R$ 35,00
R$ 38,40
R$ 35,34
R$ 34,06
R$ 50,28
R$ 88,80
R$ 37,40
R$ 26,00
R$44,40
R$ 28,42
R$ 81,20
R$ 44,20

FASHION VIP

DIFERENÇA

R$39,00
R$ 4200
,
R$ 36,00
R$ 35,00
R$ 39,00
R$ 92,00
R$ 34,00
R$ 26,00
R$42,00
R$ 29,00
R$ 79,00
R$ 42,00

R$4,00
R$ 3,60
R$ 0,66
R$ 0,94
-R$ 11,28
R$ 3,20
-R$ 3,40
R$ 0,00
-R$2,40
R$ 0,58
-R$ 2,20
-R$ 2,20

DIFERENÇA
RELAT/VA
+ 11,43%
+9,38%
+1,87%
+2,76%
-22,43%
+3,60%
-9,09%
0,00%
-5,41%
-2,04%
-2,71%
-4,98%

Fonte . Dados Secundários

As famílias de produtos que a Fashion Vip tem preços abaixo da média são: spencer,
top, jaleco e vestido_ As demais têm preço acima da media efetuada pela concorrência. Nas
famílias de produtos camisete, camisa masculina e saia percebe-se que o preço está acima da

média com um valor inferior a R$1,00 (um real), ou seja, com diferença muito reduzida. 0
preço com maior diferença é da calça feminina representando um acréscimo de R$ 4,00
(quatro reais) se comparado com a média ofertada pela concorrência. Na seqüência, calça
masculina e blazer tern preços maiores que a média, representando acréscimo respectivamente
de R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) e R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) ao preço
médio. Blusa é um produto oferecido exclusivamente pela Fashion Vip Uniformes. Em uma
análise relativa da diferença dos preços, a empresa em questão apresenta a família de produtos
calça feminina com o valor maior: um acréscimo de 11,43% sobre a média apresentada pela
concorrência. Na seqüência a calça masculina representa a família de produtos com o segundo
maior valor relativo sobre o prep médio, com 9,38% de acréscimo. As famílias de produtos
blazer, camisa masculina e camisete representam as demais peças com acréscimo sobre a
media, com diferença de 3,60%, 2,76% e 1,87% respectivamente. As demais famílias tem
valor relativo reduzido em relação a média do mercado. E importante destacar o produto
Spencer como sendo o que apresenta redução mais elevada, com 22,43%, da média de preços
efetuada pela concorrência_
Um ponto importante a destacar entre todas as empresas, inclusive a tema do trabalho,
é a estrutura simples e com administração familiar. Nota-se também, que os prazos de entrega
são bastante parecidos já que todas enfrentam as mesmas dificuldades que o setor determina.

A diferenciação entre as empresas está na especialização em uniformes para um determinado
uso e na qualidade do produto oferecido.
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Foi considerando, principalmente, o crescente mercado concorrente e as pressões
advindas das exigências do consumidor, como menores prazos de entrega, maior qualidade,
diversificação e maior variedade de modelos que a organização tomou medidas como

ampliação da parte operacional para suprir os prazos exigidos pelos clientes e equiparar-se ao
exercido pela concorrência. Por ser um mercado atualmente bastante concorrido, é necessário
a Fashion Vip gerenciar seus negócios de maneira cuidadosa e com cautela e, através do
desenvolvimento de um plano estratégico de marketing, a empresa terá condições de atender
essas necessidades.
A análise da concorrência, no presente trabalho, é a ultim a relacionada ao ambiente
externo. Na seqüência dar-se-á continuidade a análise ambiental com direcionamento as
características que compõem o ambiente interno da organização em questão.

4.4 ANALISE DO AMBIENTE INTERNO

Concluida a análise da forças provenientes do ambiente externo, é importante analisar

as forças e competências internas para determinar o potencial da empresa de enfrentar as
ameaças e aproveitar as oportunidades detectadas. Nesta etapa do plano, que compreende a
analise do ambiente interno, serão avaliadas a estrutura da organização, suas instalações, os

recursos humanos e as finanças.

4.4.1 Estrutura da Empresa

A Fashion Vip Uniformes está estruturada organizacionalmente de maneira formal,
porém com características simples e marcantes de empresa familiar. Mintzberg (2003) afirma
que uma empresa com estrutura simples apresenta um ambiente simples e dinâmico, não
segue a moda e tem um sistema técnico sem sofisticação.
Tipicamente, a organização que a utiliza tem pequena ou nenhuma estrutura,
poucos assessores de apoio, divisão do trabalho não rigorosa, diferenciação minima
entre as suas unidades e pequena hierarquia gerencial. Pouco de seu comportamento
é formalizado e faz uso mínimo de planejamento, treinamento e de instrumentos de
religação. (MINTZBERG, 2003. p.32)

93

Analisando sua estrutura de poder, pode-se definir a existência de uma diretora com
função executiva, uma gerência financeira/recursos humanos, uma gerência
comercial/administrativa e uma gerência de produção.
A diretoria executiva da empresa é ocupada pela sócia fundadora a qual é responsável
pela coordenação e supervisão geral, pela tomada das principais decisões além de promover
contato com fornecedores e prospecções de clientes. Ela não possui nível superior, atuou na
área de relações públicas e na area comercial anteriormente ao estabelecimento de seu
negócio o que lhe garantiu experiência necessária para desempenhar o papel fundamental no
estabelecimento de parcerias.
A gerência administrativa e comercial é ocupada pela outra sócia, presente desde o
inicio do empreendimento, graduanda em administração e tem na sua atuação sua única
experiência no mercado de trabalho. Sua função é coordenar o ponto comercial e escritório,
estabelecimento de metas e controle de vendas, atividades relacionadas ao marketing entre
outras.
A gerência financeira e de recursos humanos é ocupada há um ano por uma
profissional com experiência na area a qual apresenta nível superior completo, formada em
ciências contábeis. Suas atividades envolvem cadastro de contas a pagar e contas a receber;
emissão e controle de títulos de cobrança; pagamento de contas e fornecedores; fluxo de
caixa; controle de horas-extras de funcionários; atividades relacionadas a contratação e
demissão de funcionários
A gerência de produção é ocupada há dois anos por um profissional com experiência
na parte operacional e produtiva, com curso técnico profissionalizante em técnicas
operacionais de processos industriais e curso superior incompleto em psicologia. Sua
principal função é supervisionar e coordenar o processo produtivo, fazendo seu planejamento
e controle.
As funções desempenhadas na empresa descritas são apresentadas em forma de
organograma subscrito:
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GERENTE
FINANCEIRO E
kECURSOS
HUMAN OS

RECEPCIONISTA

GERENTE
ADM IN ISTRATIVO
E

GERENTE DE
PRODUÇÃO

COMERCIAL

ESTAGIA RIO

VEM DE DOPAS

ATER DENTE
EXTERNA

OPERACIONAL

Figura 7: Organograma da empresa Fashion Vip Uniformes
Fonte: Dados Primários

Para parte jurídica e contábil, a empresa tem contratada empresa terceirizada que
garante a regulamentação e a adequação junto as leis especificas para o negócio, bem como
apoio a parte de admissão e demissão de colaboradores, emissão de folha de pagamento e
topo auxilio para manter a empresa de acordo com as exigências fiscais.
Percebe-se que, por ser uma estrutura de base simples, a empresa tem poucas divisões
administrativas onde poucas pessoas desenvolvem múltiplas funções, característica principal
da micro e pequena empresa. 0 mecanismo de controle acontece através da supervisão direta
pelas duas sócias atuantes no negócio sem um padrão rígido de controle por emissão de
relatórios sistematizado& 0 fluxo de informações no sentido vertical se dá do mais alto nível
hierárquico (diretora) aos gerentes de maneira informal e sem interferências ou distorções.
A autoridade na empresa em análise ocorre de maneira informal, ou seja, não há
padronização nem formalização na influência do comportamento dos subordinados. Outro
fator importante a ressaltar é a não existência de um planejamento estratégico confirmando,
assim, a importância da realização do presente trabalho.
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4.4.2 Instalações

A Fashion Vip Uniformes exerce suas atividades em duas salas comerciais: uma para a
sua fábrica e outra para o seu show room e escritório. 0 layout da empresa está representada
-

na figura a seguir:

Figura 8: Layout da Fábrica
Fonte- Dados Primários

A fábrica possui uma área de 180 mts2, sendo que aproximadamente 12 mts 2
representam a hrea de cozinha e refeitório, 9 mts2 correspondem aos dois banheiros e o
restante corresponde as áreas ligadas diretamente ao processo produtivo que comporta todo
maquindrio, materiais de apoio, o estoque de matérias-primas e modelagens, pilotagens,
produtos acabados etc_ Nesse espaço é possível definir as áreas em que os processos são
desenvolvidos: corte, costura, acabamento, passadoria e expedição.
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Na area correspondente ao processo de corte a qual representa a segunda atividade do
ciclo, após modelagem e gradação, existem duas mesas, uma com três metros e outra com um
metro e meio de comprimento e ambas com um metro e meio de largura para que se possam
desempenhar as atividades. Para este serviço utilizam-se duas máquina de corte de disco
circular e uma máquina de corte para enfesto, além de tesouras, giz e fita métrica. Atras
dessas mesas existe o estoque de tecidos que é feito em um armário corn cerca de trinta
prateleiras para comportar essa matéria-prima a qual é armazenada em rolos. Proxima as
mesas de corte estão os moldes das peças os quais ficam pendurados em araras com cabides.
Existe uma terceira mesa, essa com dois metros de comprimento e um de largura, onde se
executa o serviço de auxiliar de corte e embaixo dela são armazenadas as matérias-primas de
zíper.

Quando todos os processos relacionados ao corte são finalizados, as peças são
colocadas ern um armário de produção_ Ele é constituído por 24 prateleiras que representam
os dias seguintes de mês e tem função de separar os materiais que já foram cortados e estão
prontos para serem produzidos, sejam interna ou externamente, sendo responsabilidade do
gerente de produção determinar essa questão.
No lado esquerdo da fábrica encontram-se os estoques de matéria-prima como linhas,

viés, botões, fibras, elásticos entre outros. Nesse lado estão dispostas as máquinas
relacionadas ao processo de fechamento das peças como as de costura reta, costura overlock,
costura interlock, costura galoneira e costura travete. Ao todo, para o serviço de costura e
acabamento, existem 15 bancadas medindo 1,10mX0,50m cada onde estão dispostas as
máquinas para efetuar os processos de acabamento como caseadeira, barra invisível e
pregadeira de botões. Os processos de produção são finalizados durante a passadoria e para
isso a empresa dispõe de quatro mesas industriais de passadoria, cada uma com seu ferro
sendo que todos são ligados a um motor para vaporização.
As peças finalizadas na passadoria são colocadas em uma mesa utilizada para ser feita
a expedição. Para este serviço é disponibilizada uma segunda mesa para que as peças sejam
verificadas, embaladas, agrupadas em seus pedidos junto com as notas fiscais e colocadas no
armário de pedidos prontos.
0 segundo espaço destinado ao show-room e escritório possui no seu total 35 nits'. 0
primeiro pavimento, onde funciona o espaço de show-room, tem um espaço de 13 rats' com
um armário para serem expostos modelos de peças, um provador de roupas e o balcão de
atendimento da recepcionista. 0 segundo pavimento, onde funciona

o

escritório

administrativo, dispõe de 22 mts 2 e possui um banheiro, alem de bancadas destinadas ao uso
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da gerente financeira, gerente comercial, vendedoras e a proprietária. Ha, também, armários e
estantes para arquivo de documentos

4.43 Recursos Humanos

A administração de recursos humanos de pequenas empresas ocorre de maneira
simplificada. Na Fashion Vip Uniformes não há nenhum departamento especifico onde todas
as atividades especificas dessa area são realizadas pela gerente financeira e de recursos
humanos a qual conta com o apoio de uma empresa contábil terceirizada Não são
estabelecidos planos de cargos e salários e pouco é feito em relação atividades motivacionais,
nem são realizados programas de treinamento e capacitação. Os benefícios que a empresa
oferece constituem-se apenas em fornecer o vale-transporte e o café da manhã no local de
trabalho.
A empresa possui duas vendedoras externas as quais possuem ensino médio completo,
cursos e experiências anteriores na area de vendas. Têm como função contatar empresas que
são clientes potenciais, manter e fidelizar aquelas que já efetuaram compras, fazendo visitas e

mantendo contato com as mesmas. Ambas trabalham há pouco mais de um ano na
organização, possuem salário fixo no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e comissão de 3%
(três) sobre as vendas efetuadas.
Há uma atendente externa cuja função é execução de medidas e ajustes dos

colaboradores das empresas clientes assim como a entrega das peças. Essa colaboradora tem
experiência anterior na area comercial, esta na organização ha mais de dois anos e atua

através do agendamento de horário prévio, locomovendo-se com o veiculo da empresa.
Também há uma recepcionista no show-room que tem função de vendas internas, serviços
auxiliares administrativos, agendamento para vendas e atendimento externo entre outros. A
funcionária tem experiência anterior na area, é acadêmica de secretariado e está ha seis meses
na empresa.
A Fashion Vip Uniformes possui um estagiário acadêmico de administração o qual
tem como função o cadastramento dos pedidos; pedido, controle e conferência de matérias
primas sendo o responsável pela pré-produção das peças alem do faturamento de pedidos
prontos. Ele reporta-se ao gerente de produção e atua na empresa há seis meses.
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Na parte operacional, a empresa conta com dezesseis colaboradores os quais atuam na
fábrica e estão divididos em: cortadores, costureiras, acabamentistas, passadeiras e controle de

qualidade/expedição. Esses colaboradores reportam-se ao gerente de produção e sua maioria
possui apenas o ensino fundamental completo, sendo que todos têm experiência anterior na
sua area de atuação O nível de rotatividade desses funcionários pode é relativamente alto,
cerca de 20% visto que a empresa tem uma produção bastante sazonal, com maior demanda
nas trocas de estações de verão e inverno. As atividades nessa area são bastante padronizadas
e, por isso, ocorre a especialização da tarefa.
Os aumentos de salário são feitos conforme determinação do Sitifitvesc, o que ocorre
todo mês de agosto aproximadamente 3,5% sobre o Ultimo salário. De acordo com acordo
coletivo estabelecido entre empresa, colaboradores e sindicato da categoria, o horário de
trabalho é de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 18:00 horas, com intervalo de quinze minutos
no turno da manhã e outro na tarde, além de intervalo para almoço com uma hora e vinte
minutos de duração
Os colaboradores da empresa possuem registro oficial sendo realizadas as
contribuições devidas como Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Fundo de

Garantia por tempo de Serviço (FGTS). Abaixo são apresentadas a quantidade de
colaboradores por ocupação, os salários devidos, os encargos envolvidos e o custo do vale
transporte oferecido.

Ocupação

Gerentes
Recepcionista
Vendedoras
Atendente externa
Estagiário
Costura
Costura e
pilotagem
Enfestador de
corte
Cortador
Auxiliar de corte
Passadoria
Acabamentista
Expedição
TOTAL

Quantidade Salário Médio

Total de Salário

Encargos
(16%)

3
1
2
1
1
6

R$ 1.250,00
R$ 600,00
R$ 800,00
R$ 1.100,00
R$ 635,00
R$ 670,50

R$ 3.750,00
R$ 600,00
R$ 1.600,00
R$ 1.100,00
R$ 635,00
R$ 4.023,00

R$ 600,00
R$ 96,00
R$ 256,00
R$ 176,00
R$ 0,00
R$ 643,68

1

R$ 830,50

R$ 830,50

R$ 132,88

R$ 90,00

1
1
1
2
2
2
24

R$ 1.358,50
R$ 904,00
R$ 553,90
R$ 478,10
R$ 478,10
R$ 655,75
R$ 10.314,35

R$ 1.358,50
R$ 904,00
R$ 553,90
R$ 956,20
R$ 956,20
R$ 1.311,50
R$ 18.578,80

R$ 217,36
R$ 144,64
R$ 88,62
R$ 152,99
R$ 152,99
R$ 209,84
R$ 2.871,01

R$ 100,00
R$ 120,00
R$ 70,00
R$ 82,00
R$ 82,00
R$ 94,00
R$ 1.162,00

Quadro 9: Quantidades e custos envolvidos com os recursos humanos
Fonte: Dados Primários

Média de Vale
Transporte

R$ 95,00
R$ 120,00

R$ 75,00
R$ 70,00
R$ 70,00
R$ 94,00
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Com os

seus colaboradores a empresa tem uma média de custo mensal no valor R$
22.611,81 (vinte e dois mil e seiscentos e onze reais e oitenta e um centavos). Observa-se que
os salatios pagos para o núcleo operacional são bem acima do piso da categoria, o qual
corresponde ao valor de um salário mínimo, devido a dificuldade em encontrar mão de obra
capacitada o que exige um pagamento de valores altos e beneficios para garantir a satisfação
e, como conseqüência, continuidade do colaborador na empresa.

4.4.4 Finanças

Nessa parte da análise interna sera feita uma avaliação da situação financeira da
empresa referente aos últimos três anos. Para isso, na tabela 12 serão apresentadas as
Demonstrações dos Resultados dos Exercícios (PRE) dos anos de 2004, 2005 e 2006.
Tabela 12: Demonstrações dos resultados dos exercícios dos anos de 2004, 2005 e 2006
ORE
Receita Bruta
Deduções

Impostos
Receita Operacional Liquida
(-) Custo dos produtos vendidos
Lucro Bruto
(-) Despesas operacionais
Despesas corn vendas
Despesas administrativas
Despesas fi nanceiras
Lucro antes do imposto de renda
(-) Provisão para imposto de
renda
Lucro Li uido
Fonte: Dados Primários

Variação
relativa
4,47%
811.823,00

848.188,00

8,78%
4,24%
9,05%
(4,69%)

(46.721,39)
801.466,61
544.997,29
256.469,32

11,33%
10,76%
10,47%

4,75%
(74.334,51)
14,14%
(49.556,34)
12,40%
(66.075,12)
79.139,99 (39,64%)
(35,02%)
(9.496,79)
69.643,20 (40,27%)

(77.868,99)
(56.564,77)
(74.273,36)
47.762,20

10,14%
19,97%
12,93%
1,36%
6,06%

2004

(42.948,83)
768.874,17
499.768,21
269.105,96

2005

(6.170,82)
41.591,38

Variação

relativa
11,48%

11,84%

0,66%

2006
945.569,00
(52,061,82)
893.507,18
607.584,88
285.922,30
(85,769,72)
(67,861,94)
(83.877,39)
48.413,25
(6,544,94)
41.868,31

Percebe-se que durante os três anos a empresa apresentou lucros, porem, o ponto mais
importante a destacar na avaliação das demonstrações descritas é a queda elevado no lucro
liquido no decorrer do ano de 2004 para 2005, sendo cerca de 40%. Do ano de 2005 para
2006 o lucro se manteve praticamente o mesmo com crescimento relativo de menos de 1%,

mesmo que o faturamento tenha aumentado consideravelmente, representando cerca de 11,5%
de crescimento no valor da receita bruta.
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A queda no lucro liquido na transição do ano 2004 para 2005, mesmo que as vendas
tenham sido em maior volume acarretando uma receita bruta maior, houve aumento
considerável em duas despesas: as administrativas e as financeiras, com valor relativo de
14,14% e 12,40% respectivamente. Esse aumento deve-se ao fato de a empresa ter adquirido

capital junto a bancos através de financiamentos para aquisição de maquindrio e reformas nas
instalações de fábrica para comportar a demanda. Os financiamentos acarretaram aumento nas
despesas financeiras devidos aos juros e taxas exigidas para pagamento. Mesmo
reconhecendo que as taxas para os financiamentos são altas consumindo grande parte do que
poderia se tomar lucro, a proprietAria afirma que "foi o Calico meio conseguido para

possuirmos o capital necessário para adequarmos nossa fábrica ao mercado". Entre os anos
2005 e 2006, os aumentos relativos dessas das despesas administrativas e financeiras tiveram
valores ainda maior com 19,97% e 12,93%, respectivamente.
Outro fator importante a destacar é a sazonalidade em que a empresa está submetida.
"Durante o ano as taxas de variação do grupo do vestuário apresentam grande volatilidade. A
explicação para este efeito está no comportamento sazonal apresentado pelos principais

componentes deste grupo" afirma Poffo (2002). 0 gráfico 8 representa essa situação.
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Gráfico 8: Gráfico representativo da sazonalidade das vendas
Fonte: Dados Primários

A sazonalidade é uma característica marcante de empresas do ramo de vestuário onde
as maiores vendas são efetuadas nos meses onde ocorre troca de estação, com
representatividade maior nos meses de inverno devido aos preços de peças para essa estação
serem mais elevados. Pela análise do gráfico 8 é possível notar que o mas com maior
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representatividade sobre o faturamento é maio onde as temperaturas começam a baixar
marcando o inicio do inverno o que leva muitos clientes a encomendar seus uniformes. Na
sequência, os meses de outubro e novembro apresentam o maior faturamento já que precedem
o começo do verão.
É importante ressaltar o comportamento inverso aos meses descritos, quando os níveis
de venda são muito baixos, como nos meses de fevereiro, agosto e dezembro. Nesses meses o

valor total das vendas, muitas vezes corresponde a um valor inferior ao total dos custos fixos
da empresa o que leva a empresa a recorrer aos empréstimos bancários para poder manter seu
capital de giro. Essa situação também tem grande representatividade no que diz respeito ao
aumento das despesas financeiras.
Nota-se, portanto, que a empresa apesar de apresentar aumento no seu faturamento no
decorrer dos anos analisados, não consegue atingir o lucro ideal esperado devido ao índice de
endividamento superar a sua capacidade financeira.

4.5 ANÁLISE SWOT

Após a etapa da avaliação da situação atual de marketing que envolve análise e
diagnóstico do ambiente externo onde se enquadra a organização e das características que
compõem seu ambiente interno é possível identificar as oportunidades e ameaças oferecidas
pelo meio assim como os pontos fortes e fracos através da realização de uma matriz SWOT
apresentada no quadro 10 a seguir.
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OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
• Economia atual com perspectiva de • Taxas de juros ainda altas em comparação
crescimento possibilitando o investimento de com a de países emergentes tornando o valor de
empresas no seu negócio
crédito de pequenas empresas junto a bancos
• Estabilização da inflação o que acarreta reduzido
aumento do poder aquisitivo das classes e • Elevação dos valores dos impostos os quais
organizações menos favorecidas
absorvem grande parte do faturamento
• Retenção de clientes com participação no • Preços fixados pela concorrência em alguns
faturamento por mais de cinco anos
casos são menores
• Clientes
cada
vez
mais
exigentes • Novos entrantes ocorrem com freqüência
estimulando a busca continua da melhoria por devido a inexistência de fortes barreiras o que
parte da empresa
ocasionou o aumento rápido de empresas
• Fornecedores de matéria-prima como novos concorrentes que atuam na informalidade
produtos propiciando o processo de inovação • Sazonalidade característica do setor de
dos modelos e conseqüente diferenciação da vestuário devido à dependência de fatores
concorrência
climáticos
• Concorrência com qualidade duvidosa
• A profissão de costura não renova-e e
• Marca reconhecida no mercado no apresenta tendência a diminuição
segmento de confecção de uniformes • A extinção de associações de empresas têxteis
profissionais com foco na linha social
e de confecção na região onde se localiza a
• Difusão do marketing eletrônico como organização
ferramenta de comunicação
PONTOS FORTES
PONTOS FRACOS
• Instalações da fábrica organizadas e com • Maio há automatização nos processos de
layout bem definido facilitando o processo produção
produtivo
• Maquindrio não acompanha a tecnologia atual
• Funcionários do núcleo operacional com da indústria de confecção
experiência
• Falta de programas de treinamento e
• Serviços de venda (canais de distribuição) capacitação dos colaboradores
diretamente nos clientes
• Não são estipuladas metas de vendas
• Ponto comercial com boa localização
• Baixa lucratividade devido, principalmente, as
• Web site desenvolvida e domínio registrado despesas financeiras altas
na Internet
• Atuação apenas na regido da Grande
• Marca registrada junto ao INPI
Florianópolis
• Produtos com personalidade e estilo os • Prazo de entrega demorado e ocasionais
quais não aparentam ser uniformes e podem atrasos
ser usados fora do ambiente do trabalho
• Inexistência de missão bem definida e
• Produtos desenvolvidos por profissionais da compartilhada com todos os colaboradores
area de moda
• Falta de clareza dos objetivos organizacionais
• Utilização de software para controle e ausência de planejamento estratégico
financeiro
• Não há vendas de peças a pronta entrega,
• Banco de dados de clientes desenvolvido somente por encomenda
em software
• Inexistência de pesquisas a fim de obter o
• Fabricação própria garantido exclusividade grau de satisfação dos clientes
nas características dos produtos
• Perfil não definido dos clientes atendidos
• Flexibilidade e desburocratização devido a
estrutura pequena e simples da organização
• Serviço de pós venda para ajustes de peças
Quadro 10: Oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos
Fonte: Dados Primários
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4.6 FORMULAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

Desenvolvida a análise SWOT e conhecendo a realidade ern que está inserida a
empresa tem condições de estabelecer através de declarações os resultados que deseja
alcançar. Isso pode ser feito através do desenvolvimento de sua missão, sua visão e, enfim,
seus objetivos.

4.6.1 Missão

A determinação da missão da empresa é de grande importância no desenvolvimento do
plano estratégico de marketing já que, segundo Dias (2003) descreve a razão de ser, o que e
quem ela representa além de estabelecer as linhas de orientação para que ela se baseie. Ela
deve ser especifica para orientar seus membros na priorização de atividades e diferenciá-la
das demais organizações.
Sendo assim, a missão formulada para Fashion Vip Uniformes tendo como base o
conhecimento teórico desenvolvido durante o presente estudo, as forças macro e micros
ambientais que afetam o seu desempenho e a experiência prática da graduanda dentro da
organização, ficou definida da seguinte maneira:
"Promover o crescimento da empresa visando aumentar a sua participação no
mercado de uniformes profissionais oferecendo produtos de

qualidade, com preps

competitivos através do melhor atendimento para atender as necessidades, exigências e
expectativas dos seus clientes,

tanto internos quanto externos, desenvolvendo um

relacionamento de confiança afim de garantir a suasatisfação".

A partir disto, a empresa deve acompanhar e monitorar as exigências dos seus
consumidores e colaboradores buscando continuamente o processo de melhoria para garantir a
qualidade em todos os aspectos desenvolvidos. Assim, os esforços da organização serão
direcionados e concentrados no que lhe traga retorno, garanta crescimento e sustentabilidade.
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4.6.2 Visão

Através da visão a empresa descreve o que pretende para seu futuro no ramo em que
atua, representando o desafio estratégico ou o sonho pretendido. A Fashion Vip Uniformes
tem como visão a seguinte:
"Ser reconhecida como uma empresa de excelência na confecção de uniformes e no
atendimento a empresas que buscam a padronização visual pela uniformização das roupas de
trabalho".
Definidas a missão e a visão a empresa deve compartilhá-las com seus colaboradores
com intuito de envolve-los no processo de determinação e busca do alcance dos objetivos
organizacionais.

4.6.3 Objetivos e metas

Os objetivos compõem os alvos que a organização deseja atingir capaz de convergir
seus esforços para conquistd-los. Para que o plano de marketing tenha êxito os objetivos
traçados devem ser consistentes e condizentes com a realidade, respeitando suas limitações e
aproveitando as oportunidades.
Desta forma, o objetivo proposto no plano de marketing para Fashion Vip Uniformes
6:
"Aumentar em 10% o faturamento global, com ênfase no segmento de média e
grandes empresas, para o período compreendido entre o inicio do segundo semestre de 2007
e o fim do primeiro semestre de 2008."
Formulado o objetivo, ele deve ser esclarecido para todos os colaboradores

e

envolvidos na empresa. 0 proximo passo a ser desenvolvido são as maneiras como a empresa
fará para alcançá-los.

105

43 FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS

A estratégia consiste no meio pelo qual os objetivos de marketing traçados pela
organização serão atendidos. Para Dias (2003) durante a definição de estratégias é importante
a empresa desenvolver soluções criativas e avaliar alternativas para utilizar as que sejam mais
eficazes_
Para atingir o objetivo elaborado no plano de marketing para a empresa Fashion Vip
Uniformes, as estratégias sera() propostas de acordo com três ferramentas do mix de marketing
de Kotler (2000) e, também, visando atender a proposta dos 4As defendidas por Richers
(2000) apresentada durante a fundamentação teórica_ São propostas as seguintes estratégias:

a) Quanto a Distribuição

Estratégia A: Recrutar e capacitar recursos humanos da área de vendas para
atendimento das empresas de grande porte, na regido da Grande Florianópolis e
regido litoral Norte de Santa Catarina.

b) Quanto a Comunicação

Estratégia B: Divulgação da empresa em diferentes canais de comunicação
coerentes com o perfil dos clientes de interesse da empresa

c) Quanto a Adaptação

Estratégia C: Agregar valor aos produtos e serviços por meio da implementação
de sistema de Gestão do Relacionamento com o Consumidor

d) Quanto aos Produtos

Estratégia D: Definir a imagem da empresa, por meio de ferramentas de
associação a marca
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4.8 FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO

Após a definição das estratégias para o plano de marketing proposto, o passo seguinte

é definir como elas serão executadas, ou seja, as formas de implementação. Para isso, foram
sugeridas ações especificas as quais foram mensuradas quanto a custos, determinados os
prazos para execução alem da definição do responsável para sua efetiva implementação.

Estratégia A: Recrutar e capacitar recursos humanos da area de vendas para
atendimento das empresas de médio e grande porte, na região da Grande
Florianópolis e regido litoral Norte de Santa Catarina.

Ações especificas:
1) Definir representante para atender a regido do litoral norte catarinense
2) Desenvolver programas de capacitação
3) Estabelecer metas e objetivos de vendas
4) Direcionar as vendas para empresas de médio grande porte
Previsão de Investimento

e capacitar recursos humanos da area de vendas para atendimento
das empresas de médio e grande porte na regido da Grande Florianópolis e região litoral

Estratégia A: Recrutar

Norte de Santa Catarina.
Ação
1) Definir representante para atender a região do litoral
norte catarinense

Responsável
Gerente

2) Desenvolver programas de capacitacdo

Gerente
Comercial

3) Estabelecer metas e objetivos de vendas

Gerente
Comercial
Vendedores

4) Direcionar as vendas para empresas de médio e
grande porte

Custo
A definir

Comercial
R$ 350,00/
trimestre

Quadro 11: Estratégia A: Recrutar e capacitar recursos humanos da area de vendas
Fonte: Dados Primários

Os canais de distribuição da organização ocorrem de duas maneiras: pelo ponto
comercial (show-room) ou pela venda direta nas empresas. No ponto comercial está
estabelecido, também, o escritório administrativo. 0 espaço é limitado servindo apenas para
exposição de peças e apoio para o desempenho de algumas funções, não tendo uma boa
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representação de vendas no faturamento da empresa. Não há intenção por parte da diretora
executiva desse espaço ser ampliado ou transferido.
Sendo assim e considerando que o principal canal de distribuição dos produtos da
Fashion Vip é o atendimento direto e personalizado nas empresas que apresentam interesse na
uniformização da roupa de trabalho, é importante esse serviço servir como uma atividade
estratégica para a organização. Para esse tipo de atendimento a empresa dispõe de duas
vendedoras as quais, atendem, somente, a região da Grande Florianópolis_ Visto que a
capacidade produtiva pode ser melhor aproveitada havendo possibilidade de elevação do
número de peças produzidas por mês, as vendas podem ser crescer e o atendimento pode ser
estendido para outras regiões. Uma das ações sugeridas é a nomeação de um representante
para atuação na area de vendas voltada para outras localidades que não a da região já
atendida. Foi determinada a região do litoral norte de Santa Catarina, que abrange cidades
como Balneário Camborin, Itajai e Joinville, em virtude da facilidade de logística devido a
duplicação da rodovia BR 101 que serve de acesso a localidade, apresentar elevada densidade
populacional e ser a regido que representa o segundo maior PIB do estado. 0 representante
exercerá função de força de venda sem salário fixo, sendo que sua remuneração sera feita

através de comissões com base nas suas vendas e, por isso, não haverá necessidade de ele
exercer funções/serviços exclusivos para Fashion Vip. 0 custo dessa ação ser á definido após a
realização de analise do mercado local e levantamento das despesas envolvidas.
0 serviço de vendas representa o elo pessoal da empresa com o cliente e consiste
numa tarefa que exige constantes atualizações onde o treinamento deve ser continuo com
intuito de que os vendedores possam desenvolver suas habilidades e aprender novas técnicas
para, além da prospecção, buscar a retenção dos clientes. Outra ação sugerida foi a de
desenvolver programas de treinamento e capacitação que, segundo Kotler (2000, p.646) têm
como objetivo "fazer com que os vendedores conheçam a empresa e identifiquem-se com ela,
conheçam os produtos e as características de clientes e concorrentes, saibam fazer
apresentações de vendas eficazes

e entendam os procedimentos de campo

e

as

responsabilidades". Para esse tipo de capacitação serão desenvolvidos cursos in company
trimestralmente com objetivo tornar a força de vendas apta a desempenhar suas funções.
A empresa deve definir os objetivos especificas, esclarecer para a sua força de vendas
e, assim, determinar as metas que devem atingir. Com base nessa afirmação, foi sugerida uma
ação voltada ao estabelecimento de metas e objetivos para os vendedores da empresa. Cada
vendedor terá uma abordagem de vendas especifica, funcionando como um alvo individual a
ser alcançado considerando uma combinação entre area geográfica e mercado pretendido.
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Existe um volume grande de pequenas empresas que são atendidas as quais,
individualmente, tem pouca representatividade no faturamento, porém o tempo despendido
para seu atendimento é o mesmo se comparado com o feito ern empresas de médio ou grande
porte as quais tem um número de colaboradores maior o que significa uma possibilidade de
crescimento nas vendas. Sob essa consideração, sugeriu-se uma ação que consiste ern
direcionar as vendas ao atendimento e prospecção de clientes caracterizados de grande porte
já que possuem um número elevado de colaboradores os quais podem estar optando pela
padronização das suas roupas de trabalho através da uniformização. Deve ser feito através da
coleta de informações na Junta Comercial, por exemplo, a fim de obter contatos para

o

atendimento dos vendedores nessas empresas, apresentando os produtos e serviços oferecidos
visando A. formação de parcerias.
Deve buscar, também, o fornecimento dos uniformes para empresas as quais atendam
num âmbito estadual e, até mesmo, nacional e que possuam rede de lojas instaladas em
diversas cidades. Para essas empresas as quais tem um número elevado de colaboradores, não
ser á possível realizar alguns serviços como execução de medidas ou atendimento pós entrega
para ajustes e, portanto, as roupas serão confeccionadas em tamanho padrão de numeração o
que possibilita executar uma política de preços distinta, com descontos ou condições de
pagamento diferenciadas devido ao volume da encomenda
Estratégia B: Divulgação da empresa em diferentes canais de comunicação
coerentes com o perfil dos clientes de interesse da empresa
Ações especificas:
1) Fazer anúncios em periódicos e publicações dirigidas e setoriais
2) Atualização do web site
3) Realizar promoções nos meses com menor demanda
4) Elaborar carta de apresentação e material publicitário tanto impresso quanto
eletrônico para envio via mala direta através e-mail
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Previsão de Investimento
Estratégia B: Divulgação da empresa em diferentes canais de comunicação coerentes com

perfil dos clientes de interesse da empresa
Ação
Responsável
1) Fazer anúncios em periódicos e publicações dirigidas Gerente
e setoriais
Comercial

Custo
R$ 100,00 / mês

2) Atualização do web site

R$ 800,00

3) Realizar promoções nos meses com menor demanda

Gerente
Comercial
Gerente

o

-

Comercial

4) Elaborar carta de apresentação e material publicitário Gerente
Comercial
tanto impresso quanto eletrônico para envio via mala
direta através e-mail
ua ro

R$ 57,50/ mês

Estratégia : Divulgação da empresa

Fonte: Dados Primários

A comunicação realizada pelas empresas influenciam diretamente no seu desempenho
mercadológico.. 0 mix de comunicação de marketing, segundo Kotler (2000, p. 570) é
composto por cinco formas essenciais: propaganda, promoção de vendas, marketing direto,
vendas pessoais e relações públicas. Pela análise do que se realiza quanto a essa ferramenta,
percebe-se que pouco é investido pela Fashion Vip ou é feito de maneira informal. A
estratégia, portanto, visa investimento em divulgação da empresa.

Para a forma propaganda são sugeridas duas ações especificas. A primeira tem como

sugestão fazer anúncios em periódicos e publicações setoriais e dirigidas a qual exige
orçamento baixo. Para isso, serão consultadas as principais publicações de setores específicos
como jornais e revistas de associações conselhos entre outros que circulam na região de
atuação. Foram sugeridos esses periódicos por ter alcance especifico a empresas as quais são
caracterizadas como clientes da Fashion Vip. 0 orçamento para o anúncio mensal ficou
estimado em R$ 100,00 (cem reais).
A segunda ação para propaganda

é a atualização do web site visto que a Ultima ocorreu

há dois anos. Dentre a concorrência, verificou-se que apenas uma empresa além da Fashion
Vip utiliza essa forma de comunicação. Na atualização serão incluídas fotos dos principais
produtos oferecidos pela empresa, sera desenvolvido um espaço para esclarecimento de
dúvidas freqüentes e depoimentos dos principais clientes quanto ao uso dos uniformes
confeccionados pela empresa. Para a atualização, que inclui a produção de fotos dos produtos

e tratamento das imagens para uso eletrônico quanto impresso, o orçamento foi feito junto a
uma empresa de design de web sites e teve valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). A realização
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de vendas por comercio eletrônico não sera desenvolvida, a principio, devido a personalização
de tecidos, cores e tamanhos para cada pedido, exigindo o manuseio de peças e que a pessoa
experimente pessoalmente as mesmas.
Verificou-se durante a análise das vendas que a empresa esta submetida à sazonalidade
característica das empresas de vestuário _ Visando reduzir essa diferença de faturamento entre

os meses, sugeriu-se a ação da realização de promoções nos meses com menor demanda. As
promoções de vendas, segundo Kotler (2000, p. 585), podem ser utilizadas para obter efeitos
de curto prazo para aumentar vendas em declínio. Os produtos que serão submetidos a
promoção serão os que apresentam maior rentabilidade, como o blazer e calça feminina, para
que se possam realizar descontos nos preços finais e, mesmo assim, garantir o lucro final na
venda. As promoções serão anunciadas no web site e via mala direta por e-mail a fim de
comunicar e estimular a compra dos atuais e dos potenciais clientes da organização. Essas são
atividades as quais podem ser realizadas pela gerente comercial e no demandam custos.
Para a forma de comunicação denominada marketing direto foram sugeridas a
elaboração de uma carta de apresentação e de material publicitário de forma impressa e
eletrônica, A carta de apresentação consiste em definir e incentivar o uso da padronização das
roupas de trabalho pela adoção de uniformes, apresentar e promover a Fashion Vip como
empresa fornecedora de uniformes de qualidade. 0 material publicitário impresso já
desenvolvido pela empresa, os folders, são de tamanho 10 cm de largura X 30 cm de
comprimento, com abertura em três folhas no mesmo tamanho. Devido a forma e ao tamanho,
o custo individual é elevado, cerca de R$0,30 (trinta centavos)_ Para o novo material, sugere-

se que o tamanho seja reduzido e apresentem-se apenas fotos de alguns modelos principais de
produtos a fim de reduzir o custo, atingindo o valor de R$ 0,18 (dezoito centavos)
possibilitando uma maior produção e distribuição dos mesmos. Estimou-se a distribuição de
220 unidades desse material, sendo que o orçamento tem valor de R$ 39,60 (trinta e nove
reais e sessenta centavos). Esses materiais deverão ser reproduzidos, também, de forma
eletrônica para que seja desenvolvida mala direta via e-mail o qual consiste em um meio
pratico e com custo mínimo de divulgação. Esse trabalho sera desenvolvido por um
profissional autônomo da area de design e comunicação visual. 0 orçamento para o
desenvolvimento do layout do material impresso e para o material eletrônico teve valor total
de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais).
Quanto a vendas pessoais que consiste em "interação pessoal (cara a cara) com um ou
mais compradores pessoais visando apresentar produtos e serviços, responder perguntas e tirar
pedidos" (KOTLER, 2000, p. 570) nota-se que é uma atividade já realizada pela empresa e,

111

como apresentada na estratégia quanto a canais de distribuição, ser á submetida a treinamento
e capacitação a fim de otimizar os resultados dos colaboradores da area de vendas.
Para Kotler (2000, p. 570) relações públicas são os programas elaborados para
promover ou proteger a imagem institucional da empresa, sendo que uma das atividades que
podem ser desenvolvidas são doações para comunidade ou obras de caridade. Considerando
essa afirmação, sugere-se uma ação para que Fashion Yip desenvolva doações a uma entidade
beneficente_ Essa ação sera desenvolvida mensalmente a entidade denominada "Casa de
Esperança" a qual abriga e auxilia o tratamento de crianças portadoras de amen Sera feita a
doação no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) colaborando, assim, com uma causa social.

Estratégia C: Agregar valor aos produtos e serviços por meio da implementação

de sistema de Gestão do Relacionamento com o Consumidor
Ações especificas:

1) Treinamento da atendente para atividade de telemarketing para pós venda
2) Desenvolver dados cadastrais completos e atualizados
3) Segmentar as empresas clientes
4) Acompanhar as necessidades dos clientes via e commerce
-

Previsito de Investimento
Estratégia C:

Agregar valor aos produtos e serviços por meio da implementação de sistema
de Gestão do Relacionamento com o Consumidor
Ação

Responsável

I) Treinamento da atendente para atividade de telemarketing para
pós venda

Recepcionista

2) Desenvolver dados cadastrais completos e atualizados
3) Segmentar as empresas clientes
4) Acompanhar as necessidades dos clientes via e

Recepcionista

Custo

R$ 300,00

-

Recepcionista
Recepcionista

commerce

Quadro 13: Estratégia C: Agregar valor aos produtos e serviços
Fonte: Dados Primários

Para Sarquis (2003, p. 59) o preço é um dos elementos do mix de marketing mais
importantes na determinação da participação de mercado e rentabilidade da empresa. Os
preços efetuados pela Fashion Vip são determinados após a avaliação dos custos envolvidos e

comparação com os preços exercidos pela concorrência. Percebeu-se na analise da política de
preços dos seus produtos garantem rentabilidade e equiparam-se com a média do mercado
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competitivo. Kotler, 2000 (p. 417) afirma que "as empresas também procuram mostrar a
qualidade de seus serviços através da presença evidente (evidência fisica) a apresentação".
Considerando esses fatores, sugeriu-se não efetuar mudanças nos preços, mas sim agregar
valor aos produtos e serviços oferecidos pela empresa desenvolvendo atividades que não
demandem custos e podem ser facilmente desempenhadas pela recepcionista da empresa
A primeira ação sugerida foi a de desenvolver um sistema simples de telemarketing
para o pós vend& 0 objetivo dessa ação é avaliar o grau de satisfação dos clientes quanto os
produtos oferecidos. Essa atividade sera desenvolvida um dia após a entrega dos uniformes
aos clientes cuja responsabilidade para realização sera a recepcionista a qual entrará em
contato via telefone e realizará a avaliação da satisfação dos mesmos. A avaliação sera feita
através de uma entrevista estruturada previamente elaborada em forma de questionário. Com
os resultados das avaliações a empresa terá condições de verificar a opinião dos clientes
quanto a sua imagem e seus produtos, possibilitando identificar oportunidades que possam ser
aproveitadas e as fraquezas que devem ser ajustadas. Para que a colaboradora tenha condições
de desempenhar essa função, foi orçado um treinamento afim de capacitá-la, cujo valor é de
R$ 300,00 (trezentos reais).
Os dados cadastrais dos clientes são feitos apenas no software de controle financeiro
que está instalado ern um computador para uso da gerente financeira. Isso restringe o acesso
aos dados por parte dos demais integrantes da empresa principalmente dos da area de vendas.
Os dados contêm apenas informações básicas como razão social, CNPJ e endereço além de
não serem submetidos

a

atualização. Na tentativa de sanar esse problema, a segunda ação

sugerida propõe desenvolver dados com mais informações

o qual seja atualizado

constantemente. Para isso, a empresa deverá solicitar ao fornecedor do software a
reestruturação do espaço destinado a dados cadastrais dos clientes e a disponibilização para
acesso nos demais computadores. Essa reestruturação não demanda custo devido ao contrato
de compra do software estabelecer manutenção do sistema a qual garante a realização de uma
visita técnica semestral para ajustes conforme a necessidade do contratante, no caso a Fashion
Vip. Uma das inclusões a ser feita são informações quanto aos produtos adquiridos por cada
cliente como cores e tecidos e referências de modelos. De posse desses dados a empresa

poderá desenvolver atividades de relacionamento com o cliente o que possibilitará, também,
determinar o perfil dos clientes já que pouco se conhece sobre eles.
Conhecendo o perfil dos seus clientes a empresa poderá d recionar suas estratégias
para seu público especifico através da segmentação, sugerida na como terceira ação
operacional. A segmentação sera feita por ramo de atividade (serviço, comércio, indústria),
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linha de atuação (clinicas, revendedora de carros, empresa de contabilidade) e quantidade de
colaboradores. Ela tem como objetivo auxiliar a abordagem dos colaboradores da area de
vendas a qual sera feita de acordo com as características de cada cliente.
Outra ação proposta é desenvolver o acompanhamento das necessidades dos clientes
via e-commerce.

Os consumidores finais da Fashion Vip são empresas e, com

o

acompanhamento das mesmas, é possível identificar as suas necessidades como, por exemplo,
se houve contratação ou rotatividade de colaboradores, se as peças estão em bom estado, se há
necessidade de reposição de produtos o que exige a aquisição de uniformes e, como
conseqüência, estimula a compra. Todos os pedidos emitidos são cadastrados e armazenados
em um banco de dados simples compartilhado entre os computadores da empresa o qual
servirá de ferramenta para realização dessa atividade, onde serão monitorados as datas e os

volumes em que foram realizados.
As ações 2, 3 e 4 compõem o sistema de Gestão de Relacionamento com o
Consumidor proveniente do termo Customer Relashionship Management (CRM). Para
Limeira (2005, p. 7) o conceito de CRM "refere-se ao desenvolvimento de estratégias de

relacionamento e 6. implementação de processos operacionais baseados em infra-estrutura
computacional e de telecomunicações, visando adquirir, servir e reter clientes". A autora
acrescenta que o sistema é caracterizado pelo uso intensivo de informações sobre o cliente,
desenvolvido pela informatização de vendas, marketing e serviço& Richers (2000) afirma que
para o CRM ser bem sucedido, os processos utilizados, como telemarketing, assistência ao
cliente, mala-direta, Internet entre outros, devem oferecer suporte à interação com o cliente. 0
objetivo, para Richers (2000, p. 377) é "desenvolver um banco de dados muito bem
segmentado por tipos de clientes agrupados em um Maximo de categorias diferenciadas".

Estratégia D: Definir a imagem da empresa por meio de ferramentas de

associação a marca
Ações especificas:
1) Definição de slogan da empresa
2) Inserir tags nas peças com nome do fornecedor do tecido e garantia de
qualidade
3) Personalização de cabides e embalagens de proteção
'Tags são etiquetas de papel, com tamanho aproximado entre 9 cm de comprimento e 3 cm de largura, anexadas
as peças do segmento de vestuário a fim de destacar uma ou mais características especificas do fabricante,
I principalmente as relacionadas a qualidade da matéria prima utilizada.
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Estratégia D: Definir a imagem da empresa por meio de ferramentas de associação a marca

Ação
1) Definição de slogan da empresa

Responsável
Gerente Comercial

2) Anexar tags' nas peças com nome do fornecedor do
tecido e garantia de qualidade

Expedição

Custo
R$ 900,00
R$ 35,00

3) Personalização de cabides e embalagens de proteção Gerente de Produção R$ 1,80 / blazer
Quadro 14: Estratégia D: Definir a marca da empresa
Fonte: Dados Primários

A criação e gestão de marca são componentes do mix de produto. Uma marca é um
nome, termo, símbolo, desenho — ou combinação desses elementos — que deve identificar os
bens e serviços de uma empresa e diferenciá-los da concorrência (KOTLER, 2000, p. 426). A
marca da empresa tem seus direitos registrados junto ao INPI o que garante sua proteção,
porém é tratada apenas como um nome sendo que pouco é feito para seu aprimoramento.
Visto que a marca é a forma de identificação da empresa e que a ela podem ser
associadas características únicas e peculiares, a primeira ação sugere a elaboração de um
slogan a fim de estabelecer identidade e personalidade a Fashion Vip Uniformes. Esse slogan
estará impresso junto a todo material de comunicação desenvolvido na organização com
propósito de associá-lo aos benefícios e atributos oferecidos possibilitando o fortalecimento

da marca. Para Kotler (2000) a identidade da marca garante a empresa diversas vantagens,
como proteção legal e exclusiva aos produtos, oportunidade de atração e retenção de clientes
garantindo uma proteção contra a concorrência além da construção de uma imagem
corporativa. Para a criação de slogan é necessária a realização de pesquisa de marketing a fim
de identificar a imagem associada à empresa. Assim, a empresa tem condições de elaborar um
que seja harmônico e condizente com o que o mercado pensa em relação à empresa e com o
que se pretende transmitir. Essa ação demanda a contratação de urna agencia especializada de
propaganda que atuará de maneira terceirizada e o valor para esse serviço ficou orçado em R$
900,00 (novecentos reais).
As marcas lideres de mercado apresentam garantia de qualidade. A partir dessa
afirmação e para seguir exemplo de empresas lideres do ramo de vestuário, foi sugerida a
segunda ação a qual consiste em anexar tags em todas as peças com o nome da organização e
do fornecedor de tecido o qual apresenta garantia e certificações de qualidade, como o
certificado ISO. Todos os fornecedores do insumo principal, o tecido, confeccionam tags com
as suas marcas, especificações e garantias de qualidade. Porém, eles não são utilizados pela
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Fashion Vip. A ação propõe anexá-los em todas as peças tendo em vista que são fornecidos
sem custo e transmitem impressões de confiança e credibilidade aos consumidores por

apresentarem a garantia de qualidade. Para anexá-los é preciso apenas a aquisição de uma
máquina especial, do tipo pistola, cujo valor de venda é cerca de R$ 35,00 (trinta e cinco
reais).
A embalagem e a rotulagem compõem outro elemento da estratégia de produto, afirma
Kotler (2000). Para o autor (2000, p. 440) embalagem é o conjunto de atividades de projeto e

produção do envoltório do produto e o rótulo tern funções de identificar, classificar e
promover o produto, funcionando como comerciais instantâneos. Todas as peças
confeccionadas pela empresa recebem etiquetas com a marca e informações de composição/
lavagem exigidas por lei do INMETRO as quais funcionam como seu rotulo. Elas são
embaladas em sacolas personalizadas com a marca e endereço da empresa . Foi proposta a
terceira ação que sugere a personalização dos cabides e das embalagens de proteção para os
blazers considerando que a embalagem pode criar valor promocional além de promover a
imagem da marca e da empresa. 0 custo dessa ação ficou orçado em R$ 1,80 (um real e
oitenta centavos) por blazer e sera contabilizado como custo do produto.

4.9 AVALIAÇÃO E CONTROLE DO PLANO DE MARKETING

0 presente Plano de Marketing foi elaborado considerando a real situação da empresa
visando à utilização dos recursos humanos e de materiais disponíveis a organização ern

questão. Visto que o lucro da empresa é baixo devido as elevadas despesas, principalmente
das financeiras provenientes de financiamentos e empréstimos para obtenção de recursos e
capital de giro, buscou-se, dentro deste contexto, a sugestão de ações para execução das
estratégias as quais não exigissem grande dispêndio financeiro, mas que tivessem como

característica principal a incursão de ações de ordem comportamental.
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Ano
Custo
Investimento Anual
Desenvolver programas de treinamento e
R$ 350,00 / trimestre R$ L400,00
capacitação
Fazer anúncios ern periódicos e publicações
R$ 100,00 / mês
R$ 1.200,00
dirigidas e setoriais
Atualização do web site
R$ 800,00
R$ 800,00
r Elaborar carta de apresentação e material
R$ 57,50 / mês
R$ 690,00
publicitário tanto impresso quanto eletrônico
para envio via mala direta através e-mail
Treinamento da atendente para atividade de
R$ 300,00
R$ 300,00
telemarketing para pós venda
Elaboração de slogan
R$ 900,00
R$ 900,00
Anexar tags nas peças com nome do
R$ 35,00
R$ 35,00
fornecedor do tecido e • arant'a de lualidade
TOTAL
12$ 5.325,00
Quadro 15: Custo da implementação das ações operacionais das estrategias
Fonte: Dados Primários
Pela análise do quadro 15 percebe-se que a implementação das ações demandam
investimento anual com valor total de R$ 5.325,00 (cinco mil trezentos e vinte e cinco reais),
o que representa um custo mensal aproximado de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco
reais), o qual não apresentaria elevação dos custos administrativos mantendo assim

o

propósito de tentar não aumentar as despesas totais.
Para a verificação da possibilidade de implementação das estratégias para alcançar o
objetivo proposto no Plano de Marketing, é necessário fazer uma projeção da DRE para o ano
de 2008. A demonstração apresenta de forma resumida a receita, os custos e despesas a fim
de determinar o resultado do exercício. A DRE foi elaborada de acordo com os resultados
apresentadas no ano de 2006 e visa aumentar em 10% o faturamento entre o segundo semestre
de 2007 e o primeiro semestre de 2008. A demonstração foi projetada para o ano de 2007.
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Tabela 13: DRE projetada para o ano de 2007
DRE
Receita Bruta
(-) Deduções
Impostos
Receita Operacional Liquida
(-) Custo dos produtos vendidos
Lucro Bruto
(-) Despesas operacionais
Despesas com vendas
Despesas administrativas
Despesas financeiras
Lucro antes do imposto de renda
(-) Provisão para imposto de renda
Lucro Liquido

2007

L040.125,00
58.247,05
981.878,85
665 680,57
316.198,28
(93.611,25)
(70.000,00)
(85.000,00)
67.587,03
(9.056,56)
58.530,37

Fonte: Dados Primários.

0 resultado do exercício é um lucro liquido no valor de R$ 58.530, 37 (cinqüenta e
oito mil quinhentos e trinta reais e trinta e sete centavos). Para alcançar esse resultado, as
despesas financeiras foram mantidas corn o mesmo valor a fim de conter o nível de

endividamento da organização.
Considera-se que é viável a implantação do Plano de Marketing proposto haja vista
que os custos a serem investidos são baixos e apresentam resultados positivos na análise

financeira. Para sua efetiva utilização 6. necessário a participação e o direcionamento dos
esforços de todos os envolvidos. Todos os colaboradores da organização devem ter
conhecimento do plano além de desenvolverem consciência da sua importância e utilidade
para o crescimento da organização.
Determinou-se a gerente comercial da organização a responsabilidade de avaliar e
controlar, caracterizadas como funções de fundamental importância para que os objetivos
propostos sejam alcançado& Durante essa etapa é feito o monitoramento das ações realizadas
a fim de identificar problemas, falhas ou dificuldades durante a implantação e propor soluções
e melhorias que assegurem o bom andamento do mesmo.

Considerando que essa etapa tem como tem como finalidade garantir que o planejado
seja implementado de maneira correta, respeitando os prazos e custos, elaborou-se um

cronograma para a realização das ações operacionais das estratégias que compõem o plano.
Foram determinados os prazos para a implementação através de meses possibilitando uma
melhor visualização que garante facilidade ao controle. 0 cronograma é apresentado no
quadro 16 a seguir.
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A ões

Jul

Ao

Set

Out

Nov

Dez

Estraté: ia A
1) Nomeação de um representante para atender a
redão do litoral norte catarinense
2)
Desenvolver programas de treinamento
ca.acita ão

e

3

Estabelecer metas e ob'etivos de vendas
4) Direcionar as vendas para empresas de grande
ode

Estraté: ia B
1) Fazer anúncios em periódicos e publicações
diri • idas e setoriais
2 Atualiza do do web site
3) Realizar promoções nos meses com menor
demanda
4) Elaborar carta de apresentação e material
publicitário tanto impresso quanto eletrônico para
envio via mala direta através e-mail
Estrati: ia C
1) Treinamento da atendente para atividade de
telemarketin • 'ara ós venda
2) Desenvolver dados cadastrais completos
atualizados

e

3 Sementar as em.resas clientes
4) Acompanhar as necessidades dos clientes via ecommerce
Estrati: ia D

1 Elabora do de slo:an
2) Inserir tags nas peças com nome do fornecedor do
tecido e :arantia de lualidade
3) Personalização de cabides e embalagens de
Brote ão
Quadro 16: Cronograma de implementação das estratégias
Fonte: Dados Primários

O cronograma apresentado no quadro 16 demonstra os prazos através dos meses
compreendidos no período para a efetivação do objetivo geral do presente trabalho onde serão
realizadas

e operacionalizadas

as ações para cumprir as estratégias propostas.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Fashion Vip Uniformes foi fundada em 1999 com objetivo de oferecer ao mercado
um elemento a mais para as organizações que buscam diferenciais no fortalecimento da sua
imagem através da padronização das roupas de trabalho. Desde seu inicio até os dias atuais a
empresa sofreu alterações tanto na sociedade quanto na sua estrutura fisica, porém manteve
características simples comuns as empresas de micro e pequeno porte.

Durante a análise da situação atual de marketing da empresa verificou-se como o seu
mix de marketing é direcionado. Os produtos são divididos por famílias e desenvolvidos de
forma personalizada para cada cliente quanto à matéria prima, cores e tamanhos, seguindo os
critérios exigidos da ABNT a fim de garantir a qualidade e segurança. As famílias com maior
participação nas vendas são a da calça e camisete feminina, todavia a margem de contribuição
de ambas é inferior a 15%. Produtos como saia, vestido e jaqueta cuja margem relativa de
contribuição é acima de 40%, apresentam, juntos, participação de cerca de 5% no total das
vendas.
Quanto à política de preços percebeu-se que são estabelecidos após levantamento dos
custos, considera-se o prego efetuado pelo mercado concorrente e a opinião dos
consumidores. A margem de contribuição relativa de cada família de produto é variada e a
maior parte dos pedidos são pagos com três parcelas via boleto bancária A empresa sofre
pela sazonalidade e seu faturamento no decorrer dos três anos analisados foi linear. 0
principal canal de distribuição ocorre através de visitas realizadas pelos vendedores da
organização aos clientes, sendo restrita a região da Grande Florianópolis. Pouco é feito ern
relação à comunicação sendo freqüente o peculiar tipo de promoção chamado "boca-a-boca".

Para o ambiente externo quanto ao macro ambiente realizou-se a análise da economia,
demografia, tecnologia e fatores politicos legais. Através da análise do ambiente econômico
notou-se que é substancial o crescimento do PIB, a inflação ainda é alta e há uma distancia
entre o Brasil e os países emergentes. Porém, mesmo com características recessivas, ha
otimismo por parte da política econômica atual referente ao crescimento econômica Na
análise demográfica percebeu-se que o Brasil é o quinto pais mais populoso e que a pirâmide
etária, no decorrer dos anos, vem apresentando mudanças com a redução da população jovem.

A participação da mulher no mercado de trabalho vem crescendo e seu grau de instrução
mais elevado do que o dos homens. A média salarial assim como a taxa de desemprego ainda
são elevadas.
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No ambiente tecnológico fez-se análise da tecnologia a disposição das empresas
têxteis e de confecção que é marcada pela automação de processos de produção. Percebeu-se
que o custo de investimento para a automação é alto além de ser limitado apenas a algumas
fases que não exigem manuseio do tecido, sendo que essa pane é terceirizada. As máquinas de
costura, onde é empregado cerca de 80% do trabalho, ainda mantém a mesma concepção dos
primeiros model os.
Quanto aos fatores politico-legais, viu-se que são detalhados os passos para
regulamentação e legalização de empresas, além de não existirem incentivos fiscais e a carga
tributaria ser alta. Esses são fatores que levam muitas empresas de confecção a atuarem na
informalidade o que representa um desafio para a Fashion Vip na medida em que essas
empresas atuam como concorrentes diretos desleais quanto ao fator preço de venda.
Na análise do micro ambiente consideraram-se clientes, fornecedores e concorrentes.
0 perfil de clientes da Fashion Yip são pessoas jurídicas atuantes ern diferentes ramos de
atividades e com variados portes, com localização na regido da Grande Florianópolis A maior
parte de seus clientes são empresas de serviço, com 45% de representatividade, seguida por
empresas de comércio, com 36% de participação nas vendas. Viu-se, também, que durante o
ano de 2006 mais de 40% das vendas ficaram concentradas em cinco empresas. Junto aos
clientes não são realizados programas de fidelização e retenção, nem pesquisas a fim de
verificar o grau de satisfação.
Os fornecedores da principal matéria prima, o tecido, estão localizados em outros
estados, atuam com formas de pagamento e prazo de entrega similares. 0 relacionamento é
feito de maneira informal e não há dependência de um único fornecedor. A empresa atua, em
alguns pedidos, com mão de obra terceirizada autônoma para a costura de peças junto as
facções. A criação e desenvolvimento de modelos e peças também são processos feitos de
forma terceirizada.
No ambiente competitivo, viu-se que, desde a fundação da empresa em questão, houve
aumento da participação de empresas que atuam no mesmo segmento. Para o estudo foram
consideradas quatro organizações concorrentes e foram feitas analise qualitativas visto que
não ha acesso a dados financeiros e estruturais. Através da comparação de preços entre as
empresas, observou-se que a Fashion Vip tem valores de preço de venda equiparados.
0 ambiente interno da organização foi analisado em relação a estrutura, as instalações,
os recursos humanos e as finanças. A estrutura da empresa está organizada de maneira
simples, não havendo departamentos bem estruturados, mas funções e atividades são
acumuladas a poucas pessoas, ou seja, não existem divisões administrativas. A autoridade
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ocorre de maneira informal, o fluxo de informações ocorre de maneira vertical e o mecanismo
de controle se da por supervisão direta de duas sOcia&
A Fashion Vip exerce suas atividades em duas salas comerciais. Uma delas é o showroom que serve como um canal de distribuição além de comportar o escritório para atividades

administrativas. A outra representa a fábrica da organização, onde estão alocados os
maquinários, os estoques e são desenvolvidas as atividades operacionais Quanto aos recursos
humanos, é importante destacar que não são desenvolvidas atividades de treinamento

e

capacitação nem são elaborados planos de cargos e salário& O nível de rotatividade das
pessoas envolvidas em atividades onde ocorre a especialização da tarefa, como a
operacionais, é alto, cerca de 20%.
A análise das finanças demonstrou que a empresa, apesar de ter lucros, eles tem
valores substanciais devido ao aumento das despesas financeiras que apresentaram elevação
no decorrer dos três anos analisados. Percebeu-se que o principal fator condicionante a esse
aumento das despesas financeiras são os financiamentos adquiridos junto a bancos para, além
da aquisição de maquinários para adequar a empresa a demanda, capital para sustentar as
atividades da organização. 0 que contribui para essa situação é a sazonalidade, característica
típica de empresas de vestuário onde ha variação da demanda no decorrer do ano.
Com a análise ambiental foi possível realizar a matriz SWOT onde foram identificadas
as oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos que serviram de apoio para o
estabelecimento do objetivo estratégico para a organização. Foi definido o objetivo de
aumentar em 10% o faturamento global, com ênfase em empresas de médio e grande porte,
durante o segundo semestre de 2007 e o primeiro de 2008.
Para atingir o objetivo proposto foram definidas quatro estratégias, sendo que para o
desenvolvimento delas foram consideradas três ferramentas do mix de marketing proposto por
Kotler (2000) e, também, visou-se corresponder a proposta dos 4As de Richers (2000). Para
estabelecer as estratégias considerou-se, além dos recursos disponíveis e a exeqiiibilidade de
cada uma.
Para que as estratégias sejam implementadas, definiram-se ações operacionais
específicas para a sua realização. Para as ações foram detalhados os dados quanto ao
responsável pela sua efetivação e o custo envolvida A característica principal para a
execução tanto das estratégias quanto das ações especificas foram incursões de atividades de
ordem comportamental que não exigissem grande dispêndios financeiro&
Para o mecanismo de controle foi desenvolvido um cronograma para a realização das
ações onde foram demarcadas pelos meses do segundo semestre de 2007. Fez-se, também, o
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levantamento dos custos totais envolvidos utilizados para a projeção da Demonstração do
Resultado do Exercício para o ano de 2007. Considerou-se, portanto, viável a implantação do
Plano de Marketing proposto visto que os resultados na análise financeira foram positivos.
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