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RESUMO
BERGMANN, Aline. Planejamento Estratégico de Marketing da Bergmann Joalheria e
Ótica: estratégias para aumentar a receita de vendas.Trabalho de conclusão de estágio (graduação
em administração). 119 fls. Curso de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2005.

A concretização do desejo de montar um negócio próprio exige empenho e conhecimento.
Quando não existe experiência anterior na administração de um empreendimento, esses esforços
são ainda maiores. Sob a luz desses fatos tem-se como problema dessa pesquisa: como nortear os
esforços de marketing da Bergmann Joalheria e Ótica durante o segundo semestre de 2005. Para a
empresa analisada tornar-se realidade, foi necessário grande esforço das sócias, mãe e filha,
buscando informações sobre jóias, gemas, tendências, gosto do consumidor, como atuar em um
comércio varejista, entre outros. Apesar das dificuldades a empresa esta há seis anos no mercado
e vem crescendo a cada ano. 0 rápido crescimento fez com que o trabalho operacional tomasse a
maior parte do tempo das proprietárias, privando-as da dedicação necessária para o planejamento
da empresa. Para que essa realidade seja modificada, o primeiro passo é a implantação de um
plano de marketing no segundo semestre de 2005. A justificativa deste trabalho está, portanto, na
participação societária da aluna na organização, e a visível importância de um planejamento
estratégico de marketing baseado nos preceitos mercadológicos para o bom andamento da
organização. A metodologia utilizada foi fundamentada principalmente em Kotler (1998) e Ferrel
(2000). A teoria pesquisada destacou alguns passos que foram seguidos por este plano, como a
análise do ambiente que envolve a organização, e, diante disto detectar seus pontos fortes e
fracos, oportunidades e ameaças, para poder definir a missão da empresa, tragar o objetivo a ser
atingido, as estratégias que serão adotadas para que esse objetivo seja cumprido, tudo isto com
foco e facilidade de compreensão por todos envolvidos na realização do plano. A Bergmann
Jolheria e Ótica apresenta pontos fortes como a variedade de produtos e o trabalho com
vendedoras externas sob a forma de consignação. O desafio a ser vencido com o desenvolvimento
de estratégias em relação a prego, praça, produto e promoção, é atingir o objetivo do plano de
marketing, ou seja, aumentar em 20% a receita de vendas no segundo semestre de 2005 quando
comparado ao de 2004. Para isso, buscaram-se estratégias que visam nortear os esforços de
marketing da empresa para o referido período. As estratégias são: criar um sistema de
bonificação; aumentar a abrangência do atendimento através do acréscimo de vendedoras
externas; aperfeiçoar a comunicação externa da empresa, através de outdoors e coquetéis de
novos lançamentos; criar bonificações que estimulem as funcionárias; oferecer a customização
nos produtos; gerenciar estrategicamente o banco de dados de clientes e oferecer descontos para o
pagamento à vista. 0 crescimento da receita de vendas é de fundamental importância para a
Bergmann Joalheria e Ótica, que busca sua consolidação e expansão no mercado, pois, diante da
forte concorrência, é imprescindível agir estrategicamente, procurando melhorar o atendimento
ao cliente, estabelecendo uma relação de confiança, visando sempre ter a preferência do
consumidor.
Palavras-chave: Marketing, Plano de Marketing, Jóias, Comportamento do consumidor, Varejo.

BERGMANN, Aline. Strategic Planning of Marketing of Bergmann Joalheria e Ótica:
Strategies to increase the sales income. Apprenticeship conclusion work (graduating in
administration). 119 pages. Administration course at Federal University of Santa Catarina,
Florianópolis, 2005.

The concretization of wishing in creating an own business demands determination and
knowledge. When there is no previous experience in the administration of an enterprise, these
efforts are even greater. Under the light of these facts there has been as problem of this research:
how to direct the marketing efforts of Bergmann Joalheria e Ótica during the second semester of
2005. So that the analyzed company comes true, it was necessary great effort from the partners,
mother and daughter, seeking information about jewels, tendencies, the customer wishing, how to
act in a retailer commerce, among others. Although the difficulties, the company has been in the
market for six years and and has been growwing each year. The fast growth made the operational
work to demand the most time of the owners, impeding them from the necessary dedication for
the planning of the company. So that this reality be modified, the first step is the implantation of
a marketing plan during the second semester of 2005. The excuse for this work is, therefore, in
the participation of the partner of the student in the organization, and the visible importance of a
marketing strategic planning based in the marketable precepts for the good work of the
organization. The used methodology was based mostly in Kotler (1998) and Ferrel (2000). The
searched theory highlighted some of the steps, which were followed by this plan, as the
environment analysis that involves the organization, and, in front of this detect its strong and
weak points, opportunities and threats, to define the company's mission, to have the goal to be
reached, the strategies which will be adopted so that this objective be accomplished, everything
with focus and easiness comprehension involving everyone in the accomplishment of the work.
Bergmann Jolheria e Óptica presents strong points as the variety of products and the work with
external salesgirls under the consignment form. The challenge to be reached with the
development of strategies regarding price, place, product and product on sale, it is to reach the
marketing plan goal, that is, to increase in 20% the income sales in the second semester of 2005
when compared to 2004. For that, strategies were used which aim to direct the company's
marketing efforts for the referred period. The strategies are: to create a bonus system; to increase
the assistance inclusion through the increase of external salesgirls; to improve the external
communication of ther company, through outdoors and new cocktail releases; to create bonuses
which stimulate the employees; to offer the costing in the products; to manage, strategically, the
database of the clients and offer discounts for cash payments. The growth of the sales income is
of fundamental importance for Bergmann Joalheria e ótica, which searches consolidation and
expansion in the market, due to the strong competition, it is essential to act strategically, trying to
improve the assistance to the client, establishing a reliable relation, always aiming in having the
customer preference.

Key-words: Marketing, Planning of Marketing, Jewel, Consumer Behavior, Retail.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Contexto, problem e lema

As pequenas unidades de negócios se depararam nos tiltimos anos com um aumento da
concorrência, a redução das margens de lucro, um mercado altamente competitivo, bem como
com exigências sofisticadas por parte dos consumidores, que têm conseqüentemente cada vez
mais opções de compras.
Diante dessas dificuldades tem-se como sugestão ao empreendedor, aliar a flexibilidade
inerente do pequeno negócio a ferramentas de gestão. Uma ferramenta em particular, e muito
importante, 6 o plano de marketing. 0 plano de marketing de acordo com Kotler (1998, p. 117) "6
um instrumento central que direciona e coordena o esforço de marketing". Segundo Churchill;
Peter (2000, p. 101) um plano de marketing bem feito "ajuda a empresa a reconhecer onde seus
esforços devem ser concentrados e a tirar o melhor proveito das oportunidades no mercado".
0 plano de marketing estabelece os objetivos da empresa e sugere estratégias para
alcançá-los, possibilitando às organizações a conquista de resultados em curto e médio prazo.
0 tema da pesquisa constitui-se num Plano Estratégico de Marketing, desenvolvido na
Bergmann Joalheria e Ótica, pequena empresa localizada no centro de Criciúma — Santa Catarina,
visando auxiliar a empresa a conquistar novos clientes.
A Bergmann Joalheria e Ótica Ltda, tem sua sede estabelecida à Travessa Padre Pedro
Baldoncini, n.° 53, salas 5 e 6, Centro de Criciúma-SC, CEP 88801-050, e tendo como nome
fantasia: BERG JÓIAS.

14

Comercializa brincos, pingentes, piercings, anéis, correntes, braceletes, pulseiras,
gargantilhas, tornozeleiras em ouro, prata e semi-jóia. Além de comercializar diretamente para o
consumidor final, possui atualmente 43 vendedoras externas, atuando principalmente na cidade
de Cricióma, além das cidades catarinenses de Ararangud, Igara, Tubarão, Turvo, Urussanga, Sao
José, Sao Joaquim e Florianópolis e no estado do Rio Grande do Sul.
A presente pesquisa foi realizada com o intuito de melhor satisfazer os clientes que
compram jóias e semi-jóias, na Bergmann Joalheria e Ótica, buscando suprir as necessidades,
desejos e expectativas dos clientes que buscam sempre utilizar novos adereços para que se sintam
bem, assim como fregueses que procuram a loja com o objetivo de presentear alguém. Segundo a
proprietária da organização, Elizete Bergmann Veríssimo, é importante para a mesma estar
sempre atualizada em todos os sentidos, desde as novas tecnologias até as novas tendências de
moda para estar sempre à frente da concorrência.
Como toda pequena empresa, a Bergmann Joalheria e Ótica, busca adaptar-se, no menor
tempo possível, ás exigências do mercado, para que, apesar da forte competitividade, possa
manter-se bem colocada no ramo em que atua. Além disso, um plano estratégico de marketing é
fundamental para o crescimento constante da empresa, podendo a mesma direcionar seus esforços
de acordo com seus objetivos, ou seja, conquistar novos clientes e reter os já existentes.
Buscando responder a questões norteadoras, e para que a empresa continue crescendo, o
presente estudo tem o objetivo de definir estratégias para que a empresa possa crescer, adotando
uma política com estratégias que visam melhorar o serviço prestado ao cliente. Perante o exposto,
tem-se como problema de pesquisa: Como nortear os esforços de marketing da Bergmann
Joalheria e Ótica durante o segundo semestre de 2005?
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1.2 Objetivos

Os objetivos Om expor a finalidade do trabalho, bem como suas principais abordagens
especificas.

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver um Plano de Marketing junto a Bergmann Joalheria e Ótica Ltda. para o
segundo semestre de 2005.

1.2.2

Objetivos específicos

Diante do objetivo geral, apresentamos os seguintes objetivos específicos:
a)

realizar o diagnóstico da empresa orientado para o marketing decorrente do estudo
da situação atual;

b)

elaborar um prognóstico, que reflita o plano de marketing com ênfase nas
estratégias e respectivas ações táticas;

c)

projetar a d.r.e. para apresentar a relação custo beneficio do plano de marketing;

d)

oferecer um esboço dos instrumentos para o acompanhamento e controle do plano
com base no orçamento empresarial;

e)

recomendar um procedimento geral para a implementação do plano.
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1.3 Justificação do estudo

As justificativas aqui apresentadas são fundamentadas de acordo com os critérios
apresentados por Castro (1977, p.55), no qual a pesquisa deve ser "viável, importante e original".
A necessidade de uma análise realista foi o motivo que impulsionou o desenvolvimento
deste trabalho. A opção pelo tema da pesquisa, um plano de marketing, visando a captação de
clientes para a joalheria, justifica-se por considerar que o estudo em questão é essencial para
qualquer organização que tenha por meta a satisfação de seus clientes e o compromisso de mantêlos na loja, comprando os produtos quando sentem necessidade ou quando surgem novidades.
O critério de viabilidade se dá pela participação societária da acadêmica na organização,
tendo assim amplo acesso aos dados da empresa, necessários para a realização da presente
pesquisa. Considerando que a implantação do estudo em questão se caracteriza como objetivo da
empresa, os recursos necessários para sua concretização serão financiados pela própria empresa.
Para a organização a ser estudada, sell importante a referida análise, segundo preceitos
metodológicos, pois, relata de forma escrita e organizada a realidade em que a empresa se
encontra, bem como para a acadêmica, que a partir deste registro, poderá propor novas estratégias
de marketing, que tangem o aumento da carteira de clientes da empresa, aprofundando assim seus
conhecimentos na Area e aplicando todo o conhecimento adquirido na Universidade Federal de
Santa Catarina. 0 mercado joalheiro representou em 2004 para a economia brasileira segundo o
IBGM, R$ 540.000.000 (quinhentos e quarenta milhões de reais), gerando 190.000 (cento e
noventa mil) empregos diretos, sendo que de acordo com Anglogold (2004), a informalidade no
setor é maior do que 50%, diante deste cenário, justifica-se a sua importância perante a
sociedade.
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0 plano de marketing 6 um assunto bastante explorado no meio acadêmico, no entanto,
em uma empresa do ramo varejista, como uma joalheria, este tema é pouco abordado. Como a
revisão da literatura não apresenta opções sobre esse assunto, tem-se, então, a justificativa de sua
constituição e originalidade.

1.4 Organização do estudo

Este estudo foi organizado em quatro capítulos para melhor explicitar a pesquisa
desenvolvida.
O primeiro capitulo introduz o leitor no tema a ser abordado, com a definição do
contexto no qual se desenvolve o estudo, a apresentação do problema da pesquisa, a
determinação dos objetivos geral e específicos, bem como a justificação do referente estudo e a
estrutura com que foi desenvolvido.
O segundo capitulo aborda a revisão bibliográfica sobre planejamento, estratégia e
tática, marketing para o século XXI, e plano de marketing com suas etapas: sumário executivo,
situação atual de marketing, análise SWOT, objetivos, estratégias de marketing, programa de
ação e demonstrativo do resultado planejado e controle.
O terceiro capitulo se propõe a definir a metodologia utilizada na pesquisa, explanando
a caracterização do estudo, os procedimentos utilizados na realização do mesmo, ou seja, os
passos para a construção do plano de marketing e as técnicas de coleta de dados empregadas,
assim como as limitações encontradas.
No quarto capitulo apresenta-se um sumário executivo, com um resumo das p ri ncipais
metas e ações do plano de marketing; a descrição da organização estudada; o diagnóstico
situacional com a análise do ambiente externo, diante da análise da conjuntura, mercado e

18

concorrência; é analisado também o ambiente interno da organização perante uma auditoria de
marketing buscando avaliar as ações da empresa diante dos 4 P's do marketing, ou seja, praça,
prego, produto e promoção, além da estrutura organizacional; após os referidos estudos, fez-se
uma análise SWOT confrontando as oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos da
empresa; realizou-se então um prognóstico, definindo a missão e mercado alvo da organização,
os objetivos do plano de marketing e as estratégias e ações utilizadas para alcançar o objetivo
definido; um plano de resultado com a projeção de vendas e D.R.E e finalizando com a
comunicação e implementação do piano.
Nas considerações finais, é realizada uma retrospectiva buscando analisar o que foi
proposto no inicio do trabalho confrontando com o que foi realizado para alcançar os objetivos
propostos inicialmente. Após essa análise, apresenta-se sugestões para a empresa estudada e
também para estudos futuros.

19

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para a formulação e implantação de um plano de marketing com credibilidade, é
imperativo uma forte base teórica, com conhecimento detalhado de uma metodologia para tal,
com o intuito de maximizar os resultados de sua implementação. A esse respeito, Urovick (apud
OLIVEIRA, 1998, p. 47) afirma:
nada podemos fazer sem teoria. Ela sempre denotará prática por uma simples
razão. A prática é estática. Ela realiza bem o que conhece. Contudo, ela não tem
nenhum principio com que possa lidar no caso do que não conhece. A prática
não está adaptada aos rápidos ajustamentos oriundos de mudanças no meio
ambiente. A teoria 6 versátil. Ela adapta-se a mudanças de circunstâncias,
descobre novas possibilidades e combinações, perscrutando o futuro.

Sao apresentados neste capitulo fundamentos teóricos de marketing, planejamento,
estratégia e plano de marketing.

2.1 Planejamento e controle
0 planejamento na gestão de uma empresa é essencial, pois sem ele as outras

funções da administração (organizar, liderar e controlar), perdem o sentido, pois não se tem claro
os objetivos de tais ações. Segundo Megginson, Mosley e Pietri (1998, p.129):
o planejamento pode ser definido como o processo de estabelecer objetivos ou
metas, determinando a melhor maneira de atingi-las. O planejamento estabelece
alicerce para as subseqüentes funções de organizar, liderar e controlar, e, por
isso, 6 considerado função fundamental do administrador.
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Corroborando o exposto, Stoner; Freeman (1999, p.137) afirmam que "sem planos, os
administradores não podem saber como devem organizar as pessoas e os recursos; podem até
mesmo não ter uma idéia clara sobre o que precisam organizar".
Sob a luz desses fatos pode-se dizer que o planejamento serve de base para a
organização. E através dele busca-se diminuir a improvisação existente no dia a dia da mesma,
pois planejar consiste em tomar decisões antecipadas definindo as ações para o alcance dos
objetivos.
Oliveira (1998, p.34) diz que "o planejamento não é um ato isolado. Portanto deve ser
visualizado como um processo composto de ações inter-relacionadas e interdependentes que
visam ao alcance de metas previamente estabelecidas". Certamente, quando há participação de
todas as áreas da empresa na elaboração do planejamento, bem como a contribuição das pessoas
nas decisões, existe um maior envolvimento e empenho de todos para que os objetivos propostos
no planejamento venham ser concretizados.
De acordo com Welsch (1983, p. 49-61) é importante ressaltar que existem alguns
princípios que devem ser levados em consideração na efetiva execução do processo de
planejamento. Dentre eles destacam-se:
a) envolvimento administrativo: subentende apoio, confiança, participação e orientação
da administração, estando diretamente relacionado a confiança depositada pela
mesma em sua própria capacidade de influenciar o êxito da empresa;
b) aplicação flexível: enfatiza a importância da flexibilidade em um programa de
planejamento e controle de resultados com o intuito que este não torne a empresa
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estática, a impedindo, por exemplo, de aproveitar oportunidades favoráveis por não
estarem previstas no orçamento; e
c) acompanhamento: este principio afirma que tanto o desempenho favorável quanto o
desempenho desfavorável devem ser cuidadosamente analisados, com três objetivos:
no caso de desempenho inferior, para imediatamente dar inicio a ações corretivas de
sentido construtivo; no caso de desempenho favorável, para reconhecê-lo e
possivelmente permitir a transferência de conhecimento a áreas semelhantes; e criar
condições de melhor planejamento e controle no futuro.
Segundo Megginson, Mosley e Pietri (1998, p.157) dentre as vantagens do planejamento
estão:
a)

"ajuda a administração a se adaptar e ajustar-se às condições mutáveis do
ambiente";

b)

"ajuda a solidificar os acordos em itens primordiais";

c)

"os administradores têm possibilidade de ver o quadro operacional total com mais
clareza";

d)

"ajuda a definir a responsabilidade com mais precisão";

e)

"dá mais ordem às operações";

O

"ajuda na coordenação das diversas partes da organização";

g)

"tende a tornar os objetivos mais específicos e mais conhecidos";

h)

"diminui as conjecturas";
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i)

"economiza tempo, esforço e dinheiro"; e
"ajuda a diminuir os erros na tomada de decisão."

0 processo formal de um planejamento é definido por Stoner; Freeman (1999) em nove
passos: formulação de objetivos, que implica em rever e compreender a missão da organização e
logo, estabelecer objetivos que traduzam a missão em termos concretos; identificação das metas e
estratégias atuais; análise ambiental, com o propósito de analisar como os fatores tecnológicos,
politico-legal, social, econômico, do ambiente em que a organização atua podem influenciá-la
diretamente; análise de recursos, necessária para identificar as vantagens

e desvantagens

competitivas da organização, suas forças e fraquezas em relação aos seus competidores atuais e
futuros; identificação de oportunidades estratégicas e ameaças; determinação do grau de mudança
estratégica necessária, que se caracteriza pela diferença entre as metas estabelecidas no processo
de formulação de objetivos e os resultados que provavelmente serão alcançados caso se prossiga
com a estratégia atual; tomada de decisão estratégica, na qual se identifica, avalia e seleciona
alternativas estratégicas; implementação da estratégia, onde as estratégias determinadas são
incorporadas ao cotidiano da organização; medida e controle do progresso, com o intuito de
verificar se as estratégias estão sendo implementadas como planejado e se por meio delas está se
alcançando os resultados pretendidos.
De acordo com Churchill; Peter (2000), existem tees níveis fundamentais de
planejamento: o estratégico, o tático e o operacional, que interagem entre si
complementares.

e são
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0 planejamento estratégico baseia-se na escolha dos objetivos maiores da organização,
abordando as questões globais, genéricas e amplas. Possui como elementos principais à definição
do ramo de atuação, dos produtos oferecidos e das necessidades do ptiblico-alvo, o levantamento
e análise dos fatores ambientais que afetam a organização, previsão dos cenários que influenciam
a organização, missão da organização e razão da sua existência, e visão de futuro (KOTLER,
2000).
0 planejamento tático envolve somente uma unidade da organização que interpretará o
planejamento estratégico, trazendo-o mais para perto da realidade do mercado. Geralmente
traduzidos para planos de marketing, geralmente concentrados em prazos médios (AMBROSIO,
1999).
Churchill; Peter (2000, p.86) afirmam que o planejamento tático consiste na "criação de
objetivos e estratégias destinados a alcançar metas de departamentos específicos ao longo de um
intervalo de tempo médio".
Já o planejamento operacional caracteriza-se pelas rotinas de curto prazo, na criação de
objetivos e estratégias ao longo de um curto intervalo de tempo para unidades operacionais
individuais (CHURCHILL; PETER, 2000).
importante também ressaltar que algumas dificuldades são encontradas pelos
administradores na realização de um planejamento eficaz. Megginson, Mosley e Pietri (1998,
p.145-147) evidenciam:
a)

"a impossibilidade de se prever com eficácia";

b)

"a presença de fatores não repetitivos e de operações difíceis de planejar";
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c)

"tendência a inflexibilidade ao administrar os pianos";

d)

"o custo em tempo, esforço e dinheiro ao elaborar os pianos", e

e)

"uma possível inibição da criatividade e inovação".

As desvantagens expostas servem de alerta para os administradores responsáveis pelo
planejamento das empresas como dificuldades a serem encontradas durante a realização do
mesmo, já que não superam as vantagens apresentadas.

2.2 Estratégia e tática

As estratégias são atividades que direcionam para o cumprimento dos objetivos
propostos no planejamento, tem-se então a finalidade da estratégia, ou seja, estabelecer quais os
programas de ação, ou caminhos que devem ser percorridos para a empresa alcançar os desafios
propostos.
De acordo com Maya (1991, P. 108):
estratégia pode ser conceituada de diversas maneiras. Originária das questões
militares, onde se destaca o autor Van Clauswitz na estrutura do passado,
estratégia é um plano mais abrangente cujos segmentos são descritos em planos
mais pormenorizados ditos táticos. No âmbito da administração de empresas,
estratégia, ou estratégia empresarial, significa projeções dos ajustes que a
empresa deve fazer — ela como um todo, seus produtos, mercados, outros de
seus componentes — as mutações do ambiente — externo e interno — que
contribuíram para que a empresa cresça, viva mais, e o faça em melhores
condições de saúde.

Para Pagnoncelli; Vasconcellos (1992, p.265) "estratégia é o que a empresa decide fazer,
considerando o ambiente, para atingir os objetivos, respeitando os princípios, visando cumprir a
missão no negócio",
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Segundo Porter (1991, p. 24) "as estratégias são métodos para superar os concorrentes
de uma empresa". Buscando enfrentar as ameaças existentes em todo o setor que se atue, Porter
(1996) apresenta três estratégias genéricas, para superar os concorrentes em um setor da
economia: liderança em custo total, diferenciação e enfoque.
A primeira consiste em alcançar a liderança no custo total através do conjunto de

políticas. Esta posição propicia a empresa uma vantagem competitiva contra seus concorrentes,
pois com seus custos mais baixos ela pode obter retornos, depois que os opositores tenham
consumido seus lucros na competição. Porém, a liderança no custo total acarreta alguns riscos de
acordo com Porter (1996, p.58), que são os seguintes:
a)

"mudança tecnológica, que anula o investimento ou o aprendizado anterior";

b)

"aprendizado de baixo custo por novas empresas que entrem na indústria ou por
seguidores, por meio da imitação ou de sua capacidade de investir em instalações

modernas";
c)

"incapacidade de ver a mudança necessária no produto ou no seu marketing em
virtude da atenção colocada no custo"; e

d)

"inflação em custos, que estreitam a capacidade da empresa manter o diferencial
de preço suficiente para compensar a imagem da marca do produto, em relação ao
prego dos concorrentes".

Já a estratégia da diferenciação busca proporcionar a liderança perante os concorrentes,
devido A lealdade dos clientes com relação A marca e a menor variação do prego. Porém, a
diferenciação traz alguns riscos para a empresa, que Porter (1996, p.59) afirma ser os seguintes:
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a)

"o diferencial de custos entre os concorrentes de baixo custo e a empresa
diferenciada, torna-se muito grande para que a diferenciação consiga manter a
lealdade ã marca";

b)

"a necessidade dos compradores em relação ao fator de diferenciação diminui. Isto
pode ocorrer ã medida em que os compradores se tornem mais sofisticados"; e

C)

"a imitação reduz a diferenciação percebida, uma ocorrência comum quando a
empresa amadurece".

Finalizando com o enfoque. Esta estratégia enfoca determinado tipo de cliente,
segmento, produto ou mercado geográfico. 0 enfoque age com base, que a empresa possa atender
seu alvo estratégico melhor do que os concorrentes. Contudo, possui alguns riscos, os quais
segundo Porter (1996, p.60) são:
a)

"o diferencial de custos, elimina as vantagens de custos o qual atende um alvo
estreito ou anula a diferenciação alcançada pelo enfoque";

b)

"as diferenças nos produtos ou serviços pretendidos entre o alvo estratégico e o
mercado, como um todo se reduzem"; e

c)

"os concorrentes encontram submercados dentro do alvo estratégico e
desfocalizam a empresa, com a estratégia de enfoque".
Raramente uma empresa está apta para o uso das três estratégias genéricas, porém

a escolha entre uma destas opções deverá basear-se na análise das capacidades e das limitações
da empresa.
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2.3 Marketing para o século XXI

importante ter clara e definida a definição de marketing, já que essa palavra é usada
muitas vezes de forma errônea pelas pessoas, que a confundem simplesmente com propaganda.
Marketing é muito mais do que isso. Segundo Jay (2000, P. I) o marketing deve dizer "que bens
fabricar, quantos e em que prazo, que serviços fornecer, que preços cobrar, que descontos
oferecer, onde e quando anunciar, o que dizer aos nossos clientes e como dizê-lo".
De acordo com Kotler (2004, p. 18), existe a necessidade de se ampliar a definição
tradicional de marketing de "a atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e
desejos, através dos processos de troca" para uma definição mais atual e ampla, na qual o
marketing é "a ciência e a arte de conquistar e manter clientes, desenvolvendo um relacionamento
lucrativo com eles". Complementando Kotler (2004, p.11) afirma:
em síntese, o trabalho de marketing é converter as necessidades cambiantes das
pessoas em oportunidades lucrativa para as empresas. Seu objetivo é criar valor
pela oferta de soluções superiores, reduzindo o tempo consumido pelos
compradores em pesquisas e transações e proporcionando padrão de vida mais
elevado a toda sociedade.

Corroborando, Vavra (1993, p.41) diz que:
marketing é o processo de conceber, produzir, fixar o prego, promover e
distribuir idéias, bens e serviços que satisfaçam as necessidades de indivíduos e
organizações. Incorpora toda a miriade de processos e mudança para distribuir
produtos e serviços. Requer também previsão para antecipar as mudanças
ambientais e modificar as ofertas para competir em um mercado mutante com
maior eficácia.
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Já Churchill; Peter (2000, P. 4) afirmam que marketing "6 o processo de planejar e
executar a concepção, estabelecimento de pregos, promoção e distribuição de idéias, bens e
serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais."
Assim, o marketing é entendido como uma relação de troca, no qual o cliente e empresa
participam voluntariamente de transações destinadas a trazer benefícios para ambas. Por isso, é
importante que o marketing concentre suas ações direcionadas para o mercado. Contudo, visando
sempre atingir os objetivos da empresa, buscando maximizar os resultados e diminuir os riscos.
De acordo com o exposto, 6 o marketing que vai proporcionar condições para a empresa
conhecer o mercado consumidor, suas necessidades, o que deverá comercializar, a que prego
vender, como distribui-los e promovê-los com eficácia, assim como informações necessárias para
a elaboração do seu planejamento estratégico global. Corroborando, Richers (2000, p.5) define
marketing de uma maneira simples e objetiva: "6 a intenção de entender e atender o mercado",
pois segundo o mesmo autor, é preciso primeiro entender o consumidor, para que seja possível
identificar o que ele quer, aí sim a empresa pode dirigir seus esforços em atender seus desejos.
0 marketing pode ser orientado de diversas maneiras nas organizações. Os modos
tradicionais são orientação para produção, vendas e marketing. Para Kotler; Armstrong (1993,
p.6), existem cinco conceitos alternativos de acordo com os quais as organizações conduzem suas
atividades de marketing: produção, produto, vendas, marketing e marketing social.
0 conceito de marketing orientado para a produção tem como base a premissa de que o
consumidor busca produtos fáceis de encontrar e baratos, portanto a administração deveria se
preocupar em melhorar a produção e a eficiência da distribuição. Esse conceito 6 ail em dois
tipos de situações. A primeira quando a demanda por um produto excede a oferta. Neste caso, o
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gerenciamento deveria procurar formas de aumentar a produção. A segunda situação ocorre
quando o custo do produto é demasiado alto e é preciso que haja melhora na produção para
reduzi-lo (KOTLER; ARMSTRONG, 1993).
0 conceito de marketing orientado para o produto consiste em os consumidores
preferirem os produtos que oferecem maior qualidade, desempenho, performance e recursos. A
administração deveria então procurar melhorar seu produto, buscando inovações constantes para
que seus produtos não fiquem ultrapassados, e assim, possa vencer a concorrência. Uma situação
apropriada para essa filosofia, é o exemplo de mercados de alta tecnologia, com mudanças
rápidas, onde muitas vezes não há tempo suficiente para realizar pesquisas de marketing a fim de

perguntar aos clientes o que eles querem. Em vez disso, tenta-se fabricar produtos superiores aos
dos concorrentes e, depois, informar os clientes sobre os benefícios decorrentes de comprar tais
produtos (CHURCHILL; PETER, 2000).
0 marketing orientado para vendas, tem uma filosofia de negócios que concentra as
atividades de marketing na venda dos produtos disponiveis. Essa filosofia normalmente
utilizada quando a oferta de produtos ou serviços é maior do que a demanda, para produtos não
demandados, ou seja, quando o consumidor não pensa em comprar tal produto.
Com o tempo, grande parte das empresas percebeu que vender a qualquer custo, não é a
melhor maneira de agir, então, o mais importante passou a ser a conquista e manutenção de
clientes, através de um relacionamento honesto e duradouro. Foi então que as organizações, para
conseguirem manter-se no mercado com competitividade, passaram a utilizar os conceitos de
marketing como ferramentas estratégicas (LAS CASAS, 1997).

30

Já no conceito de marketing, tem-se basicamente uma filosofia de negócios que se
concentra em compreender as necessidades e desejos dos clientes e construir produtos e serviços
para satisfazê-lo. Uma visão orientada para o marketing significa que as organizações devem
possuir uma filosofia de negócios, na qual o ponto de partida é o foco nas necessidades dos
clientes do mercado-alvo, que serão atingidos com o marketing integrado, no objetivo de
satisfazer os desejos encontrados

e obter lucratividade para a organização (KOTLER;

ARMSTRONG, 1993).
Em resumo, as orientações de marketing podem ser apresentadas conforme quadro
apresentado por Churchill; Peter (2000, p.7).

Descrição

Orientação Enfoque
Produção

Produtos

Produzir bens e serviços, informar os clientes sobre eles, deixar que
os clientes venham até você.

Vendas

Vendas

Produzir bens e serviços, ir até os clientes e levá-los a comprar.

Marketing

Clientes

Descobrir o que os clientes precisam e desejam, produzir bens e
serviços que eles dizem precisar, ou desejar, oferece-los aos clientes.

Quadro I — Uma comparação das quatro orientações.
Fonte: Churchill; Peter (2000, p.7)

Através dessa comparação, tem se claro a evolução do marketing, embora todos os
enfoques possam ser encontrados em organizações atuais. 0 mercado competitivo e a forte
concorrência propiciam ao consumidor uma variedade crescente de produtos, onde se tem o
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mesmo produto fabricado por diversas empresas, podendo o consumidor escolher de acordo com
o material utilizado para fabricação, prego, marca, durabilidade, valor agregado de sua
preferencia. Por isso o cliente ganha força, tornando-se o enfoque do marketing.

2.4 Plano De Marketing

Primeiramente é importante ressaltar que existe uma diferença entre o planejamento
estratégico e o planejamento estratégico de marketing. 0 primeiro compreende o nível
corporativo, enquanto o segundo se refere a área funcional de uma empresa. Westwood (1996,
p. 13) esclarece:
urn plano de marketing é como um mapa — ele mostra A empresa aonde está indo
e como vai chegar IA. Ele é tanto um plano de ação como um documento escrito.
Um plano de marketing deve identificar as oportunidades de negócios mais
promissoras para a empresa e esboçar como penetrar, conquistar e manter
posições em mercados identificados. g uma ferramenta de comunicação que
combina todos os elementos do composto mercadológico em um plano de ação
coordenado. Ele estabelece quem fará o quê, quando, onde e como para atingir
suas finalidades.

Planejamento em marketing resume-se em plano de marketing, que é um processo de
raciocínio e coordenação de pessoas, recursos financeiros e materiais, onde a meta final é a
satisfação do cliente. Para que essa meta seja alcançada, o profissional de marketing deve saber o
que fará com muita segurança, pois trata-se do ponto alto do processo de decisão de aproveitar
oportunidades oferecidas pelo mercado (AMBROSIO, 1999).
Um plano de marketing bem feito ajuda os componentes da organização a reconhecer
onde seus esforços devem estar concentrados e a observar e tirar o melhor proveito das
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oportunidades de mercado, proporcionando maior confiança em suas ações (CHURCHILL;
PETER, 2000).
0 plano de marketing tem sido uma das principais ferramentas dos administradores de
marketing ou mesmo de outros departamentos empresariais, devido As constantes mutações do
mercado e ao ambiente extremamente competitivo. Kotler (2000, p.110) corrobora, afirmando
que "o plano de marketing é um dos produtos mais importantes do processo de marketing".
Elaborar pianos de marketing contrapõe-se ao improviso, situação que pode prejudicar o
andamento dos negócios. Exige sintonia com o mercado e constante adaptação (LAS CASAS,
2001). Tem como objetivo principal abastecer a administração da empresa, com um documento
tático e estratégico de informações concisas e completas, do seu ambiente interno e externo de
marketing e mostrando alternativas de como enfrentar o futuro.
Para Ferrel (2000, p.20) um plano de marketing "um documento por escrito ou um
esquema que envolve todas as atividades de marketing da empresa, incluindo a implementação, a
avaliação e o controle das atividades de marketing".
Um plano de marketing deve ser bem estruturado visando a inclusão de todas
informações importantes para a sua realização, assim como, fácil entendimento para aqueles que
irão utilizá-lo. Kotler (2000) apresenta a estrutura de um plano de marketing da seguinte maneira:

2.4.1 Sumário executivo

0 plano de marketing deve começar com um resumo das principais metas e sugestões.
Ele tem a finalidade de facilitar a compreensão pela alta administração do principal
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direcionamento do plano, e segundo Ambrõsio (2000) é um índice geral, urna lista corn os títulos
e as páginas onde foram discorridos.
De acordo com Churchill; Peter (2000, p.562):
o resumo executivo sintetiza os elementos do plano de marketing num máximo
de his páginas e fornece informações úteis para gerentes que desejam
familiariza-se com o plano, mas 'Igo precisam conhecer seus detalhes. Nele,
devem-se explicitar a oportunidade básica identificada e a estratégia global de
aproveitamento dessa oportunidade.

O sumário executivo 6, portanto, uma sinopse do plano de marketing, não fornecendo as
informações detalhadas encontradas no plano de marketing efetivo, buscando fornecer urna visão
geral do plano, corn seus principais aspectos, como projeções de vendas, custos, e medidas de
avaliação de desempenho, de maneira que o leitor possa identificar, rapidamente, os principais
problemas ou preocupações relacionadas a seu papel no processo de planejamento (FERREL,
2000).

2.4.2 Situação atual de marketing
A situação proporciona a localização de tempo e espaço no plano, deve conter em
primeiro lugar a razão de ser do plano de marketing (AMBRÓSIO, 1999).
A avaliação da situação do momento nos mostra como a empresa vem se posicionando
no mercado, sua comunicação e atitude, portfõlio e mix de produtos, resultados que vem obtendo,
volume de vendas, participação de mercado, um panorama atual da empresa.
A visão do momento da organização é como uma fotografia na hora de elaboração do
plano, que contempla segundo Kotler (2000):

34

a)

da situação macroambiental, com tendências gerais — demográficas,

econômicas, tecnológicas, politico-legais, sócio-culturais — que
influenciam a organização;
b)

da situação do mercado, onde são apresentados dados sobre o mercado
al vo;

c)

da situação do produtos, onde são apresentados dados sobre o produto;

d)

da situação da distribuição, tamanho e importância do canal de

distribuição; e
e)

da situação competitiva, intenções

e comportamento dos principais

concorrentes.

2.4.3 Análise SWOT: oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos
0 processo de marketing começa nesse momento, onde se analisa as oportunidades de
marketing com todas as informações já buscadas, selecionando mercados-alvo,

tragando

estratégias, planejando programas e organizando, implementando e controlando o esforço de
marketing (KOTLER, 2000).
Existe a necessidade de avaliação continua dos pontos fortes, riscos e oportunidades

disponíveis, pois as oportunidades sofrem influências dos fatores ambientais. Sendo assim, um
fator importante é onde a organização esta situada em relação ao mercado e as suas áreas de
interesse, e qual a sua posição em relação à concorrência, ao mercado, aos clientes e a conjuntura.
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Kotler (2000, p.111) antecipa a análise mais critica do ambiente aos objetivos,
afirmando que "depois de resumir a situação atual, identifica-se as maiores
oportunidades/ameaças, forças/fraquezas e outras questões relacionadas à linha de produtos, para
s6 então decidir quanto aos objetivos financeiros e de marketing do plano".
Sob a luz desses fatos, fazer uma revisão da análise ambiental, identificando e avaliando
as forças e deficiências da organização, explicando por que este cenário oferece oportunidades ou
ameaças, isto é necessário devido ao ambiente de marketing proporcionar uma estrutura para toda
atividade de marketing (CHURCHILL; PETER, 2000).
Churchill; Peter (2000, p.26) define análise ambiental como "a prática de rastrear as
mudanças externas que podem afetar o mercado, incluindo demanda por bens e serviços".
Para Kotler (1999) a tarefa do marketing é definir quais os segmentos do mercado
oferecem maiores e melhores chances para que a organização alcance seus objetivos, sendo
pertinente destacar que, segmentação de mercado é o processo de classificação dos consumidores
de acordo com as suas necessidades, características e comportamentos.
Depois da definição dos segmentos a organização pode definir em quais segmentos de
um mercado irá atuar, definindo um mercado-alvo através da avaliação da atratividade de cada
segmento e selecionar um ou mais segmentos (KOTLER, 1999).
No sentido mais amplo, após a definição dos segmentos de mercado que a organização
irá atuar, deve-se decidir que posição deseja ter nesse mercado, ou seja, o lugar que um produto
ou serviço ocupa na mente dos consumidores em relação à concorrência (KOTLER, 1999).
Após esse levantamento de informações, faz-se então a análise SWOT (strenghts,
weaknesses, opportunities, threats) que caracteriza-se por uma análise dos fatores internos (forças
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e fraquezas) e externos (oportunidades e ameaças). Nickels; Wood (1999, p.23) definem ponto
forte como sendo "uma capacidade da organização que lhe permite atender às necessidades dos
clientes de forma mais eficaz do que os concorrentes". Já um ponto fraco é definido como "um
fator intero que a impede de ultrapassar os concorrentes em satisfação dos clientes". Uma
oportunidade "6 uma situação externa que oferece o potencial para melhorar a capacidade da
organização satisfazer seus clientes", enquanto uma ameaça "6 algum problema externo que tem
potencial para afetar a sua capacidade de satisfazer seus clientes".

2.4.4 Objetivos

Sao declarações formais dos resultados desejados e esperados, decorrentes do plano de
marketing. Deve estar baseada em um estudo cuidadoso da análise SWOT e deve conter os
objetivos relatados para ajustar as forças às oportunidades e/ou a conversão das fraquezas ou das
ameaças (FERREL, 2000).
Podem existir quantos objetivos forem necessários, entretanto, os mesmos devem ser
hierarquizados por ordem de prioridade, ser atingíveis para não causar frustrações e deve haver
coerência entre eles (LAS CASAS, 1997).

2.4.5 Estratégias de marketing

Estratégia de marketing 6 um esboço de como a empresa atingirá seus objetivos de
marketing por meio da seleção de um ou mais mercados-alvos e o desenvolvimento de um
composto de marketing apropriado para esses mercados-alvos (FERREL, 2000).
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Corroborando, Las Casas (2001, p.98) define três passos para a busca de estratégia:
"primeiro a determinação do mercado-alvo, segundo a determinação do posicionamento e depois
a escolha da estratégica do composto de marketing".
Um dos pontos básicos para a determinação de estratégia é o conhecimento dos
consumidores. 0 processo de segmentação é feito como ponto de partida, agrupando-se aqueles
que têm características comuns. Geralmente, para o varejista, esse processo de determinação dos
segmentos é prioritário, uma vez que a localização das lojas depende do mercado-alvo visado
(LAS CASAS, 2004).
Posteriormente,

adapta-se

o

composto de marketing ao ambiente analisado,

desenvolvendo-se as estratégias mais adequadas. Para isso, trabalha-se principalmente o produto,
o prego, o ponto de venda e a promoção. Para o marketing voltado ao varejo, é possível adicionar

outras dimensões. 0 composto de marketing varejista pode ser tratado por seis áreas de decisão,
conhecidas como 6Ps do marketing varejista. Os seis Ps do marketing varejista são: produto,
prego, ponto de venda, promoção, pessoal e perfil (das lojas) segundo Redinbaugh (apud LAS
CASAS, 2004, p.318), conforme figura:
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Figura 1 — Os 6P's do marketing de varejo
Fonte: Las Casas (2004, p.318)

O P relacionado ao produto, diz respeito a variedade da linha, qualidade, bens e serviços
que são oferecidos ao consumidor. 0 P relacionado ao prego enfatiza os pregos, créditos,

beneficio/custo, ou seja, a quantia paga para obter o produto. 0 P de promoção busca divulgar os
atributos dos produtos oferecidos pela empresa e persuadirem os clientes as compras, através de
propaganda, ofertas, entre outros. 0 P de perfil das lojas ressalta a atmosfera da loja, o clima, cor,

iluminação, disposição das mercadorias. 0 P de pessoal aborda o estilo de atendimento, rapidez,
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cordialidade e capacidade de passar informações sobre os produtos. E o P de ponto observa o
local onde a empresa disponibiliza seus produtos aos clientes como localização, acesso e
visibilidade.
Para Parente (2000, p.61) é importante utilizar e controlar as variáveis que fazem parte
do composto de marketing do varejista "para conquistar o consumidor". Os 6P's devem estar
relacionados, e as organizações devem ser basear nesses pontos na formação de suas estratégias,
já que as mesmas dizem respeito diretamente ao posicionamento da empresa varejista, ou seja, a
forma que a empresa deseja ser identificada e lembrada pelo consumidor, e ao público-alvo, que
o segmento escolhido pelo lojista para o desempenho de suas atividades.

2.4.6 Programa de ação
A elaboração do plano de ação conta com a listagem das atividades que deverão ser
desenvolvidas para que se alcance o objetivo do plano. De acordo com Las Casas (2001, p. 118)
"programa de ação 6 o detalhamento do que se deve fazer, quando e como as atividades serão
desenvolvidas".
Na visão de Kotler (2000, p.111) esta parte do plano reúne informações necessárias para
a tomada de decisão, implementação da ação e controle, já que visa responder perguntas como "0
que será feito? Quando será feito? Quem fará? Quanto custard?".
Essa etapa é importante, pois mostra os passos a serem seguidos para a implementação
do piano de marketing, sendo uma fonte de informação para todos os participantes do projeto.
Corroborando, Ferrel (2000, p. 123) diz que:
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quando as metas e valores da empresa são compartilhados por todos os
funcionários, todas as ações estarão alinhadas e dirigidas para melhorar a
organização. Sem uma direção comum para manter a organização coesa, as
diferentes areas da empresa podem trabalhar para resultados diferentes,
limitando assim, seu sucesso total.

Las Casas (2001, p.120) também ressalta a importância do plano de ação afirmando que
esta etapa "possibilita ao gerente responsável pela execução ter um plano operacional que

o

habilitará a controlar e dar coerência a todas as atividades necessárias para alcançar os objetivos
visados".

2.4.7 Demonstrativo do resultado planejado e controle
No que se refere às vendas, para Las Casas (2001) o que mais interessa para o plano de

marketing são: orçamento de vendas, receita projetada de vendas e orçamento das despesas de
vendas.
os pianos de ação permitem que o gerente de produto desenvolva um orçamento
de apoio. Pelo lado da receita, esse orçamento mostra o volume esperado de
vendas em unidade e seu prego médio. Pelo lado dos gastos, mostra os custos de
produção, distribuição e de marketing. A diferença entre as receitas e os gastos
o lucro projetado. Uma vez aprovado o orçamento é a base para que se
desenvolva o plano de marketing (KOTLER, 2000, p. 111).

O orçamento de vendas em um plano de marketing, especifica em termos quantitativos
as vendas em unidades e valores monetários para cada subdivisão importante.
Dentre os métodos de projeção de vendas, as empresas menores tendem a utilizar
procedimentos simples, começando por uma análise das vendas históricas por produto, território
e vendedor, do que se obtém uma base para a projeção das vendas pelos executivos. A seguir,
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essa projeção é ajustada pela inclusão de fatores tais como condições econômicas esperadas,
política de vendas e objetivos de crescimento (WELSCH, 1983).
0 plano de ação possibilita também o desenvolvimento do orçamento, quanto as
estimativas da despesa com vendas, La Casas (2001) destaca: salários, custo de recrutamento,
despesas com viagens, propaganda, catálogos, edição de material de comunicação, lançamento de
novos produtos, entre outros.
Com o orçamento, a empresa poderá ter noção do que pode esperar como resultado ou
retorno sobre os investimentos propostos, com a projeção de vendas e lucros pode-se justificar o
investimento em um plano de marketing.
Com uma análise deste tipo, Las Casas (2001, p. 135) diz que "d possível ter um
controle total dos resultados do piano de marketing, pois assim pode-se verificar se as vendas
estão saindo conforme planejado e se o piano esta gerando os lucros previstos".
Depois de implantado o plano de marketing, os profissionais responsáveis devem
monitorai-, avaliando seu desempenho em relação aos objetivos e estratégias, e se necessário
realizar mudanças onde e quando necessárias (CHURCHILL; PETER, 2000).
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3 METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa num planejamento deve ser entendida como o conjunto
detalhado e seqüencial de métodos e técnicas cientificas a serem executados ao longo da
pesquisa, de tal modo que se consiga atingir os objetivos inicialmente propostos e, ao mesmo
tempo, atender aos critérios de menor custo, maior rapidez, maior eficácia e mais confiabilidade
de informação (BARRETO; HONORATO, 1998).

3.1 Caracterização do estudo
Trata-se de um plano estratégico de marketing feito na empresa Bergmann Joalheria e
Ótica, sendo portanto um estudo qualitativo, haja vista a pesquisa qualitativa ser apropriada no

caso de propor um plano (ROESCH, 1999).
Considerando-se o critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara (1997),
quanto aos fins e quanto aos meios, tem-se:
a) quanto aos fins — a pesquisa é do tipo exploratória e descritiva. Investigação

exploratória porque visa levantar questões [...] que esclareçam ou modifiquem
conceitos para futuros estudos na busca por oportunidades de estratégias de atuação.
Descritiva, porque visa expor o posicionamento estratégico e as ações a serem
desenvolvidas segundo o plano de marketing da Bergmann Joalheria e Ótica.
b) quanto aos meios — estudo de caso, que segundo Yin (2001) é uma estratégia de
pesquisa que busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto.
Considerando esse conceito, optou-se nesta pesquisa pelo estudo de caso da
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Bergmann Joalheria e Ótica, através do desenvolvimento de um plano de marketing
com estratégias que visam a captação de clientes, cujas ações são propostas dentro
de um período de tempo pré-definido.

3.2 Procedimentos utilizados na realização do estudo

Os procedimentos para a execução deste plano de marketing foram fundamentados
principalmente em Kotler (1998) e Ferrel (2000), buscando sempre satisfazer as necessidades da
empresa, aliando a teoria à prática, conforme os conceitos de plano de marketing apresentados na
fundamentação teórica.
As etapas deste plano de marketing seguiram a seguinte estrutura: um diagnóstico,
constituído de uma análise do ambiente externo, na qual foram obtidas informações sobre a
conjuntura, a análise do mercado e análise da concorrência em que a organização atua, seguido de
uma análise do ambiente interno, em que é relatada a situação atual da empresa de acordo com
cada elemento do composto de marketing — produto, prego, praga (canais de distribuição) e
promoção (comunicação de marketing). Além disso analisou-se a estrutura da organização,
instalações, a política empresarial e a área financeira. Em seguida, foi realizada a análise SWOT,
onde as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças foram abordadas. 0 prognóstico realizado de
acordo com essas análises, detectou a necessidade de desenvolvimento de estratégias de
marketing para que, de acordo com elas, a empresa venha a atingir seus objetivos. Finalizando o
trabalho, projetou-se a demonstração do resultado do exercício (DRE) da empresa para o segundo
semestre de 2005 com e sem a aplicação do presente plano, buscando mostrar os benefícios da
implantação do mesmo.
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De acordo com Silva; Menezes (2000) o instrumento de coleta de dados deve
proporcionar interação entre o pesquisador, o informante e a pesquisa. Estrategicamente, optou-se
por diferentes técnicas de coleta de dados, utilizando-se a entrevista, observação

e análise

documental.
A análise dos documentos segundo Vergara (1990, p.30), "proporciona ao pesquisador
dados suficientemente ricos para evitar a perda de tempo com levantamentos de campo". Foram
feitas análises em revistas e sites especializados no ramo da empresa, do mesmo modo,
pesquisou-se informações no banco de dados da organização, onde pode-se encontrar
informações a respeito dos clientes e da empresa.
0 fato de a autora atuar na organização desde a sua inauguração, faz com que a
observação seja um meio de coleta de dados primários muito presente e de fundamental
importância na execução do trabalho. De acordo com a classificação de Mattar (1999) a
observação feita para a realização da pesquisa pode ser classificada quanto ao método da
observação como estruturada e não estruturada; quanto ao grau de disfarce como não disfarçada;
quanto aos instrumentos utilizou-se a observação humana; o método empregado quanto ao
ambiente foi a observação natural e o método de observação quanto ao objeto observado foi a
observação direta e a observação indireta.

3.3 Limitações do estudo

Dentre as limitações atribufdas aos estudos de caso estão a falta de objetividade, a qual se
traduz na dificuldade de desenvolver métodos formais de observação e coleta dos dados. Como o
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método estatístico não é adequado, a análise é baseada na intuição e na capacidade analítica dos
investigadores. Por causa das amostras pequenas e não representativas (selecionadas por
julgamento ou conveniência), não é possível fazer generalizações dos resultados obtidos para a
população, já que os casos estudados não representam a média de uma população (YIN, 2001).
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4 PLANO DE MARKETING BERGMANN JOALHERIA E ÓTICA

4.1 Sumário Executivo

A Bergmann Joalheria e Ótica 6 uma empresa que está há seis anos no mercado joalheiro
e há quatro anos trabalhando no mercado varejista. Um tempo relativamente pequeno quando
comparado com a concorrência enfrentada.

O diferencial da organização 6 além de oferecer uma grande variedade dos produtos
comercializados, ter vendedoras externas, que atuam em diversas cidades de Santa Catarina,
proporcionando conforto e facilidade aos clientes na hora do atendimento.
Buscando nortear os esforços de marketing da empresa no segundo semestre de 2005, o
presente plano estratégico de marketing tem o objetivo de ampliar a base de clientes da
organização no segundo semestre de 2005, visando um aumento de 20% na receita de vendas
quando comparado ao segundo semestre de 2004. Para que isso se torne realidade, foram
elaboradas sete estratégias de marketing, com o custo relativamente baixo para a empresa, porém
eficazes para a concretização do objetivo.
Estas estratégias propostas no plano de marketing visam fazer com que o cliente pense
na Bergmann Joalheria e Ótica quando comprar acessórios, tanto para uso próprio como para
presentear alguém. Para isso, será criado um sistema de bonificação, além de aumentar o mimero
de vendedoras externas; aumentar a comunicação externa da empresa, com propagandas em
outdoor e coquetel de lançamento das futuras coleções; alavancar o número de vendas por
funcionária, implantando um sistema de incentivo; gerenciar estrategicamente o banco de dados
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de clientes; viabilizar a customização dos produtos através de parcerias e oferecer descontos aos
clientes nas compras à vista.
Se esse plano de marketing for implantado corretamente, a receita de vendas da empresa
terá um incremento de 20%, o que ill aumentar seu lucro liquido em 4%.

4.2 Descrição

A Bergmann Joalheria e Ótica Ltda, localizada no centro da cidade de Criciúma-SC,
uma empresa familiar, que surgiu de uma grande paixão feminina: as jóias. As três fundadoras da
empresa estavam passando as férias de julho do ano de 1998 em Sao Paulo. Coincidentemente no
hotel onde ficaram hospedadas, o Transam6rica, estava acontecendo a Feira Nacional da Indtistria
de Jóias, Relógios e Afins (FENINJER). Como gostam de jóias, decidiram visitar a feira,
comprando algumas peças para consumo próprio. A possibilidade dessa paixão, as jóias, se
tornarem um negócio lucrativo só veio a tona ao retornarem para a cidade onde residiam,
Criciúma, cidade situada no extremo sul catarinense. Receberam elogios pelo bom gosto das
peças adquiridas. A maior parte dos elogios vinham seguidos da seguinte frase "... 6 uma pena
que Criciúma não tenha uma loja onde se possa comprar peps assim bonitas e diferentes...".
Somente após esses fatos que perceberam que estavam diante de uma oportunidade de negócio.
Pelo fato de as lojas existentes na cidade de Criciúma serem muito tradicionais, não traziam
novidades nesse ramo.
Visitaram novamente a feira que tem periodicidade semestral, em janeiro de 1999. Desta
vez o intuito já era de constituir um empreendimento. Como não tinham experiência nenhuma no
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ramo, aproveitaram ao máximo as informações que a feira oferecia, como por exemplo: palestras
sobre novas tendências, vitrinismo e gemologia l .
Ao voltarem à Criciúma, começaram o negócio com três vendedoras, comercializando
inicialmente somente peps em ouro, conforme citado anteriormente. Atualmente existem
quarenta e três vendedoras que atuam nas cidades catarinenses de Ararangud, Igara, Tubarão,
Turvo, Urussanga, São José, Sao Joaquim e Florianópolis e em Porto Alegre, no Rio Grande do
Sul.
Além das vendedoras, possui uma loja situada no centro de Criciúma, inaugurada no dia
primeiro de novembro do ano de dois mil e um, que hoje conta com cinco funcionárias: gerente
geral, gerente de compra e três atendentes.
A empresa tem como forte característica buscar sempre novidades para seus clientes,
pois acredita que cada dia que passa, fica mais claro para o setor joalheiro que a conexão designmoda-jóia, não pode ser desmembrada. Isso pelo fato da clientela ser cada vez mais exigente e
pela constatação do fascínio que as novidades exercem ao olhar atento de um consumidor cada
vez mais sofisticado.

4.3 Diagnóstico situacional

0 processo de construção do plano de marketing começa com o diagnóstico, no qual
ambiente externo é analisado através da busca de informações sobre a conjuntura, o mercado e a
concorrência, podendo assim concluir quais as ameaças e oportunidades que o ambiente externo

I

Estuda as gemas, ou seja, as pedras preciosas que são utilizadas na fabricação de algumas jóias.
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proporciona a organização. Logo, o ambiente interno é estudado, buscando verificar as ações da
empresa diante do mix de marketing, ou seja, preço, produto, praga (canais de distribuição) e
promoção (comunicação de marketing), além de apurar a política da empresa em relação ao uso
da tecnologia, a estrutura organizacional existente e a divisão das funções na organização,
podendo a autora assim definir quais as forças e fraquezas da Bergmann Joalheria e Ótica.

4.3.1 Analise do ambiente externo

A arte da joalheria é uma das mais antigas artes decorativas existentes. Mais de sete mil
anos se passaram desde que um ancestral do homem moderno resolveu utilizar conchas e
sementes como adorno pessoal. As jóias, os metais preciosos e as gemas sempre vieram ao
encontro dos mais profundos sentimentos humanos: a atração por materiais raros e belos, o desejo
pelo embelezamento do corpo, o status e a superstição representada pelo poder atribuído a
determinadas gemas. A história da joalheria no progresso da civilização humana compreende o
trabalho, a criatividade e o talento de sucessivas gerações de artesãos ao desafio de transformar
materiais preciosos em ornamentos pessoais de elevado valor artístico (PEDROSA, 2004).
Não é de hoje que as jóias fazem sucesso principalmente entre as mulheres, pois há
muitas civilizações onde o ouro já era usado como forma de destacar as pessoas. 0 ouro, para os
Incas, por exemplo, era um símbolo religioso, um sinal de poder e um emblema de nobreza. 0
metal, escasso durante a primeira dinastia, só era usado pela família imperial e por distintos
membros da sociedade Inca. Atualmente, o status que as jóias proporcionam continuam presentes
na sociedade, embora se busque cada vez mais utilizar materiais alternativos, para que o ramo
joalheiro atinja diversos mercados.
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0 ramo joalheiro é muito competitivo, em todos os centros urbanos encontram-se
diversas lojas que oferecem diversas opções em jóias e semi-jóias. Dessa maneira, é de suma
importância estar sempre alerta para ao cenário no qual a organização está inserida, analisando
fatores extremamente relevantes para seu sucesso, tais como a economia, legislação, tecnologia,
mercado e claro, concorrência.

4.3.1.1 Análise da conjuntura

Na análise da conjuntura busca-se informações a respeito dos ambientes: legal,
politico/econômico, tecnológico e sócio-cultural.

Embora esses ambientes sejam externos A

organização, influenciam diretamente no dia a dia da mesma.

4.3.1.1.1 Ambiente legal

No Brasil, ainda não existe uma legislação criada exclusivamente para o setor que 6
muito complexo devido ao grande mlmero de minerais explorados nesse mercado. 0 que existe 6
um instituto sem fins lucrativos, criado em 1977 com sede em Brasilia, que auxilia as empresas
do ramo joalheiro, o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM).
Esse Instituto tem como objetivo promover atendimento das necessidades do Setor no
que se refere A tecnologia, capacitação de recursos humanos, design, promoção mercadológica e
nas Areas fiscal e tributária. Emite, também, certificados de autenticidade. Dessa forma, passa a
ser um centro de documentação e informação sistematizando e divulgando dados técnicoeconômicos do setor, inclusive a legislação.
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Em 1997 foi criado no âmbito da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) o
Comitê Brasileiro de Normalização do Setor de Gemas, Jóias e Metais Preciosos, onde foram
apresentados textos com propostas de técnicas â titularidade de metais precisos e ao folheamento
dos mesmos. Esse Comitê foi criado para facilitar a fiscalização de eventuais distorções, pois as
jóias terão que ser produzidas dentro de rígidos padrões de qualidade o que possibilitaria o
crescimento do comércio internacional.
Atualmente, existem quatro Normas Brasileiras sendo utilizadas pelo setor, sendo duas
na área de gemas e duas para o ouro: a primeira, a NBR 10.630, classifica os materiais
gemológicos e apresenta o modelo para emissão do Certificado de Identi fi cação da Gema; a
segunda, a NBR 12.254, refere-se A classificação de diamantes, a terceira, a NBR 8.000, fixa as
condições exigíveis para a comercialização de ouro refinado; e a quarta, a NBR 8.001, prescreve
os métodos para a determinação do titulo de ouro refinado.
Sao associados do IBGM 36 das mais importantes empresas do Setor, localizadas em
grandes centros urbanos como Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Paraná, Goiás, Distrito Federal e Amazonas, além de 21 entidades de classe ligadas ao setor de

pedras preciosas, jóias, bijuterias, metais preciosos e afins.
Em Santa Catarina a entidade associada ao IBGM é a Câmara de Ópticos, Relojoeiros e
Joalheiros no Estado de Santa Catarina (CORJESC), que tem como principal objetivo promover a
união â solidariedade entre empresas do ramo defendendo seus interesses e aspirações. Por essa
razão em Santa Catarina a CORJESC se torna um órgão muito importante como dissipador de
informações do setor.
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4.3.1.1.2 Ambiente político/econômico

Quanto à influência da economia, o novo valor do salário mínimo, R$300,00 (trezentos
reais), valendo a partir do dia 10 de maio, está animando as lideranças do varejo catarinense. 0
otimismo está bem mais comedido quando comparado ao que se via em épocas recentes, em
tempos de maior liquidez. Para a última grande data de vendas, o Dia das Wes, a segunda mais
importante no calendário dos lojistas depois do Natal, a expectativa girou em torno de 5% a 7%
de incremento nos negócios em comparação com o mesmo período em 2004, segundo dados da
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).
Segundo calculo do Departamento Intersindical de Estatística

e Estudos Sócio-

Econômicos (DIEESE), o reajuste de 15,4% no salário mínimo incorpora um ganho real de até
8,8%, com base na variação do Índice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC). Considerando
apenas a diferença de R$40,00 (quarenta reais) acrescida ao piso, o aumento injeta na economia
do pais R$13,3 bilhões, beneficiando um contingente de 22 milhões de trabalhadores brasileiros
com esse nível de renda.
Outro fator econômico que tem grande influencia sobre as vendas no comércio é o
Dólar, que tem tido cotações cada vez mais baixas durante esses últimos meses de 2005,
conseqüentemente, mesmo com a tendência de alta no prego do ouro no mercado internacional,
deve fazer com que o prego do ouro no mercado doméstico não tenha força para subir no curto
prazo.
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4.3.1.1.3 Ambiente tecnológico

A tecnologia tem afetado todos os mercados, e com o mercado joalheiro não é diferente.
Seja na parte de relacionamento com os clientes, seja na fabricação das jóias.
No relacionamento com o consumidor, proporciona uma relação personalizada com cada
cliente, conhecida como CRM (Customer Relationship Management) que pode ser resumido
como: um conjunto de estratégias que permitem o relacionamento com os clientes de forma
individual, conhecendo suas preferencias, costumes, hábitos de consumo e comportamento. Sua
função principal é prover informações que apóiem As gerências e equipes em suas metas. A
tecnologia é fundamental na adoção das estratégias de CRM (Peppers & Rogers Group, 2001).
Todos os dados de um cliente, provenientes de hábitos de compra e de contatos diversos
com a empresa precisa de um tratamento especial. Tudo deve estar meticulosamente armazenado
no banco de dados, de forma classificada e ordenada, para que as colaboradoras possam lançar
mão de indicadores precisos no apoio ã tomada de decisões. As ferramentas para aplicações CRM
devem realizar a interface do banco de dados com os usuários da empresa, permitindo uma
análise detalhada dos dados e informações.
No mundo cada vez mais globalizado, a busca por rapidez, comodidade e eficiência está
cada vez maior. Isso tudo também diz respeito ao mercado de jóias que tem começado a fazer uso
da tecnologia para conseguir esse resultado. Porém, no Brasil ainda são poucas as empresas
joalheiras e os designers que utilizam este tipo de ferramenta para desenhar e fabricar suas jóias,
segundo reportagem publicada na revista Jóia Moda Magazine. Muitas vezes por resistência dos
próprios criadores em utilizar novas tecnologias, outras pela pouca disponibilidade ern
equipamentos e softwares no Brasil assim como o alto custo dos mesmos.

54

Embora apresente um custo alto, a realidade é que a automatização do processo de
criação e desenho de jóias tem muitas vantagens. 0 desenho pelo computador permite que a peça
seja vista em todos os ângulos mesmo antes de ser produzida. Fora isso, facilita possíveis
correções ou eventuais mudanças além de aumentar a precisão do desenho. O uso desta
tecnologia também aumenta a qualidade e precisão dos protótipos.
0 software de desenho mais usado no Brasil segundo pesquisa da Anglogold (2004)
pelos designers de jóias é o Rhinoceros, que oferece uma biblioteca de gemas e modelagem de
superfícies complexas.
Apesar de estar ainda incipiente, o uso destas tecnologias tende a crescer em função de
suas qualidades e vantagens no processo de criação e produção de jóias. A tecnologia existe e
está pronta para uso, porém precisa de maior difusão no mercado brasileiro (que depende de
divulgação da tecnologia, equipamentos e softwares pelos seus fornecedores) para vencer a
resistência de designers e joalheiros assim como reduzir custos para sua utilização.

4.3.1.1.4 Ambiente sócio-cultural
Os fatores culturais exercem a mais ampla e profunda influência sobre o comportamento
do consumidor. Cultura é o determinante mais fundamental dos desejos e do comportamento de
uma pessoa, e segundo Engel; Blackwell e Miniard (2000, p.94) "refere-se aos valores, idéias,
artefatos e outros símbolos significativos que ajudam os indivíduos a se comunicar". Cada cultura
consiste em uma sub-cultura que fornece identificação e socialização mais especificas para seus
membros. As sub-culturas incluem as nacionalidades, religiões, grupos sociais e regiões. Muitas
sub-culturas constituem importantes segmentos de mercado e o que os profissionais de marketing
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têm que fazer é criar produtos para suprir cada uma das necessidades que existem nesse meio
(KOTLER, 1998).
Além dos fatores culturais, o comportamento do consumidor é influenciado por fatores
sociais como grupos de referência, família e papéis sociais. As pessoas são muito influenciadas
por seus grupos de referência, de algumas formas variadas. Grupos de referência fornecem
padrões, e valores que podem tornar-se a perspectiva determinante de como uma pessoa pensa e
se comporta, expondo o individuo a novos comportamentos e estilos de vida, a atitudes e ao
autoconceito das pessoas, criando pressão para o conformismo, afetando suas escolhas (ENGEL;
BLACKWELL; MINIARD, 2000).
Kotler (1998, p. 189) afirma que:
o comportamento do consumidor é influenciado por quatro fatores - culturais
(cultura, sub-cultura e classe social), sociais (grupos de referencias, família,
posição social), pessoais (idade, ocupação, condições econômicas, estilo de
vida) e psicológicos (motivação, percepção, crenças, atitudes).

As pesquisas sobre todos esses fatores podem fornecer indícios de como atingir e servir
os consumidores com maior eficácia
No ramo joalheiro, que oferece basicamente acessórios, a moda tem influência
significativa no comportamento do consumidor, que se espelha em artistas de televisão e modelos
de revistas para incrementar seu visual. Mas isso não é novidade, jóia e moda sempre estiveram
intrinsecamente ligadas na mente humana. Usadas por milênios como amuletos de proteção e
talismãs, as jóias combinadas com a moda possuíam um papel fundamental, tal e qual nos dias de

hoje. Desde as pedras gravadas com sinais misteriosos e mágicos até as peps atuais, com o único
intuito de enfatizar a beleza, a importância das jóias como um complemento da moda não
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diminuiu em nada em milhares de anos. A preocupação com a moda e a beleza física 6 muito
antiga e persiste nos dias de hoje.

4.3.1.2 Análise do mercado

Tratando-se do ramo joalheiro, historicamente, tem-se nas jóias de ouro sua principal
fonte de entrada de recursos financeiros. No entanto, essa realidade vem sendo alterada
rapidamente por diversos motivos, dentre eles merecem destaque:
a) aumento da criminalidade nos grandes centros;
b) queda do poder aquisitivo da população brasileira; e
c) desenvolvimento de adornos baseados em novos materiais, como prata, estanho e
platina.

Diante dessa nova realidade, o setor vem se reestruturando nos últimos anos, buscando
adaptar-se as exigências do mercado. Para isso, apresentou duas grandes transformações.
A principal delas foi a busca de uma maior flexibilidade mediante a diversificação do
portfólio de produtos. Pode-se afirmar que o novo "pacote" de produtos e serviços para atuar no
mercado é composto de óculos, relógios, canetas, jóias e semi-jóias (folheados) dos mais variados
materiais (madeira, prata, estanho, ródio, sementes), bem como a restauração dos mesmos.
Uma outra mudança ocorrida no setor foi a busca de mercados no exterior; aproveitando

o fato de que o Brasil está em evidencia no mundo da moda, além do componente cambial
extremamente favorável. De acordo com Janowisk (2004), consultor especializado em jóias, o
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mercado americano independente do ciclo econômico em que se encontre é um grande filão, "os
negócios com jóias dobraram nos Estados Unidos nos últimos dez anos e o povo americano esta
demonstrando e aumentando seu interesse por jóias finas".
Nesse nicho especifico, o design da pega ganha extrema importância. É aqui, também
que há possibilidade de auferir maiores lucros, mas ao mesmo tempo, requer um montante de
investimento relativamente alto, decorrente dos gastos com participação em feiras internacionais,
criação de uma marca própria, contratação de um designer e divulgação.
A lucratividade tem o poder de fomentar uma área especifica seja de uma empresa ou de
um setor da economia. No caso especifico do ramo joalheiro alguns segmentos têm apresentado
um desempenho satisfatório, contribuindo para a manutenção de grande parte das empresas do
setor.
Pode-se destacar que o segmento de óculos vem a cada dia adquirindo maior volume de
vendas, pois este passou a ser visto, não mais como uma simples necessidade, mas sim como um
requintado complemento do visual, de acordo com a associação brasileira de joalherias.
Outro segmento de grande importância, para compor o faturamento, são as semi-jóias. A
explicação, para este fato é decorrente, sobretudo, do baixo custo dessas mercadorias, que
acabam gerando uma rotatividade mais elevada em comparação a outros componentes do "mix"
de produtos. Nesta linha de produtos a lucratividade é extremamente alta, variando de 150% a
1000%, mas não podemos esquecer que em valores absolutos esses produtos não têm tanta
representatividade, pois a base para o cálculo é ínfima. Esse segmento do mercado é mais imune
aos ciclos de recessão, tão comum no Brasil, segundo pesquisa realizada pelo instituto brasileiro
de gemas e metais (IBGM, 2003).
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Por fim, não se pode deixar de destacar o segmento voltado ao mercado externo. Uma
das grandes vedetes do setor é o filão destinado à exportação, segundo o Instituto Brasileiro de
Gemas e Metais (2003) as vendas para o exterior devem crescer em torno de 20% em 2005,
atingindo o valor de US$ 242 milhões. Esse crescimento está concentrado, ainda segundo o
IBGM, em bijuterias de metais comuns, pedras lapidadas e ouro em chapa. Os principais
compradores das jóias brasileiras são, em ordem decrescente de importância EUA, Reino Unido,
Hong Kong, Suíça e Japão.
Antes de adentrar-se nos custos, faz-se importante especificar como está constituído o
setor joalheiro no Brasil, de acordo com uma pesquisa realizada pela Anglogold (2004). Os
estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul abrangem o maior numero de varejistas,
distribuídos da seguinte forma: 31% de microempresas, 29% de pequenos empreendimentos e
39% de firmas de porte médio. Em função da elevada carga tributária o grau de informalidade
superior a 50%.
A estrutura de custos é feita com base nos dispêndios realizados pelas empresas.
Especificamente no caso aqui apresentado, joalheria, os custos apresentados são basicamente
aqueles incorridos no varejo.
Apresentado algumas características do setor, pode-se agora determinar o esqueleto que
compõe, em média, os principais custos mensais do setor. Eles estão divididos da seguinte forma:
a) estoques: R$ 20.000,00
b) salários: R$ 13.000,00
c) aluguel: R$ 3.000,00
d) capital de giro: R$ 3.500,00
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e) energia: R$ 450,00
f) telefone: R$ 600,00
Os sistemas de distribuições são, na verdade os canais pelo qual os produtos e serviços
chegam ao consumidor. A autora observa diante dos fatos que a capilaridade de uma empresa
está altamente associada a sua política de distribuição. Esta por sua vez, vem se transformando
rapidamente nos últimos anos, em conseqüência do avanço tecnológico. No setor joalheiro, não
diferente.
A principal via de escoação dos adornos, ainda é o varejo tradicional, ou seja, lojas
especializadas em jóias. Mas mesmo dentro desse modal, pode-se subdividi-lo, da seguinte
forma, de acordo com GD perfil (2004): lojas de shopping com 79% de preferência por parte dos
consumidores, lojas de rua no centro com 43%, lojas de rua no bairro com 21%, lojas de
departamento com 12% e outros 5,5%.
Outras modais estão surgindo com muita força, e remodelando o setor, são eles: a
Internet, a televenda e a venda pessoal.
A Internet vem modificando todos os setores da economia mundial, e por isso não pode
ser posta de lado ao analisarmos um empreendimento. Ela deve ser utilizada como um canal extra
para alcançar uma maior fatia do mercado consumidor. Confirmando, Maya; Otero (2002),
afirmam que a internet oferece a facilidade de agrupar pessoas com interesses em comum,
transferindo-lhes um grande poder de negociação e, conseqüentemente afetando esforços de
administração de empresas.
Já a venda pessoal, vem ganhando adeptos a cada dia, sobretudo no Brasil, propiciando
uma fonte de renda alternativa para as famílias. Esse fato é decorrente da alta taxa de
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desemprego, da burocracia excessiva para abertura de novos empreendimentos

e da elevada

tributação brasileira.
A criminalidade faz com que o consumidor tente cada vez mais procurar formas de se
proteger, isso fomenta os sistemas de distribuição como Internet, venda pessoal e lojas em
shoppi ngs.
As tendências procuram apontar um norte para o futuro, dentro dessa visão pode-se
destacar os pontos mais relevantes ao setor. Segundo informações do IBGM, são elas:
a)

busca incessante do mercado externo, via desenvolvimento de um estilo próprio,
explorando simbolos da cultura, etnia e geografia brasileira;

b)

expansão do mercado consumidor, via estimulo ao uso de jóias do público
masculino;

c)

valorização de empresas socialmente responsáveis; e

d)

crescente conscientizagdo por parte dos consumidores em relação a produtos
sustentáveis.

Os fatores para o êxito de um empreendimento são de suma importância, pois são eles
que vão diferenciar as empresas bem sucedidas das demais. 0 varejo de jóias, deve-se atentar aos
seguintes pontos, de acordo com o Jóia Br:
a)

a marca da jóia, normalmente confundida com a loja que a vende, é fundamental;

b)

a confiança da autenticidade transmitida pelo vendedor é importante;

c)

o certificado de qualidade da jóia é extremamente requerido;
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d)

um atendimento personalizado é visto com grande estima pelos clientes; e

e)

um ambiente adequado tem grande influência no comportamento do cliente.

No que tange, especificamente a jóia, os principais fatores que influenciam a venda são:
design/aparência, preço e condições de pagamento, a atratividade da vitrine e adequação a moda.
Destaca-se ainda um fato que vem chamando a atenção, e é de suma acuidade. Trata-se
da responsabilidade social, que já é considerado um diferencial competitivo. Portanto, cabe
ressaltar que o varejo de jóias não pode ficar a margem deste processo, devendo buscar formas de
integrar a responsabilidade social ã cultura do setor.

4.3.1.2.1 Análise de clientes

Na concepção da empresa estudada, é de fundamental importância saber como se
comporta o consumidor de jóias. Tem-se como fonte de informação pesquisa realizada pelo
Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM), com 1.500 consumidores de jóias em
ouro, prata e folheados, em seis cidades brasileiras, no ano de 2003. A renda familiar utilizada na
pesquisa tem o seguinte critério:
a) classe C - de R$ 700,00 a R$ 1.065,00
b) classe B2 - de R$ 1.066,00 a R$ 1.770,00
c) classe B1 - de R$ 1.771,00 a R$ 2.943,00
a) classe A2 - de R$ 2.944,00 a R$ 5.554,00
b) classe Al - acima de 5.555,00
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A síntese dos principais resultados são as seguintes:
a)

o padrão de consumo, no geral, comparando o período de 2003/2002 com o
período 2000/2001 apresentou as seguintes características para os entrevistados:
aumentou: 38% (faixa etária de 18 a 24 anos: 50%), diminuiu: 34% (faixa etária
de 45 a 54 anos: 42%) e não alterou em nada: 28% (faixa etária de 55 anos ou
mais: 36%).

b)

a jóia é o principal produto que vem 5. mente do consumidor quando ele planeja
comprar um presente, destacando-se o homem com 40% das respostas e 14% as
mulheres. 0 indivíduo da faixa etária de 18 a 24 anos foi a que mais comprou jóias
para presente, com 32%.

c)

especificamente quanto a uma jóia, os principais fatores de influência na compra
foram: o seu design / aparência, o preço e as condições de pagamento, a
atratividade da vitrine / mostruário, a adequação à moda e localização da loja, com
total preferencia para os shopping centers: 81% dos entrevistados.

d)

as principais ocasiões para a compra de jóias está associada a: aniversário de
nascimento: 43%, natal: 28%, sem ocasião especial: 28%, aniversário de
casamento: 10%, aniversário de noivado / namoro: 8%, formatura: 6%, dia dos
namorados: 4%, bodas (todas): 2% e dias dos pais/mães: 1%. Se os dados
refletirem a realidade, estamos diante de um fato novo: o natal e o dia das mães
deixaram de ser as principais datas do setor, reduzindo a sazonalidade das vendas.

e)

as principais maneiras pelas quais os consumidores acompanham as tendências da
moda são: novelas / televisão: 50% (classe B2: 57%), vitrines / shoppings 47%
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(classe Al: 57%), revistas de moda: 33% (classe Al: 40%), vendo pessoas
usando: 28% (classe B2: 33%).
f)

o estilo musical que mais combina com uma jóia, que poderá ser usado nas
campanhas promocionais, é o clássico/erudito, com 58% seguido do instrumental,
com 7% e o romântico e o internacional com 6%, cada um.

g)

os estilos de jóias que mais agradam são: clássica: 38% (classe AO: 48%, faixa
etária de 55 anos ou mais: 48%), moderna: 30% (classe AI: 36%, faixa etária de
35 a44 anos: 36%), moda: 6% (classe AO: 10%, faixa etária de 18 a24 anos: 7%),
temática: 2% (classe AO: 3%, faixa etária de 18 a 24 anos: 4%), todos: 21% (classe
Bi: 23%, faixa etária de 45 a 54 anos: 25%), nenhum: 3% (classe C: 7%, faixa
etária de 35 a 44 anos: 5%).

h)

as principais características positivas / maiores vantagens de um folheado (semijóia) são: prego / por ser mais barata / acessível: 20%, o prejuízo é pequeno /
menor em caso de perda / roubo: 14%, substitui uma jóia e paga-se pouco por ela /
faz presença e tem-se um gasto menor: 14%, pode ser bonita como uma jóia / não
há uma clara identificação que é uma semi-jóia / imitações quase perfeitas: 11%,
mais seguro usar uma semi-jóia / substitui a jóia e não precisa se preocupar em ser
roubada: 8%.
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0 tamanho do mercado consumidor brasileiro de jóias, segundo o IBGE (2003) é o
seguinte:
CLASSE
Al

CLASSE
A2

Receita em
153.945.849 473.092.222
Reais R$
Participação
21,31%
6,93%
%
Tabela 1 — Mercado consumidor brasileiro
Fonte: IBGE (2003)
—

CLASSE
B1

CLASSE
B2

CLASSE C

TOTAL

337.358.890

479.849.896

775.923.379

2.220.170.236

15,20%

21,61%

34,95%

100,00%

-

A empresa atinge diferentes tipos de clientes devido ao fato de possuir vendedoras

externas. Algumas delas, como dito anteriormente, fazem desse trabalho um complemento de seu
salário, outras tam a venda de jóias como única fonte de renda. A riqueza de trabalhar desta
forma está na variedade do ptiblico atingido.
Dentre as necessidades não satisfeitas dos clientes, está a customização dos produtos, já
que em Criciúma nenhuma loja de varejo possui esse diferencial. 0 que vem de encontro as

últimas tendências já que cada vez mais, os segmentos pagam um pouco mais para ter exatamente
o que querem. Em certos setores isso já é dominante, como no caso de móveis e decoração,
turismo. Segundo Nickels; Wood (1999) a tecnologia está ajudando as empresas a fazer os
produtos de acordo com as necessidades de consumidores específicos. Com a customização, as
empresas tarn a possibilidade de oferecer produtos individualmente concebidos e de qualidade
para um grande número de consumidores. Como tais produtos se encaixam de forma mais precisa

às necessidades dos consumidores, eles são facilmente diferenciados por produtos de prateleira.
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4.3.1.3 Análise da concorrência

Tratando-se de concorrência, a cidade de Crichima possui bastantes joalherias. 0 fator
preponderante para a Bergmann Joalheria e Ótica é o fato de Criciúma ser uma cidade
tradicional, onde muitos consumidores têm o hábito de irem sempre nas mesmas lojas, que já
possuem fama de oferecer mercadorias a baixo prego e em condições especiais, que enchem os
olhos dos clientes, mas não deixam claro os juros embutidos.
Como a empresa estudada está há pouco tempo no mercado quando comparada com
concorrência, trata-se de um ponto fraco. Dentre as ações feitas pela empresa para amenizar este
dado estão: atender a todos os clientes com qualidade e respeito, rapidez na resolução dos
problemas que as peps vendidas possam vir a mostrar, qualidade nos produtos oferecidos,
competência no atendimento, entre outros.
Os principais concorrentes da Bergmann Joalheria Ótica são: Alcidino, Guzzati, Gisdany
e Vitoretti. Esses estabelecimentos comerciais estão no mercado a mais tempo que a organização
estudada, alguns como Guzzati e Alcidino estão em funcionamento há mais de 20 anos, o que
pode ser visto como um ameaça, já que são estabelecimentos tradicionais da cidade.
Todos os concorrentes da Bergmann Joalheria e Ótica atuam no comércio varejista, e
podem ter seu estabelecimento classificado como lojas especializadas, o que segundo Las Casas
(2004, p.29) "oferecem aos consumidores uma linha única de produtos ou muito semelhantes".
Para compensar, apresentam uma grande variedade de estilos, tamanhos, formatos, materiais
utilizados na confecção as peças, entre outros. Localizam-se no centro da cidade, área de
comércio tradicional.
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No flexível mercado varejista, os pregos são facilmente alterados, conforme a
necessidade ou estratégia das empresas, embora, de modo geral, obedeçam a lei do mercado de
oferta e procura. Porém na concorrência enfrentada pela empresa analisada, é visível a utilização
do atrativo crediário próprio, no qual os concorrentes oferecem mercadorias com baixas parcelas,
porém com juros altos. 0 consumidor menos favorecido, e muitas vezes desinformado, acaba
escolhendo essa opção, pois é a única maneira possível de adquirir bens de uso ou consumo. 0
procedimento de precificação da concorrência foi verificado através de visita as lojas, e pode-se
constatar que o método mais utilizado é o "prego da concorrência" assim classificado por Las
Casas (2004, p.120), no qual existe um acompanhamento e monitoramento do que está sendo
feito pela concorrência, haja vista a equidade dos pregos encontrados.
Além dos pregos, a semelhança também 6 encontrada nos produtos oferecidos pela
concorrência — peps tradicionais, onde os novos materiais, como sementes, ago, estanho,
madrepérolas são raramente encontrados. Isso pode acontecer pelo fato das empresas
concorrentes serem tradicionais no mercado, seus proprietários serem pessoas com a idade
avançada e terem fornecedores antigos, sendo mais cômodo para eles terem fornecedores que vão
até seu estabelecimento, não necessitando, pois, de se deslocarem até as feiras, que acontecem
principalmente em Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, sendo dispendiosas e
desgastantes.
O hábito das pessoas, a propaganda boca em boca, são artifícios utilizados como forma
de promoção da concorrência. Próximo a datas comemorativas, também se pode ver propagandas
em jornais de circulação local, como o Tribuna do Dia e Jornal da Manhã, que têm boa
credibilidade no mercado. Publicidades em rádios são pouco comuns na concorrência, que tam
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preferência pelo outdoor, haja vista a facilidade desta mídia, pois é barata e exige pouco esforço e
tempo da audiência (LAS CASAS, 2004).

Após pesquisa feita em Criciúma, utilizando a observação e fontes secunddrias, pode-se
fazer uma comparação dos pontos fortes e fracos da concorrência baseado em alguns itens
propostos por Kotler (2000, p.100), comparando-os com o da organização pesquisada. Para isso
utilizaram-se os seguintes pesos:
a) muito fraco — 1;

b)fraco — 2;
c) médio —3;
d)forte —4; e
e) muito forte —5.
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Pontos fortes/fracos

Berg Jói as

Guzatti

Vitoretti

Gisdany

Alcidino

Reputação da empresa

5

5

4

5

5

Qualidade do produto

5

4

4

4

4

Variedade de produto

5

2

3

3

2

Qualidade do atendimento

5

3

5

4

3

Eficácia do prego

4

5

I

4

3

Eficácia da promoção

4

5

4

4

4

Eficácia da força de vendas

4

4

4

4

4

Cobertura geográfica

5

3

2

1

2

Instalações

4

3

4

4

2

Ponto de venda

4

4

4

4

4

Quadro 2— Comparativo de pontos fortes e fracos
Fonte: Elaborado pela autora.
Através da observação e experiência no mercado joalheiro criciumense da autora, e
conversas da mesma com as vendedoras externas, que também possuem bastante experiência no
mercado em que atuam, pode-se comparar alguns aspectos da concorrência.
Através do comparativo no quadro 2, pode-se perceber que:
a) a reputação e a qualidade dos produtos oferecidos pelas empresas, se equivalem;
b) a variedade nos produtos oferecidos é um destaque da organização estudada;
c) a qualidade no atendimento é um ponto forte da organização estudada, porém,
existe concorrente que também proporciona bom atendimento aos clientes,
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como a loja Vitoretti. Contudo, a concorrente possui os pregos mais altos do
mercado;
d) as lojas pesquisadas tern o prego parecido quando as mesmas mercadorias são
comparadas. Sao exceções: Vitoretti, como dito anteriormente, apresenta pregos
superiores a média encontrada e a Guzatti, que oferece crediário em até 12
vezes;
e) as empresas também se equivalem na eficácia de promoção e força de vendas,
com destaque para a Guzatti, que está a muito tempo no mercado, e faz
propagandas continuas em jornais da cidade;
f) tratando-se da cobertura geográfica, a empresa estudada tem destaque, pois é a
única da cidade que atua com vendedoras externas, podendo atingir diversas
cidades do estado em que atua;
g) comparando as instalações, pode-se dizer que as mesmas obedecem a um
padrão, pois são muito semelhantes, com destaque para a Bergmann Joalheria e
Ótica e Gisdany, que possuem instalações mais modernas. Já a Vitoretti tem um
estilo mais clássico nas suas instalações; e
h) todas as concorrentes analisadas estão localizadas no centro de Criciúma,
portanto se equiparam quando se trata de ponto de venda.
Além da concorrência tradicional, o setor joalheiro enfrenta ainda a televenda, que de
forma muito convincente na comunicação e eficiente na distribuição massifica as vendas
centralizadas. 0 comércio eletrônico também não pode ser esquecido, já que segundo Maya;
Otero (2002) representa "um novo e poderoso veiculo para a criação de valor". 0 uso da Internet
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está cada vez mais massificado, proporcionando vendas on line, onde o cliente tem o conforto e a
segurança de estar em sua casa. Segundo reportagem da revista Veja as vendas de jóias no site
Submarino cresceram 35% ao mês desde 2003, o que 6 um retrato da atual situação
mercadológica, na qual nota-se que o e-commerce é uma forte tendência.
A venda de semi-jóias em lojas especializadas em roupas, pode ser considerada uma
nova concorrência, já que possibilita ao consumidor a facilidade e a praticidade de encontrar no
mesmo lugar roupas e acessórios, embora a variedade, e muitas vezes a qualidade das peças
encontradas nesses estabelecimentos, não possam ser comparadas as encontradas nas joalherias.
Enfim, além de atender bem, saber escolher seu sortimento, expor seu produto e se
comunicar com os compradores potenciais, tem-se que saber articular com colegas, conhecer
outros produtos que seus clientes possam desejar, trazer com rapidez as novidades que os
satisfaçam, descobrir a tendência de gosto e necessidade deles, dominar o uso da Internet, entre
outros.
Com base no exposto no ambiente externo, pode-se destacar que as principais
oportunidades e ameaças encontradas são:
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Ameaças

Oportunidades

,

Utilização de materiais alternativos
Aumento

da

independência

Aumento da criminalidade
financeira Divulgação e venda de semi-jóias pela

feminina

televisão como forma de renda

Mercado masculino em expansão

Extensão das vendas de jóias e semi-jóias
por parte das butiques

potencial

Mercado

para

produtos Facilidade

de

atendimento

instalação

de

novos

concorrentes no mercado

personalizados

Falta

de

personalizado

na Concorrentes de grande porte com poder de

concorrência

redução de preços

Publico feminino suscetível à moda

Tradição dos concorrentes

Quadro 3 — Oportunidades e Ameaças
Fonte: Elaborado pela autora.
Analisando as oportunidades e ameaças encontradas, pode-se concluir que o aumento da
criminalidade fez com que a variedade de materiais utilizados na fabricação de jóias e semi-jóias
aumentasse substancialmente — as pedras preciosas são substituidas por pedras sintéticas, por
exemplo, enquanto as pérolas naturais são substituidas por pérolas cultivadas, sempre buscando
oferecer produtos com menores custos, porém com a mesma beleza e qualidade. Essa grande
variedade de produtos oferecidos pela empresa faz com que a tradição dos concorrentes seja
amenizada na hora da decisão de compra pelo consumidor.
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0 aumento da independência financeira feminina e o mercado masculino em expansão,
também foram oportunidades encontradas, conseqiientemente, as lojas especializadas buscam
aumentar a gama de produtos oferecidos, pois o público masculino é altamente exigente,
buscando peças tradicionais, enquanto o mercado feminino, altamente suscetível à moda, procura
sempre as novidades do mercado. Essa oportunidade de mercado também foi percebida pelas
lojas especializadas em roupas, haja vista a facilidade de encontrar acessórios nas mesmas. Essa
concorrência é amenizada pelo fato das vendedoras externas irem ao encontro das clientes, seja
no trabalho, na residência ou onde for mais conveniente para a cliente, além disso, a variedade
oferecida pela empresa é significante quando comparada sa variedade oferecida pelas lojas de
roupas, já que o foco delas se distinguem.
Grande parte da renda obtida pela organização estudada vem de suas quarenta e três
vendedoras espalhadas pelo estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As vendedoras
externas trabalham na empresa sob a forma de consignação, ou seja, não têm nenhuma despesa
direta ao vender jóias e semi-jóias para a empresa, elas só pagam aquilo que vendem.
Diferentemente da oportunidade oferecida em programas de televisão, onde o interessado paga
por todas as peças, tendo ou não as vendido.

4.4 Análise do ambiente interno

Uma avaliação critica do ambiente interno da organização é indispensável para a
concretização do plano de marketing. Para isso buscou-se informações a respeito da estrutura
organizacional existente na empresa; as funções exercidas por cada colaboradora; as instalações
da joalheria; a política adotada pela empresa; a forma de trabalho da organização diante dos
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elementos essenciais do marketing: preço, produto, praça e promoção assim como uma análise
financeira, com projeções de DRE para o segundo semestre de 2005. Com essas informações foi
possível tragar quais as forças e fraquezas da organização estudada.

4.4.1

Auditoria de marketing

Nesta etapa da pesquisa procurou-se analisar na empresa quais as estratégias utilizadas
pela mesma de acordo com os elementos essenciais do marketing — prego, produto, praga

e

promoção.

4.4.1.1 Preço
Na empresa estudada, não existe uma política especifica para a precificação. Diferentes
métodos de apreçamento são usados: conforme o produto, a época do ano e as promoções da
concorrência.
Em todos os casos acima citados, os pregos oferecidos pela concorrência são analisados.
Isso se deve ao fato de os concorrentes terem estruturas de custos semelhantes. Mas não somente
isso, pois o prego baseado na concorrência tem limitações, já que não inclui informações sobre
custos, deixando dúvidas sobre a possibilidade de geração de lucro num determinado prego.
A filosofia dessa empresa se difere pelo fato de estar preocupada em mostrar não s6 o
valor financeiro ou econômico do ouro, mas sim os valores pessoais presentes nele, aquilo que
ele simboliza e representa para cada pessoa. Esta filosofia é um diferencial, que cativa muitos
clientes.
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4.4.1.2 Produto

A qualidade do produto é garantida por todos os fornecedores. Qualquer produto que
venha a apresentar defeito é mandado para a fábrica, e esta providencia uma peça nova ao cliente,
desde que se confirme defeito de fabricação. Novidades são constantes, haja vista que a loja
oferece uma grande variedade de modelos de poucos produtos. 0 grande diferencial da
organização está nesse quesito, já que as sócias do empreendimento visitam as principais feiras
de jóias que acontecem no Brasil, proporcionando ao cliente estar sempre de acordo com as
últimas tendências em jóias e semi-jóias.
Dentre os fatores de escolha de fornecedores estão: prego/prazo, design, confiabilidade,
assistência técnica, qualidade e atendimento.
Trata-se de uma empresa de comércio varejista, ou seja, após comprar a mercadoria de
fabricantes, a empresa dedica-se a vender para o consumidor final. Para criar valor ao seu
público, a empresa busca colocar seus produtos à disposição dos clientes em horários
convenientes.
Para evitar situações que possam comprometer a lucratividade do negócio, a Bergmann
Joalheria e Ótica, procura planejar o estoque de forma eficiente. Isso exige um bom mapeamento
de compra e venda, conjugado a uma previsão de abastecimento e giro do produto. Para isso,
observa-se o comportamento do cliente, com a ajuda do banco de dados já descrito nesse
trabalho. As perguntas utilizadas para esse planejamento são as seguintes:
a)

os clientes estão encontrando na loja os produtos que estão buscando?

b)

quais as principais reclamações dos clientes?
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c)

quais são os tipos de peps que eles gostariam de encontrar?

d)

quais foram As linhas que tiveram melhor giro?

e)

quais foram rejeitadas pelos clientes?

A partir dessa análise, monta-se uma lista básica dos produtos que a empresa deve ou
não buscar no mercado, ou repor em seu estoque. Outra forma utilizada para planejamento de
compras, são as visitas feitas As feiras do setor. "Nelas, é possível checar a mercadoria de vários
fabricantes de uma s6 vez, comparando modelagem, pregos e diferenciais.", comenta a gerente de
compras. Dessa forma, é possível ter uma visão global das tendências do mercado, planejando de
forma mais eficiente seu estoque. Segundo a gerente de compras:
apesar do mercado oferecer a todo momento novidades, o revendedor de jóias
não deve abrir mão de repor as peças que são essenciais a qualquer joalheria,
como, por exemplo, brincos de argola, solitários, alianças, fios de pérolas e
cordões de ouro. E imprescindível, listar as coleções que nos últimos meses
foram sucesso de venda. Se a empresa vende, por exemplo, cinco peças de um
mesmo modelo, é porque ela teve boa aceitação. Por quê não continuar
investindo na modelagem que está dando certo? Porque trocar o certo pelo
duvidoso? E claro que a loja sempre deve ter novidades, mas não pode se
esquecer dos produtos que vem dando bons resultados.

No caso da empresa estudada, por ser joalheria, é preciso levar em conta que a maioria

dos fornecedores não possui sistema de pronta entrega. Muitas vezes é preciso fazer o pedido e
esperar de 30 a 40 dias ate que a mercadoria seja entregue. Se não levar em conta este fato, a
empresa pode ficar desfalcada até que o fornecedor consiga entregar o pedido, principalmente nas
datas especiais, como o Natal, dia das mães e dia dos namorados.
Um dos principais problemas enfrentados pelas joalherias refere-se ao estoque de
produtos. "A compra de novas coleções exige capital e, se o produto não tiver um giro rápido, o
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investimento pode comprometer o fluxo de caixa da loja". Comenta a gerente de compras. Se, por
um lado, comprar demais pode significar menos dinheiro disponível, por outro, comprando-se
menos se corre o risco de perder vendas. Comenta a gerente geral: "Não há nada mais frustrante
para o empresário do que dizer ao cliente que um determinado produto acabou, com o clássico
infelizmente não temos mais".

4.4.1.3 Praga
A acessibilidades dos clientes a loja também foi levada em conta na escolha do ponto
utilizado, visto que um amplo estacionamento está â disposição dos clientes a poucos metros do
estabeleci men to.
As instalações da empresa estão situadas em um centro comercial na cidade de
Criciiima. Possui 50m2, onde todas as funcionárias atuam. As duas gerentes realizam suas
atividades em um espaço reservado, onde também são atendidos os fornecedores que se deslocam
até a loja, assim como as vendedoras externas. As atendentes estão dispostas em balcões
individuais, com cadeiras e sofás, estes atendendo ao conceito de ergonomia, disponibilizando
maior conforto aos clientes e as próprias funcionárias. As cores frias predominam na loja,
buscando relaxar os clientes.
A iluminação de destaque é feita por halógenas dicroicas. Lâmpadas halógenas realçam
cores, objetos e obras de arte com maior eficiência e economia de energia que as lâmpadas
incandescentes comuns. As lâmpadas halógenas podem ser consideradas incandescentes
"melhoradas", pois duram mais que as incandescentes comuns. Para se ter uma idéia, uma
incandescente dura em média um ano ou 1.000 horas. Já as halógenas, duram em média de 2.000
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horas até 4.000 ou 5.000 horas. Estas enfatizam as jóias expostas em prateleiras de altura
ajustável. Na lateral esquerda em relação à entrada, portas espelhadas delimitam a sala de
atendimento, posicionada de frente para espelhos, resultando em um jogo de imagens que amplia
visualmente o interior da loja.
Para criar um ambiente propicio o estabelecimento faz uso de som ambiente suave, este
escolhido pelas funcionárias, buscando sempre agradar o consumidor.
Além da loja de varejo tradicional, a empresa possui vendedoras externas que
possibilitam um maior canal de distribuição de seus produtos, oferecendo aos seus clientes a
comodidade de ser atendido no lugar que lhe for mais adequado.

4.4.1.4 Promoção

A empresa utiliza um software, que auxilia as gerentes a fazerem um marketing one to
one. Esta ferramenta 6 abordada com maiores detalhes no item 4.4.4 Utilização da tecnologia pela

organização.
A estratégia de propaganda da Bergmann Joalheria

e Ótica também inclui a

programação de andncios na midia. Utilizam-se andncios em rádio, por ser menos dispendioso
que a propaganda de televisão, embora a tenção seja menor. Fazem uso também de promoções ao
consumidor, como ofertas especiais em que novos consumidores são incentivados a conhecer a
loja.
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4.4.2 Estrutura organizacional

Uma estrutura organizacional bem definida é de extrema importância para o born
funcionamento da empresa, pois faz com que os funcionários trabalhem em conjunto de forma
harmônica, com o intuito de alcançar os objetivos organizacionais.
A empresa não apresenta nada formal, como um organograma, sendo, uma empresa de
estrutura informal, ou seja, possui relacionamentos não-documentados e não-reconhecidos
oficialmente entre os membros da organização, que surgem inevitavelmente em decorrência das
necessidades pessoais e grupais dos empregados no dia a dia do trabalho e não podem ser
encontrados em um organograma (STONER;FREEMAN, 1999).
Uma possível classificação formal para a empresa, seria a estrutura funcional. Segundo
Stoner; Freeman (1999, p.232), a estrutura funcional "6 usada principalmente (mas não somente)
por empresas menores que oferecem uma linha de produtos limitada, porque torna mais eficiente
o uso de recursos especializados". Um possível organograma para a Bergmann Joalheria e Ótica,
seria assim:
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Gerente Geral

erente e ompras

Atendentes Internas

Vendedoras Externas

Figura 2 Organograma da Bergmann Joalheria e Ótica
Fonte: Elaborado pela autora.
—

Na Bergmann Joalheria e Ótica, existe uma definição informal do papel de cada
funcionária, toda via, sempre que possível, todas as funcionárias colaboram umas com as outras.
A divisão do trabalho, embora de maneira implícita, existe na organização. A divisão do trabalho
é importante, pois permite realizar mais do que se cada pessoa tentasse realizar sozinho

o

trabalho todo (MEGGINSON, MOSLEY E PIETRI, 1998).

4.4.3 Descrição das funções

Em tempos de competição acirrada, cada vez mais o que vai fazer a diferença entre uma

joalheria e outra é o atendimento ao c liente. Por mais que se invista na qualidade e no design do
produto e na marca da loja, a qualificação da equipe de vendas continua sendo o principal fator
que determina o sucesso - ou o fracasso - de uma joalheria. "0 desenvolvimento do setor
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joalheiro deverá passar, obrigatoriamente, pela profissionalização e melhor capacitação das
pessoas que trabalham no varejo. Sabemos o quanto equipes bem treinadas e devidamente
estimuladas podem contribuir para aumentar as vendas do setor", articula a gerente geral.
Corroborando, Las Casas (2004, p.223) afirma que "o treinamento é uma atividade essencial e
necessária na formação de uma equipe de vendas".
Na empresa estudada, existe uma gerente de compras, que tem como função atender os
vendedores, informar-se sobre as novas tendências, pesquisar quais peças foram mais vendidas e
quais modelos mais procurados. Para isso, conta com a importante ajuda das vendedoras
externas, que vem até a empresa mensalmente para realizar seus acertos e consignar mais
mercadorias, tornando-se uma grande fonte de informações, afinal, estão diariamente em contato
com os clientes, o que nem sempre é possível para a gerência. A gerente geral também auxilia a
gerente de compra na escolha de novos produtos. Quando acontecem feiras importantes no país,
as duas viajam juntas, buscando sempre trazer melhorias e novidades para a empresa.
A gerente geral tem mtiltiplas funções. Além de auxiliar a gerente de compra, como já
foi dito anteriormente, é responsável pelo pagamento de fornecedores e funcionárias, pelo bom
andamento da organização e pelos contatos com o contador. Faz parte de sua rotina diária, cuidar
dos clientes que aniversariam no dia ou que estão comemorando alguma data especial. 0
atendimento das vendedoras externas é também, de sua responsabilidade.
As tits atendentes, além de fazerem o tradicional atendimento aos clientes da loja,
também cuidam da limpeza das peps, dos móveis e das vitrines. As vitrines são modificadas
semanalmente, sob os cuidados das atendentes. Outra função é a de dar baixa nas mercadorias
vendidas, tanto por elas, como pelas vendedoras externas.
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As vendedoras externas

não possuem vínculo com a empresa, embora sejam

fundamentais para que a empresa cresça e continue lucrativa. Sao mulheres que, na maioria,

buscam formas alternativas de renda, além do trabalho habitual, embora muitas tenham a venda
de jóias e semi-jóias como tinica forma de renda. Após cadastro, elas pegam mercadorias de
forma consignada, ou seja, não pagam nada por isso, e podem mensalmente trocar as peças por
outras, devolver as que não tiveram interesse de seus clientes, etc. Seu ganho é de 20% sobre o
valor das peps vendidas.
As gerentes, sempre que possível, fazem cursos para se atualizarem nas novas

tendências das jóias, das políticas de recursos humanos e gestão em geral. Já as atendentes
recebem cursos sobre vitrinismo, gemologia, atendimento ao cliente e ginástica laboral.
Atualmente, uma delas faz um curso profissionalizante de comércio no Serviço de Apoio ãs
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) de Criciúma, sendo incentivada e financiada pela

empresa.
Fato de fundamental importância para o bom andamento da organização já que para
satisfazer o cliente, é primordial um bom conhecimento dos produtos do seu setor e habilidade
em conseguir, em curto prazo, atender a seus anseios e passar confiança.

4.4.4

Uso da tecnologia pela empresa
Como a loja possui abundante variedade de modelo dos produtos, que são em sua

maioria peps muito pequenas, é imprescindível a utilização de um software para o controle do
estoque.
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0 software utilizado na empresa foi adquirido em janeiro de 1999, da empresa Loureiro
& Associados Consultores, e chama-se Jóia Fácil. 0 Jóia Fácil é um software desenvolvido
especialmente para atender às necessidades das joalherias. Esse sistema é efi ciente para auxiliar
no cadastro de peps, controle de estoque, inventário, mala direta, consignações, vendas,
transferências, imagens, códigos de barras e gerador de relatórios. Em maio de 2005 foi adquirido
um novo software que ill atender com maior eficiência as necessidades da organização, já que foi
feito especialmente para a empresa. Por enquanto, está ainda em fase de implantação. Enquanto
isso, o software antigo continua em funcionamento.
Além do Jóia Fácil que foi adquirido pronto, existe outro, sem nome especifico, que foi
feito por um amigo das sócias especialmente para atender as necessidades de interação com os
clientes da Bergmann Joalheria e Ótica, que emprega o marketing individual. "A utilização da
tecnologia tem proporcionado maior proximidade e interação entre nós e os clientes". Diz a
gerente geral.
No passado, o marketing individual era difícil de ser praticado, se não impossível, para
a maioria dos profissionais de marketing, mas graças a tecnologia moderna, ele se tornou uma
estratégia viável. A coleta eletrônica de dados possibilitou reunir e recuperar informações sobre
os desejos e necessidades individuais e as compras de muitos clientes potenciais ou passados
(Churchill; Peter, 2000).
Neste software, que funciona como um banco de dados de todos os clientes da empresa,
toda compra é cadastrada. A principal função deste software é a de informar o aniversário de cada
cliente ou alguma data especial para ele. Para que isso se tornasse possível, foi preciso muito
empenho de todas as vendedoras externas e internas, para obter informação sobre data de
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nascimento, não só do cliente, mas também de seu esposo/esposa, filho(s)/filha(s) e aniversário
de namoro/casamento/noivado. Toda a semana a gerente geral imprime um relatório com os
clientes que irão comemorar alguma data especial durante a semana. Conforme o cliente, mandase um cartão, telefona-se desejando felicidades e dependendo da ocasião, mandam-se flores.
Tratar clientes de maneira diferente, é um comportamento que muitas pessoas não compreendem,
porém a essência do marketing one to one é tratar clientes diferentes de forma diferente. Pelo
simples fato que os clientes são diferentes, e ignorar essas diferenças não os torna todos iguais.
Por isso uma das etapas de qualquer iniciativa de marketing one to one, ou de CRM, deve
envolver a diferenciação dos clientes. Essa diferenciação deve ter como base o valor que o cliente
tem para a organização e as diferentes necessidades que cada cliente tem, nas distintas situações
em que o cliente interage com a empresa (Peppers & Rogers Group, 2001).
Porém, "6 essencial que diferenciar não seja confundido com discriminar", enfatiza a
gerente geral da loja. Os clientes que recebem flores, por exemplo, não são necessariamente os
clientes que mais compram na loja, mas sim uma pessoa que já freqüente o estabelecimento há
certo tempo e esteja comemorando uma situação bastante especial, como por exemplo, bodas de
prata ou o nascimento de um filho/filha.
A gerente geral salienta ainda que:
este software já salvou muitos maridos de esquecerem o aniversário de suas
esposas, pois cinco dias antes da data, ligamos, e informamos, por exemplo, que
o anel dado de presente no natal, possui brincos e pingente formando um belo
conjunto. Muitos já disseram muitíssimo obrigado, eu estava quase
esquecendo... e, na maioria das vezes, compram o que lhes foi sugerido.
Separamos, embalamos a peça e o cliente vai a loja somente efetuar o
pagamento.
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Trata-se então de uma ferramenta muito positiva para organização, pois a habilita a
atender seus clientes de forma personalizada, criando um vinculo de amizade entre a organização
e seus clientes. E é justamente essa a proposta da Bergmann Joalheria e Ótica, buscar ter uma
relação amistosa com seus clientes.
De acordo com o exposto sobre o ambiente interno, detectou-se os seguintes pontos
fortes e fracos:

Pontos Fortes

Pontos Fracos

Atualização periódica diante do mercado e Incapacidade de customização
das tendências
Vendedoras externas

Falta de um planejamento estratégico

Variedade dos produtos

Controle financeiro superficial

Atendimento personalizado

Ausência

de

preocupação

com

a

conformidade de seus fornecedores as normas
ambientais
Tomada de decisão ágil em função da Atividades de Marketing lido integradas
centralização
Baixo custo operacional

Método de precificação impreciso

Quadro 4 — Pontos Fortes e Pontos Fracos da Bergmann Joalheria e Otica
Fonte: Elaborado pela autora.

Analisando os pontos fortes e fracos encontrados na organização estudada, pode-se dizer
que algumas atividades administrativas básicas não são executadas, como um planejamento
estratégico, um eficiente controle financeiro e atividades de marketing intgrdas. Isso se deve pela
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empresa apresentar uma estrutura enxuta, onde existe muitas atividades operacionais, portanto o
tempo para a administração do negócio muitas vezes é insuficiente.
O método de precificação impreciso foi também detectado como um ponto fraco da
empresa, porém, conclui-se que esse fator é difícil de ser mudado, já que o comércio varejista
possui os concorrentes muito próximos, muitas vezes oferecendo produtos similares, portanto a
monitoração do prego da concorrência sempre é importante.
Já os pontos fortes da empresa foram encontrados na variedade dos produtos oferecidos,
já que a mesma busca sempre oferecer as ultimas tendências do ramo em que atua. As vendedoras
externas são também um ponto forte, já que estão espalhadas por todo o estado e a todo momento
têm oportunidade de venda, desde uma ida ao saldo de beleza, até um jantar em casa com amigos.
A centralização proporciona decisões rápidas e a estrutura enxuta, baixos custos
operacionais, podendo a empresa atender bem ao cliente sem custos adicionais no produto.

4.5 Análise Swot
Nesta etapa do plano de marketing relacionam-se as oportunidades e ameaças presentes
no ambiente externo, relacionadas no quadro 3, com as forças e fraquezas, descritas no quadro 4,
mapeadas no ambiente interno da organização. Busca-se então transformar os pontos fracos em
pontos fortes, as ameaças em oportunidades, e combinas as forças com as oportunidades.
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4.5.1 Formas de amenizar os pontos fracos
A incapacidade de customização é um dos pontos fracos da organização, já que cada vez
mais o mercado para produtos diferenciados aumenta. Embora a moda ainda dite fortemente a
tendência, as pessoas buscam dar um toque pessoal ao seu visual, seja através da roupa, do cabelo
ou do acessório. Utilizar materiais alternativos é um diferencial, mas a necessidade de
customização é visivelmente importante. A incapacidade de customização pode ser amenizada
por meio de parcerias com fornecedores e ourives, que prestariam serviço terceirizado para a
empresa.
A construção e posteriormente implantação do plano de marketing, é o primeiro passo
para amenizar a falta de um planejamento estratégico na organização estudada.
0 controle financeiro da empresa sell melhor administrado nos próximos meses, haja
vista a compra de um

software

de gestão integrada. Esse software, ao contrário do atual — Jóia

Fácil, foi feito especialmente para atender as necessidades da Bergmann Joalheria

e Ótica.

Atualmente encontra-se em fase de implantação, ou seja, os dados estão sendo inseridos no
software.

Essa fase demanda muito tempo, pois a quantidade de produtos comercializados pela

organização 6 grande. Para que tudo ocorra bem, é preciso atenção e organização por parte das
pessoas responsáveis por tal tarefa. Após sua fase de implantação, será possível ter um controle
financeiro efetivo.
A preocupação das pessoas com as normas ambientais e com a ética 6 cada vez maior.
Embora esse fato seja uma realidade crescente, a empresa estudada não apresenta preocupação
com a conformidade de seus fornecedores à essas normas. 0 que a empresa estudada apresenta
como forma de responsabilidade social é a ajuda a uma família que teve sua casa levada pelos
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fortes ventos ocorridos na cidade de Criciúma em novembro de 2004. A empresa ajudou a família
a comprar materiais de construção para reerguer seu lar, e colabora com cestas básicas
mensalmente. Essa atitude é feita de forma substantiva, já que a empresa não divulgou essa ação,
não utilizando esse fato como marketing. Para amenizar esse ponto fraco, sugere-se a organização

participar de programas sociais, para que suas ações sociais sejam continuas, e não de forma
isolada.
A falta da integração das atividades de marketing diminui a abrangência das ações
realizadas. Já que são poucas pessoas trabalhando diretamente na organização, é preciso
eficiência e eficácia no gerenciamento das atividades de marketing para que não sejam
desperdiçados tempo e dinheiro. 0 presente plano de marketing busca melhorar essa questão, já
que tem o objetivo de nortear os esforços de marketing para o segundo semestre de 2005.
Como se trata de uma empresa de comércio varejista, na qual muitas lojas
comercializam o mesmo produto, a monitoração dos pregos utilizados pela concorrência sempre
sell importante. Contudo o método de precificação impreciso apresentado pela empresa, pode ser
melhorado através da apuração dos custos diretos e indiretos envolvidos e da definição de uma
estratégia para determinação do valor e do prego do produto.

4.5.2 Formas de amenizar as ameaças
Analisando as ameaças encontradas, pode-se concluir que a forma encontrada pelo setor
de enfrentar o aumento da criminalidade foi fazer com que a variedade de materiais utilizados na
fabricação de jóias e semi-jóias aumentasse substancialmente — as pedras preciosas são
substituídas por pedras sintéticas, por exemplo, enquanto as pérolas naturais são substituídas por
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pérolas cultivadas, sempre buscando oferecer produtos com menores custos, porém com a mesma
beleza e qualidade.
A divulgação da venda de semi-jóias pela televisão como forma de renda é uma ameaça
para a organização já que as vendedoras externas são as maiores fontes de renda para a empresa.
A maneira de se trabalhar é o diferencial da Bergmann Joalheria e Ótica para enfrentar essa
ameaça, já que as vendedoras externas trabalham na empresa sob a forma de consignação, ou
seja, não têm nenhuma despesa direta ao vender jóias e semi-jóias para a empresa, elas só pagam
aquilo que vendem. Diferentemente da oportunidade oferecida em programas de televisão, no
qual o interessado paga por todas as peças, tendo ou não as vendido.
A concorrência da venda de jóias e semi-jóias por lojas de roupas é amenizada pelo fato
das vendedoras externas irem ao encontro das clientes, seja no trabalho, na residência ou onde for
mais conveniente para a cliente, além disso, a variedade oferecida pela empresa é significante
quando comparada ã variedade oferecida pelas lojas de roupas, já que o foco delas se distinguem.
A facilidade de entrada dos concorrentes

é enfrentada através do atendimento

personalizado, possível devido a informações obtidas dos clientes conforme descrito
anteriormente, fazendo com que o tratamento ao cliente seja um diferencial, e conseqüentemente,
o fidelizando.
Embora alguns concorrentes tenham poder de barganha junto a fornecedores, devido a
posse de filiais em outras cidades, a estrutura enxuta e a tomada de decisão ágil, fazem com que a
empresa possa rapidamente reagir aos pregos oferecidos pela concorrência.
A tradição dos concorrentes é uma ameaça visto que já estão no mercado há mais tempo,
tendo o nome mais fixado na mente do consumidor. Porém, a idade avançada de seu proprietários
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e sua sucessão ainda não estabelecida faz com que a busca por novos fornecedores e visitas as
feiras visando novas tendências não seja praticada, o que torna essa ameaça uma grande
oportunidade, ou seja, uma concorrência defasada diante do segmento e mercado joalheiro.

4.5.3 Combinando os pontos fortes com as oportunidades
A utilização de materiais alternativos pelos fornecedores de jóias e semi-jóias, 6 uma
oportunidade aproveitada pela Bergmann Joalheria e Ótica que tem a variedade de produtos
oferecidos ao cliente como um ponto forte.
0 aumento da independência financeira feminina também traz mudanças no setor, já que
embora tenham maior poder aquisitivo, as mulheres têm cada vez menos tempo de ir as compras,
incentivando as vendas pela Internet e televisão. Os pontos fortes da organização diante desse
fato, são o atendimento personalizados e as vendedoras externas, que proporcionam o conforto e
a comodidade de atender as clientes no local onde for mais adequado para elas.
0 mercado masculino em expansão 6 notável. Diante da experiência do ramo joalheiro
com o mercado masculino, pode-se dizer que este público, ao contrário do feminino, é mais
conservador. Os homens, além de comprar jóias para filhas e esposa, estão perdendo os
preconceitos, e procurando acessórios para seu próprio uso, como relógios, pulseiras e correntes.
0 atendimento personalizado para esse público é extremamente importante, pois segundo
pesquisa publicada na revista Jóia Moda magazine, os três fatores principais na hora da compra
pelo público masculino são: atendimento de qualidade, qualidade nos produtos e localização da
loja; portanto 6 com esse ponto forte que a empresa busca atender essa oportunidade.
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0 mercado para produtos customizados 6 crescente, cada vez mais procura-se
diferenciação nas peças que se usa. A cidade de Criciúma não possui nenhuma loja de varejo que
proporcione ao consumidor a personalização de seus produtos. Como a organização estudada não
possui espaço físico para esse trabalho, 6 necessária a busca de parcerias como dito
anteriormente.
A falta de atendimento personalizado na concorrência é uma oportunidade para a
empresa que preza pelo bom relacionamento com o cliente. Formas de marketing

one to one

são

adotadas pela Bergmann Joalheria e Ótica, fazendo do atendimento um diferencial da
organização.
0 público feminino é altamente suscetível A. moda em sua maioria. Essa característica
facilmente notada no setor joalheiro, no qual a busca por acessórios iguais aos usados por atrizes
em novelas ou modelos em desfiles e capas de revistas é uma constante. Para atender esse
público, 6 preciso agilidade nas compras e um bom planejamento, já que são produtos com um
rápido ciclo de vida. Para aproveitar essa oportunidade, a empresa busca atualização periódica
junto ao mercado e as novas tendências, visitando as principais feiras do pais.

4.6

Prognóstico

4.6.1 Missão
A empresa estudada não tinha uma missão definida. Nessa pesquisa elaborou-se uma
missão para a empresa. Sendo uma empresa do ramo joalheiro, no qual a concorrência 6 grande e
o público alvo bastante exigente, resolveu-se adotar a seguinte missão:
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"Oferecer para os clientes uma combinação de preps justos, qualidade nos produtos
e bom relacionamento".

4.6.2

Mercado alvo

Mercado-alvo 6 o grupo de pessoas e organizações a cujas necessidades um produto 6
especificamente projetado para satisfazer, permitindo ainda desenvolver tanto programas de
marketing voltados para suas necessidades e desejos específicos (NICKELS; WOOD, 1999).
Com base nas evidencias apontadas pela análise do ambiente junto à experiência dos
empreendedores, definiu-se o mercado-alvo da empresa como:

"Homens e mulheres, de 15 a 55 anos, que valorizam acessórios como complemento
do visual, residentes na cidade de Criciúma e regido".

Contudo, para que os grupos integrantes deste mercado possam receber tratamento

diferenciado e personalizado, efetuou-se a segmentação, potencializando os efeitos da ação
mercadológica. Dentre os grupos, merece destaque o público feminino entre 18 e 55 anos. Este

grupo exibe forte interesse pela moda vigente e, de acordo com dados estatísticos, conforme
reportagem da revista .115ia Moda Magazine, está em crescimento.
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4.6.3

Objetivos

Os objetivos propostos mostram para onde devem convergir todos os esforços da
empresa, expressando o que se pretende atingir com o presente plano. Tem-se como objetivo
apontar quais estratégias e ações de marketing podem ser empreendidas pela Bergmann Joalheria
e Ótica Ltda. visando ter como resultados:
"A ampliação da sua base de clientes no segundo semestre de 2005, refletindo assim
um aumento de 20% na receita de vendas, quando comparado ao segundo semestre de

2004".

4.6.4 Estratégias e Açães
Pagnoncelli; Vasconcelos (2001) sugerem que as estratégias devem ser claras e em um
número razoável, portanto, foram tragadas sete estratégias de Marketing para c empresa,
englobando estratégias para cada "P" do mix de marketing, pois se acredita que estas traduzem
bem o que o marketing precisa fazer para que o objetivo descrito seja alcançado. A seguir serão
mencionadas quais foram as estratégias escolhidas, as ações referentes As mesmas, os
responsáveis por sua execução, assim como os recursos necessários para sua concretização.
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Estratégia 1: CRIAR UM SISTEMA DE BONIFICAÇÃO
AO- es

Responsável

Criar um sistema de bonificação
em que a cada R$ 1.000,00 em
compras, o cliente ganhe um
bônus de R$ 100, válido por Gerente geral
dois meses após a data da
ultima compra.

Prazo para a
realização

Recursos necessários

45 dias

R$ 60,00

Quadro 5 — Estratégia de promoção
Fonte: Elaborado pela autora
Essa estratégia buscar fazer com que os clientes comprem na loja com freqüência,
buscando fidelizá-lo cada vez mais. Tendo um bônus da Bergmann Joalheria e Ótica, quando o
cliente precisar comprar algum acessório para uso próprio ou para presentear, tenderá a pensar na
organização estudada como fornecedor desse bem. Essa estratégia voltada para a promoção da
loja tem ações simples para serem executadas, exige apenas a fabricação dos bônus em um
gráfica e treinamento das atendentes, informando o funcionamento da promoção e a forma de
controle. Esse treinamento não acarretará custo algum para empresa, pois sell feito pela própria
gerente geral. Os bônus serão fabricados na Gráfica Multicópias, custando para empresa R$
60,00 a cada 1000 unidades fabricadas.
Estratégia 2: AUMENTAR 0 N° DE VENDEDORAS EXTERNAS EM 15%
AO-es

Responsável

Definir as cidades de
Gerente geral
atuação das vendedoras
Divulgar a existência das
Gerente geral
oportunidades
Selecionar pessoas com o
Gerentes
perfil adequado
Quadro 6— Estratégia de ponto de distribuição
Fonte: Elaborado pela autora.

Prazo para a realização

Recursos necessários

3 meses

—

3 meses

—

5 meses

—
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Essa estratégia visa aumentar o número de vendedoras externas, aumentando assim o seu
ponto de distribuição. Para isso é necessário que as gerentes e sócias façam um estudo buscando
encontrar quais áreas da regido de Criciúma ou de Santa Catarina que ofereçam oportunidade
para o mercado de venda pessoal de jóias e semi-jóias.
Após a definição das cidades escolhidas, é necessário pesquisar a melhor forma de
divulgar essa oportunidade. Como é necessário uma relação de confiança entre as vendedoras
externas e a organização, haja vista a utilização da consignação como forma de trabalho, a
indicação de pessoas é a forma mais segura de incluir novas vendedoras externas na empresa.
Outra forma comum, são pessoas que informadas sobre a oportunidade oferecida pela loja, e
mesmo sem indicação, se deslocam até a mesma buscando chance de trabalho. Assim, deixam
seus dados pessoais, e após estudo do cadastro são chamadas pela empresa para começar a
trabalhar. Essa etapa da estratégia é importante, pois uma divulgação nos jornais, por exemplo,
traria muitas pessoas a organização, que não suportaria um aumento demasiado do número de
vendedoras, já que isso exige grande investimento em estoque. Portanto, a melhor forma de
divulgar essa oportunidade, é a rede de relacionamentos das gerentes e sócias.
Após indicação, as gerentes realizam entrevistas, buscando analisar quem apresenta o
peril l mais adequado para a vaga. Para ser uma vendedora externa da Bergmann Joalheria e Ótica
é necessário ser uma pessoa dinâmica, com facilidade de comunicação, bom relacionamento e
organizada.
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Estratégia 3: AUMENTAR A COMUNICAÇÃO EXTERNA DA EMPRESA
Prazo para a
Ações
Responsável
Recursos necessár
ios
realização
Divulgar
a
empresa
em
Gerente geral
outdoors.
60 dias
R$ 750,00
Realizar um
coquetel
de
lançamento da próxima coleção. Gerente geral

5 meses

R$ I .150,00

Quadro 7 — Estratégia de promoção
Fonte: Elaborado pela autora.

A empresa estudada está se firmando no mercado de joalherias da cidade de Criciúma, e,
buscando solidificar cada vez mais a organização no mercado em que atua, sera' utilizado
propagandas em três

outdoors

em locais diferentes da cidade, na regido central de Criciúma, no

bairro Pio Corrêa e na cidade vizinha de Igara.
Além disso, a nova coleção de jóias para o verão de 2006 terá lançamento especial, com
um coquetel de lançamento para 100 clientes. Para concretizar essa estratégia, os convites serão
elaborados e confeccionados com o apoio da Gráfica Multic6pias, ao custo de R$ 100,00. 0
buffet ficará aos cuidados da Confeitaria Fino Sabor, custando a empresa R$1.000,00. A
decoração da loja para o evento ficará a cargo da decoradora de interiores Beatriz Naspolini. A
divulgação das novas peças será feita através de um teldo, onde sell montada uma apresentação
pela sócia majoritária da empresa. As despesas com o envio dos convites ficará em R$ 50 reais.
Diante dessas ações tem-se o intuito de consolidar a loja na mente do consumidor como
fonte de acessórios modernos e elegantes, conciliados a um atendimento diferenciado e pregos
justos, fazendo com que a Bergmann Joalheria e Ótica seja a primeira opção na busca de um
acessório.
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Estratégia 4: ALA VANCAR O NÚMERO DE VENDA POR FUNCIONÁRIO
Ações

Responsável

Realizar reuniões com as
Gerentes
internas
e
vendedoras
externas.
Premiar trimestralmente as
vendedoras ex ternas mais
Gerente geral
bem sucedidas.
Remodelar o sistema de
Gerentes e
incentivo das vendedoras
sócias
internas.
Quadro 8 — Estratégia de força de vendas e pessoal
Fonte: Elaborado pela autora.

Prazo para a realização

Recursos necessários

6 meses

R$ 350,00

3 meses

R$ 500,00

2 meses

R$ 2.566,08

0 objetivo das reuniões, seria a realização de um brainstorming entre as atendentes,
vendedoras, gerentes e sócias da empresa buscando conhecer quais objetivos, expectativas,
criticas e sugestões de cada uma diante da organização, visando identificar quais melhorias
poderiam ser feitas na empresa, com o intuito de sempre existir motivação no trabalho. O custo
dessa ação é referente a um café oferecido pela empresa durante a reunião, sob os cuidados da
Confeitaria Fino Sabor. Além do aluguel de uma sala de reuniões no Hotel Crisul.
Para um maior incentivo ás vendedoras externas, a empresa i rá fazer um ranking
trimestral, onde a vendedora que trouxer maior receita para a empresa ganhará um prêmio no
valor de R$500,00 (quinhentos reais).
Atualmente as atendentes possuem um salário fixo, com a implantação do plano de
marketing, será oferecido as atendentes internas uma comissão sob as vendas. Para não haver
competição entre as atendentes, todas as vendas serão somadas e a comissão de 2% sobre o valor
vendido sell dividida igualmente entre as três atendentes. O custo dessa estratégia foi estimado
de acordo com a provisão de vendas para o segundo semestre de 2005.
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0 intuito dessa estratégia 6 influenciar a forma de abordagem das vendedoras

e

atendentes diante do cliente, buscando mostrar que ele deve ser sempre tratado com educação,
respeito e prontidão.

Estratégia 5: GERENCIAR ESTRATEGICAMENTE 0 BANCO DE DADOS DE
CLIENTES
Ações
Responsável
Prazo para a realização
Recursos
Conhecer as expectativas dos
clientes para beneficiar as
4 meses
—
Gerente geral
vendas.
Criação de
fidelização.

um

cartão

de

Gerente geral

6 meses

R$ 3,00 por cartão e
R$50,00 a cada R$
5.000,00 vendidos

Quadro 9— Estratégia de promoção
Fonte: Elaborado pela autora.

0 primeiro passo dessa estratégia é incentivar as atendentes a conversar com os clientes
durante e após a compra buscando saber se o cliente encontrou o que estava procurando ou se tem
alguma sugestão para dar.
Logo, a gerente fail contato com os responsáveis pelo desenvolvimento do sistema feito
para a loja, buscando desenvolver um novo módulo de cartão de fidelização. Esse sistema irá
acumular pontos para os clientes. A cada R$ 50,00 (cinquenta reais) em compras, o cliente
ganhará 1 ponto. 0 acumulo de 100 pontos dará ao cliente o desconto de 50 reais.
Estratégia 6: VIABILIZAR CUSTOMIZAÇÃO NOS PRODUTOS
Responsável Prazo para a realização
Recursos necessários
AO- es
Fazer parcerias que
possibilitem a
De acordo com a
4 meses
Gerente geral
customização.
demanda
Quadro 10— Estratégia de produto
Fonte: Elaborado pela autora.
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Essa estratégia 6 fundamental para a empresa que busca ser um referencial quando se
trata de variedade de produtos e novas tendências. Embora essa ação pareça simples, exige
confiança com o parceiro que ill viabilizar a customização para a empresa, já que para o cliente,
6 o nome da Bergmann Joalheria e Ótica que está aparecendo. Os recursos empregados serão de
acordo com a demanda.
Estratégia 7: OFERECER DESCONTOS AOS CLIENTES NAS COMPRAS A VISTA
Responsável
Prazo para a realização Recursos necessários
AO-es
Oferecer descontos aos clientes
Gerente geral
que efetuarem o pagamento a
e
atendentes
vista de suas compras.

10 dias

De acordo
demanda

com

a

Quadro 11 — Estratégia de prego
Fonte: Elaborado pela autora.

Oferecer preços justos 6 um dos princípios da organização estudada, porém não busca no
prego baixo um diferencial para seus clientes. Uma estratégia visando ter o prego como fator
atrativo, 6 oferecer 15% de desconto aos clientes que efetuarem suas compras à vista.
Com todas as estratégias apresentadas pode-se fazer um orçamento de todas as ações de
marketing propostas:
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AÇAID

Custo em Reais

Criação de bônus

R$ 60,00

Aluguel e arte de outdoors

R$ 750,00

Convites para o coquetel

R$ 150,00

Buffet para o coquetel

R$ 1.000,00

Aluguel de tad() e projetor

R$ 350,00

Coffe break no treinamento de vendedoras
externas e internas
Aluguel de uma sala para a reunião.

R$ 150,00

Prêmio trimestral para vendedoras externas

R$ 1.000,00

Incentivo para atendentes

R$ 2.566,00

Descontos dados referentes ao cartão de
fidelização
Cartão de fidelização

R$ 2.566,00

Total

R$ 9.692,00

R$ 200,00

R$ 900,00

Tabela 2 — Custos do Plano Estratégico de Marketing
Fonte: Elaborado pela autora.

Os custos da aplicação das estratégias do plano de marketing ficarão em torno de dez mil
reais. É importante ressaltar que existem algumas ações de marketing que não podem ter seus
custos mensurados. A customização e o desconto dado para as compras ã vista não foram
calculados haja vista seus valores estarem diretamente ligados a demanda dos produtos.
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4.7 Plano de resultado

0 plano de resultados visa quantificar os objetivos projetados para a empresa. Os
objetivos devem ser exeqüíveis, e para isso devem basear-se dentro da realidade na qual a
empresa está inserida. Nesse sentido procurou-se explicitar o valor da receita das vendas, bem
como do lucro liquido obtido, caso as ações sugeridas sejam implementadas.

4.7.1 Análise da Area financeira
Uma das maneiras para se assegurar uma maior credibilidade ao plano estratégico de
marketing é por meio de uma análise dos dados financeiros da empresa, os quais poderão
embasar o motivo para a consecução do mesmo. A análise das demonstrações financeiras 6 um
processo de decomposição de um todo em suas partes constituintes, visando ao exame das partes
para o entendimento do todo ou para identificação de suas características. As razões mais comuns
para a elaboração da análise de uma empresa com base em suas demonstrações tendem a ser de
caráter econômico-financeiro, que objetivam tornar cada vez mais claros a performance e a
solidez da empresa. Pois além de satisfazer as necessidades e os desejos de seus clientes, toda
organização deve ser superavitária, ou seja, gerar lucros (SANTOS, 2001).
Para melhorar compreender a organização, foram elaboradas a previsão de vendas, a
projeção da DRE e análise do Balanço patrimonial.
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4.7.1.1 Previsão de vendas

A previsão de vendas deve ser cuidadosamente construída, pois é a partir dela que todas
as áreas da empresa irão efetuar seu planejamento. Segundo Kotler (2000, p.143) a previsão de
vendas é o nível esperado de vendas da empresa com base em um planejamento de marketing
selecionado e em um ambiente de marketing hipotético.
Um dos métodos de projeção de vendas proposto por Welsch (1983) é a combinação da
opinião dos executivos, o qual abrange as experiências pessoais e conhecimento especializados
dos executivos, e pode ser complementado por fatos e dados estatísticos relativos a vendas
passadas.
A partir do exposto, calculou-se a previsão de vendas para o segundo semestre de 2005,
com e sem a implementação do plano de marketing. 0 segundo semestre de 2003 e 2004 são
dados reais.
Mês
Jul/03

26.860

We's
Jul/04
Ago/04
Set/04
Out/04

26.845

Nov/04

R$
R$
R$
R$
R$

52.142

Dez/04

R$ 58.649

Vendas

Ago/03
Set/03
Out/03
Nov/03
Dez/03

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

Total

R$ 186.942

27.554
26.529
27.012

Tabela 3 — Vendas segundo semestre 2003 e 2004
Fonte: Elaborado pela autora

Vendas
29.026
27.429
28.341
27.749
28.257

R$ 199.451
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Mês
Jul/05

Vendas

Nov/OS

R$
R$
R$
R$
R$

30.347
30.184
30.548

Dez/05

R$

62.483

Ago/05
Set/05
Out/05

30.137
30.141

Wes

Jul/05
Ago/05
Set/05
Out/OS
Nov/05

Dez/05

Total
R$ 213.840
Tabela 4 — Provisão de vendas para o segundo semestre 2005
Fonte: Elaborado pela autora

Vendas
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

36.557
35.972
36.948
36.948
37.125
73.058
256.608

Analisando as vendas do segundo semestre de 2003 e 2004, tem-se claro que a
sazonalidade faz parte do ramo joalheiro. No Natal, a receita de vendas dobra, portanto o Natal
a data mais importante do setor. Esse fato requer cuidado e planejamento de estoque, já que
quando a data se aproxima, o prazo de entrega das mercadorias aumenta, e muitas vezes os
fornecedores ficam sem peças disponíveis. Portanto, em julho já se planeja as compras para o fim
do ano, com o intuito de não faltar mercadoria na principal época de vendas. Outro fator
importante é o planejamento financeiro, já que os resultados excepcionalmente bons verificados
no mês de dezembro, não podem ser confundidos com uma tendência permanente, devendo a
empresa fazer uma provisão das reservas necessárias para os períodos seguintes.

4.7.1.2 Análise da DRE

A partir da previsão das vendas pode-se também calcular agora a demonstração do
resultado projetado do exercício para o segundo semestre de 2005, no qual sell aplicado o plano.
Para melhor compreensão dos resultados esperados, comparou-se a DRE do segundo semestre
dos anos de 2003, 2004 com a previsão para 2005, com e sem a implantação do plano estratégico
de marketing.
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BERGMANN JOALHERIA

DRE -

2° Semestre 2003
t P.
Valor

I

SC4

1-

186.942

Receitas

1.1. Receita Bruta de Vendas

186.942

E ÓTICA

2 0 Semestre 2004
Valor

Part.

Provisão 2 0 Semestre 2005
Com Plano de Mkt
Sem Plano de Mkt
Valor

I

Part.

Valor

I

* Part.

100,0%
100,0*

199.451

100,00

215.407

100,00

258.4 8 8

100,00

199.45 1

100,0%

215.407

100,0*

258.4 88

100,0*

6,2*
0,8*

6,2*
0,8*
5,4*

13.352
1.721
11.631

6,9*
0,8*

6,2*
0,8*

5,4%

16.023
2.065
13.958

11.591
1.496
10. 095

5,4%

12.364
1.594
10.770

1 75.351

93,8*

187.087

93,81

202.055

93,81

242.465

93,81

46.352

50.664

25,44

59.094

22,9*

50.664

25,4*

57. 717
54.717

26,81

46.352

24,8*
24,8*

25,4%

59.094

22,9*

5 - Resultado Bruto

128.999

69,0*

136.423

68,48-

144.338

67,01

183.371

70,91

6 - Despesas Operacionais

49.992

26,7%

54.225

27,2%

60.058

27. 9*

72.092

6.520

20.520
1.600
7.020
3.350
2.070
900
1.130
4.080
1.170
1.530
102

3,5*
11,0*
0,9*
3,8*
1,8*
1„1*
0,51
0,6*
2,21
0,6*
0,8*
0,1*

8.126
22.162
1.760
7.150
2.958
2.378
1.304
1.202

4,1*
11,1*
0,9*

4,2*
11,1*
0,9*
3,6*
2,0*
2,2*
0,7*
0,61
2,2*
0,6*
0,8*
0,1*

16.926
27.065
1.890
7.722
4.772
2.572
2.408
1.298
5.127
1.420
1.767
126

27,9 4
6,5*
10,5*
0,7*
3,0*
1,8*
1,0*

1.207
1.502
107

1,2*
0,7*
0,6*
2,2%
0,6*
0,8*
0,1*

9.102
23.935
1.890
7.722
4.382
2.572
1.408
1.298
4. 70$
1.304
1.622
216

79.007

42,31

82.209

41,28

84.280

39,11

111.279

43,0*

79.007

42,30

82.209

41,20

84.280

39,1*

111.279

43,00

2- Deduções da Receita

2.1 apostos - IC.3/S
2.2 Impostos - Simples
3 - Receita liquida
4-

Custo dos Produtos

4.1 CMV - Custo Merc. Vendida

6.1 Despesa CO2 vendas
6.2 Pessoal e Encargos
6.3 lionorários Contábeis
6.4 Aluguéis e Condomínios
6.5 Despesas de Viagens
6.6 Energia Eletrica
6.7 Serviços de Terceiros
6. 8 Aqua
6.9 Telefone, Fax e Internet
6.10 Despesas Financeiras
6.11 Despesas Diversas
6.12 Despesas Depreciação

7 - Resultado

Operacional

8 - Resultado Li q ui do

Tabela 5 - Demonstração do resultado do exercício
Fonte: Elaborado pela autora

4.359

3,64
2,5%

5,44

0,5%

0,5*
2,0*
0,5*
0,7*
0,0*
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ATIVO

2003
R$

2004
R$

PASSIVO

2003
R$

2004
R$

Passivo Circulante

Ativo Circulante

Caixa e Bancos

19.616

21.365

Fornecedores

12.000

10.000

Aplicações financeiras

17.350

19.547

Impostos e contribuições

10.479

12.042

Contas a receber

9.574

11.424

Outras contas a pagar

6.214

6.625

Estoques

150.131

140.845

Total do Passivo Circulante

28.693

28.667

196.671

193.181

Exigivel a longo prazo
Empréstimos e financiamentos

15.000

3.000

15.000

3.000

Capital social realizado

200.344

200.344

Total do Ativo Circulante
Realizável a longo prazo

Títulos a receber
Total do Realizável a Longo Prazo

7.255

5.324

Total do Exigível a longo prazo

7.255

5.324

Patrimônio Liquido

Permanente
112.765

118.045

Lucros acumulados

72.654

84.539

Total do Ativo Permanente

112.765

118.045

Total do Patrimônio Liquido

272.998

284.883

Total do Ativo

316.691

316.550

Total do Passivo

316.691

316.550

Imobilizado

Tabela 6 -Balanço Patrimonial de 2003 e 2004
Fonte: Elaborado pela autora
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Para uma melhor compreensão da demonstração do resultado do exercício e balanço
patrimonial, serão utilizados os seguintes indices de monitoramento operacional, calculados de
acordo com as fórmulas propostas por Kassai (2000):
a) índice de liquidez corrente = ativo circulante / passivo circulante;
b) índice de liquidez seca = ativo circulante — estoques / passivo circulante;

c) retorno do investimento (ROI) = lucro liquido depois do imposto / investimento
d) retorno sobre ativos (ROA) = lucro liquido depois do imposto / total do ativo

ÍNDICES

2003

2004

Liquidez corrente

6,85

6,73

Liquidez seca

1,62

1,82

Retorno do investimento

0,26

0,27

Retorno do ativo

0,25

0,26

Tabela 7 — Índices Financeiros
Fonte: Elaborado pela autora
O índice de liquidez corrente indica a capacidade da empresa para liquidar seus

compromissos financeiros de curto prazo. Durante os dois anos analisados, pode-se perceber que
este índice teve pouca variação. Como esse índice considera todos os valores incluídos no ativo
circulante, ele não faz diferenciação sobre a qualidade dos componentes desse ativo. Desse modo,
considera que, se necessário, os estoques seriam prontamente transformados em dinheiro. A falta
de indices no setor joalheiro prejudica a análise, porém, de acordo com Santos (2001, p.24)
"como regra, considera-se satisfatório um índice de liquidez corrente maior do que um".
O índice de liquidez seca avalia a capacidade da empresa para liquidar suas dividas de

curto prazo, considerando seus ativos de maior liquidez. Como os estoques são a parcela do ativo
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circulante com menor liquidez, são excluídos do ativo circulante quando se quer calcular o índice
de liquidez seca. Pode-se perceber que o índice de liquidez seca teve uma pequena variação,
mostrando que a empresa tem capacidade de honrar seus compromissos financeiros de curto
prazo.
O retorno sobre o investimento é calculado de acordo com Kassai (2000, P. 174), cuja

fórmula apresentada 6 o lucro operacional (lucro liquido + despesas financeiras) sobre os
investimentos (total do ativo — fornecedores). t uma medida que quantifica o retorno produzido
pelas decisões de investimento e avalia a atratividade econômica do empreendimento. 0 ROI
apresenta um acréscimo de 1% no ano de 2004 em relação ao ano anterior.
0 retorno sobre o ativo também é uma medida de retorno sobre o investimento e
segundo Kassai (2000, p.175) é estabelecida por meio da equação: lucro operacional sobre o
ativo. t uma medida que quantifica o resultado operacional produzido pela empresa em suas
atividades operacionais, ou seja, antes das receitas e despesas financeiras. Semelhante ao ROI, o
ROA também apresenta o incremento de I% no ano de 2004 em relação a 2003.

4.8 Comunicação do plano

A comunicação do plano deve ser realizada previamente a implantação, pois ela
explicitará todos os passos do plano de marketing. Comunicação eficaz 6 um processo importante

em qualquer organização. Para que as ações definidas se realizem nos prazos sugeridos, a
comunicação sell feita de maneira com que não fiquem dóvidas e todos os envolvidos, as sócias,
gerentes, atendentes e vendedoras externas, saibam claramente suas incumbências.
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Para o sucesso do plano a comunicação deve ser precisa e eficiente, dessa forma sugerise de que sejam adotados os seguintes procedimentos:
a)

apresentar o plano em reunido especifica para o assunto, evidenciando os objetivos
e os benefícios advindos do mesmo;

b)

dirimir todas as dtividas apresentadas;

c)

salientar a responsabilidade de cada indivíduo para o êxito de projeto e

d)

acompanhar todas as ações e corrigi-las se necessário.

Tendo determinado a missão, o mercado alvo, os objetivos, as estratégias e suas ações,
deve-se agora determinar a forma de implementar o plano. A implementação deve ser
sistemática, convergindo para as ações predeterminadas. Para que se efetive o plano é de suma
importância determinar responsáveis para cada ação e as datas limites para a execução.
Nas estratégias propostas no item 4.6.4, _id foi determinado o responsável por cada ação e
o seu tempo de execução. A data limite de cada ação sell divulgada com o seguinte calendário:
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Ações / Datas para a realização

Julho

Providenciar o cartão de bônus
na gráfica

01 A 05

de

01 à05

Treinamento da forma de
do bônus,
funcionamento
desconto A. vista e cartão de
fidelização

01 A 10

cartão

Providenciar
fidelização

Divulgar oportunidade de vaga
para vendedoras externas

18

Selecionar novas vendedoras
externas

25 A 29

vendedoras
Treinar
as
selecionadas para que possam
iniciar seus trabalhos.
Confirmar
vendedoras
reunião

presença
externas

das
para

Aluguel da sala para reunião

Agosto

Setembro

Novembro

Dezembro

01 A 05

01 A 05
01 A 05

Cofle break para reunido com
vendedoras e atendentes

05 A 07

Entrega do prêmio trimestral
para as vendedoras

07

07
01 A 05

Incentivo para as atendentes

01 A 05

01 A 05

12

Viabilizar a customização
Providenciar convites
coquetel na gráfica

Outubro

para

01 A 10

Envio dos convites

17

Confirmação dos clientes que
estarão presentes no coquetel

03 A 07

Buffet para coquetel

10 h 11

Aluguel de teldo e projetor

10 A 11

Alugar outdoors
Quadro 12 - Cronograma para a execução das ações do plano de marketing
Fonte: Elaborado pela autora

01 à31
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A definição das datas propostas para cada ação foi feita pela autora e gerentes. As
primeiras atividades a serem feitas são a confecção do bônus e do cartão de fidelização. Esta
decisão foi tomada devido ao baixo custo dessas ações e a agilidade com que podem ser
implantadas. Para que ocorram de forma eficiente, é preciso um treinamento, explicando para as
funcionárias a forma de funcionamento do bônus e do cartão de fidelização. Será também
informado, o novo valor do desconto para as compras à vista, 15%. A data prevista para o inicio
dessas ações é dia 10 de julho.
Para aumentar o número de vendedoras externas em 15%, a primeira ação está prevista
para o dia 18 de junho, quando a oportunidade será divulgada para a rede de relacionamento de
sócias e gerentes. Durante a semana seguinte, do dia 25 a 29 de junho, serão selecionadas as
novas vendedoras externas, e após treinamento do dia 01 ao dia 05, irão iniciar suas atividades. E•
extremamente importante a existência desse treinamento, pois serão passadas informações sobre
os diferentes tipos de materiais utilizados nas pegas que serão vendidas, os tipos de gemas, a
garantia de cada peça, os cuidados na armazenagem, como limpar as jóias, a importância de tratar
bem o cliente e trazer para a loja as informações obtidas com o trabalho fora dela, enfim todo o
necessário para que se possa atender bem o cliente.
Durante os dias 01 a 05 de agosto, serão confirmadas as presenças das vendedoras
externas na reunido que irá acontecer dia 07 de setembro e também será feita a reserva da sala de
reunido no Hotel Crisul. Esta data foi escolhida por ser um feriado nacional, possibilitando o
deslocamento das vendedoras externas a Criciúma. No dia 05 de setembro, sell escolhido o
cardápio do coffe break e a entrega do mesmo sell no próprio hotel, no dia da reunido. Durante a
reunião será feita a entrega do premio para a vendedora que apresentar melhor desempenho, e
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também será informada a nova forma de incentivo para as atendentes, que começará a funcionar
no mês seguinte, outubro, sendo distribuída entre os dias 01 A 05 dos meses subseqüentes . Outro
tópico da reunião, sell o pedido de maior feedback das vendedoras externas sobre as opiniões dos
clientes diante dos produtos oferecidos, prego, variedade, qualidade, entre outros.
O próximo passo será a preparação do coquetel de lançamento da próxima coleção. Para
isso, será feito o pedido dos convites A gráfica no dia 01 de outubro, e os mesmo serão entregues
no dia 10 de outubro, conforme informação obtida com a gráfica. Dia 17 de outubro serão
enviados os convites. Nos dias 03 à 07 de novembro serão confirmadas as presenças dos clientes
no evento. 0 aluguel do teldo e do projetor e o buffet serão providenciados nos dias 10 e 11 de
novembro. 0 evento será realizado no dia 11 de novembro, terça-feira, haja vista dia 12 de
novembro ser feriado.
Os outdoors serão alugados durante o mês de dezembro, já visando a data mais
importante para o ramo joalheiro, o Natal.
A customização é a ação mais difícil de ser concretizada, pois não depende somente das
pessoas envolvidas na organização. No dia 12 de setembro, será iniciado o processo de procura
de um parceiro, que possa viabilizar a customização de peps para a empresa. Tem-se como meta
tornar realidade a customização até o Natal.

4.8.1 Manutenção e Controle
Devido As dificuldades que serão encontradas para a implantação do plano de marketing
é muito importante realizar constantemente a manutenção e o controle para que o mesmo seja
plenamente cumprido. Manutenção e controle são etapas de difícil dissociação, pois atuam de

forma complementar. Enquanto um visa sustentar o plano de marketing dentro das linhas gerais
predeterminadas, o outro tem como escopo fornecer um feedback do plano.
A manutenção do plano pode ser entendida por procedimentos realizados
periodicamente com a finalidade de conservar e proteger o plano de ações paralelas que minem
seus resultados. Dessa maneira, tem-se como sugestão, que a manutenção seja realizada por
pessoas capacitadas e engajadas fortemente com o desempenho do plano de marketing e da
organização, no caso estudado, a responsabilidade da manutenção e do controle do plano ficará
com as gerentes e sócias da empresa.
Já o controle deve ser percebido como um sistema de acompanhamento periódico da
equipe, bem como das metas e resultados. 0 controle deve ser efetuado pelo responsável da
elaboração do plano de marketing, pois ele 6, em última análise, a autoridade maior do plano,
portanto, o controle da implantação do plano de marketing sell de responsabilidade das sócias da
empresa.
Para um melhor acompanhamento do plano de marketing, foi elaborado o seguinte
instrumento de controle:
Ação Responsável

Data
Prevista

Data
Realizada

Recursos
Orçados

Quadro 13 — Instrumento de controle das ações do plano de marketing
Fonte: Elaborado pela autora.

Recursos
Utilizados

Observações
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Através desse instrumento, a gerente responsável pela implementação das estratégias terá
um maior controle sob as ações a serem empreendidas. Comparando a data prevista com a
realizada sell possível perceber se a empresa terá capacidade de realizar as atividades propostas
no tempo planejado. E, comparando os recursos orçados com os utilizados na realização das
ações, pode-se analisar se as Kb-es propostas estão de acordo com o orçamento previsto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente as organizações em geral estão inseridas em um ambiente turbulento. Por isso
o processo de planejamento precisa ser participativo, flexível dinâmico e voltado para a ação,
envolvendo todos os indivíduos que possuem conhecimento, informação e experiência.
Organizações bem sucedidas são aquelas voltadas à satisfação dos clientes, oferecendo
um produto de qualidade a um prego justo e com um atendimento prestativo, identificando quais
necessidades dos clientes estão sendo bem atendidas, quais sell() suas necessidades futuras em
função das mudanças ambientais.
Buscando-se apresentar as considerações finais em relação a este trabalho, realizou-se
uma retrospectiva para analisar o que se tinha proposto no inicio do trabalho, como problema de
pesquisa, objetivos geral e objetivos específicos.
Para a Bergmann Joalheria e Ótica nortear os esforços de marketing no segundo semestre
de 2005, realizou-se um plano estratégico de marketing para o referido período, visando o
aumento de 20% nas receitas, diante do aumento da base de clientes.
Para isso, primeiramente realizou-se um diagnóstico situacional dos ambientes interno e
externo, no qual foi verificado os principais pontos fortes e fracos da organização, e também, as
oportunidades e ameaças existentes no ambiente externo. Pode-se destacar a variedade dos
produtos oferecidos e a existência de vendedoras externas, como pontos fortes. A incapacidade de
customização e falta de planejamento estratégico são pontos fracos a ser considerados na
organização estudada. Já no ambiente externo, destaca-se como oportunidade,

o mercado

masculino em expansão e a falta de atendimento personalizado na concorrência, já as ameaças
giram em torno da tradição dos concorrentes e aumento da criminalidade.
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Após a realização do diagnóstico situacional, realizou-se o prognóstico para a Bergmann
Joalheria e Ótica, no qual elaboraram-se sete estratégias visando o alcance do objetivo proposto.
As estratégias são: criar um sistema de bonificação, aumentar o número de vendedoras externas
em 15%, aumentar a comunicação externa da empresa, alavancar o número de vendas por
funcionário, gerenciar estrategicamente o banco de dados de clientes, viabilizar a customização
dos produtos e oferecer desconto aos clientes nas compras á vista.
Para uma melhor compreensão dos benefícios das estratégias propostas, projetou-se a
DRE para o período indicado, possibilitando assim uma análise dos dados financeiros da
organização com e sem a implantação do referido plano estratégico de marketing.
Logo, preparou-se um orçamento das ações propostas, um cronograma para a realização
das atividades e um instrumento para acompanhamento do controle das ações do plano de
marketing, visando analisar os valores e datas projetados com o efetivamente realizado.
Espera-se que a Bergmann Joalheria e Ótica, ao adotar esse plano, tenha condições de
obter um melhor desempenho no mercado em que está inserido e, assim, auferir os resultados
pretendidos.
Para isso, recomenda-se ã. empresa analisada, aplicar o referido plano com flexibilidade,
buscando sempre realizar as Kb-es de acordo com a realidade e capacidade da organização.
relevante ressaltar, que um planejamento de marketing deve ser feito de forma continuada na
empresa, assim como a avaliação do feedback, tendo em vista as constantes alterações no
mercado em que ela atua. Sugere-se ainda que nos próximos planos de marketing seja feito, nas
etapas de projeção de vendas e DRE, as projeções diante de cenários pessimistas e otimistas,
além, claro, do realista. Estudar e planejar as ações futuras é fundamental para uma empresa que
pretende consolidar-se no competitivo mercado.
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