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RESUMO

VIEIRA, Tais Silva. Planejamento Estratégico de Marketing da 45mega Locadora de
Veículos: estratégias para aumentar a receita de vendas.Trabalho de conclusão de estágio
(graduação em Administração). 129 fls. Curso de Administração da Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

0 presente estudo de caso propõe um Plano Estratégico de Marketing para 'Omega Locadora
de Veículos, para primeiro semestre de 2006. Com base no referencial teórico buscado em
Kotler (1998), Ferrell (2000) e Oliveira (2001), construiu-se o caminho para sua
implementação, percebendo-se da importância do pensar estrategicamente. Na análise do
ambiente interno, os pontos fortes identificados estão centrados na prática de preços e
promoções diferenciados, no atendimento personalizado aos clientes e em sua fidelidade. Nos
pontos fracos, a falta de capital, de controle financeiro e de frota para atendimento da
demanda e o não pensar estrategicamente da empresa. Do ambiente externo, foram analisadas
as ameaças e oportunidades que desenham o cenário de inserção da empresa. Se o
crescimento do turismo aliado ao aumento do faturamento do setor de locação acena com a
possibilidade de crescimento, a alta carga tributária, o custo elevado para renovação de frota,
o aumento da violência e a diminuição do poder de compra do brasileiro se mostram como
algumas das ameaças apontadas ao longo do trabalho. A análise ambiental alicerça as
estratégias direcionadas a captação de recursos, advindos tanto de sócios investidores quando
de parcerias, do divulgar da empresa, de pacotes de locação com vantagens, dentre outras
estratégias. Com a implementação do plano pretende-se aumentar em 20%, o faturamento da
receita com vendas da empresa, garantindo sua tanto sua permanência no mercado, quanto
serviços de qualidade diferenciada a seus clientes e parcerias éticas e responsáveis a seus
pares e à comunidade onde está inserida.

Palavras-chave: Marketing, Plano de Marketing, Veículos, Serviços.

1. INTRODUÇÃO
Este capitulo é composto pela contextualização do tema e apresentação do problema,
bem como pela explicitação dos objetivos que garantam a consecução da proposta de
pesquisa, pela justificação do trabalho e por sua estrutura.

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA
Como a empresa define seu negócio? Esta é a pergunta-chave para se entender o que
é o processo de marketing, definido por Kotler (1998, p.95) como a "análise de
oportunidades, desenvolvimento de estratégias, planejamento de programas e administração
do esforço de marketing".
O desenvolvimento de estratégias de marketing é dependente do estágio do ciclo de
vida do negócio, bem como do papel exercido pela empresa, as oportunidades globais e os
desafios mutantes. Kotler (1972, p.22) adve rte sobre as funções desempenhadas pelos
administradores de marketing, como se segue:
Os administradores de Marketing enfrentam estas tarefas realizando, pesquisas de
Marketing, planejamento, implantação e controle, tomando decisoks sobre
mercado-alvo, posicionamento de mercado, desenvolvimento de produtos, grew,
praça, promoção.

A administração de esforços de marketing, definida como a etapa final do processo,
visa organizar os recursos, implementá-los e controlá-los por meio de um plano de
marketing. Por ser parte do macro-planejamento estratégico empresarial,

o plano de

marketing escrito deve ser claro e conciso, contendo as informações-chave, que precisam ser
comunicadas. Controlar e comunicar, palavra de ordem que assegura a implementação
adequada do plano em todos os níveis organizacional.
0 sucesso da empresa depende não apenas do grau de excelência com que os
departamentos desempenham seus papéis, mas do grau de excelência da coordenação das
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diversas atividades departamentais. Empresas de alto desempenho desenvolvem tanto a
capacidade extra de gerenciamento dos processos centrais de seus negócios que garantam
vantagens competitivas, quanto de operações nas cadeias de valor. Tais empresas buscam
implementar a política em que todos ganham, construindo o que Kotler (1998, p.30)
denomina de "rede de marketing, formada pela empresa e todos os interessados
(stakeholders) que a apoiam".
A Comega Locadora de Veículos é uma microempresa, do ramo de locação de veículos
automotores, localizada em Florianópolis (SC/Brasil), constituída hi 04 anos, que presa,
intuitivamente, pela aplicação desta política de "desenvolver confiança e relacionamentos
"ganha-ganha" a longo prazo com consumidores, distribuidores, revendedores

e

fornecedores" (KOTLER, 1998, p.30), mas que não possuir um plano de marketing que
fundamente as estratégias, objetivos e metas organizacionais para o incremento de vendas.
A proposta de implantação de um Plano Estratégico de Marketing se constitui em um
desafio académico que visa responder a seguinte questão:

Como nortear os esforços de marketing da ()mega Locadora de Veículos
durante o primeiro semestre de 2006, de modo a garantir a implantação do
Plano de Marketing que vise sua auto-sustentabilidade e sobrevivência em um
mercado de alta competitividade?

Diante do exposto, o presente Trabalho de Conclusão de Curso - TCC centra-se na
proposta de um estudo de caso, no qual propõe-se a implantação de um Plano Estratégico de
Marketing para a Omega Locadora de Veículos que responda a pergunta suscitada como
problema de pesquisa.
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1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo Geral
Elaborar um Plano Estratégico de Marketing para a ()mega Locadora de Veículos, no
primeiro semestre de 2006.

1.2.2.

Objetivos Específicos

a) Caracterizar a ômega Locadora de Veículos;
b) Diagnosticar a empresa, orientando o plano de marketing com base no estudo da
situação atual;
c) Analisar o macro-ambiente da organização, dando ênfase as oportunidades e
ameaças;
d) Analisar o micro-ambiente da organização, enfocando seus pontos fortes e fracos;
e) Elaborar prognóstico da empresa, que reflita o plano de marketing com ênfase nas
estratégias e respectivas ações;
f) Analisar os aspectos financeiros do plano;
g) Recomendar instrumentos gerenciais para o acompanhamento e controle do plano.
1.3. JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO

Para Castro (1977, p.55), uma pesquisa é justificável quando se mostra "viável,
importante e original". Este estudo de caso aplicado 6. ()mega Locadora de Veículos, situada

na cidade de Florianópolis (Santa Catarina/Brasil), propõe a implementação de um Plano
Estratégico de Marketing, utilizando-se para tal as ferramentas, os conceitos, a metodologia e
práticas do Planejamento Estratégico de Marketing, tendo-se como referencia bibliográfica a
literatura disponibilizada sobre o assunto
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A empresa pertence ao ramo de prestação de serviços, ramo de atividade que, segundo
IBGE, mais cresceu no Brasil na década de 90 (61% do PlB), estando inserida em um
mercado que impõe As organizações que desejarem sobreviver a busca da excelência classe
mundial, ou seja, tornar-se um benchmark (referencial de excelência). Sobrevivência é palavra
de ordem, visto que segundo o SEBRAE, 56% das microempresas paulistanas desaparecem
antes de completar cinco anos de existência.
Assim, no segmento de locação de veículos, qualidade e satisfação das pessoas
(clientes, colaboradores, fornecedores, intermediários, comunidade, etc.) se mostram fatores
diferenciadores, o que impõe ao prestador de serviços planejar a qualidade oferecida em
produtos personalizados. Diante de tal problemática, questiona-se o atual desempenho da
empresa pesquisada e se propõe um Plano Estratégico de Marketing que municie aos seus
gestores de ferramentas conceituais que possibilitem tanto a permanência quanto

o

crescimento efetivo da organização, visto que todos os membros da 'Omega Locadora de
Veículos se mostram interessados em rever conceitos e formas de trabalhar e implantar o
Planejamento Estratégico de Marketing, o que assegura pesquisa sua relevância e viabilidade.
Outro fator que justifica a escolha do tema é a possibilidade da aproximação do
referencial teórico à prática, o que facilita o melhor entendimento e apropriação do
conhecimento, bem como aproxima a universidade e o universitário do mercado produtivo.
Tal aproximação da teoria A prática empresta A Administração, mais especialmente ao
Planejamento Estratégico de Marketing, um tom de fazer tecnologia, no qual teoria e prática
andam de mios dadas na construção do mundo novo, o que colore o presente trabalho de
originalidade e importância.
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14 ESTRUTURA DO TRABALHO
0 presente trabalho é estruturado em cinco capítulos, objetivando-se a proposição de
um Plano de Marketing para a 6mega Locadora de Veículos.
No Capitulo 1, Introdução, contextualiza-se o tema, o problema, os objetivos, bem
como a justificativa para a escolha do tema. No capitulo 2, Fundamentação Teórica, a revisão
bibliográfica, fundamentada em autores como Ferrell (2000), Kotler (1998) e Oliveira (2002)
dentre outros, na qual são abordados os referenciais teóricos que garantem ao trabalho um
embasamento solido e consistente. No Capitulo 3, Metodologia de Pesquisa, metodologias e
técnicas de coleta de dados e tratamento dos dados, base para o plano de marketing.
No Capitulo 4, o plano de marketing concebido como se segue: a descrição da
empresa; o sumário executivo; a análise ambiental (estudo do ambiente externo e interno da
organização), detectando-se pontos fortes e fracos da organização, bem como das ameaças e
oportunidades do ambiente externo; a análise SWOT, metodologia que busca minimizar ou
evitar os pontos fracos e as ameaças, além de maximizar os pontos fortes e as oportunidades.
Com base na análise ambiental formula-se um prognóstico (definição da missão, do mercadoalvo, dos objetivos, bem como das estratégias e das ações de marketing), de modo a garantir a
consecução dos objetivos organizacionais. Após esta fase, apresenta-se um plano de resultado,
demonstrando o retorno financeiro esperado, tendo-se como base a previsão de vendas e a
Demonstração do Resultado do Exercício Projetada (DRE) com a implementação do plano,
finalizando com as formas de controle e manutenção do plano e sua comunicação.
No Capitulo 5 as considerações finais da autora sobre o estudo, que com base no
objetivo geral e específicos, apresenta ao leitor os resultados pretendidos com a
implementação do plano e a vivência acadêmica, quando da busca da aproximação da teoria
prática.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓR1CA
Propor 6. uma empresa, atuante no mercado de locação de veículos, a adoção de
metodologias fundamentadas na Administração Cientifica, que certamente provocarão
mudanças na forma de gerenciamento de suas atividades, impõe ao proponente
apresentar argumentos decorrentes de consistente fundamentação teórica.
Este capitulo apresenta os conceitos-chave e metodologias que alicerçam a
proposição de implantação de um Plano de Marketing, tendo-se como base

o

pensamento de autores como Ansoff (1990), Churchill (2000), Drucker (1972), Oliveira
(2002), Ferrell (2000), Kotler (1998), Maya (1991), Mintzberg (1999), Stoner (1995),
dentre outros, de forma que o leitor possa compreender o caminho buscado para a
elaboração do plano proposto.
2.1 PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA
Planejamento pode ser pensado como o desenvolvimento de programa institucional,
que vise a realização dos objetivos e metas organizacionais, envolvendo a escolha de cenários,
que propiciem a decisão antecipada do que sell feito, como e quando será implementado. É o
alicerce que irá orientar as atividades de organização, liderança e controle.
Stoner & Freeman (1995) apontam o planejamento como a determinação dos objetivos
organizacionais e a escolha de meios à sua consecução. Segundo Kotler & Armstrong (1993)
o planejamento ajuda as organizações a pensar, sistematicamente, o futuro, melhorando as
interações entre os diversos níveis hierárquicos, visto que obriga á, definição de políticas,
objetivos e metas, que permeiem todos os níveis da organização, visando à aplicação objetiva
de recursos, proporcionando padrões de desempenho mais fáceis de serem controlados e ações
corretivas, no caso de mudanças em cenários ou objetivos pré-estabelecidos, de modo a
garantir a sobrevivência da organização.
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Drucker (1972, p.127) utiliza-se a seguinte metáfora para exemplificar a importância
do planejamento:
(...) o maestro não consegue tocar os instrumentos tão bem quanto os miisicos,
verdadeiros especialistas, no entanto o maestro interpreta o trecho da peça e
comunica a sua lição global de como a peça deverá ser tocada Sem o maestro a
pega sairia toda desafinada. Do mesmo modo, a liderança e direção do executivo
devem existir no Plano Estratégico para que a descentralização e o trabalho
individual funcione eficazmente.

Assim, no processo de planejamento é muito importante o estabelecimento de
objetivos claros, baseados em fatos e dados, pois a partir deles a organização pode conhecer
seu rumo e metas, tendo motivações para superar possíveis obstáculos futuros. Os objetivos
não só direciona a organização, como também focalizam os esforços para determinar como
melhor aplicar os recursos escassos, a fim de estabelecer prioridades para a consecução de
metas, garantindo o controle das ações.
Segundo Megginson (1986), o planejamento proporciona a base para a ação efetiva,
com a qual os gestores podem prever e preparar-se para mudanças que possam afetar os
objetivos organizacionais. Por permitir maior penetração e abrangência is organizações, o
planejamento pode provocar uma série de modificações nas características e atividades
empresariais, tanto em nível das estruturas (alterações nas responsabilidades, nos níveis de
autoridade, descentralização, comunicações, procedimentos, instruções), quanto em nível das
pessoas (capacitação, substituição, transferências de funções, avaliação, etc) ou em nível de
tecnologia (investimento em conhecimento, equipamentos, novos processos, etc).
Planejamento
Provoca modificações em

Pessoas

Tecnologia

Sistemas

Figura 1 - Modificações Provocadas pelo Planejamento
Fonte: Oliveira (2002, p.38)
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Para que o planejamento possa permitir maior penetração e abrangência is
organizações, se faz necessário que ele esteja fundamentado em estratégias decorrente da
análise de cenários.
Ansoff (1990) ao conceituar estratégia advoga que este conceito na década de 60 foi
considerado inovação da Administração, visto que diz respeito a utilização de diversos
segmentos organizacionais (humano, tecnológico e financeiro). Segundo Mintzberg et Al
(1999), a estratégia pode ser pensada como uma ferramenta gerencial fundamental is
organizações, que diz respeito i organização e ao ambiente, sendo complexa porque afeta toda
a organização, implica questões de conteúdo de processos, permeando os diversos níveis da
organização, envolvendo vários aspectos conceituais. Para o autor o conceito de estratégia
pode ser tomado tanto no sentido de planejamento quanto de modelo (padrão que permite a
manutenção da coerência) ou como posicionamento em um mercado (marcas e produtos) ou
ainda como perspectiva (meio para execução de tarefas) ou armadilha para a concorrência.
Maya (1991, p. 108) conceitua estratégia do seguinte modo:
estratégia pode ser conceituada de diversas maneiras. Originária das questões
militares, onde se destaca o autor Van Clauswitz na estrutura do passado, estratégia
um plano mais abrangente cujos segmentos do 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 fa7er
— 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.

Segundo Porter (1991, p. 24), as estratégias podem ser vistas como "métodos para
superar os concorrentes de uma empresa, em um setor da economia", estando centrados na
"liderança em custo total, diferenciação e enfoque". Deste modo, a estratégia de "liderança
em custo total" pode ser obtida pela declaração de políticas que minimizem o custo final dos
produtos/serviços, de modo que o prego ao consumidor final seja menor do que praticado pela
concorrência. Do mesmo modo, as estratégias de "diferenciação" estão centradas na busca da
fidelidade dos clientes e a menor variação de preço dos produtos/marcas oferecidos, enquanto
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que as estratégias de "enfoque" se centram em um segmento de mercado ou em tipos
específicos de clientes, produtos ou mercado geográfico que devem ser mantidos pela
organização.
Todos os tipos de estratégia estão focadas na superação da concorrência, o que de um
lado, com a adoção de tais estratégias, pode garantir uma posição privilegiada da empresa
frente a concorrência, mas que de outro também podem concorrer para riscos para a empresa,
provenientes de mudanças de paradigma (mudança de tecnologias, imitações pela
concorrência, crises econômicas e políticas, dentre outros).

2.1.1.

Tipos de planejamentos

De acordo com Oliveira (2002), distingue-se três tipos de planejamento nos grandes
níveis hierárquicos da pirâmide organizacional. Churchill (2000), como outros autores, define
os três níveis fundamentais de planejamento como estratégico, o tático e o operacional. Estes
três níveis da função planejamento atuam de forma integrada e, consequentemente, são
complementares e interagem entre si.

2.1.1.1.

Planejamento Estratégico

Oliveira (2001, p.4'7) conceitua Planejamento Estratégico como:
um processo gerencial que possibilita estabelecer o rumo a ser seguido pela
empresa, com vistas a obter um nível de otimização na relação da empresa com o
seu ambiente, sendo, normalmente, de responsabilidade da alta-direção da
empresa, dizendo respeito tanto A. formulação de objetivos quanto à seleção dos
cursos de ação a serem seguidos para a sua consecução, levando em conta as
condições externas e internas A empresa e sua evolução esperada.

Esse processo gerencial pode ser pensado como uma metodologia que sustenta a
tomada de decisões, envolvendo escolha de macro-objetivos organizacionais, nos quais estão
explicitadas as questões macro (gerais e amplas), que definem tanto o ramo de atuação, os
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produtos oferecidos e as necessidades do público-alvo quanto o levantamento e análise dos
fatores ambientais que afetam a organização, previsão dos cenários que influenciam a
organização, missão da organização e visão de futuro (KOTLER, 2000).
Segundo Oliveira (2002), o Planejamento Estratégico desenvolve um programa
abrangente para posicionar o negócio a fim de que se tenha o sucesso sustentável; avalia o
potencial total de negócio e liga, de modo explicito, objetivos e ações para alcançá-los.
desdobramento do Planejamento Estratégico propicia o conhecimento e melhor utilização de
seus pontos fortes, minimização de seus pontos fracos, prevenção de ameaças do ambiente
externo, de modo a direcionar esforços para pontos comuns, consolidando o entendimento e o
comprometimento de todos os membros da organização com a missão, objetivos (gerais,
funcionais), macro-estratégias, macro-politicas, políticas.
Quando pensado em nível organizacional, o Planejamento Estratégico deve ser
desdobrado em Planejamento Tático (mais longo prazo, maior amplitude, maiores riscos,
menor flexibilidade, área ou segmento restrito) e o Tático em Planejamento Operacional
(curto prazo, tendo menor amplitude, riscos e maior flexibilidade em sua implementação).
Assim, no topo da organização se declara a missão da empresa (objetivo amplo),
baseada em valores que justificam sua existência. Essa declaração deve uni ficar e motivar
toda a equipe, impulsionando os objetivos estratégicos e operacionais, que, por sua vez, guiam
os planos estratégicos e operacionais. Segundo Oliveira (2002, p.327), o plano consiste num
"documento formal que consolida informações, atividades e decisões desenvolvidas no
processo".
Os planos estratégicos, documentos formais determinados pelos gestores (topo e
intermediários) visam alcançar os objetivos gerais da organização. Os planos operacionais
podem ser definidos como o desdobramento do plano estratégico em metas de médio e curto
prazo.
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2.1.1.2 Planejamento Tático
Segundo Churchill (2000, p.86) 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". Visa a decomposição de estratégias, políticas e metas
estabelecidas no Planejamento Estratégico em um plano de ações de médio prazo, para
departamentos (área de resultado) específicos. De acordo com Las Casas (2001), cada
planejamento funcional é dito tático, podendo-se dizer que os planos táticos de cada
departamento ou area servem como base para o planejamento geral ou estratégico corporativo
e sem eles nem um nem outro teria utilidade dentro da organização.

2.1.1.3 Planejamento operacional

Segundo Churchill (2000), o planejamento operacional caracteriza-se pela busca da
consecução de metas de curto prazo (rotinas de curto prazo) das unidades operacionais da
organização. Provem do desdobramento do Planejamento Es tratégico em táticas de médio
prazo, mas a consecução das metas de curto prazo, geralmente é dificultada pela falta de
mecanismos de controle (indices de verificação e controle) que possam auxiliar aos gestores
na garantia da eficácia das metas estabelecidas.

2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ORIENTADO PARA 0 MERCADO
Segundo Kotler (1998, p.71), o Planejamento Estratégico orientado para o mercado é
definido como:
o processo gerencial de desenvolver e manter um ajuste viável entre os objetivos,
experiências e recursos da organização e suas oportunidades de mercado mutantes.
O propósito do planejamento estratégico é moldar e remoldar os negócios e
produtos da empresa com objetivo de crescimento e lucro.
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Como se trata de um tipo de planejamento estratégico desdobrado em nível de
mercado, ou seja, em estratégias de marketing, se faz necessário apresentar alguns conceitoschave para melhor entendimento da função de Marketing dentro das organizações.

2.2.1

Conceito de Marketing

Primeiramente, o conceito de Marketing, conceito está relacionado à satisfação dos
desejos e necessidades das pessoas. Entender o consumidor, procurando antever suas
necessidades e desejos, como também suas satisfações ou insatisfações contraídas pelo
consumo dos produtos ou serviços vendidos, é chave para o sucesso em qualquer tipo de
empreendimento.
De acordo com Kotler (1998, p.27) marketing é" um processo social e gerencial, pelo
qual, indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca
de produtos de valor com outros". 0 autor também ressalta que o conceito de marketing é a
chave para atingir as metas organizacionais, uma vez que se faz necessário ser mais eficaz do
que os concorrentes para integrar as atividades de marketing, satisfazendo assim, as
necessidades e desejos dos mercados-alvo.
Sendo um processo social ele é fruto de necessidades, desejos, demandas por produtos
(qualquer coisa que possa ser oferecida ao mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo
— bens, serviços, idéias), que têm um valor e custos, visando a satisfação e atendendo a
mercados e empresas e consumidores potenciais. Segundo Kotler (1998) as necessidades
humanas podem ser consideradas tanto em nível fisico, quanto em nível individual
(conhecimento, auto-estima) e social (pertencer a um grupo). Os desejos humanos se
relacionam as necessidades humanas moldadas pela cultura e pelas características individuais.
Para Kotler (1998, p.31), Mercado "consiste de todos os consumidores potenciais que
compartilham de uma necessidade ou desejo especifico, dispostos e habilitados para fazer
uma troca que satisfaça essa necessidade ou desejo".
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Para melhor direção de um produto i mercados a empresa precisa definir mercadosalvo que consiste na segmentação do mercado.
Maya (1995, p.63) enfatiza o enfoque interdisciplinar do Marketing, a firmando que:
o enfoque interdisciplinar para Marketing se refere ao uso de todas as disciplinasdas areas social,comportamental, fisica, quantitativa e de negócios- para desenvolver
idéias, conceitos e teorias, bem como para iluminar, investigar e resolver problemas
de Marketing".

Cides (1997) define marketing como o conjunto de atividades com que a empresa
vende mais e com maior lucratividade. Essa proposta de conceito visa a atividade fim da
empresa, o lucro. Deste modo, o marketing pode ser entendido como uma orientação que deve
fundamentar as ações da empresa atenta ao mercado e a possibilidade de concretização de
seus objetivos de lucro e expansão.

2.2.2

Plano Estratégico de Marketing

Planejar estrategicamente significa criar condições para que as organizações decidam
rapidamente diante de oportunidades e ameaças, otimizando as vantagens competitivas em
relação ao ambiente de concorrência no qual atuam.
Neste contexto, o plano de marketing pode ser visto como uma ferramenta de
comunicação, que integra todas as áreas da empresa como também todos os elementos do
composto mercadológico num plano de ação coordenado para os clientes.
Na visão de Westwood (1996) o plano de marketing é um mapa. Ele mostra onde a
empresa está indo e como vai chegar lá sendo tanto um plano de ação como um documento
,

escrito.
Ambrosio (1999) define plano de marketing como um processo de intenso raciocínio e
coordenação de pessoas, recursos financeiros e materiais cujo foco central é a verdadeira
satisfação do consumidor. Em outras palavras, é ajudar o consumidor a se sentir um pouco
mais feliz e, em conseqüência, gerar resultados positivos para a empresa e a sociedade.
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Para Ferrell (2000, P. 25), "o plano de marketing é um relatório ou documento que
expõe as informações detectadas no processo de planejamento". Segundo o autor, este
documento permitirá, por meio da análise do ambiente interno e externo e dos consumidores,
a análise dos pontos fortes e fracos da organização, bem como a definição ou aprimoramento
da missão, visão e dos objetivos da empresa, a fim de criar estratégias de marketing que
possibilitem a organização maior participação no mercado e o alcance dos objetivos de
marketing e organizacionais.
0 plano de marketing deve estar sustentado pelas diretrizes de um plano estratégico
fundamentado na análise de Macro e Microambientes, de modo que todos os níveis
organizacionais possam utilizar como base it tomada de decisão tanto a missão e visão da
organização quanto seus valores e objetivos permanentes. No tópico a seguir, apresenta-se a
estrutura de um plano de marketing, conforme a abordagem de FERRELL (2000).

2.2.3

Estrutura do Plano de Marketing

Informações que possam fundamentar a tomada de decisão quando da elaboração de
um plano de marketing, é o ingrediente fundamental principal à formulação de um plano.
Ferrell (2000) aponta tits pontos importantes que não podem ser negligenciados
quando da elaboração do plano. 0 primeiro repousa na abrangência do esquema do plano,
visto que o plano deve conter todas as informações relevantes. 0 segundo diz respeito ao
encadeamento lógico do plano, uma fez que o plano deverá vender-se. Além disto, o plano
deve ser flexível. De modo a permitir ajustes e adequações ao planejamento estratégico da
empresa.
Desta forma, abrangência, lógica e flexibilidade são três palavras de ordem, que devem
estar alicerçadas na maior quantidade e melhor qualidade de fatos e dados. Assim, segundo
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Ferrell (2000), um plano de Marketing deve conter um sumário executivo; a análise dos
fatores internos e externos da organização; a análise SWOT, derivada cio diagnóstico
ambiental; as metas e os objetivos de Marketing; as estratégias de Marketing; a
implementação do plano de Marketing e os mecanismos de avaliação e controle e
comunicação do plano.

2.2.3.1 Sumário executivo
uma sinopse do piano que deve conter os principais aspectos do plano (objetivos,
custos e retornos), de forma sucinta e que possa se vender à alta administração, aos
investidores, aos fornecedores, etc.

2.2.3.2 Análise Ambiental
A análise ambiental ou diagnóstico situacional, de acordo com Amboni et al (1997,
p.16), é um "diagnóstico estratégico que consiste na análise das potencialidades e fraquezas
internas, bem como na análise das oportunidades e ameaças". Pode-se afirmar que o
diagnóstico consiste em demonstrar a atual situação de uma organização, buscando verificar
todos os aspectos relacionados is suas realidades interna e externa.
No intuito de buscar o aperfeiçoamento continuo as empresas necessitam identi ficar as
variáveis ambientais que as envolvem, usufruindo das oportunidades existentes no mercado, a
fim de antecipar-se aos riscos e ameaças constantes no cenário competitivo, o qual encontrase envolto de continuas inovações.
Os fatores externos e internos à empresa devem ser interligados, devido it influência
que um exerce sobre o outro. Porém, a titulo de praticidade, torna-se interessante que a análise
destes fatores seja realizada de forma isolada, e que a consolidação das informações ocorra
somente após a finalização desta análise.
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A análise ambiental consiste em verificar a situação do mercado-alvo (cronologia do
tamanho e crescimento

do mercado, necessidades, percepções

e tendências de

comportamento de compra dos consumidores); situação do produto na qual se analisa as
vendas, preços, margens de contribuição e cronologia do lucro liquido; situação competitiva
contendo a identificação dos concorrentes; situação da distribuição verificando a dimensão
e importância de cada canal de distribuição; situação de macroambiente no qual é tratado as
tendências dos macroambientes (demografia, economia, tecnologia, políticas, aspectos
sócio-culturais) que afetam a linha de produto.

2.2.3.2.1 Análise do Macroambiente
A análise do ambiente externo é o primeiro passo estratégico para a elaboração do
Plano estratégico de Marketing. É importante definir qual a situação atual da organização para
estabelecer estratégias em sintonia com as tendências atuais e futuras. Esta parte do
diagnóstico depende de informações atualizadas, que podem ser encontradas em jornais,
revistas, boletins, palestras, entre outros. (LAS CASAS, 2001).
Pode-se dizer que a análise externa tem por finalidade estudar a relação existente entre
a empresa e seu ambiente em termos de oportunidades e ameaças, bem como a sua atual
posição produto-mercado e, prospectiva, quanto a sua posição produto-mercado desejada no
futuro. (OLIVEIRA, 2002).
Segundo Ferrell (2000), esta análise deve incluir todos os fatores externos, tais como:
competitivos, econômicos, politicos, legais, regulamentadores, tecnológicos e socioculturais,
os quais influenciam diretamente nas organizações. Deste modo, é importante antes avaliar as
possíveis variáveis que podem interferir no negócio da empresa, analisar se tais variáveis
representam uma oportunidade ou ameaça, visto que quando as oportunidades sic) usufruidas
de forma adequada, proporcionam o aumento nos lucros de uma organização, em
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contrapartida, as empresas que ignoraram as ameaças aumentam seus prejuízos Neste
sentido, cabe is empresas maximizar a busca por novas oportunidades, sem fechar os olhos
para os riscos e incertezas.
Ao se selecionar um mercado-alvo é muito importante saber quais são as empresas

concorrentes e avaliar como elas estão diante do mercado, suas estratégias atuais e futuras, os
produtos ou serviços que elas oferecem e quais as potencialidades e fragilidades que podem
representar uma ameaça ou oportunidade à organização. De acordo com Ferrell (2000) hi
quatro tipos de concorrência: de marca, de produto, genéricos, no orçamento total
Por meio desta análise a empresa poderá conhecer cada concorrente de marca, de

produto, genérico e de orçamento total, avaliando seu tamanho, crescimento, rentabilidade,
objetivos, estratégias e mercados-alvos, levantando as forças e fraquezas de cada um,
analisando o composto de marketing de seus concorrentes e estimando as estratégias que seus
concorrentes utilizarão sob os diversos cenários do ambiente externo e ainda seus esforços de
marketing.
Outra variável importante é a econômica, uma vez que os fatores econômicos refletem
diretamente na vida dos consumidores e das empresas, podendo afetar o plano de marketing,
uma vez que será capaz de inibir ou alavancar o poder de compra dos consumidores e,

conseqüentemente, do composto de marketing. Segundo Kotler (1998), os profissionais de
marketing devem ficar atentos is mudanças na renda, custo de vida, taxas de juros, poupanças
e nas condições de empréstimos.
Assim como a análise econômica, a politico-legal consiste em descrever a realidade do
pais/mundo (blocos econômicos) e suas possíveis influências no negócio. Esta análise referese is decisões de níveis governamentais (federal, estadual ou municipal), que podem afetar is
atividades da empresa, bem como is criações ou mudanças de leis, regulamentações, etc.
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As variáveis sócio-culturais se referem ao estudo dos valores, crenças, normas e
tradições que regem o comportamento da sociedade em que a empresa está inserida que
também deve ser considerado fator relevante as possíveis limitações quanto à atividade.
Estudar e conhecer as atitudes do mercado-alvo de consumidores é de grande
importância, pois é um dos componentes influenciadores do comportamento dos
consumidores (MATTAR, 1998). Frente a isso, é de grande importância saber analisar a
cultura e a sociedade em si.
Se as variáveis sócio-culturais podem ter papel tão determinante à sobrevivência de
uma organização, as variáveis tecnológicas se apresentam como diferenciais que podem
garantir ou Ito a permanência da empresa no mercado.
As variáveis macroambientais são vistas como fatores não-controláveis, os quais as
empresas deverão estar sempre atentas, a fim de monitorá-los e atuar prontamente quando da
mudança de cenário.

2.2.3.2.2 Analise do Microambiente

A análise do ambiente interno consiste em levantar informações internas à empresa,
como é a empresa, como funciona internamente, levando-se em conta os aspectos que são
considerados pontos fortes, bem como suas fragilidades. Esta análise permitirá a organização
conhecer suas potencialidades para que as transforme em oportunidades e seus pontos fracos,
de modo a corrigi-los ou minimizá-los. Ambrósio (1999, p.5) afirma que "todos os envolvidos
no processo empreendem esforços para ampliar o conhecimento que se tem da firma e do
sistema em que ela está. enquadrada".
Segundo Ferrell (2000), para se conhecer o ambiente interno é preciso fazer uma
avaliação critica dos objetivos futuros da organização, bem como seu desempenho atual, seus
recursos, capacidade tecnológica e produtiva, política e estrutura de poder.
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Como se trata de um plano voltado para marketing, é importante analisar o mix de
marketing: produto, preço, promoção, distribuição. Nesses elementos estão incluidas inúmeras
variáveis intervenientes em um negócio: pessoas, embalagem, lucro, política, marca, logística,
propaganda e descontos (AMBROSIO, 1999).
Todos os aspectos do composto de marketing vêm depois da análise do produto
oferecido pela empresa. As considerações sobre os preços praticados, as vias de distribuição,
de propaganda, entre outras, decorrem do estudo do produto e da identificação do mercadoalvo.
Ambrosio (2002, p, 59) afirma que produto é um bem material (tangível) ou imaterial
(intangível) oferecido a um mercado visando et satisfação de um desejo ou necessidade. Os

bens tangíveis podem ser duráveis, como imóveis, automóveis, máquinas, etc., e nãoduráveis, como por exemplo, alimentos, roupas, bebidas, etc. Os bens intangíveis podem ser
serviços, pessoas, locais, organizações e idéias.
Segundo Kotler (1998, p. 35), "o conceito de produto assume que os consumidores
favorecerão aqueles produtos que oferecem mais qualidade, desempenho ou características
inovadoras". Para isto, as organizações precisam oferecer produtos superiores e melhorá-los a
medida que o mercado exigir, isto consiste em verificar as características que o consumidor
quer no produto, bem como o uso a que este se destina. Além das considerações qualitativas, é
importante o levantamento das características quantitativas, a fim de levantar o número de
unidades do produto que deverão ser produzidas para atender it demanda do mercado.
Ao comprar um produto ou serviço, o consumidor faz um levantamento dos aspectos
tangíveis e intangíveis. Os aspectos tangiveis podem ser o tamanho, a cor, o modelo, o estilo,
a embalagem, rotulagem, etc. JA os aspectos intangíveis podem ser marca, garantia, imagem,
status que decorre do seu consumo, os serviços agregados, etc. O estudo e o conhecimento de
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qualquer produto devem considerar três características básicas: qualidade; apresentação ou
embalagem, e marca (KOTLER, 1985).
Westwood (1996, p_107) aponta o seguinte alerta que "você deve analisar os fatores
tecnológicos e competitivos relativos aos seus principais produtos. Lembre-se de que você
não vende um 'produto' a um cliente; você vende um beneficio que o produto oferece ao
cliente". Nesta etapa do plano de marketing são analisados os detalhes táticos referentes ao
produto ou serviço comercializado. Tais detalhes podem ser as características, os beneficios, a
marca, a qualidade, garantias, suportes, formas de uso, necessidades regionais, cultura, entre
outros.
0 preço pode ser conceituado como a expressão monetária do valor de um bem, ou o
que o consumidor esta disposto a pagar no ato da compra de um bem. Segundo Kotler (2000,
p.476), "o preço é o elemento do mix de marketing que produz receita; os demais produzem
custos". Com isto, ele se torna um dos elementos fundamentais na lucratividade da empresa.
Além disto, ele ainda é o determinante na escolha da compra de um produto/serviço, visto que
a concorrência de preços é grande e a capacidade econômica das pessoas, em sua maioria,
limitada.
E importante analisar se o preço praticado pela empresa é competitivo em relação ao
mercado, se é controlado pelo governo, se hi descontos promocionais, se as condições de
pagamento e financiamento satisfazem ao cliente, entre outros.
Do mesmo modo, a praça pode ser entendida como a combinação de agentes por meio
dos quais o produto flui, desde o vendedor inicial (geralmente o fabricante) até o consumidor
final. Uma empresa pode, a depender da logística planejada, utilizar-se do atacadista, do
distribuidor, do varejista, do correio, de loja própria, ou de qualquer outro canal para distribuir
seus produtos na praça (KOTLER, 1985).
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A distribuição abrange o conjunto de atividades estratégias e de planejamento
desenvolvido pela empresa para tornar um produto disponível à aquisição, uso e consumo dos
diversos públicos. Kotler (1999) usa o termo praça para definir todas as atividades da empresa
que tornam o produto disponível para os consumidores-alvo.
Ambr6sio (2001, P. 64) afirma que praga:
(...) é parte de um modo mnemônico de se refletir a um complexo conjunto de
elementos que visa a tomar o produto ou serviço disponível para o consumidor
onde e quando ele o desejar, incluindo elementos importantes como canais de
distribuição, logística de mercado e as variáveis que integram esses elementos.

Além de desenvolver um produto que seja bom para o cliente, estabelecer preço
adequado e acessível e distribuir o produto ao mercado consumidor, é preciso comunicá-lo
aos seus consumidores. Kotler (1998) afirma que a promoção "inclui todas as atividades
desempenhadas pela empresa para comunicar e promover seus produtos ao mercado-alvo".
Ainda, de acordo com Kotler (1998, p.526), o composto de comunicação de marketing
(composto promocional) possui cinco modos de comunicação:
a. Propaganda. Qualquer forma paga de apresentação impessoal e de promoção de
idéias ou serviços por um patrocinador identificado;
b. Promo/4o de vendas. Incentivos a curto prazo para encorajar a experimentação
ou compra de um produto ou serviço.
c. Relações públicas e publicidade. Uma variedade de programas preparados para
promover e/ou proteger a imagem de uma empresa ou de seus produtos
individuais.
d.Venda pessoal. Interação face a face com um ou mais compradores potenciais
com o propósito de fazer apresentações de vendas, responder a dúvidas e tirar
pedidos;
e. Marketing direto. Uso de correio, telefone, fax, e-mail e outras ferramentas de
contato impessoal pain comunicar ou solicitar resposta direta de consumidores
ativos e potenciais específicos.

O quadro a seguir, tomado de Kotler apud Ambrásio (2001, p. 69), demonstra as
ferramentas mais utilizadas em comunicação com o mercado:
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V lobby
V marketing social
midias especiais
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apresentações
convenções
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incentivos

patrocínios
publicações

I relatórios anuais
seminários

Quadro 1- Ferramentas Mais Utilizadas em Comunicação com o Mercado
Fonte: Kotler Apud Ambrósio (2001, P. 69)

Como mostrado no Quadro 1, são muitos os meios que a empresa dispõe para divulgar
seus produtos ou serviços e se faz necessário analisar quais dessas ferramentas são mais
eficazes para a divulgação dos seus produtos.
Para analise do ambiente interno é importante também conhecer a estrutura
organizacional da empresa. Segundo Oliveira (2002) a organização da empresa é a ordenação
e o agrupamento de atividades e recursos, visando ao alcance de objetivos e resultados
estabelecidos. Stoner (1992) advoga que a estrutura organizacional é o modo de como as
atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas, a fim de atingir os
objetivos e as metas organizacionais. Para o autorodstem duas formas de estruturas
organizacionais: a estrutura formal, que está claramente defmida, planejada e organizada,
segundo a linha de comando e cadeias de responsabilidades, representada formalmente pelo
seu organograma; e a estrutura informal, na qual ocorrem relacionamentos interpessoais, nãodocumentados e não-reconhecidos oficialmente entre os membros da organização.
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2.2.3.3 Análise SWOT

A análise SWOT consiste em uma metodologia de análise de ameaças

e

oportunidades do ambiente externo e consumidor e das forças e fraquezas decorrentes da
análise do ambiente interno, de modo que sejam minimizadas os riscos e otimizadas as
oportunidades/forças.
Ferrell (2000, p.71) propõe uma matriz de quatro células para a análise e priorização
das informações. Tal análise deve ser realizada "combinando as forças com as oportunidades

e convertendo fraquezas em forças e ameaças em oportunidades" ou as minimizando.

COMBINAÇÃO

FORCAS

COMBINAÇÃO

4

P.

r

a

CONVERSÃO

FRAQUEZAS
Minimizar/evitar

OPORTUNIDADES
lk

A

CONVERSÃO

AMEAÇAS
Minimizar/evitar

Figura 2- MatTiz SWOT
Fonte: Ferrell (2000, P.71)

Por ser uma metodologia simples de organizar e avaliar as posições estratégicas da
empresa, quando da elaboração do plano de Marketing, se bem aplicada pode, segundo
Ferrell (2000), ajustar as forças internas is oportunidades externas, converter as fraquezas
em forças competitivas e substituir ameaças por oportunidade.
2.2.3.4 Missão, Metas e Objetivos
Após a elaboração da análise ambiental e a análise SWOT, o administrador deve
estabelecer a missão, a visão, os objetivos, a fim de desenvolver as estratégias e o plano de
ação, bem como a avaliação financeira e controle do plano.
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Deste modo, a elaboração do planejamento de marketing é preciso definir as metas e
os objetivos organizacionais, mas para isto deve-se examinar, elaborar ou aprimorar a
missão da empresa. Para isto, é de fundamental importância entender o significado da
missão da organização.
2.2.3.4.1 Missão da Organização

A missão é a razão de ser das organizações e ela proporciona a reflexão sobre o
negócio da empresa, por que de sua existência, e ainda em que tipos de atividades a empresa
deverá concentrar-se no futuro. A missão é uma forma de traduzir determinados sistemas de

valores em termos de crenças ou áreas básicas de atuação, considerando a cultura e clima
organizacional. Ela exerce função orientadora e delimitadora da ação empresarial, num
horizonte de tempo geralmente longo, em que ficam comprometidos valores, crenças,
expectativas, conceitos e recursos de toda a organização.
o ponto inicial para que as macroestruturas e macropoliticas sejam estabelecidas,

bem como orientadora de direcionamentos a serem implementados e delimitadora de limites
da postura estratégica relevante à formulação de estratégias.
Segundo Ferrell (2000) a missão deve ser curta, no máximo um parágrafo ou dois, e
deve explicar, de forma clara, a razão de ser da empresa, bem como identificar o seu
significado e sua filosofia básica de operação.
De acordo com Ferrell (2000, p. 80), para se declarar uma missão é preciso responder
cinco questões, no qual todos os integrantes da organização devem compreender quando ler:
a. Quem somos?
b. Quem são nossos consumidores e o que valorizam?
c. 0 que nossa organização representa?
d.0 que faz nossa organização ¡mica?
e. Que impressões essa organização deseja que seus públicos (isto 6, consumidores,
funcionários, cidadãos, órgãos regulamentadores) tenham de si?"
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A declaração da missão deve estar visível para que todos (consumidores, fornecedores,
colaboradores, investidores, enfi m a sociedade de um modo geral) saibam a razão de ser da
organização.

2.2.3.4.2

Metas e Objetivos de Marketing

Segundo Ferrell (2000, p.35) metas e objetivos de marketing "são declarações
formais dos resultados desejados e esperados, decorrentes do plano de marketing",
orientando o desenvolvimento de objetivos e fornecendo direção para as decisões de
alocação de recursos. Tais metas devem ser decorrentes dos objetivos relatados para ajustar
ameaças e fraquezas e otimizar as forças is oportunidades, que por sua vez estão
fundamentados na qualidade da análise SWOT.
Segundo Kotler (1998), após ser efetuado o mapeamento da situação atual do
marketing da empresa, identificado ameaças/oportunidades e forças/fraquezas, com base nos
dados e fatos, os gestores devem decidir sobre os objetivos do plano. Ainda segundo o autor
(1998, p. 103) "dois objetivos devem ser estabelecidos: financeiro e de marketing.[...]Os
objetivos financeiros devem ser convertidos em objetivos de Marketing".
A definição de objetivo como "o alvo que se pretende alcançar, enquanto que a
meta é a quantificação dos objetivos em prazos" (AMBONI et al, 1997, p. 22), instiga o
pensamento a perguntar como chegar a situação desejada?
Para ter sucesso, uma organização, primeiro, estabelece seus objetivos, ou pelo
menos, busca entender a forma como chegará a situação desejada. Neste contexto, a
organização poderá declarar diversos objetivos, cabendo aos executivos determinar o grau
de importância de cada um deles (OLIVEIRA, 2001). Ainda de acordo com o autor, os
objetivos podem ser definidos como o estado, situação ou resultado futuro que o executivo
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pretende atingir. Na realidade, o termo objetivo relaciona-se a tudo que implica a obtenção
de um fim ou resultado final.
De acordo com Oliveira (2002, P. 161) objetivo 6: "o alvo ou ponto quantificado,
com prazo de realização e responsável estabelecidos, que se pretende atingir por meio de
esforço extra".
Ainda, segundo Las Casas (2001, p.91), definição de objetivos 6:
Objetivos são resultados operacionais, financeiros ou qualquer outro que
a empresa deseja atingir em determinado período com seu plano
estratégico, podendo ser quantitativos ou qualitativos e determinados a
curto, médio e longo prazo. Os objetivos são resultados que queremos
atingir e estratégias são as formas de ai chegar.

0 autor ainda complementa que os objetivos podem ter diversas formas de divisão,
porém a divisão em quantitativos ou qualitativos é a mais indicada. A partir dos objetivos
corporativos da companhia são estabelecidos os objetivos táticos da empresa, incluindo os
objetivos de produção, de pessoal, financeiros, de distribuição e de marketing.

2.2.3.5 Estratégias de Marketing
Como a empresa atingirá seus objetivos de Marketing? Esta deverá ser a perguntachave à ser respondida, visando a compreensão de como a empresa gerenciari seu
relacionamento com os clientes, de modo a superar o atendimento da concorrência.
Segundo Oliveira (2002, p. 192), a estratégia visa: "estabelecer quais sera() os
caminhos, os cursos, os programas de ação que devem ser seguidos para serem alcançados os
objetivos e desafios estabelecidos".
Kotler (1998, p.103) denomina a estratégia de "plano do jogo" fundamental A
realização dos objetivos. Assim as estratégias devem contemplar:

o mercado-alvo, o

posicionamento, a linha de produtos, o preço, os pontos de distribuição, as forças de vendas,
os serviços, a propaganda, a promoção de vendas, a pesquisa e desenvolvimento, a pesquisa
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de marketing. Para tal desenvolvimento de estratégias deverá haver dialogo entre os diversos
segmentos da organização (produto, compras,produção,vendas e finanças).
Segundo Ferrell (2000), a seleção do mercado-alvo é o primeiro estitgio desse
processo, sendo necessário considerar em tal definição as seguintes variáveis: demografia,
uso do produto, dentre outros. A empresa deve ter claro, as necessidades de seus clientes
antes de desenvolver um composto de marketing (produto, preço, promoção e praga).
Segundo Kotler (1998, p. 225), mercado-alvo é "a seleção de um ou mais segmentos
de mercado para penetrar".
No conjunto de estratégias selecionadas Ferrell (2000) ressalta que sua parte final
deverá conter expectativas dos gestores sobre as reações esperadas pelos consumidores,
alertando sobre a necessidade dos planejadores se colocarem no lugar dos consumidores de
forma a prever tipos de reações 6. estratégia formulada. Também deverá conter as reações
competitivas potenciais it estratégia, ou seja, como a concorrência reagirá is es tratégias.

2.2.3.6 Implementação de Marketing
Nesta fase do plano se espera respostas às estratégias formuladas anteriormente. Para
Ferrell (2000) deverão ser construidos programas de ação especificados, de forma a garantir
a consecução dos objetivos do negócio. Para tal, ferramentas tais como 5W/1H (0 que? Por
que? Como? Quando? Onde? Quanto custará?) podem ser de bastante valia.
2.2.3.7 Avaliação Financeira e Controle de Marketing
Que resultados serão avaliados e controlados?
Oliveira (2001, p. 241) define controle como:
Uma função do processo administrativo que, mediante a comparação com
padrões previamente estabelecidos, procura medir e avaliar o desempenho e o
resultado das ações, com a finalidade de realimentar os tomadores de decisões,
de forma que possam corrigir ou reforçar esse desempenho ou interferir em
funções do processo administrativo, para assegurar que os resultados satisfaçam
as metas, aos desafios e aos objetivos estabelecidos.
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A demonstração de resultados projetados deve ser preparada, analisada e aprovada
pela alta administração, bem como a formulação de mecanismos de Controle de metas e
orçamento mensal ou trimestral, que deverão ser analisados a cada período. Também se faz
necessário a elaboração de planos de contingência, que devem ser utilizados quando
necessário.
Segundo Ferrell (2000, p 37) a avaliação financeira do plano devera ser "a primeira
parte desta seção", visto que "as considerações orçamentirias exercem papel-chave na
identificação de estratégias de investimento". 0 autor também aponta como parte
fundamental o controle de marketing, envolvendo a definição de padrões e mecanismos de
avaliação. Tais padrões devem ser previamente estabelecidos de modo a garantir a
consecução dos objetivos e a atuação conetiva para correção de rumos. No caso de
necessidade de ações corretivas que possam modificar as estratégias planejadas, Ferrell
(2000) sugere a adoção de auditoria de Marketing que deverá analisar sistematicamente os
objetivos, as estratégias e o desempenho de marketing da empresa.
0 sucesso da empresa depende não apenas do grau de excelência com que os
departamentos desempenham seus papéis, mas no grau de excelência da coordenação das
diversas atividades departamentais. Empresas de alto desempenho desenvolvem capacidade
extra no gerenciamento dos processos centrais de negócios (desenvolvimento de novos
produtos, gerenciamento de estoques, atração e retenção de clientes, pedido até recebimento e
atendimento ao cliente), buscando vantagens competitivas, além de operações nas cadeias de
valor de seus fornecedores, distribuidores e clientes.

3. METODOLOGIA

Neste capitulo, procura-se oferecer respostas basicamente is seguintes perguntas: De
que se trata o estudo? Como o estudo foi realizado? Quais as possíveis limitações do estudo?

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

Trata-se de um Plano Estratégico de Marketing para ()mega Locadora de Veículos
realizado por intermédio de um estudo de caso, que visa explorar informações sobre o setor de
locação de veículos, por meio da análise ambiental (que pouco se tem conhecimento), análise
das características peculiares da empresa segundo sua estrutura, composto de marketing e uso
da tecnologia pela empresa, bem como os fatores que refletem no seu desempenho e fornecer
estratégias de marketing que objetivem o aumento de 20% de receita com vendas, isto 6,
solucionando o problema da falta de planejamento estratégico da organização.
Yin (2001) define estudo de caso como sendo uma estratégia de pesquisa que busca
examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto. Para tal, o presente projeto
visa a implementação de estratégias, explorando vários ângulos e permitindo aprofundamento
das questões da empresa com o seu ambiente.

3.2 PROCEDIMENTO GERAL PARA A REALIZAÇÃO DO ESTUDO

Os procedimentos utilizados para a execução deste plano de marketing foram
fundamentados, principalmente, em Ferrell (2000), Kotler (1998) e Oliveira (2001), conforme
abordado no capitulo 2, buscando satisfazer as necessidades da empresa e aliando a teoria A.
prática. Além disto, para a elaboração deste plano foram utilizadas diversas técnicas de
pesquisa.
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Na construção do plano, o primeiro passo foi análise do ambiente externo, utilizandose para tal a pesquisa documental, que trouxe informações significativas, por meio da análise
de arquivos públicos e particulares e fontes estatísticas, sobre os concorrentes, o mercado de
locação de veículos, os clientes, dentre outros.
Especificamente, na análise da concorrência, identi fi caram-se os principais
concorrentes de acordo com a declaração dos donos da locadora que basearam-se não só numa
pesquisa realizada por eles mesmos, no primeiro semestre de 2005, nos principais hotéis do
centro da capital, como também em suas observações. Entretanto, a disponibilização desta
pesquisa não foi possível, pois a mesma foi expurgada e os dados não foram registrados, só
permitindo a organização saber quais eram as principais empresas concorrentes.
Posteriormente a análise do ambiente externo, analisou-se o ambiente interno que
centrou-se na documentação direta, isto 6, um levantamento no próprio local objeto do estudo.
Além disto, a observação e as entrevistas permearam a coleta de dados.
Tal observação desenvolveu-se durante a estada da autora na empresa por uma semana,
visando detectar todas as atividades desempenhadas pelos sócios da ()mega Locadora, bem
como o comportamento da aklministração da empresa.
Desenvolveram-se também entrevistas informais, por meio de conversa informal com
seus proprietários, a fim de identificar seus pontos fracos ("gargalos" da organização) e fortes,
e os aspectos influenciadores da mesma, além de agregar conhecimento à pratica por meio de

troca de conhecimentos teóricos com a autora.
Logo depois, realizou-se a análise SWOT que objetivou buscar formas de amenizar as
fraquezas e ameaças e combinar as forças is oportunidades identificadas na análise ambiental.
Tal etapa foi alicerçada na junção da análise da autora com a experiência dos gestores da
organização, baseadas nas entrevistas não-estruturadas.
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A partir de então, passou-se para a fase de prognóstico, definindo-se a missão da
empresa, o mercado-alvo, o objetivo do plano e as estratégias e ações, a fim de atingir o
objetivo proposto pelo plano (20% de aumento de receita). Esta etapa foi estruturada a partir
do trabalho em conjunto entre a autora e os gestores, por meio de brainstorming. As idéias que
surgiram foram colocadas, analisadas

e selecionadas

por todos, objetivando

o

engrandecimento do plano.
Em seguida, elaborou-se um plano de resultado no qual foi realizada uma análise
financeira, a partir da previsão de venda esperada pelos donos da empresa para o primeiro
semestre de 2006, tendo como base o primeiro semestre de 2005. Para melhor análise foram
elaborados três cenários com a implementação do plano: um pessimista, com apenas 10% de
acréscimo nas vendas; um intermediário, inicialmente proposto pelo plano (20%); e um
otimista, com 30% de aumento da receita com vendas. Desta forma, a autora elaborou a
Demonstração do Resultado do Exercício de acordo com esta projeção e com os custos da
implementação do plano, com base nos três cenários. Esta previsão foi explanada nas
conversas informais pelos sócios da Comega Locadora, a fim de nortear a previsão de vendas
para o primeiro semestre 2006, com a implementação do plano.
Além disto, a autora estruturou um cronograma das ações a fim de trazer um maior
desempenho das ações, bem como propôs mecanismos de controle para melhor eficácia do
plano.
Por final, elaborou-se o sumário executivo, que é uma sinopse do plano. Esta
elaboração foi realizada pela autora a partir do levantamento de todas as informações
importantes do plano de marketing concluído e, assim, permitindo aos interessados um resumo
do estudo
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3.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

A principal limitação observada refere-se a característica do próprio estudo de caso.
Hi uma impossibilidade de generalização dos resultados obtidos, visto que as amostras são
pequenas e não representativas (selecionadas por julgamento ou conveniência).
Outra limitação está no tempo de implementação, que é de 6 meses, impossibilitando
desenvolver o plano de forma mais eficaz. A falta de tempo também para a elaboração das
estratégias foi outro fator limitante, devido ao prazo de conclusão do trabalho de curso.

4. PLANO DE MARKETING PARA ()MEGA LOCADORA DE VEÍCULOS

A partir deste capitulo desenvolve-se o Plano de Marketing para a tImega Locadora de
Veículos, fundamentado na proposta de estrutura de piano estratégico de marketing de Ferrell
(2000), Kotler (1998) e Oliveira (2002).
4.1 SUMAR10 EXECUTIVO

A tomega Locadora de Veículos (Florianópolis/SC/ Brasil) constituiu-se com o desejo
de seus proprietários em realizar o sonho de ter seu próprio negócio. Apesar do enorme
esforço empreendido por seus gestores, que não dispunham de capital inicial, a empresa
completa seu quarto ano de funcionamento. Porém, os dados revelam que hoje a empresa
trabalha sem capital para investimento, sua frota em relação ao mercado-consumidor e a

concorrência é pequena, sua localização ao Norte da Ilha de Santa Catarina dificulta o
atendimento aos clientes na baixa temporada, correndo risco de fazer parte das estatísticas de

mortalidade de microempresas.
0 objetivo do Plano Estratégico de Marketing foi criar estratégias que garantam a
sobrevivência da locadora, bem como o aumento do volume de receita com vendas em 20%.

Como tal proposição esta fundamentada em teorias e metodologias, se faz necessário
referenciais teóricos, buscados em vários autores, dentre eles, Kotler (1998) e Ferrell (2000),
que alicerçaram o plano.
Na análise do ambiente interno à empresa, verificou-se que alguns pontos fortes estão
centrados na prática de preços e promoções diferenciadas, no atendimento personalizado a
seus clientes, na flexibilidade estrutural administrativa, na localização privilegiada nos
períodos de alta temporada e na constituição dentro de uma agência de turismo. Como pontos
fracos a falta de capital, de controle financeiro e de frota para atendimento da demanda, o não

pensar estrategicamente da empresa, dentre outros. No ambiente externo, as ameaças e
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oportunidades desenham o cenário em que a empresa está inserida. Se de um lado o PIB
brasileiro cresceu 15%, por outro o poder de compra da população diminuiu. Florianópolis
investe em turismo e o setor de locação de veículos aumenta seu faturamento, mas sofre com
a alta carga tributária, o alto custo de renovação de frota e o aumento da violência urbana. 0
cliente deseja serviço personalizado, com excelência de qualidade, entretanto a sazonalidade
freia o número de locações e a capacidade de investimento dos microempresirios.
Em meio ao cenário externo e interno, as estratégias estão centradas na captação de
recursos advindos tanto de sócios investidores quando de parcerias, na contratação de pessoal
especializado, na divulgação da empresa, nos pacotes de locação com vantagens, nos cartões
de fidelidade, dentre outras estratégias que visam aumentar o volume de vendas da empresa
em 20%. Todavia, todos os esforços envidados na transposição das estratégias em um plano
que possa ser operacionalizado, serão invalidados se por trás das metodologias não estiverem
pessoas que sonhem e estejam imbuidas do desejo profundo de mudar, pois mudança se faz
com gente.

4.2 DESCRIÇÃO DA EMPRESA
A elmega Locadora de Veículos está situada à Avenida Luiz Boiteux Piazza, n° 3501 Cachoeira do Bom Jesus, ao norte da Ilha de Santa Catarina.
A idéia de criar uma locadora de veículos surgiu da alta demanda pelo serviço durante
a temporada de verão, em Florianópolis, e da necessidade de oferecer um produto de
qualidade aos clientes. Além disto, a falta de personalização da concorrência, a falta de
qualidade no atendimento e de credibilidade foram fatores-chave para intensificar a criação de
uma instituição que fosse transparente e pudesse alcançar as expectativas de seus clientes.
Inicialmente em 1998, o sócio Marcelo Lemos engajou-se no ramo do turismo,
cursando na Escola Técnica Federal de Santa Catarina o curso técnico em Turismo. Baseado
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no conhecimento acadêmico adquirido com a formação técnica e em sua rede de contatos,
Network, surgiu o desejo de estruturar seu próprio negócio. Quais os recursos iniciais

necessários? Qual o segmento do turismo? Qual a localização ideal? Estes foram alguns dos
questionamentos feitos na época, para os quais, aos poucos, foram surgindo respostas e
oportunidades.
Em 2000, houve a formatura em Técnico de Turismo e a certeza de que o desejo

poderia ceder lugar à realidade. Assim nasce a agencia de turismo no Norte da Ilha de Santa
Catarina, visando atender a demanda de turistas brasileiros e estrangeiros. Para tal, o primeiro
passo centrou-se na captação de recursos provenientes de suas economias e de outro
formando que também ambicionava montar uma agência.

0 segundo passo seria o aporte de fornecedores parceiros que com a prestação de
serviços comissionassem à agência. Os principais fornecedores de passagens rodoviárias e
aéreas, passeios terrestres e marítimos, hotéis e pousadas, dentre outros foram contatados e
pouco a pouco as parcerias se firmavam. Com isto, em 01 de Outubro de 2000, a agência de

turismo - Estação do Turismo é fundada e em dezembro de 2000, começa realmente a operar.
No decorrer de suas atividades, a alta demanda por locação de veículos induziu a
empresa a pensar ern constituir sua própria frota e assim, poder oferecer um serviço
personalizado, diminuindo os

problemas causados pela falta de profissionalismo,

comprometimento e de qualidade dos fornecedores de locação de veiculo. Em 04 de setembro
de 2001, foi criada dentro da Estação do Turismo, com apenas um automóvel, a ()mega
Locadora de Veículos.
Hoje, a 'Omega Locadora disponibiliza 04 (quatro) veículos próprios a seus clientes e

terceiriza a frota de veículos, direto de concessionárias de automóveis em Florianópolis, nos
períodos de muita demanda de locações.
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4.3 DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Para a elaboração de um Plano Estratégico de Marketing se faz necessário,
primeiramente, elaborar um diagnostico situacional. Este diagnostico consiste em analisar o
ambiente externo à organização (análise da conjuntura ambiental, politico-econômica,
tecnológica e sócio -cultural, análise dos principais clientes e análise da concorrência) e, assim,
identificar as oportunidades e ameaças deste ambiente.
Após a análise do ambiente externo, mostra-se necessário o estudo do ambiente interno
da ()mega Locadora, no qual serão analisadas as Wes da mesma quanta ao mix de marketing
(produto, prego, praça e promoção), além da sua estrutura organizacional, funcional e
tecnológica, evidenciando-se os pontos fortes e fracos.

4.3.1 Análise do Ambiente Externo

Por volta de 1910, o aluguel de veículos surgiu nos Estados Unidos, logo depois do
surgimento dos primeiros automóveis. A partir de então, alguns pequenos empresários
começaram a vislumbrar o serviço de locação como um negócio promissor e desta forma
iniciou-se a atividade no pais.
Nas décadas de 30 e 40, o serviço de locação de veículos teve um crescimento
expressivo, na América do Norte, com a inauguração de pontos de locação em aeroportos,
para atender turistas em visita ao país.
A partir dos anos 50, após a II Guerra Mundial, diversas locadoras americanas
começaram a expandir seu mercado para Europa destruída pela guerra. Com este
investimento, nas décadas seguintes (60 e 70), houve um grande crescimento da atividade,
consolidando fortes empresas.
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Hoje, segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis - ABLA (2005),
o mercado de locação de veículos europeu movimenta cerca de US$ 10 bilhões por ano e os
principais países que fazem uso deste tipo de prestação de serviços são, respectivamente:
Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha e Holanda. Na Asia, o Japão detém o
mercado de locação de veículos, possuindo, além de frotas de multinacionais, frotas também
nacionais.
No Brasil, o setor nasceu em 1956, quando o empresário Alberto Camargo, com
estimulo da indústria automobilística, incentivada pelo Plano de Metas de Juscelino
Kubitschek, acreditou que a locação de automóveis seria algo promissor, fundando a Auto
Drive S.A. Indústria

e Comércio.

Com esta iniciativa, surgiram outras locadoras, que enfrentaram diversos problemas,
desde a concorrência predatória ao alto desgaste de seus veículos por conta da situação
precária das rodovias na época. Porém, é na metade da década de 60 que a atividade cresce
rapidamente e o setor se vê obrigado a profissionalizar-se, deixando de ser uma atividade
sazonal, para ser uma atividade estável, garantida pela força de contratos realizados com
empresas que alugavam as frotas a longo prazo.
Com o surgimento do leasing financeiro, inicio da década de 70, as locadoras de
veículos puderam se desenvolver, graças i aquisição de crédito a longo prazo. No final dos
anos 70, o programa do Pró-Álcool estimulou a indústria automobilística nacional e as
locadoras disseminaram maciçamente esta idéia. A partir de então, redes internacionais de
aluguéis de automóveis se instalaram no pais e, para enfrentar tal concorrência, as locadoras
nacionais uniram-se e formaram franquias, ampliando ainda mais o setor.
Com a idéia disseminada, o setor de locação começou a se pulverizar e formar
pequenas empresas em todo pais. Todavia, o setor, na década de 80, sofreu grande estagnação

50

e, apoiadas pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis - ABLA, locadoras
puderam ir para o interior do pais.

A década de 90 foi marcada por novas oportunidades e desafios. Vários foram os
fatores que influenciaram o desenvolvimento da atividade, tais como:
a)

Globalização;

b)

Abertura da economia, que trouxe a possibilidade de diversificação da frota

com a importação de carros e assim suprir as exigências dos consumidores;
c)

Plano Real, que incentivou a venda a crédito, por meio dos cartões de crédito;

d)

Carro Popular, que permitia as locadoras comprar automóveis a preços

acessíveis e assim atender um número maior de clientes;

e)

Código de Defesa do Consumidor, que trouxe uma maior exigência por parte

dos consumidores.
Hoje, o setor de locação de veículos está à disposição no mundo inteiro engajado pelas
montadoras com lançamento de milhões de carros por ano, pela prestação de serviço para o

turismo como um todo e pelo atendimento para pessoas fisicas e jurídicas.
De acordo com a ABLA, no ano de 2004, havia, no Brasil, em torno de 1.985
locadoras de veículos, de grande e pequeno porte Nas capitais, principalmente turísticas, há
grande concentração de locadoras e, com isto, o setor possui bastante competitividade.
Deste modo, é primordial, o estudo do cenário legal, politico-econômico, tecnológico e
sócio-cultural, sem esquecer do levantamento dos principais concorrentes, para que a empresa

saiba como se comporta o mercado e a sua concorrência, e, assim, levantar as ameaças e
oportunidades do mercado.
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4.3.1.1. Análise da Conjuntura
A análise da conjuntura permite a identificação dos principais aspectos legais, politicoeconômicos, tecnológicos e sócio-culturais, que mesmo sendo externos à organização,
influenciam seu comportamento diutumamente.

4.3.1.1.1. Ambiente Legal
0 Artigo n°. 565 do Novo Código Civil (2002) afi rma que "Na locação de coisas, uma
das partes se obriga a ceder à ou tr a, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não

fungível, mediante certa retribuição". 0 setor de locação de veículos caracteriza-se como
locação de coisas.
Do mesmo modo, a locação de veículos é um contrato de locação de bem móvel, visto
que, segundo o Artigo ri°. 730, do Novo Código Civil do ano de 2002, a natureza da atividade
de locação está caracteriza como transporte de coisas ou pessoas.
Por outro lado, com o desenvolvimento da atividade de locação de veículos se fez
necessário constituir nacionalmente uma associação, denominada Associação Brasileira das
Locadoras de Automóveis — ABLA, com o objetivo centrado tanto na defesa dos interesses
das empresas prestadoras deste tipo de serviço, quanto na profissionalização da atividade,
divulgação do setor e no combate de concorrências desleais. Porém a associação a esta
entidade não é obrigatória.
Além disto, a atividade consiste na locação de veículos, significando que neste caso,
para que o condutor dirija o mesmo é preciso que ele possua a Carteira Nacional de
Habilitação e que o automóvel esteja devidamente registrado e documentado, conforme o
Código Nacional de Trânsito Brasileiro (Lei n°. 9.503, de 23 de setembro de 1997), que
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estabelece dentre seus demais capítulos e artigos, no capitulo BEE - Das normas gerais de
circulação e conduta, art 26, 27 e 28 os seguintes termos:
Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:
I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o
trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a
propriedades públicas ou privadas;
II - abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando,
depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando
qualquer outro obstáculo.
An 27. Antes de colocar o veiculo em circulação nas vias públicas, o
condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento
dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência
de combustível suficiente para chegar ao local de destino.
An 28. 0 condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veiculo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
No capitulo IX — dos veículos (Seção I) os artigos 97 e 98 define:
Art. 97. As características dos veículos, suas especificações básicas,
configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação
serão estabelecidas pelo CONTRAN, em função de suas aplicações.
An 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem previa autorização
da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veiculo
modificações de suas características de fábrica.

Por fim, não se pode esquecer que o cliente deverá ser maior de 21 anos, a fim de que
ele responda civilmente pelos seus atos, estando habilitado há mais de 2 anos.

4.3.1.1.2. Ambiente politico / econômico
Para desenvolver uma melhor análise do cenário de prestação de serviços de locação
de veículos, tomou-se o turismo nacional como uma das variáveis que determinam,

significativamente, o desempenho das atividades de locação.
Segundo a ABLA, o turismo em 2004 representou cerca de 43% do faturamento do
setor. Como fonte de dados utilizou-se como referência os dados disponibilizados em

www.turismo.gov.br (Plano Nacional do Turismo - PNT), a reportagem da mídia Gazeta
Mercantil (2004) e www.senado.gov.br.
Em 2003, o governo federal lançou o Plano Nacional de Turismo — PNT, que dentre
suas metas, estabelece o crescimento do setor em 15% ao ano. Deste modo, o governo
pretende até 2007 atrair 9 milhões de estrangeiros/ano, o que segundo a EMBRATUR geraria
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a receita de US$ 8 bilhões anuais, colocando a atividade turística entre as principais geradoras
de divisas estrangeiras.
Tais projetos englobam tanto a preservação de reservas ecológicas quanto a
modernização de aeroportos brasileiros (US$ 400 milhões provenientes de financiamento do
Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID) e sistemas viários. O governo federal
também fomenta o desenvolvimento da atividade e, segundo a EMBRATUR, no período de
janeiro/julho de 2005, cinco bancos — Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste (BNB),
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Caixa Econômica
Federal (CEF) e Banco da Amazônia (BASA) aportaram mais de R$ 991 milhões em crédito a
empresas de hotelaria e para obras de infra-estrutura.
Dados revelam que no período de janeiro a agosto de 2004 a receita de US$ 2.104
bilhões fora deixada nos cofres do pais por turistas estrangeiros, podendo ser considerados um
recorde histórico (superávit de US$ 355 milhões), ou seja, o turismo internacional está sendo
fomentado como uma estratégia competitiva pelo governo brasileiro e tal tendência se
confirma em, por exemplo, dados do Jornal do Senado (www.senado.gov.br , 20/05/2005).
Neste periódico, o Brasil é apontado como o 31 0 pais em turismo receptivo do mundo, com
expectativa de gerar em 2005, 250 mil novos postos de trabalho (Comissão Regional de
Turismo).
Outro dado relevante repousa no investimento previsto para 2005 de U$ 60 milhões
em promoção turística e o fato do Brasil com sua política de relações exteriores vir a se tornar
um pólo mundial de captação turística.
Santa Catarina (Região Sul do Brasil, com um pouco mais que 6 milhões de
habitantes, indices econômicos e sociais animadores) terceiro maior polo turístico nacional,
propicia um manancial de atrativos turísticos tanto de lazer como de negócios, visto que
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geografi camente esta mais próximo da maioria dos países latino-americanos que fazem parte
do Mercosul.
Sua capital, Florianópolis (Ilha de Santa Catarina, aproximadamente 280 mil
habitantes) é um dos principais destinos turísticos e pólo da indústria do turismo. Segundo a
Prefeitura Municipal de Florianópolis (www.pmf.sc.gov .br Perfil de Florianópolis), na
-

temporada de verão 2003/2004 o fluxo de turistas totalizou 581.442 pessoas, sendo 492.114
brasileiros (84.6%) e 89.328 estrangeiros (15.4%). A receita gerada de aproximadamente U$
113 milhões de dólares contou com a participação de US$ 89 milhões de dólares de turistas

nacionais e US$ 24 milhões de dólares de turistas estrangeiros. Dados fornecidos pela
SANTUR (2004) - Tabela 1 revela a movimentação de dinheiro pelo turismo, no período de
1986 a 2004, em Florianópolis:
..........

ANO

NACIONAIS

ESTRANGEIROS

1986

131790

67710

1987

126811

82034

1988

RECEITA ESTIMADA EM US$
35578516,09
1.996.213,00
3

180.786

39.015

1990

243.820

58.837

138.715.090,77

1991

269.133

61.456

84.920.325,01

1992

201.901

149.797

84.462.434,18

1993

238.282

178.332

1'76.091_054,78

1994

170.679

186.196

164.771.909,66

1995

172_623

83.105

109.863.451,84

215.835

84.815

120.961.916,81

1997

270.189

154.591

215.508.608,92

1998

277.166

87.143

138.901.218,73

1999

287.859

147.631

129.520.526,02

2000

335.132

171.109

144.917.799,97

2001

319.901

232.987

46.089.083,10

1989

1996

152.051.181,19

f

2002

295.464

75.163

2003

233.425

74.769

2004

492.114

89.328

,,V.44:ffeln0,9XL,MPSS,MSG06.99=09.4=1,496555.

r

_

163.149.590,98
847634.776,20
56.000.054.43
113.323.983,55

--,,,,,5ZWAY4W-

1,0555TAZIMAWNSOANIMW.94099594=1042222MX.

Tabela 1 - Movimento Estimado de Turistas em Florianópolis - 1986 a 2004
Fonte: Santur, 2005.

55

Conforme a Tabela 1 verifica-se um aumento expressivo de quase 50% da receita
gerada em 2003 para 2004. Isto se deu graças à recuperação da economia argentina, maior
polo emissor de turistas estrangeiros para o Estado de Santa Catarina.
Pode-se também considerar a terceirização da frota como outro viés da prestação de
serviços das locadoras. Com o objetivo de minimizar e otimizar os custos de aquisição, de

gerenciamento e manutenção da frota, no qual hi a redução de custos e riscos, tits como:
valor médio pago pelo carro popular mais a taxa de juros (custo de oportunidade);

depreciação dos veículos; custos de manutenção - reparos, conservação, peps, pneus,
lubrificantes

e lavagens;

custos com IPVA, seguro obrigatório, emplacamento e

licenciamento; seguro, danos materiais e pessoais, responsabilidade civil, assistência 24 horas
e custo da franquia de seguro, além dos custos administrativos - mão-de-obra, instalações e
equipamentos, as empresas; as frotas das empresas estão sendo terceirizadas. Assim, a ABLA

(2005) aponta as principais vantagens da locação de veiculo para as empresas:
Frota Própria (Custos)
Item de Custo
Sua empresa administra
Licenciamento e
Emplacamento
Sua empresa distribui
Distribuição logística do
veiculo
Sua empresa contrata e custeia
Seguros
Sua empresa adquire
Peças de reposição
Sua empresa contrata e remunera
Pessoal para manutenção
Sua empresa tem que manter
Veiculo reserva
Sua empresa tem que contratar
Assistência 24 horas
Sua empresa assume
Perdas por roubo, furto,
incêndio ou colisão
Sua empresa contrata
Assessoria jurídica para
sinistros
Sua empresa investe na frota
Custo de oportunidade do
capital
Sua empresa paga
Impostos
Sua empresa paga
Custos financeiros sobre a
ociosidade da frota
Sua empresa investe
Investimento na renovação
da Frota
"Dor de cabeça" com a frota É sua
Quadro 2 — As Vantagens do Aluguel para as Empresas
Fonte: ABLA, 2005.

Frota Alugada (Benefícios)
IA vem licenciado e emplacado
Entregue no local solicitado
Já incluído no aluguel
A Locadora paga a conta
Pessoal da Locadora
Fornecido pela Locadora
Serviço oferecido pela Locadora
0 risco é da Locadora
A Locadora cuida de tudo
A Locadora investe na frota de sua
empresa
As despesas são da Locadora
Sao pagos pela Locadora
Por conta da Locadora
t da Locadora
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De acordo com o Quadro 2, o cliente ao optar pela alternativa do aluguel, a empresa
transfere à locadora de veículos não s6 a responsabilidade pela compra do veiculo, mas
também uma série de outros serviços e controles agregados.
Esta tendência de terceirização das frotas por empresas tanto no Brasil quanto no
mundo vem crescendo. Segundo o INTERNATIONAL DATA CORPORATION (IDC), os
serviços terceirizados subiram 11% em 2003 em relação a 2002, movimentando cerca de R$
3,4 bilhões
Do mesmo modo que as empresas, algumas locadoras de veículos estão também
optando por terceirizar suas frotas. Hi um incentivo das montadoras e das concessionárias em
alugar veículos para as locadoras, para que as mesmas subloquem aos seus clientes. Visto que
em locação de veículos o principal custo observado centra-se na compra e manutenção da
frota. A terceirização da frota acena com a possibilidade ao empresariado, tanto de redução do
quadro de colaboradores e de encargos quanto com a manutenção da qualidade dos serviços
prestados, uma vez que a frota sera renovada periodicamente a cada 12 ou 24 meses e sua
manutenção preventiva sera observada rigorosamente.
Assim, a terceirização da frota não pode ser vista tão somente como redutora de custos
operacionais, mas como vantagem competitiva a partir dos melhores serviços e da focalização
dos esforços nas atividades ligadas ao produto final da empresa — excelência de atendimento
aos clientes.
Por outro lado, segundo a ABLA, pode-se observar um desestimulo neste setor, pois
os preços das diárias de aluguel de carros praticados pelas locadoras brasileiras são baixos
comparados com os preços praticados (em dólar) em outros países e a aquisição de veículos
no Brasil, quando comparada ao poder de compra do brasileiro, ainda é muito dispendiosa.
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Além disto, a atividade de locação de veículos exige investimento constante, sendo o
preço por este capital muito alto, visto que os juros praticados em nosso pais são bastante
altos, o que dificulta a possibilidade de obtenção de crédito.
Outro fator que deve se considerar é o aumento dos reajustes dos veículos novos pelas
montadoras, agravados pelas taxas de juros praticadas, pela utilização de componentes
importados e pelo aumento da principal fonte de matéria-prima para a fabricação, o aço. Estes
fatos podem ser tomados, por exemplo, quando analisados os preços dos carros populares, que
no inicio do Plano Real (1994) somavam aproximadamente R$ 7,3 mil, hoje sendo praticados

hi cerca de R$ 20 mil. Tal fato prejudicou bastante o setor de locação, pois além da forte
concorrência que o mercado impõe, obrigando ao empresário a reduzir o valor da diária (cerca
de 30% do ano de 1994 a 2001), também o alto custo de aquisição do veiculo limita o
crescimento de investimentos para o setor.
Também pode ser apontada como fator limitante ao crescimento das locadoras de

veículos em todo o pais a carga tributária, que incide sobre este setor, uma vez que uma série
de impostos municipais, estaduais e federais, tais como: PIS, Cofins, ISS (no caso da
prestação do serviço com motorista), 1PI e ICMS (impostos que incidem na compra dos

veículos), além do IPVA oneram os custos do serviço.
Não se pode esquecer da crise politico-sócio-econômica mundial que o setor enfrentou
nesses últimos anos, como a crise da Rússia, da Asia, da Argentina e a recessão que o Brasil se
encontra, bem como os desastres naturais, o terrorismo, dentre outros, que afetaram o turismo
no mundo.
Como a empresa estudada é uma microempresa alguns dados foram levantados
segundo estas empresas. Pode-se observar que as Micro e Pequenas Empresas correspondem a
99% das empresas, 67% das ocupações e 20% do PD3 brasileiro.
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Ainda conforme a pesquisa de conjuntura de outubro/05 (SEBRAE-SP), verifica-se
um aumento significativo (5,4%) do faturamento das micro e pequenas empresas paulistas

(MPEs) de agosto de 2004 para agosto de 2005.

4.3.1.1.3.

Ambiente tecnológico

Com os avanços tecnológicos que acenam com a possibilidade da raça humana fazer o
inimaginável, é possível observar o desenvolvimento de diversas tecnologias ao longo da

história e assim vislumbrar o avanço do setor de locação de veículos.
A explosão tecnológica aconteceu num ritmo ainda mais frenético a partir da
descoberta da energia elétrica e do desenvolvimento de motores a combustão interna. A partir
de então, um grande impulso industrial ocorreu. Em 1885, a invenção do automóvel movido

gasolina e, logo depois, em 1897, a invenção do motor a diesel gerou mudanças no modo de
vida das grandes cidades. A partir deste momento diversas tecnologias vêm aprimorar a
indústria automobilística, como a invenção de motores de dois tempos (1884), radiadores,
linhas de carros mais potentes e luxuosos (1904), dentre outros.
Porém, após a I Guerra Mundial, Henry Ford inicia a fabricação de automóveis em
série e ai surgem modelos mais compactos e acessíveis à população.
No Brasil, o avanço da indústria automobilística ingressou somente após a II Guerra

Mundial, a partir do governo de Juscelino Kubitschek. Começa a partir dai o desenvolvimento
de tecnologias que puderam trazer evolução para as grandes cidades brasileiras.
Ao contrário da indústria automobilística do passado, hoje as tecnologias utilizadas no
processo produtivo tem como objetivo lançar automóveis confortáveis e rápidos, bem como,
silenciosos e seguros.
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Nos últimos anos, com incremento de novas tecnologias, os automóveis vêm sofrendo
inúmeras mudanças, e tais mudanças, aumentam o desejo de compra e conforto dos
consumidores. Este desejo move as locadoras a oferecer diferencial de qualidade na prestação
de serviços aos seus consumidores. Assim, Motores 1.0, motores 1.6, Flex Power, Fire, bimotores,..., enfim, uma diversidade de modelos e marcas pode ser adquirida das inúmeras
montadoras.
Segundo a ABLA, a frota das locadoras é composta da seguinte forma:

Composição da Frota por Fabricante

El Volkswagen

D General Motors

26,40%

LI Fiat
El Ford

•

Outros

30,20%

Gráfico 1 - Composição da Frota por Fabricante
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2005.
No gráfico 1, verifica-se que a Volkswagen detém a maior parcela de veículos na frota
de locadoras (33,30%), seguida pela General Motors (30,20%) e pela Fiat (26,40%), outras
montadoras (6,30%) e por último, a Ford (3,80%).
Paralelamente ao avanço nas tecnologias de fabricação de veículos automotores, ha
um investimento intenso na busca de novas tecnologias tanto de insumos, quanto de produtos
que propiciem o melhor desempenho da frota nacional. Assim, pode ser citado o empenho da
Petrobrás (Petróleo Brasileiro S.A) que em 2004 investiu 654,5 milhões (1% de seu
faturamento liquido), na busca de novas tecnologias que garantam a qualidade de produtos
tais como: gasolina, diesel, graxa, lubrificantes, gás natural, etc.
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Por outro lado, as tecnologias de comunicação e da informação vêm agilizar a vida do
homem moderno. Ao alugar um veiculo, a locadora, antes mesmo do ato de locar, mantém
contato com o cliente, seja por via da telefonia ou pela intemet. Por meio destas tecnologias,
os canais de comunicação mais rápidos aumentam a eficiência e eficácia dos serviços que
podem ser oferecidos aos clientes.
As tecnologias de informação também influenciam na venda dos produtos e nas
formas de pagamento, visto que a modalidade de venda por meio de cartões de crédito é a
mais utilizada pelas locadoras. 0 que garante tanto a segurança do cliente, quanto a certeza de
recebimento do pagamento do serviço pelo locador, diminuindo os indices de inadimplência,
flexibilizando os prazos de pagamento.
Outro fator que deve ser abordado centra-se na gerência dos processos internos, por
meio de softwares que garantem controle de todas as atividades da locadora, bem como
mecanismo de controle que propiciam o cumprimento das metas financeiras, e oferecem
dados que podem subsidiar a análise de cenários para planejamento estratégico da
organização. Deste modo, a utilização de tais softwares so é possibilitada pela existência de
hardwares (computadores, sistemas em redes, etc.) que garantem a agilidade com que são
processados.

4.3.1.1.4. Ambiente sócio-cultural

Hoje o pais passa por um agravamento da pobreza, da violência, da falta de
segurança, provenientes do crescimento desordenado dos grandes centros e da falta de
condições para o suprimento das necessidades básicas do ser humano.
A distribuição de renda brasileira é desigual e segundo a Gazeta Mercantil (2001),
pode ser dividida em tee's estratos sociais:
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1.

Com 10% dos habitantes (16,9 milhões) que concentra 47% da renda;

2.

Corn 40% dos habitantes (67,9 milhões) que concentra 39,5% da renda; e

3.

Com 50% dos habitantes (84,5 milhões) que concentra 13,5% da renda.

A economia, mesmo em crescimento, não suprirá em tempo hábil o fosso social que
se formou ao longo do período de recessão, e com isto, a falta de segurança gera como
conseqüência a necessidade das locadoras pagarem taxas mais altas de seguros contra roubos
e furtos.
O comportamento de compra do consumidor é influenciado segundo fatores culturais,
sociais, pessoais e psicológicos (KOTLER, 1998). 0 consumidor de locação de veículos, em
muitos casos, é proveniente de outros países (turistas) e possui diversas culturas. Porém, o que
é determinante para o processo de compra desta demanda é a classe social que este está
inserido, bem como sua ocupação, nível educacional, condições econômicas e sua motivação.
Para viajar é preciso ter dinheiro e estar motivado a fazer. Normalmente, as pessoas que
viajam pertencem a uma classe social mais alta e estão dispostos a pagar por serviços
adicionais, como locação de veículos.
A idade também é um fator de grande importância, visto que pessoas aposentadas
movimentam o turismo da terceira idade.

Ha

também aquelas que viajam a negócios e

possuem um status social a cumprir, deslocando-se para participar de congressos, convenções,
reuniões, dentre outros.
4.3.1.2 Análise do Mercado
Como dito anteriormente, o setor de locação de veículos brasileiro vem sofrendo
grandes transformações ao longo da história. A evolução da tecnologia trouxe,

e trás,

novidades automobilísticas. Neste trajeto, pode-se observar o aprimoramento dos automóveis,
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do Fusca na década de 50, até as mais novas tecnologias de motores, conforto e design, entre
as diversas marcas de nacionais e importadas.
Também pode ser verificado que a atividade se expandiu graças is políticas
econômicas - criação de leasing financeiro e do carro a álcool e, logo após, a abertura da
economia, Código de Defesa do Consumidor, Carro Popular, Plano Real, Globalização,
Cartões de Crédito, etc., à entrada das redes internacionais de aluguel de automóveis, ao

sistema de franquia (empresas nacionais unidas), à expansão das locadoras dos grandes
centros para o interior do pais e i terceirização de frotas.
Dados da ABLA apontam que o faturamento do setor de locação de veículos cresceu
de 1,62 bilhões no ano de 2000 para 2,68 bilhões em 2004, totalizando uma frota de
aproximadamente 204.000 veículos. Além disto, o número de usuários aumentou de 6,2
milhões em 2000 para 10,1 milhões em 2004.

A evolução da frota também ratificou a importância das locadoras de automóveis no
setor automobilístico. Se no ano 2000 as empresas do setor somaram em suas frotas o
equivalente a 5,5% de todos os carros produzidos no ano, em 2004 as locadoras ultrapassam a
marca de 11,3% da produção nacional.
De acordo com a ABLA, o setor de locação de veículos no Brasil é bastante
significativo. Há pequenas concentrações de frotas em diversas pequenas e médias empresas,
fraqueadas ou independentes, pulverizadas em todo país, correspondendo, um número de
1.985 locadoras existentes em 2004. Hoje o mercado é bastante competitivo e para sobreviver
a este panorama econômico é preciso ter diferencial. Os consumidores estão buscando maior
qualidade, diversidade e conforto dos automóveis, a fim de suprir todas as necessidades e
gostos, além disto, estão buscando referencial na prestação do serviço. Para isto, as locadoras
estão tendo que investir em automóveis dos mais variados modelos, marcas e categorias, com
condições de preços, prazos e descontos atraentes.
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A política de promoção hoje está centrada em preços mais baixos, aumento da

quilometragem rodada, redução das franquias de seguros e/ou valores diferenciados para
seguros, diáriasfree e vendas a prazo.

0 serviço de locação de veículos, de acordo com a necessidade do cliente, pode ser
oferecido em duas modalidades: com ou sem motorista. Porém, grande parte das locações

com motorista está focada nos clientes executivos que viajam a negócios, restando apenas
uma pequena parcela aos turistas de lazer que não sabem dirigir e/ou que preferem de forma
segura ser guiados no local desconhecido.
Potencialmente, este mercado pode ser oferecido nas cidades turísticas do Pais.

Entretanto, segundo a ABLA, o mercado de locações com motoristas concentra-se na região
Sudeste, onde hi o turismo de negócios (grandes centros econômicos).

Hoje, pode-se também constatar uma tendência à locação de veículos diferenciados de
uma fatia de mercado segmentada, isto 6, por meio do aluguel de veículos blindados, veículos

automáticos, veículos adaptados para deficientes, carros especiais para casamentos, para a
utilização em diversos tipos de relevos, picapes, caminhões e utilitários em geral, entre outros.
Falando-se, especificamente, de aluguel de carro blindado, a procura é cada vez maior em
todo pais, visto que houve um aumento da criminalidade e da violência. Logo, executivos e
famosos estão buscando locadoras que possam oferecer veículos luxuosos blindados, que
garantam sua segurança.
Outro nicho de mercado, muito falado atualmente, é a locação de veículos adaptados
para portadores de deficiência. Por meio da mídia, este tema esta cada vez mais sendo
abordado e divulgado, levando as pessoas especiais e a sociedade como um todo i reflexão de
seus direitos, bem como uma readaptação do mercado ao atendimento desta demanda.

64

Por Ultimo, pode ser apontado como um grande nicho de mercado o aluguel de
veículos "off-road" (modelos 4x4) para as pessoas apaixonados por Jeep's, Pick-up's, dentre

outros modelos 4X4.
No Brasil, segundo o site da ABLA, o setor está constituído geograficamente da
seguinte forma:
Locadoras existentes no ano de 2004

Norte

25%

10 Centro Oeste
D Nordeste
0 Sudeste
•

Sul

Gráfico 2 — Locadoras existentes no ano de 2004
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2005.
Conforme o gráfico 2, a região Sudeste detém o monopólio de locadoras existentes no

pais (43%). Logo depois a regido Nordeste (25%), seguida da regido sul do pais (18%).
Do mesmo modo, pode ser observada no gráfico 3 a distribuição de frotas de locação
no pais no ano de 2004.
Distribuição de Frotas no ano de 2004

EE Norte
•

Centro Oeste

o

Nordeste
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•
61%

Gráfico 3 — Locadoras existentes no ano de 2004
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2005.

Sul
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No grifico 3, pode-se perceber que mais da metade das frotas concentra-se na Região
Sudeste (61%). As Regiões Nordeste e Sul possuem respectivamente 14% e 13% e as demais
juntas (Região Norte e Centro-Oeste) apenas 12%.
Segundo a ABLA, no ano de 2004, os veículos mais utilizados nas locações são os
populares (70,4% dos aluguéis). Alugueis de outros modelos (médio, luxo e utilitários e/ou

Vans) correspondem respectivamente a 12,9%, 5,9% e 10,8%.
Conforme citado anteriormente, os fabricantes preferidos pelas empresas locadoras de
veículos sic), respectivamente: Volkswagen, General Motors, Fiat, Ford e outros fabricantes.

Grande parte dos contratos realizados pelas locadoras está concentrada na
terceirização. Em 2004, 57% de contratos feitos foram por meio da terceirização. Em segundo

lugar, o turismo de lazer, que como dito anteriormente, traz divisas para a economia do pais,
representou 27% da prestação do serviço e, em seguida, o turismo de negócios com 16%.
4.3.1.2.1 Análise de clientes

Para a análise de clientes, realizou-se um levantamento de dados quanto
procedência do locatário e o quanto ao período de locação, obtidos nos contratos da 6mega
Locadora, no período de maio de 2004 a junho de 2005, de modo a caracterizar a procedência

dos clientes e o comportamento da demanda. Também se realizou a coleta de dados, das
principais características dos clientes de locação de veículos, no site da ABLA.
De acordo com os dados levantados pelo Instituto de Pesquisas Datafolha, em uma
pesquisa solicitada pela ABLA, o perfil dos clientes que alugam veículos no pais está
constituído da seguinte forma:
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Usuários do Setor de Locação de Automóveis
Dados pessoais
Masculino 92%

Sexo:

Feminino
Idade:

Estado Civil:

Instrução Superior:
Automóvel próprio:

8%

entre 21 e 24 anos:

4%

entre 25 e 45 anos:
acima de 45 anos:

84%

Casados

67%

Solteiros

33%

Sim

88%

Não

12%

Sim

93%

Não

7%

12%

Quadro 3 - Usuários do Setor de Locação de Automóveis
Fonte: ABLA, 2005.

Deste modo, pode-se verificar que a maioria dos consumidores é do sexo masculino

(92%), casados (67%), com idade entre 25 e 45 anos (84%) 88% possuem nível superior e
quase a totalidade dos pesquisados (93%) possui veiculo próprio.

Divisdo por ramo de atividade
Arquitetos e Engenheiros:

19%

Publicitários:

12%

Empresários:

7%

Industriais:

7%

Medicos e Dentistas:

6%

Advogados:

5%

Economistas e consultores:

5%

Executivos:

5%

Comerciantes:

4%

Professores:

3%

Quadro 4 - Usuários do Setor de Locação de

Fonte: ABLA, 2005.

Automóveis
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Outro ponto identificado centra-se no fato de que grande parte são profissionais
liberais, empresários, executivos, e entre outros, reforçando o segmento de negócios. Em
contrapartida, de acordo com a análise dos contratos da Omega Locadora de Veículos, podese verificar que:
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Gráfico 4 - Perfil do cliente conforme demanda de serviços
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2005.
Conforme o Gráfico 4 pode-se observar que nos meses de maio, junho, julho, a
demanda foi muito baixa. A partir de agosto a procura por locação de veículos cresce
gradualmente, devido ao turismo de evento do Estado de santa Catarina. Da segunda quinzena
de dezembro a primeira quinzena de janeiro há um crescimento abrupto da demanda, por
causa da alta temporada de verão, que traz milhares de turistas. Logo em seguida, a partir da
segunda quinzena de janeiro começa a queda significativa, que vai até março, ou seja, até
depois do carnaval. De março a abril (Semana Santa), a demanda se mantém, para depois cair
novamente. É importante ressaltar que os meses de baixa temporada a demanda é composta
por turistas a negócios e pessoas jurídicas.
Ao se analisar os dados encontrados nos contratos realizados durante o maio/2004 a
maio/2005, pode-se identificar as características dos clientes da Omega, conforme exposto a
seguir:

(8

a)

Procedência dos turistas, quanto à nacionalidade:
C L I ENTES/ NACI 0 NAIL I DADE

78%

BRASIL DD(TERIOR I

Gráfico 5 - Procedência quanto A. nacionalidade
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2005.

O Gráfico 5 demonstra que 78 % dos clientes são brasileiros, enquanto que 22% são
estrangeiros.

b)

Procedência de clientes brasileiros:

PROCEDÊNCIA DOS CONSUMIDORES BRASIL

I

• FL N • SP CI Ri D RS • DF EI MG IN OUTROS

Gráfico 6 - Procedência dos consumidores brasileiros
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2005.
Conforme exposto no Gráfico 6, a maioria dos clientes (65%) são pessoas residentes
em Florianópolis, enquanto a outra fatia de mercado

é composta por turistas, provenientes,

principalmente, das capitais dos estados de Sao Paulo (17%), Rio de Janeiro (8%), Minas
Gerais (3%), Rio Grande do Sul (3%)

e de Brasilia (2%) e em menor número outros estados

que perfazem um percentual em torno de 2%.
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Procedência de clientes estrangeiros:

c)
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Gráfico 7 - Procedência dos consumidores estrangeiros
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2005.

A maioria viaja à Florianópolis no período de verão, em busca do turismo de lazer.
De acordo com o gráfico 7, do percentual total de clientes estrangeiros, os clientes argentinos
(Buenos Aires, Rosário, dentre outras) correspondem 82% da demanda. Entretanto verificouse o aporte de turistas uruguaios (2%), chilenos (4%) e europeus (11%).
Perfil sócio-econômico dos clientes:

d)

Conforme uma publicação da Revista Veja (1999), verificam-se como as classes
econômicas da população brasileira estão distribuídas:
Composição

Classes

Elite
Classe média alta
Classe média média
Classe média baixa
Pobres
Muito pobres

Profissionais pós-graduados, empresários
e altos administradores.
Pequenos proprietários, técnicos com
especialização e gerentes de grande empresa.
Pequenos fazendeiros, auxiliares de escritório
e profissionais com pouca especialização.
Motoristas, pedreiros, pintores, auxiliares de
serviços gerais, mecdnicos, etc.
Vigias, serventes de pedreiros, ambulantes e
outros trabalhadores sem qualificação.
Trabalhadores rurais, bóias-frias, pescadores,
pei3es de fazendas, catadores urbanos,etc.

Quadro 5 - Classes Econômicas da População Brasileira
Fonte: Revista Veja, 13 maio 1999.
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De acordo com a quadro 5 e com o levantamento de dados nos documentos da ômega
Locadora, é possível identificar a classe econômica do consumidor. Verificou-se que a
maioria dos clientes 6 das classes elite, classe média alta e classe média média, visto que esta
demanda está composta por executivos, profissionais liberais, empresários e altos

administradores, bem como profissionais com pouca especialização.
Também pode-se classificar segundo o Instituto Brasileiro de Estudos Politicos -

1BEP, conforme a Tabela 2:
CLASSES

Intervalo de renda (R$)

Renda média mensal domiciliar (R$)

A2
B1

acima de 8.961
de 5.461 a 8.960
de 3.361 a 5.460

15.303
6.899
3.923

B2

de 1.891 a 3.360

2.108

C

de 911 a 1.890

1.205

D

de 421 a 910

682

E

até 420

353

Al

Tabela 2— Distribuição das Classes Sociais
Fonte: ABEP/Gismarket, abr. 2004 (inclui estimativas de renda informal).

Vale lembrar que o serviço de locação de automóveis no Pais ainda é caro e

inacessível aos padrões brasileiros.
Segundo a tabela 2, os consumidores deste serviço estão entre as classes A, que

utilizam o serviço com motorista e em pouca quantidade; as classes B, onde se concentra o
maior número de locações e a classe C, utilizada de forma eventual (algumas diárias), visto
que primeiramente necessitam sanar suas necessidades básicas.

e)

Consumo de Pessoas Jurídicas (terceirização de frota):

71

Demanda de Pessoas Físicas e Jurídicas

9%

91%

• PESSOAS FÍSICAS • PESSOAS JURIDICAS
Gráfico 8 - Demanda de pessoas fisicas e jurídicas
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2005.

Conforme o gráfico 8, apenas 9% da procura por este serviço é de pessoas jurídicas,
restando 91% para somente as pessoas físicas.

4.3.1.3.

Análise da concorrência

Para tal análise, utilizaram-se as questões "a", "h" e "c" apresentadas por FERRELL
(2000, p. 44), conforme descrito abaixo:
a) Quem são nossos principais concorrentes em marca, produto, genérico e pelo
orçamento total? Quais são suas características em termos de tamanho,
crescimento, rentabilidade, estratégias e mercados-alvo?
b)Quais as principais forças e fraquezas de nossos concorrentes?
c)Quais as principais capacidades de marketing de nossos concorrentes em relação
a produtos, distribuição, promoção e prego?(...).

A seguir, desenvolveu-se cada uma das questões:
a. Quem sio nossos principais concorrentes em marca, produto, genérico e pelo
orçamento total? Quais são suas características em termos de tamanho, crescimento,

rentabilidade, estratégias e mercados-alvo?
Ao analisar esses quatro tipos de concorrentes da bmega Locadora de Veículos
foram identificados os seguintes concorrentes:
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Concorrência de marca

Concorrência de

Concorrência

Concorrência pelo

produto

genérica

Orçamento total

• Atlantis

•

Táxi;

•

• Auto Locadora Veleiro Ltda.

•

Vans;

•

Aviões;

• Barcellos Rent a Car.

•

Transporte urbano;

•

Navios;

• Hertz Rent a Car_

•

Transporte solidário;

•

Embarcações;

• HP Rent a Car.

• Veiculo próprio do
usuário do serviço;

•

Caminhão.

• JM CAR -Comércio e Locação de
Veículos Ltda.

•

• Localiza
b

Le Mans Rent a Car

•

Motocicletas;

• Todas as outras necessidades,
além do transporte.

Veiculo próprio da
empress contratante;
Utilitários.

• Lino's Rent a Car
• Locarauto Locadora de Veículos
Ltda.
• Pontual Rent a Car.
• Santa Fé Veículos Ltda_
• Snappy Rent a Car.
• Status Rent a Car,
• Sulamericana Locadora de Veículos
Ltda.
• The Best Rent a Car.
• Traffic Rent a Car
• Unidas Rent a Car - Fpolis
• Weiss rent a car
• Zarddoz rent a car
• Yes Car Locadora Ltda.

Quadro 6 - Principais concorrentes em marca, produto, genérico e pelo orçamento global.
Fonte: Elaborado pela autora

No quadro 6, verifica-se como concorrência de produto os serviços oferecidos para a
população e para os turistas como: transfer realizado por Vans, os taxis, o transporte urbano
e/ou solidário, veículos próprios (do próprio usuário e da empresa) e utilitários. Todos esses
concorrentes oferecem a mesma classe de produto, isto 6, o aluguel de veículos, entretanto,
com outras características, e preços e beneficios diferenciados.
Como concorrentes genéricos, podem-se identificar as motocicletas, os aviões, os
navios, as embarcações, caminhões e os ônibus, que transportam as pessoas, porém com
categorias de transportes completamente diferentes.
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Para concorrentes de orçamento total, têm-se todas as outras necessidades que um
homem deseja satisfazer, como, por exemplo, a construção de uma casa, pagamento de
dividas, passeios, dentre outros.
Pôde-se verificar que hi um grande número de concorrentes de marca em
Florianópolis, distribuídas entre locadoras de pequeno, médio e grande porte. Contudo, foram

citados apenas os concorrentes que mais tiveram expressão na pesquisa realizada nos hotéis
do centro da capital pela Omega Locadora no primeiro semestre de 2005, conforme exposto
no capitulo 3 (item 3.2) e na observação da própria empresa, no período de alta temporada.
Para um melhor estudo, os concorrentes serão divididos em dois grupos:
a) Concorrentes do centro da capital, no período de maio a novembro;
1. The Best Rent a Car;
2. Yes Rent a Car;
3. Atlantis Rent a Car.
b) Concorrentes do norte da ilha, no período de dezembro a abril;
1. HP Rent a Car;
2. Master Rent a Car;
3. Original Rent a Car.
A seguir, foi analisado cada um desses concorrentes apresentados:
a) Concorrentes do centro da capital, no período de maio a novembro:

Conforme dito anteriormente, os principais concorrentes que atuam no centro da
capital têm como público-alvo turistas vindos a negócios, eventos em geral e pessoas jurídicas
que precisam terceirizar suas frotas.
De acordo com a pesquisa da Omega, citada no item 3.2, as concorrentes mais fortes
são a The Best Rent a Car, a Yes Rent a Car e a Atlantis Rent a Car.
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A Yes Rent a Car é uma das maiores redes de locação de veículos do Brasil e está
inserida num sistema de franchising, que segundo (Sebrae/SP, http://www.scbracsp.com.be )
definido como:
(...) modelo no qual uma empresa com formato de negócio já testado concede
outra o direito de utilizar a sua marca, explorar os produtos e serviços e também o
sistema de gestão. Mediante, é claro, a estabelecida contrapartida financeira.

Esta empresa possui uma frota de mais de 2800 veículos, atuando em cerca de 50
cidades no pais e possuindo cerca de 60 pontos de distribuição. Em Florianópolis, teve o
inicio de suas atividades em março de 2004.
Segundo uma publicação em junho de 2005, realizada pela Revista Pequenas
Empresas & Grandes Negócios, em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), na
reportagem "As Melhores Franquias do Brasil", a Yes Rent a Car é a terceira franquia no
ramo de locação de veículos e está entre as 100 maiores franquias do Brasil. A rede tem como
estratégia criar um número cada vez maior deftanchisings e assim, aumentar sua participação
no mercado brasileiro.
A Yes dispõe de assistência total aos franqueados, a rede disponibiliza encontros
nacionais, planos de desenvolvimento anual do franqueado, bem como o acompanhamento da

performance mensal do franqueado. Dentre outras vantagens, esta a orientação e apoio na
publicidade da franquia, Intranet (para a interligação de todas as franquias do pais), software
especifico para a administração da franquia e taxas diferenciadas com administradoras de
cartão de crédito e seguradoras. Isto é sem dúvida um ponto forte, pois esta amparada por um
sistema franqueado.
Em Florianópolis, a Yes conta com a venda maciça a turistas em aeroportos e hotéis
executivos. No mercado de terceirização em empresas, de acordo com depoimento do sócio-
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diretor Marcelo Lemos: "Nas visitas is pessoas jurídicas a Yes Rent a Car não aparece como
concorrente".

Em contrapartida, a The Best Rent a Car foi constituída em Blumenau e atua no
mercado há mais de 8 anos. Nesta trajetória, a empresa criou um sistema que atende as
principais cidades de Santa Catarina e do Brasil, por meio de agências próprias e parcerias
com locadoras menores conveniadas i The Best.
A The Best tem também como estratégia para lucro a venda dos veículos semi-novos
da sua frota, por meio de promoções que reúnem a locação à venda dos automóveis.
Por último, a Atlantis Rent a Car que é a mais nova concorrente das três citadas. Sua
estratégia está centrada nas atividades turísticas, como City Tours, Passeios i Balneário
Camboriú, dentre outros, atendimento aos turistas de eventos hospedados no centro da capital
e aos eventos como formaturas, casamentos, etc.
Em todas elas a estratégia de conquista de mercado centra-se nas estratégias de
promoção e distribuição dos seus serviços.
b) Concorrentes do norte da ilha, no período de dezembro a abril:

Nos períodos de temporada de verão os maiores concorrentes identificados pela
(5mega Locadora, atuantes no Norte da Ilha são: a HP Rent a Car, a Master Rent a Car e a

Original Rent a Car. Todas essas empresas estão localizadas em Canasvieiras e tern como
público-alvo os turistas vindos a lazer.

Como a concorrência no verão é acirrada, tais empresas têm como estratégias de
venda o maior repasse de comissão aos recepcionistas nos hotéis, a fim de que eles vendam o

seu produto, bem como a redução das diárias, além de fazer presença nos hotéis.
A HP Rent a Car está no mercado hi 5 anos e possui uma frota de mais ou menos 20 a
30 carros. Hoje atua principalmente no Hotel Jurerê Beach Village, onde possui uma loja que

atende exclusivamente o hotel.
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A Master Rent a Car é uma empresa gaúcha que veio para Florianópolis no ano de
1998 e a Original Rent a Car está no mercado hi. cerca de 7 anos. Todas as duas atuam

fortemente em Canasvieiras no ramo de locação de veículos e passeios terrestres. Nos
períodos de maior demanda (dezembro, janeiro e fevereiro) a frota chega até 50 carros, pois

alguns carros são sublocados em grandes concessionárias de Florianópolis, além da aquisição
de um aumento de número maior automóveis.
Segundo observação da 6mega Locadora, todas ela não trabalham fortemente com
terceirização de frotas das empresas em Florianópolis.
b.

Quais as principais forças e fraquezas de nossos concorrentes?

Para uma melhor análise das principais forças e fraquezas dos concorrentes, uniu-se,
na pergunta "b", a pergunta "c", proposta por Ferrell (2000), descrita a seguir: Quais as
principais capacidades de marketing de nossos concorrentes em relação a produtos,
distribuição, promoção e preço?

A fim de responder estas duas questões, procurou-se descriminar os quatro P's do
composto de marketing dos concorrentes do Centro e do Norte da Ilha.
a)

Empresas Concorrentes do centro da capital, no período de maio a

novembro:
1 0 . Produto:

Quando analisado os produtos oferecidos pela concorrência observa-se que este é
similar dentre as empresas, porém variando o numero de categorias. A ()mega possui somente
categoria até a categoria D (Veículos completos), enquanto a Yes varia até a G (Utilitários), a
The Best varia até o grupo H (Utilitários) e a Atlantis varia até a categoria K (Grupo das
motos).
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Todavia, no contrato para a locação de veículos o cliente precisa escolher alguns itens
adicionais, como: tipo de seguro contratado, conforme o valor da franquia ou valor da
cobertura dos danos, adicional de condutor, local de entrega do veiculo, condição do tanque,

condição de limpeza, locação com motori sta, cadeirinha de bebê e quilometragem rodada.
Para um maior esclarecimento, a seguir buscou-se listar alguns adicionais de contrato

e seus respectivos valores praticados pelas concorrentes:
I. Seguro Contratado:
Na The Best todos os veículos são segurados com as seguintes coberturas:
1. Cobertura contra danos materiais causados a terceiros no valor de R$ 50.000,00;
2. Cobertura contra danos corporais causados a terceiros no valor de R$ 250.000,00;
3. Cobertura a ocupantes do veiculo alugado, conforme valor vigente do Seguro

Obrigatório DPVAT.

Porém, o cliente tem a opção de locar um veiculo com segurado ou não. Ao optar por
locação sem seguro, o cliente é obrigado a assumir integralmente qualquer dano pelo
automóvel e ao optar com seguro, a pessoa pode escolher o tipo de proteção e pagar um
adicional, conforme a tabela 3:
TABELA DE PROTEÇÃO
FRANQUIA NORMAL

FRANQUIA REDUZIDA

R$ 1.600,00

R$ 300,00

A

R$ 18,00

R$ 26,00

B

R$ 18,00

R$ 26,00

C

R$ 18,00 _

R$ 26,00

D

R$ 18,00

R$ 26,00

E

P523,00

P533,00

F

R$ 28,00

R$38,00

G
H

R.$28,00

P538,00

GRUPO

R$ 18,00

I

Tabela 3 - Tabela de Preço de Seguros da The Best Rent a Car.
Fonte: The Best Rent a Car

RS 26,00
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De acordo com a tabela 3, verifica-se que a The Best oferece aos seus clientes a
FRANQUIA NORMAL, estabelecendo que, caso ocorra Furto e/ou Roubo, incêndio e/ou
colisão, o cliente paga o valor da franquia de R$1.600,00 ou, então, a FRANQUIA
REDUZIDA, determinando que, caso ocorra Furto e/ou Roubo, incêndio e/ou colisão, o

cliente paga R$ 300,00 do valor da franquia.
A Yes Rent a Car dá opção ao cliente em segurar o veiculo da seguinte forma:

Grupos
Grupos A, B e C
Demais grupos
Grupos
Grupos A, B e C
Demais grupos

PROTEÇÃO PARCIAL
Diária (R$)
18,00
20,00
PROTEÇÃO PLUS
Diária (RS)
30,00
43,00

Mensal/Dia (RS)
9,00
10,00

Mensal/Dia (ES)
14,00
20,00

Tabela 4— Tabela de Preço de Seguros da Yes Rent a Car
Fonte: Yes Rent a Car
Conforme a tabela 4, o cliente tem a alternativa de pagar a Proteção Parcial ou a
Proteção Plus. A Parcial tem como característica a proteção do automóvel contra furto, roubo,
incêndio e/ou colisão, obrigando ao cliente ter uma participação de até 10% do valor do

veiculo Zero Km, avaliado conforme o preço de mercado. Além disto, o cliente tem direito a
proteção de danos materiais causados a terceiros até o limite de R$ 30.000,00 e proteção de
danos pessoais causados a terceiros até o limite de R$ 30.000,00, bem como proteção de

danos pessoais causados a ocupantes do veiculo locado, de acordo com limite do DPVAT e
isenção do pagamento do tempo que o veiculo fica parado para conserto (Lucros Cessantes).

A Proteção Plus determina que o carro é protegido contra furto, roubo, incêndio e/ou
colisão, mais todos os beneficios apresentados na proteção parcial, porém com participação
obrigatória reduzida de até 3% do valor do automóvel Zero ICtn, conforme o valor de
mercado.
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Na Atlantis, todos os veículos alugados nesta empresa são segurados sem que o cliente
pague nenhum adicional. O seguro oferece proteção por danos materiais de até o limite de R$
5.000,00 e danos pessoais causados a terceiros até o limite de R$ 10.000,00.
Vale lembrar que as proteções de todas as locadoras deixam de vigorar caso o cliente
utilize mal o veiculo, seja imprudente, negligente, tenha imperícia, culpa ou dolo na condução
do veiculo. É obrigatório para o cliente a apresentação do Boletim de Ocorrência policial,
bem como o preenchimento do relatório de acidente de trânsito, não descumprindo as normas
de locação e nem do Código Nacional de Trânsito.

IL Adicionais pagos no contrato de locação:
Além do valor pago pela diária e o pelo tipo de seguro contratado, o cliente, em
algumas concorrentes, paga pelos serviços adicionais, mostrados no Quadro 7.

Serviços/Empresa

The Best

Yes

Atlantis

Condutor adicional (valor
diário)
Taxa de devolução

R$ 5,00

R$ 3,00

Sem tarifa

5% na agência ou 10% no

5% na agência ou 10% no

Sem tarifa

aeroporto
Cheio

aeroporto
Cheio

VIV23/4 ou cheio

Condigno de entrega do
taque (combustível)

Quadro 7 Comparativo de adicionais oferecidos pelos concorrentes.
Fonte: Elaborado pela autora.
—

Conforme o quadro 7 verifica-se que dois dos concorrentes pesquisados (a Yes e a The
Best) cobram taxa de condutor adicional, isto 6, se outra pessoa dirigir o automóvel, o cliente
fica obrigado a pagar um adicional. A Atlantis não cobra por este adicional.
A The Best e a Yes cobram 5% de taxa de contrato, com a entrega do veiculo na
própria locadora, e 10')/0, com entrega no aeroporto e a Atlantis não possui taxa de contrato.
De acordo com a condição de entrega do tanque, isto 6, com a marcação do
combustível na hora da entrega/devolução do cliente, somente a The Best e a Yes trabalham
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somente com tanque cheio e a Atlantis entrega o carro com o tanque em qualquer situação
(1/41/23/4 ou cheio). Em todas estas situações o cliente terá que devolver o veiculo com o tanque
conforme retirou o carro. Se estiver abaixo da marcação contratada e cliente ficará obrigado a

pagar conforme tabela da empresa vigente ou então se estiver acima do valor contratado tell
um abatimento.
Outros adicionais também são cobrados, como cadeirinha para bebê, taxa de limpeza,
dentre outros. Porém, a única que divulgou o valor pago para cadeirinha de bebê foi a The
Best e para taxa de limpeza, caso o veiculo volte sujo, foi a Yes.
2°. Preço:

No mercado de locação de veículos o que realmente determina preço é a lei da oferta e
da procura. Porém, na análise dos preços praticados pelos concorrentes por diárias com
quilometragem livre e com quilometragem controlada, verificou-se que os maiores preços
praticados são da Yes Rent a Car e a The Best Rent a Car, pois além da diária, o cliente
precisa pagar o adicional por seguro (explicitado na descrição do produto), a taxa de contrato
com devolução no aeroporto ou na locadora, o excedente de quilometragem rodada (Km
Controlada), entre outros.
Porém para maior visualização, procurou-se elaborar dois exemplos que demonstrem a
vantagem de alugar um veiculo na ()mega:

1) uma pessoa quer locar um carro popular básico por 1 dia para viajar cerca de
300 Km e precisa de seguro total para caso ocorra um defeito ou sinistro. Têm-se como
orçamentos:
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a) Anega Locadora: o cliente somente pagará R$ 60,00 km Livre;

b) Yes Rent a Car:
I. Quilometragem

Livre: R$79,00 (km Livre) + R$30,00 (seguro Total),

totalizando R$ 109,00;
II. Quilometragem Controlada com Zero Quilômetro Livre:

R$ 29,00 + R$ 126,00

(km Excedente) + 30,00 (seguro total), totalizando R$ 185,00;
Ill Quilometragem Controlada com 150 Quilômetros Livre:

R$ 62,00 + R$ 21,00

(km Excedente) + 30,00 (seguro total), totalizando R$ 113,00;
c) na The Best Rent a Car:

I. Quilometragem Livre: R$87,00 (km Livre) + R$18,00 (seguro com franquia de
R$ 1.600,00), totalizando R$ 105,00;
Quilometragem Controlada com Zero Quilômetro Livre:

R$ 58,00 + R$ 114,00

(km Excedente) + 18,00 (seguro com franquia de R$ 1.600,00), totalizando RS
172,00;
d) na Atlantis: o cliente somente pagará R$ 70,00 km Livres, porém a proteção por
danos materiais e pessoais a terceiros até os limites de R$ 5000,00 a R$ 10.000,00,
respectivamente.

2)

Uma pessoa quer locar um carro popular com seguro total por 7 dias para

viajar 1000 km, precisando devolver o veiculo no aeroporto. Tem-se como orçamento:
a) na Qmega Locadora: o cliente terá quilometragem livre
420,00 (7dias x R$60,00) com direito a mais 1 diária free;

e somente pagará R$
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b) na Yes Rent a Car:

Quilometragem Livre: R$474,00 (diária por 7 dias) + R$210,00 (Seguro Total

I.

por 7 dias) + 10% (entrega aeroporto), totalizando R$ 752,40;
Quilometragem Controlada com Zero Quilômetro Livre: R$ 203,00 (diária por 7

II.

dias) + R$ 420,00 (quilometragem excedente para 1000 quilômetros) + R$210,00
(Seguro Total por 7 dias) + 10% (entrega aeroporto), totalizando RS 916,30;
III.

Quilometragem Controlada com 150 Quilômetros Livre: R$ 372,00 + 210,00

(Seguro Total por 7 dias) + 10%, totalizando RS 640,20;
c) na The Best Rent a Car:
I.

Quilometragem Livre: R$ 609,00 (diária por 7 dias) + R$126,00 (seguro com

franquia de R$ 1600,00 por 7 dias) + 10% (entrega aeroporto) = R$ 808,50 — R$
174,00 (duas diárias free), totalizando RS 634,50;
Quilometragem Controlada com Zero Quilômetro Livre: R$406,00 (diária por 7

dias) + 126,00 (seguro com franquia de R$ 1600,00 por 7 dias) + 10% (entrega
aeroporto) = R$ 585,20 - R$ 116,00 (duas diárias free), totalizando R$ 469,20.
d) na Atlantis: o cliente somente pagará R$ 420,00 Km Livre, porém a proteção por
danos materiais e pessoais a terceiros até os limites de R$ 5000,00 a R$ 10.000,00,
respectivamente e ainda lido terá diáriafree.

Diante de tal análise de pregos, percebe-se que a ()mega possui diferencial no prego

praticado, pois possui o menor prego, com qualidade de produto igual ao da concorrência.

3 0 . Promoção:

No quesito promoção, essas empresas estão centradas na redução de pregos de acordo
com um maior número de diárias de aluguel ou na premiação dos seus clientes com diárias
free. No estudo realizado, foram identificadas as seguintes promoções:
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•
•
•
•
•

Noturna: desconto de 50% na tarifa padrão. Valido para utilização no período das
18h as 8h;
Fim de semana: válido de sexta a partir das 17h as 8h de segunda com 1 diária
gratis;
Semanal: válido para as locações feitas por 7 dias consecutivos, com direito a 2
diárias gratis;
Quinzenal: válido para as locações feitas por 15 dias consecutivos, com direito a 5
diárias gratis;
Mensal: valido para as locações feitas por 30 dias consecutivos, com direito a 10
diárias gratis;

A The Best além das promoções citadas acima, também atende por meio de convênios
com oficinas mecânicas, concessionkrias e seguradoras por meio do serviço de carro reserva e
com tarifa diferenciada.
A Yes por sua vez di desconto ao seu cliente a partir da 7 8 diária consumida, com a
redução do preço da diária. Além disto, a empresa criou um cartão fidelidade, que traz um
sistema de pontuação para cada real consumido pelo seu cliente. Para ganhar duas diárias de
um carro popular básico, o cliente terá que somar 1000 pontos até 12 meses. Já a Atlantis
apenas reduz o valor da diária para um maior número de diárias consumidas. Outro diferencial
da Yes é o cartão fidelidade "Yes Companheiro" que atrai clientes por seu sistema de
pontuação com prêmio de locações free.
Com relação a publicidade das concorrentes, nenhuma delas fazem propagandas em
televisão, nem rádio e outros canais de comunicações afins. Contudo, suas mamas são bem
divulgadas pela Internet, por meio de sites são bem elaborados, que chamam a atenção dos
clientes.
4 0 . Praga (distribuiçÃo):

Os concorrentes do centro possuem ótima localização, pois se situam próximo ao
Centro de Convenções, ao Aeroporto de Florianópolis e aos hotéis da capital, facilitando o
atendimento das demandas provenientes do turismo de negócios, que movimentam a atividade
durante o período de baixa temporada.
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importante ressaltar que as recepções dos hotéis são os melhores pontos de
distribuição, visto que vendem o serviço de locação sem custo pela aquisição de um ponto e
são fortes propagadores da marca.
Endo, diante da análise dos 4 P's da concorrência do centro, pode-se identificar como
forças e fraquezas:

Concorrentes do centro da capital
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

I

Tempo no Mercado

Preços praticados

Localização das empresas

Taxas adicionais cobradas

Maior número de categorias de automóveis

Os seguros são cobrados a parte

Capital

Atuam somente fortemente no Centro

Divulgação na Internet

Trabalham pouco com pessoas jurídicas

Quadro 8 - Pontos Fortes e Fracos dos principais concorrentes do centro da capital
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2005.

Conforme o Quadro 8 pode-se verificar que as concorrentes do centro da capital
possuem como ponto forte o tempo no mercado, visto que cria uma vantagem na venda
porque seu nome está consolidado no mercado, trazendo maior credibilidade.
Outro ponto forte está na localização das concorrentes no período pós-temporada, pois
as possibilita atuar fortemente nas recepções dos hotéis executivos do centro da capital, pela
proximidade. Além da proximidade, estas locadoras contam com grandes frotas de veículos,
possibilitando oferecer aos clientes um número maior de categorias e modelos.
Por ser empresas consolidadas, a presença de capital para a aquisição de novos
veículos é outro ponto forte observado pela autora, it medida que a empresa tem poder de

barganha junto aos fabricantes de automóveis, por meio de acordos pré-estabelecidos que
criam oportunidades para a compra de diversos veículos a preços menores e depois, venderem
a preço de mercado.
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Por fim, o uso da tecnologia é bem desenvolvido. Todas elas contam com sites
extremamente elaborados, divulgando o setor de locação e a empresa como um todo
(objetivos organizacionais, produtos, promoções, preços, distribuição) para o pais e o resto do
mundo e possibilitando ao cliente fazer reservas on-line e verificar as condições de aluguel,
bem como criação de parcerias com agências e outras locadoras no resto do pais.
Como fraquezas dos concorrentes verificam-se os preços altos das diárias de locação e
tarifas cobradas por serviços adicionais, além de adicionais por quilômetro rodado, tipos de
seguros contratados ou número de condutores, onerando o valor total do serviço. Segundo a
observação dos sócios da 6mega Locadora, estas concorrentes atuam pouco com a
terceirização da frota das empresas de Florianópolis.

b)

Empresas Concorrentes do Norte da Ilha, no

período de dezembro a abril:

1 0 . Produto:
Dentre as empresas analisadas do Norte da Ilha, a maioria delas na temporada
sublocam automóveis em concessionárias para atender a alta demanda. Todavia, suas frotas
são pequenas quando comparadas com as concorrentes do centro da capital, mas detectou-se
também a classificação dos veículos.
Todos os veículos das empresas do Norte da Ilha são segurados e estas locadoras não
cobram adicional por seguro. Ao alugar o carro, o cliente deixa um boleto de cartão como
caução, no valor da franquia e, caso ocorra algum sinistro, este deverá pagar a franquia, que é
cobrada, por exemplo, na diária de um popular sem ar-condicionado, pela Master Rent a Car,
HP Rent a Car e Original Rent a Car nos valores de R$ 1.500,00, R$ 1.600,00, R$ 1.500,00,
respectivamente.
A HP, a Mister e a Original entregam o carro com o tanque em qualquer situação
(1/41/23/4 ou cheio). Porém, não possuem um serviço personalizado, que segundo a observação
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dos sócios da ()mega, "pecam no atendimento, na falta de cumprimento de horários, dentre
outros".
2°. Preço:

Na análise dos preços das principais concorrentes do Norte da Ilha, detectou-se que as
tarifas da HP e da Master variam pouco, estando na faixa de R$ 70,00 a R$ 75,00 e hi a
cobrança de serviços adicionais. A Original pratica o mesmo preço da ()mega Locadora,
porém com cobrança de tarifas para os serviços adicionais, como entrega do automóvel no
aeroporto.
Em todas elas o seguro já está embutido e o aluguel é com quilometragem livre.
3 ..

Promoção:

As locadoras concorrentes também trabalham com redução de tarifa para locações por
mais de três dias, porém não por menos do valor da diária da ()mega (já com desconto).
0 desconto oferecido pela Master também é semelhante ao identificado entre as
locadoras do centro, entretanto com algumas alterações: a locação semanal di direito a
somente 1 diária grátis, a locação quinzenal di somente 2 diárias grátis e a mensal somente 4
diárias grátis. Por final, a Original di 15% de desconto para 7 diárias corridas.
As publicidades das concorrentes estão centradas em elaboração de folders para a
distribuição nos principais hotéis do Norte da Ilha, no período de alta temporada. A Original e
a Mister possuem sites, porém não estão totalmente elaborados e a HP ainda está em
construção.
Além da locação de veículos todas as concorrentes do Norte da Mia possuem Vans,
Micro-ônibus e outros Utilitários, e realizam passeios terrestres, como City Tours, passeios a
Brusque e Blumenau, dentre outros.
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4°.

Praça (distribuição):

Analisando as concorrentes segundo as estratégias atuais de distribuição, verifica-se que
os concorrentes do Norte da Ilha estão bem localizados para época de verão, visto que não se
encontram longe da sua demanda, além de utilizar as estruturas hoteleiras como divulgadores

dos seus serviços.
A seguir, procurou-se identificar os pontos fortes e fracos das empresas concorrentes
no Norte da Ilha:
Concorrentes do Norte da Ilha
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

Tempo no Mercado

Preços das diárias e tarifas

Maior número de automóveis

Atendimento

Capital

Atuam fortemente somente no Verão

Fazem passeios terrestres

Trabalham pouco com pessoas jurídicas

Localização das empresas

Pobre divulgação na Internet

4

Quadro 9- Pontos Fortes e Fracos dos principais concorrentes
Fonte: pela própria autora, 2005.

Conforme exposto no quadro 9, os pontos fortes centram-se no tempo que as
concorrentes atuam no mercado (mais de 5 anos) e no maior número de veículos quitados, que
neste caso acena uma maior possibilidade de receita e, por conseqüência, a sobra de capital
para aquisição de veículos
Além disto, todas as concorrentes, por possuírem Vans, Micro-ônibus e outros
Utilitários, realizam passeios terrestres, como City Tours, passeios a Brusque e Blumenau,

dentre outros, aumento seu público-alvo e sua localização é excelente nos períodos de
temporada. Porém, para os períodos de baixa temporada as empresas deixam de atuar
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fortemente, dispensando toda a sua estrutura de funcionários e vendendo carros, para
sobreviver até a próxima temporada.
Como pontos fracos, destacam-se o atendimento e os preços das diárias e tarifas
cobradas, que se tornam deficientes comparados com o atendimento e preço da ()mega.
Verificou-se que é pobre a divulgação na Internet e estas trabalham pouco com a terceirização
de frota de veículos nas empresas de Florianópolis.
Diante do panorama do ambiente externo analisado, pode-se detectar como aspectos
atuais que podem constituir em ameaças e oportunidades:
Ameaças

Oportunidades

Crescimento de 15% do turismo nacional

Aumento da criminalidade e da violência

Brasil é apontado como 31 0 pais em turismo Crises econômicas mundiais e desastres
receptivo do mundo

naturais

Florianópolis: forte capital turística

Juros altos e reajustes altos dos veículos

Incremento dos serviços terceirizados

Alto custo de aquisição dos veículos

Avanço tecnológico

Carga tributária alta

Aumento do faturamento do setor

Poder de compra do brasileiro é muito baixo

Maior número de modelos e marcas de Número grande de locadoras existentes
veículos
Clientes buscando serviço personalizado
Quadro 10 - Oportunidades e Ameaças
Fonte: Elaborado pela aurora.

Sazonalidade
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O aumento da violência e da criminalidade se toma uma ameaça para o setor de
locação de veículos, visto que as seguradoras aumentam o valor do seguro dos veículos e
levam as locadoras pagarem taxas mais alta, contra roubos e furtos. Além disto, não se pode
esquecer das diversas crises mundiais, dos ataques terroristas, dos desastres naturais, que
atacam a economia e a sociedade como um todo e levam is pessoas a viajar menos,
prejudicando o turismo nacional.
0 turismo nacional di mostras que está crescendo, por meio dos planos para o
desenvolvimento do turismo nacional. 0 Brasil é considerado o 31 0 em turismo receptivo no

mundo e, mais especificamente, Santa Catarina por ser o terceiro maior pólo turístico
possibilita grande capacidade de desenvolvimento da locação de veículos.
Florianópolis recebe milhares de turistas todos os verões e por ser a capital do
Mercosul hi uma grande concentração de eventos que acontecem durante todos os anos. Para
o setor de locação, isto é uma ótima oportunidade, pois os turistas normalmente precisam se

deslocar e para isto é preciso de automóvel.
As diversas tecnologias da indústria automobilística podem trazer diferencial para as
locadoras que desejam encantar o seu cliente, pois hi uma tendência para a personalização do
serviço. Todavia o preço e juros para a aquisição dos veículos são altos no pais, bem como a

alta carga tributária que os empresários desta área têm que, trazendo dificuldade para as micro
e pequenas empresas, ainda mais que o poder de compra do brasileiro é considerado baixo.

Por outro lado, empresas estão buscando terceirizar suas frotas, visto que a
terceirização é uma tendência mundial e traz menos incomodação e custos para a organização.

Ainda tem-se como ameaças as diversas concorrentes que estão no mercado hi mais
tempo e as novas que surgem todos os anos.
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4.4 ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO
Neste tópico, será analisado o ambiente interno da timega Locadora de Veículos a fim
de verificar quais são as políticas de marketing utilizadas pela empresa (produto, preço, praça
e promoção), qual sua estrutura organizacional vigente, incluindo um estudo dos cargos e suas
funções, bem como a política adotada pela mesma em relação aos seus objetivos e metas
financeiras. Com isto, serão identificados os pontos fortes e fracos da organização.

4.4.1

Auditoria de marketing

Para avaliar o desempenho de marketing da ()mega Locadora serão analisadas as
estratégias adotadas pela empresa segundo as quatro funções básicas do marketing: produto,
preço, praça e promoção.

4.4.1.1 Preço
De acordo, com o levantamento realizado pela autora, a empresa estabelece sua
política de preço de acordo com:
a)

categorias de veículos: (conforme o quadro abaixo)

GOL — CELTA —PALIO SIAR

R$ 60,00

GOL — CELTA —PÁLIO C/AR

R$ 75,00

CORSA— CLIO — GOL — PARATI (1.6)
C/AR

R$ 90,00

VECTRA — SANTANA (COMPLETOS) R$ 220,00

Tabela 5 — tarifario vigente no período de 28/02/05 a 15 1 12/05
Fonte: Comega Locadora

De acordo com a tabela 5, pode-se observar que o Grupo A é a categoria de automóveis
populares 1.0, sem ar-condicionado. 0 Grupo B é composto por automóveis popular 1.0 com
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ar-condicionado. Em seguida vem o Grupo C formados por veículos 1.6 com ar-condicionado

e por Ultimo, tem-se o Grupo C com automóveis completos de categoria executiva (com arcondicionado, direção hidráulica, trava elétrica, dentre outros opcionais). A diferenciação de
preço ocorre conforme a categoria de carro desejado pelo cliente;

preço de mercado: seu preço é estabelecido segundo a média praticada pelos

b)

seus concorrentes, porém baseado num "teto máximo" (maior preço praticado no mercado) e

o preço mínimo é avaliado segundo os custos da empresa;
período do ano: conforme o período de locação, a empresa difere as tarifas. No

c)

ano, se tem o período de alta temporada (15 de dezembro até a Páscoa), no qual os preços
costumam ser mais caros, por causa da alta demanda e o período de baixa temporada (os
meses restantes), no qual os preços reduzem devido A baixa demanda;
volume de consumo: quando o cliente aluga o automóvel por um período maior

d)

de tempo (mais de 1 semana), faz-se tarifa promocional com uma redução do preço;

e)

promoções: ocorre nos períodos de baixa temporada ou baixa demanda.

A 6mega possui como política de preço não cobrar nenhum tipo de tarifa adicional para

o seu cliente.
4.4.1.2 Produto
Por ser tratar de locação de veiculo, o principal é o automóvel e este precisa estar no

mínimo em perfeitas condições para o aluguel, trazendo segurança e conforto ao seu cliente.
A tImega Locadora possui na frota veículos com até 2 anos de uso. Para tal, a
renovação da frota acontece de 2 em 2 anos. No caso de defeito ou colisão, ou seja, qualquer
sinistro que ocorra com o cliente, a empresa aciona a assistência 24 horas, oferecida pela
seguradora contratada pela mesma, a fi m de resolver o problema. Caso o problema não seja
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resolvido, a locadora troca imediatamente o veiculo com sinistro para um veiculo de mesma
categoria ou de categoria superior (caso não disponha da categoria contratada).
Os veículos comprados pela empresa são populares (categorias A e B) e
intermediários (categoria C) das diversas marcas do mercado, Fiat, Chevrolet, Volkswagen,
Renault, dentre outras, e os veículos executivos (categoria D), normalmente, sio sublocados
em outras locadoras maiores. Além disto, a compra do veiculo é de acordo com o gosto do
cliente, caso seja um contrato pré-acordado.
Por ter uma frota pequena (quatro carros) e a fim de atender os clientes, a empresa
subloca os carros em concessionárias ou em locadoras que disponibilizem veículos para
sublocação. Na alta temporada, a empresa faz um contrato com a Santa Fé Veículos e loca
uma frota de mais ou menos 15 carros, para suprir a demanda excedente. Nos meses de baixa
temporada, de acordo com as solicitações dos clientes, a empresa subloca de outras locadoras.
Vale ressaltar que todos os veículos da empresa estão financiados e a empresa tem
grande dificuldade para conseguir recursos financeiros a fim de aumentar sua frota. Segundo
depoimento do sócio Marcelo Lemos: "com as poucas visitas que fazemos eis empresas,
verificamos que temos diferencial, porem temos falta de frota própria para poder atender
esta demanda. Falta capital!".
Todos os veículos possuem CD Player e todos são entregues completamente limpos,
e com tanque cheio. Além disto, todos os carros são assegurados contra roubo, furto, defeito,
incêndio ou colisão, assegurando ao cliente o pagamento apenas do valor da franquia que
varia de R$ 1.200,00 (carro popular) a R$ 2.200,00 (conforme a categoria do veiculo), caso o
sinistro seja de maior valor.
Toda a manutenção dos veículos acontece de forma periódica, conforme a parte
mecânica do automóvel. Normalmente, por exemplo, troca-se:
a)

as correias: a cada 40mil quilômetros;
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b)

os óleos e fluidos: a cada 10 mil quilômetros;

c)

as pastilhas de freio: a cada 20 mil quilômetros;

d)

filtros de óleo: a cada 10 mil quilômetros;

e)

filtros de ar: a cada 20 mil quilômetros;
os pneus: a cada 40 ou 50 mil quilômetros;
dentre outros.

0 diferencial do produto está na excelência em atendimento, com serviço
personalizado e comprometimento com o cliente, além do preço / promoção. A empresa
presta o serviço como se cada consumidor fosse ultimo. A atenção, o comprometimento e o
amor ao cliente sio palavras-chave do negócio.
Outra grande vantagem do produto oferecido pela ()mega Locadora é que o cliente,
além de poder comprar o serviço "locação de veiculo", também conta com uma agencia de
turismo estruturada, podendo obter todos os serviços turísticos, sem ter que sair da locadora,
como compra de passagens aéreas, passeios, dentre outros. Isso sem dúvida trás mais
comodidade e beneficios para o consumidor.

4.4.1.3 Praça

Conforme dito no item 4.2, a ômega Locada de Veículos está situada no Norte da Ilha,
em Florianópolis, na praia de Cachoeira do Bom Jesus.
Esta praia dista 30 Km do centro da capital e fica entre a praia de Ponta das Canas e
Canasvieiras, além de ser caminho para tão famosa Praia Brava. A escolha deste local deve-se
ao fato que a empresa foi fundada dentro de uma agência de turismo localizada neste mesmo
local e, inicialmente, somente atendia turistas que vinham veranear no balneário. Além disto,
segundo a Prefeitura Municipal de Florianópolis (2005), esta praia é um grande centro
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turístico (junto com Canasvieiras e Ponta das Canas) e encanta milhares turistas argentinos e
uruguaios todos os anos.
Um ponto positivo é que nesta localidade não existe nenhuma locadora de veículos, o
que torna a ()mega Locadora pioneira na região.

Figura 3 — Mapa da Localização da ()mega Locadora
Norte da Elia de Santa Catarina
Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis, 2005.

Uma vantagem da Omega é que ela está localizada a poucos quilômetros do futuro
Sapiens Parque, que será um grande empreendimento público e privado, implantado em uma
área de 4,5 milhões m 2 (Lei Complementar n°134/2004), abrangendo os balneários de
Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus e Vargem do Bom Jesus (pertencente i CODESC e ao
Governo do Estado), visando fortalecer a economia de Florianópolis (setor turístico, de
serviços e tecnologia) de modo sustentivel, isto 6, com enfoque no meio ambiente e no bem
estar da sociedade. Este grande empreendimento terá: arena multiuso, parque natural, centro
de serviços para comunidade, centro de eventos e de convivência, hotéis, museus, centros
gastronômicos e de compras, bem como centros de pesquisa e desenvolvimento cientifico e
tecnológico. A previsão é que o projeto fique totalmente pronto nos próximos 15 anos e seu
resultado traga cerca de 30 mil empregos diretos, R$ 1,5 bilhão de investimentos privados e
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R$ 1,3 bilhão de receitas anuais. Em uma declaração feita pelo governador Luiz Henrique, no
dia 16/09/2005, durante a liberação prévia ambiental do projeto, ele diz:
"Este parque é urna referenda de qualidade voltada para a inovação e a modernidade.
Vai promover o desenvolvimento cientifico, tecnológico e do turismo em
Florianópolis e alavancar a geração de emprego e renda".

Por outro lado, embora a empresa apresente esta vantagem com relação à localização
durante a temporada de verão, nos demais meses do ano a distância do centro da capital se
torna um ponto fraco, visto que hoje a demanda está concentrada em hotéis do centro (turismo
de evento) e as principais pessoas jurídicas.
Segundo depoimento dos sócios da tomega Locadora, os recepcionistas dos hotéis não
entram em contato com a locadora, porque acham que ela vai demorar muito para atender.
A empresa tem espaço fisico de 21m2, onde são disponibilizadas duas mesas com
microcomputador, armário para arquivo de documentos e as cadeiras para atendimento de
seus clientes e fornecedores. A cor da sala 6 branca, sobrepondo a cor azul dos móveis e do
emblema da locadora.
Todavia, pode-se considerar como canal de distribuição de venda os recepcionistas de
hotéis, que vendem este serviço em prol de ganharem comissão. A comissão estimula a venda
e a elmega Locadora paga R$ 10,00 por dia de locação ao recepcionista. Além disto, a
empresa periodicamente (períodos de baixa temporada) contrata um agente comercial para
divulgá-la no mercada

4.4.1.4 Promoção
Como estratégias de promoção a timega Locadora, além da busca pela excelência no
atendimento aos seus clientes, a fim de que eles saiam satisfeitos e a divulguem por meio do
"boca a boca", a empresa busca criar descontos e tarifas promocionais, que possam atrair mais
consumidores. Dentre elas, segue-se abaixo:
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a) 10% de desconto nas reservas efetuadas pela Internet;
b) Promoção "Fim de Semana": o cliente aluga o carro básico por três diárias (de
sexta-feira, após 17 horas até segunda-feira 9 horas) e só paga duas;
c) Promoção Semanal: a cada 7 diárias, o cliente ganha mais 1 diária free;
d) Pessoas Jurídicas tem tarifa acordo diferenciada, dependendo do volume de
venda (6 feita uma análise da proposta do cliente);
e) A cada sete dias de locação, o cliente ganha uma de brinde;
0 Não cobra-se taxa de serviço de entrega e devolução no aeroporto ou taxa sobre o
valor total do contrato, como é de praxe em algumas locadoras.
Hoje, a locadora faz sua publicidade por meio de sua página na Internet
(www.omegalocadora.com.br) e, além disto, possui link nos principais sites de busca, como:
Google, Cadê e Guiafloripa.
Hi também a divulgação por meio de folders disponibilizados nas recepções de
pousadas e hotéis.
Outra forma de divulgação é por meio do apoio a eventos das diversas Areas. Contudo
esta promoção é pouco utilizada, pois a empresa disponibiliza pouca gente para fazer isto.
A ômega está apostando hoje nas relações públicas, isto 6, por meio de uma visita
formal que os donos da 15mega fazem aos clientes, criam um primeiro contato e vendem "o
seu peixe" nas empresas do centro de Florianópolis.
Pode-se observar que todas as estratégias de marketing são decorrentes da vivência
dos gestores, que buscam implementá-las, mas que, não decorrem de um estudo e
planejamento.
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4.4.2 Estrutura organizacional
Ao se analisar a estrutura organizacional da (5mega Locadora detecta-se a presença da
estrutura informal, visto que não hi estrutura hierárquica, nem mesmo um organograma
formal, visto que os dois sócios trabalham de forma sinérgica para o desenvolvimento

organizacional. Os objetivos organizacionais fundamentam os objetivos almejados pelos
sócios e, com isto, a estrutura organizacional é flexibilizada de modo a contribuir para a
consecução das metas.
A tomega Locadora é composta por dois sécios que trabalham integralmente na parte

operacional, incluindo a parte financeira, o atendimento aos clientes, a entrega e o
recebimento dos veículos, visitas, entre outros e mal sobra tempo para as atividades
estratégicas do negócio.
Esta estrutura traz como vantagem a flexibilidade na estrutura administrativa, que, por

conseqüência, traz agilidade na tomada de decisões.
Visto esta estrutura administrativa, no quadro 11 analisou-se o tamanho da ()mega

Locadora, de acordo com o critério do SEBRAE (Serviço de Apoio is Micro e Pequenas
Empresas). Segundo este órgão, o tamanho das empresas pode ser classifi cado conforme o
número de empregados combinado com o tipo de setor da empresa:

Empresas de Pequeno Porte

Até 19

Até 9 empregados

De 20 a 99

De 10 a 49

De 100 a 499

De 50 a 99

500 on mais

100 ou mais

Quadro 11 - Classificação da Empresa segundo o minero de funcionários
Fonte: SEBRAE, 2005.
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A 6mega não possui empregados, o que a coloca na categoria de microempresa e
ainda:

'Microeinpresas

Simples Federal

Simples Paulista

Exportações

Até R$ 120 mil

Até R$ 150 mil

Até US$ 200
mil para
comércio e
serviços.

Até R$
433 . 755,14

Até US$ 400
mil na Indústria

Empresas de
Pequeno Porte

Acima de R$
433.755,14 até
R$ 2_133.222,00

Acima de R$
120 mil até R$
1,2 milhão

Acima de R$
150 mil até R$
1,2 milhão

Acima de US$
200 mil até US$
1,5 milhão para
comércio e
serviços.
Acima de US$
400 mil até US$
3,5 milhões na
Indústria.

Tabela 6 - Classificação da Empresa segundo faturamento bruto anual
Fonte: SEBRAE, 2005, conforme Estatuto: Lei Federal 9.841/99, atualizada pelo Decreto 5.028/04,
Simples Federal: Lei federal 9.317 atualizada. Simples Paulista: Lei estadual 11.270/02.
Exportações: Resolução Grupo Mercado Comum 59/98.
Além de não possuir funcionários, a ()mega tem um faturamento menor que R$ 120
mil, caracterizando-a como microempresa.

4.4.2.1 Descrição das funções
Como a domega Locadora não possui funcionários, os sócios dividem as tarefas diárias

de acordo com os acontecimentos e de forma sinérgica vão tocando a empresa. 0 seu
faturamento e as suas despesas ainda não permitem a empresa contratar funcionários.
As atividades são realizadas conforme prioridade. Primeiro, o atendimento de clientes
na agência ou por meio de correio eletrônico e/ou telefone, respondendo as solicitações de
reserva e dúvidas e entregando e recebendo os carros. Em seguida, a manutenção dos
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veículos, a visita aos hotéis e empresas, pagamentos e recebimentos, serviços bancários, a
publicidade, fechamento de caixa, compra de material, dentre outras atividades que
acontecem de forma simultâneas e/ou alternadas dos sócios.
Para um controle das atividades, a ômega criou uma agenda eletrônica que lista todas
as atividades diárias, possibilitando a visualização dos dois sócios e o controle da realização
da mesma, a fim de que a empresa não possua falha na comunicação e nem nos seus
processos.
Nos períodos de alta temporada a demanda se torna muito maior e, por conseqüência,

o volume de recursos também aumenta, possibilitando a empresa contratar um estagiário no
período matutino e outro no período vespertino. Assim, quando termina a temporada, pela
queda significativa dos recursos, a empresa se vê obrigada a dispensar os estagiários.
A empresa apresenta grande problema quanto à falta de tempo, decorrente da falta de
recursos humanos, para fazer o controle financeiro de forma e fi caz e desenvolver um bom
planejamento estratégico a fim de nortear a organização.
Hoje, sem dúvida, o desconhecimento das técnicas administrativas, a falta de capital,
de controle e análise de custos e de controle orçamentário é o grande gargalo organizacional.
4.4.3

Uso da tecnologia pela empresa

A empresa investe pouco em equipamentos tecnológicos. Possui apenas dois
computadores, duas impressoras, um fax, terminais eletrônicos de venda em cartão de crédito
(DINERS, MASTERCARD e VISA), modem ADSL para acesso a Internet de banda larga,
bem como telefones fixos e celulares.
Além disto, a empresa dispõe de uma página na Internet, na qual são disponibilizadas
informações sobre os serviços da locadora, procedimentos de locação e reserva. Todavia,
com relação 6. concorrência, observa-se que o site da ()mega está empobrecido, primeiro
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porque é vinculado ao site da Estação do Turismo Agencia de Viagens e Turismo e não
chama a atenção do cliente que navega no site. Segundo porque falta foto atualizada da frota,
destaque nas promoções, histórico da empresa, missão e visão, enfim, o layout não encanta o

cliente.
0 controle administrativo da empresa é efetuado por um sistema chamado SAV
(Sistema de Aluguel de Veículos) que controla as locações e os demais requisitos-chave de
cada processo administrativo, tais como controle de manutenção da frota, faturamento,
débitos, vendas, insumos, dentre outros, com o qual é possível controlar todas as operações da
locadora.
Este software permite a empresa retirar relatórios por Locações, Locações por
Clientes, Locações por Veículos, Relatório por Cliente, Conta a pagar, Contas a receber,
Relatório de Manutenção de veiculo e Balancetes.
A análise dos dados disponibilizados por este sistema permitiu a análise das

características dos clientes, bem como, fornecedores, faturamento, lacunas observadas, e
vários dados que, quando sistematizados poderão se transformar em um sistema de
indicadores de desempenho que propiciarão o controle dos rumos organizacional.
Por todos esses aspectos levantados e analisados do ambiente interno, pode-se concluir
que a ()mega Locadora possui os seguintes pontos fortes e fracos:

Pontos Fortes

Pontos Fracos

Preço e promoção praticados

Falta de Capital

Não cobrança de tarifa para os clientes

Falta de Recursos Humanos

Atendimento personalizado

Falta de planejamento estratégico

Flexibilidade estrutural administrativa

Controle financeiro deficiente
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Pontos Fracos

Pontos Fortes

Custos reduzidos

Falta de Estratégias de Marketing

Localização privilegiada nos períodos de alta Localização distante do centro da capital nos

temporada

períodos de baixa temporada

Estrutura com o apoio de uma agência de Frota pequena de veículos
turismo

Quadro 12 — Pontos Fortes e Pontos Fracos da Omega Locadora de Veículos
Fonte: Elaborado pela autora.

Conforme os pontos descritos no quadro 12, pode-se constatar que a empresa estudada
apresenta como ponto fraco uma grande deficiência financeira. Hi insuficiência de capital,

tornando-se dificil a aquisição de novos veículos e o aumento da frota. Outro ponto verificado
é a ausência de funcionários, trazendo dificuldade para o desenvolvimento das atividades

operacionais, não havendo tempo para desenvolvimento do planejamento estratégico da
empresa, bem como o controle eficaz financeiro.
Além disto, os sócios desconhecem os fundamentos da administração, agindo
intuitivamente sem fazer uso das técnicas administrativas.
A empresa é gerenciada de modo que as urgências são priorizadas em detrimento das
atividades importantes Depois de "apagar todos os incêndios", a empresa pensa na
publicidade da organização. Segundo a declaração do sócio Marcelo Gonçalves:
"não ba tempo para conhecer as estratégias dos concorrentes e se, recentemente
que (através da pesquisa nos hotéis da capital) conhecemos nossos concorrentes do
centro da capital. Estamos percebendo que precisamos utilinr as ferramentas do
Marketing para desenvolvermos nossa prestação de serviço".

A localização da empresa é considerada, nos períodos pós-temporada de verão,
dist ante da demanda proveniente do turismo de negócios e das empresas da capital. Por
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último, tem-se o número pequeno de carros para locação, que muitas vezes faz com que a
empresa perca cliente por não possuir mais automóvel.
Os pontos fortes levantados mostram que a empresa tem diferencial no preço e suas
promoções (não cobrar tarifa alguma, di 10% de desconto para os clientes que fazem reservas
pela Internet, quebra no preço da concorrência para as pessoas jurídicas, dentre outros), apesar
de pouco divulgadas, são melhores que as da concorrência.
Outro ponto forte é o atendimento personalizado ao cliente, com filosofia "encantar o
cliente". A concorrência por mais que tenha o interesse em cativar o cliente, quem faz o
atendimento é o funcionário e não o dono, não possuindo o mesmo amor e comprometimento
com o cliente como a 'Omega Locadora faz.
A estrutura organizacional mais enxuta promove maior rapidez na tomada de decisão
e permite a empresa ter uma maior flexibilidade nas flutuações do mercado, barateando os
custos operacionais e contribuindo para melhoria da comunicação interna.
A localização embora seja um ponto fraco nos períodos de baixa temporada, é
também um ponto forte nos períodos de alta temporada, visto que é a única locadora que tem
ponto na praia da Cachoeira do Bom Jesus (grande pólo receptor de turistas) e está localizada
próximo ao futuro Parque Sapiens, que trará desenvolvimento para toda região do Norte da
Ilha e, além disto, conta com uma estrutura de agência de turismo pelo qual o cliente não
precisa sair da agência para ter hospedagem, passagem aérea, passeios e outros serviços de
natureza turística.

4.5 ANALISE SWOT

Nesta etapa do Plano de Marketing sell desenvolvida a análise SWOT que tem como
objetivo confrontar as oportunidades e ameaças identificadas no ambiente externo,
apresentadas no quadro 08, com os pontos fortes e fracos da 'Omega Locadora, expostas no
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quadro 10, levantados por meio da análise do ambiente interno. A partir de então, busca-se
amenizar os pontos fracos e as ameaças, a fim de que se tornem pontos fortes e oportunidades,
respectivamente, e assim associar os pontos fortes is oportunidades.

4.5.1

Formas de amenizar os pontos fracos

A insuficiência de capital é um grande ponto fraco da organização, visto que a
empresa não tem capacidade de aumentar sua frota por falta de capital, limitando assim o
crescimento da empresa. Uma forma de amenizar esta falta é buscar sócios investidores, por
meio do Marketing one to one, que possam investir o seu capital na empresa, a fim da ()mega
dar um retomo financeiro e crescer a sua frota e seu mercado.
Outra deficiência que poderia ser amenizada é a falta de recursos humanos, por
meio, primeiramente, da contratação de mão-de-obra mais barata, isto 6, pessoas que
pudessem lavar os automóveis e fazer o serviço de office-boy. Em seguida a contratação de
pessoas que pudessem fazer a parte comercial nas recepções dos principais hotéis da capital
(nos períodos de baixa temporada), do Norte da Ilha e para expandir o seu mercado, também
no Leste da Ma, ou seja, Lagoa da Conceição.
Com a presença de mais pessoas trabalhando na parte operacional, os sócios terão
mais tempo para desenvolver o planejamento estratégico do negócio, a começar pelo plano de
marketing, e assim definir diretrizes para o crescimento organizacional. Além disto, ter d- o
maior tempo para o controle financeiro, haja vista que não tem uma pessoa especifica que
faça isto.
0 marketing da empresa, que também fica deficiente por causa da falta de
funcionários, vai se desenvolver. ;1i medida que sobra tempo, os sócios podem estar buscando
profissionais que elaborem página na Internet com competência e maestria, estar fazendo mais
visitas nas empresas e divulgar seu serviço (marketing one to one), buscar parcerias nos
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principais bares e restaurantes, empresas de passeios náuticos, empresas organizadoras de
eventos, bem como desenvolver as estratégias de marketing propostas neste plano de
marketing.
Por final, a questão da localização nos períodos de baixa temporada poderia ser
amenizada se a empresa buscasse abrir um ponto no centro da capital ou então nos bairros
periféricos, como Santa Mônica, Trindade, Agronômica, dentre outros, tomando-se mais
próximo da demanda do centro. É importante também verificar a possibilidade da abertura de
mais um ponto na Ilha, como na Lagoa da Conceição.

4.5.2

Formas de amenizar as ameaças

Ao ponderar as ameaças encontradas, uma forma de amenizar os altos preços de
seguros, conseqüentes da criminalidade, é pesquisar ao máximo as diversas seguradoras
existentes no mercado a fi m de buscar o menor prego e qualidade de atendimento.
Diante das crises politico-sócio-econômicas mundiais, dos desastres naturais, ataques
terroristas, que atrapalham o turismo nacional, uma forma de amenizar é buscar intensificar
outro público-alvo, isto 6, desenvolver a terceirização das frotas das empresas e assim, criar
uma vantagem competitiva.
Os juros praticados no pais sic) altos e o ideal seria a compra à vista. Porém, o preço
dos veículos está alto e a organização estudada não possui capital para a compra it vista. Uma
forma encontrada para amenizar seria a busca de sócios investidores que pudessem injetar
capital na empresa para a mesma comprar a vista e conseguir descontos direto com as
montadoras.
Florianópolis por ser uma cidade turística, a concentração deste serviço é nas épocas
de verão. Pós-verão, grande parte das concorrentes param de trabalhar (muitas são empresas
informais) e em decorrência da queda da demanda algumas trabalham para sobreviver. Uma
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outra forma de amenizar esta sazonalidade 6 trabalhar com outros públicos-alvos, não se

concentrando somente no turista. 0 desenvolvimento da atividade para eventos locais como
formaturas, casamentos, encontros, ou para os próprios moradores que não dispõem de carro
ou para a própria locação para empresas viria a acrescentar o faturamento da locadora.

4.5.3 Combinando os pontos fortes com as oportunidades

Como se verificou um crescimento do turismo nacional e Florianópolis é a capital
turística do Mercosul, a tomega está muito bem localizada, já que tal possui um ponto
privilegiado ao Norte da Ilha, nos períodos em que mais vêm turistas. Além disto, o
atendimento personalizado encanta o cliente, pois ele na própria locadora pode encontrar os

serviços turísticos como hospedagem, passeios, informações, passagens aéreas, dentre outros.
0 atendimento personalizado também pode ser combinado i prestação de serviços
para as pessoas jurídicas que desejam terceirizar suas frotas, porém buscando veículos novos
e modelos das diversas tecnologias, além da excelência no atendimento e credibilidade da
locadora.
A flexibilidade da estrutura administrativa traz mobilidade para negociar e
desenvolver um trabalho personalizado, visto que quem atende é o próprio dono da locadora.

0 cliente desta forma se sente satisfeito e divulga a empresa para o mercado.
Por final, a estrutura dentro de uma agência de turismo faz com que a empresa possa

unir os dois produtos, com o objetivo de apresentar um diferencial comparado com a
concorrência.
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4.6 PROGNOSTICO
No prognóstico visou-se a criação da missão da organização, bem como a definição do
mercado-alvo, a fim de determinar os objetivos do plano de marketing. Para o alcance dos
objetivos propostos, desenvolveram-se as estratégias e suas aches de modo a garantir o
sucesso do plano.
4.6.1 Missão
A ()mega Locadora ainda não tinha elaborado nenhum Planejamento Estratégico que
explicitasse a missão da empresa. Por meio deste Plano de Marketing, a autora e os sócios da
empresa estudada puderam desenvolver sua missão, que está centrada na busca pela
excelência na prestação do serviço de locação de veículos ao cliente, assim descrita a seguir:
"Desenvolver a busca pela excelência no atendimento, procurando satisfazer as
necessidades e expectativas dos clientes, de modo a garantir a lucratividade

eo

desenvolvimento organizacional".

4.6.2 Mercado alvo
A escolha do mercado-alvo da 'Omega Locadora tem como alicerce toda a análise
ambiental realizada, bem como a experiência dos sócios da empresa, sendo definida da
seguinte forma:
"Pessoas fisicas, residentes ou não em Florianópolis, que saibam dirigir, possuam
Carteira de Habilitação

e sejam maiores de 21 anos, bem como Pessoas Jurídicas

localizadas em Florianópolis".
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A ()mega Locadora vai segmentar seu mercado-alvo principalmente nas pessoas
jurídicas localizadas no centro da capital e nos turistas provenientes de São Paulo e da
Argentina, nos meses de verão.

4.6.3

Objetivos

Objetivo deste Plano de Marketing 6:
"Aumentar a receita de vendas da Omega Locadora de

Veículos em 20% no 1°

semestre de 2006, tendo como base o 1° semestre de 2005".

4.6.4 Estratégias e Ações
Para o desenvolvimento das estratégias deste trabalho sell considerado o composto do
de marketing (produto, prego, distribuição e promoção), norteadas pela missão e objetivos
organizacionais. No quadro 13 serão descritas cada uma das estratégias elaboradas, bem como
suas ações para a concretização da mesma, os recursos necessários e os responsáveis por sua
consecução.

Estratégia 1: CAPTAR RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Ações

Responsável

Estudar quem são os possíveis
Os dois sócios
sócios investidores
Realizar visitas aos possíveis
sócios investidores, a fim de
e Os dois sócios
apresentar a empresa
conseguir recursos para a
aquisição de novos veículos.
Quadro 13 — Estratégia de produto
Fonte: Elaborado pela autora

Prazo para a
realização

Recursos necessários
-

1 mês

3 meses

R$ 60,00
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A estratégia 1 (quadro 13) visa captar recursos, por meio de sócios investidores, para
que haja um incremento de veículos na frota da empresa. Este aumento permitirá a empresa
atender um numero maior de clientes. A primeira ação a ser realizada é estudar quem são os

possíveis sócios, depois atrai-los por meio de visitas e apresentando a empresa e fazendo
propostas. Depois de consolidada a sociedade, compra-se os veículos. A principio o custo

estimado é R$ 20,00 por mês com transporte, durante três meses, totalizando R$ 60,00.
Estratégia 2: OFERECER DESCONTOS POR MEIO DE CARTÃO FIDELIDADE

Ações
Criar um cartão fidelidade
que possua um sistema de
pontuação, permitindo ao
cliente juntar determinada
ter
pontuação,
para
diárias
descontos
nas
futuras.
Quadro 14 — Estratégia de preço
Fonte: Elaborado pela autora.

Responsável Prazo para a realização

Sócio
Marcelo
Gonçalves

15 dias

Recursos necessários

R$ 684,00

A Estratégia 2, quadro 14, busca a fidelização do cliente, por meio de um cartão com

o qual o cliente, ao fazer uma locação, acumule pontuações. Cada R$ 1,00 consumido

equivale a um ponto. A cada 500 pontos, o cliente tell direito a 10% de desconto.
Uma vez que o cliente tenha consumido uma diária, ele recebe na hora do contrato o

cartão, contendo sua numeração, bem como o número dos telefones da locadora. A confecção
do cartão fidelidade custará R$ 3,00 por unidade. De acordo com o número de contratos
realizados por mês e estima-se consumir cerca de 38 cartões por mês. Isto resulta num custo
de R$ 684,00, para a confecção do cartão fidelidade.
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Estratégia 3: MONTAR PARCERIAS COM POUSADAS, BARES E CAFÉS
Prazo para a
Recursos necessários
Responsável
Ações
realização
Fazer visitas is pousadas na
Lagoa da Conceição, Os dois s6cios
3 meses
oferecendo parcerias nas vendas
de locações de veículos.
Fazer visitas a bares e cafés
bairros
nos
localizados
4 meses
R$ 200,00
centro, Marcelo Lemos
periféricos
do
oferecendo parcerias nas vendas
de locações de veículos.
Quadro 15 — Estratégia de distribuição
Fonte: Elaborado pela autora.
A Estratégia 3, quadro 15, criar empresas parceiras, como pousadas, bares, cyber cafe,

dentre outros, para o aumento dos pontos de distribuição, inclusive criar novas fatias de
mercado (público da Lagoa da Conceição e público dos bairros como Santa Mônica,
Trindade, Córrego Grande e Agronômica). Em troca a empresa parceira ganha um percentual
nas vendas ou comissões diferenciadas, conforme acordo estabelecido. As visitas feitas na
Lagoa da Conceição não terão custo, pois se aproveitará as idas para entrega de carros nos
meses de verão. 0 custo das visitas aos estabelecimentos situados nos bairros periféricos ao
centro terá um custo de R$ 200,00 com transporte.
Estratégia 4: CONTRATAR UM AGENTE COMERCIAL PARA DIVULGAR A
EMPRESA NOS HOTEtS

AO- es
Divulgar vaga de emprego
Selecionar os concorrentes
para vaga
Treinar pessoa selecionada
Realizar visitas aos hotéis do
centro e do Norte da Ilha,
verificando a satisfação do
cliente e marcando presença
da empresa.

Responsável
Marcelo
Lemos
Marcelo
Lemos
Marcelo
Lemos
Funcionário
contratado

Quadro 16- Es tratégia de promoção
Fonte: Elaborado pela autora.

Prazo para a realização
15 dias

Recursos necessários
R$ 20,00

15 dias

-

15 dias

R$ 3.000,00

3 meses
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Essa estratégia 4, quadro 16, tem como objetivo divulgar a empresa nas recepções dos
hotéis de Florianópolis, pois os recepcionistas sic) os principais influenciadores nas indicações
dos prestadores de serviços consumidos pelos turistas nos estabelecimentos. A continua

visitação deste funcionário aos referidos hotéis, estreita o relacionamento e fixa a marca da
empresa na mente dos recepcionistas. Para o desenvolvimento desta ação, as visitas deverão
ser feitas ao menos 3 vezes por semana em cada recepção. O custo da referida estratégia é
estimado em R$ 3.020,00, que se refere ao salário pago a este colaborador (R$ 2.400,00) por
quatro meses (de março a junho), mais R$ 600,00, pelo custo com de transporte por três
meses de visita e mais o custo da divulgação da vaga (R$ 20,00).

Estratégia 5: CONTRATAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Ações

Responsável

Prazo para a realização

Recursos

Aumentar os recursos humanos
com funcionários que possam
fazer serviços gerais.

Marcelo
Lemos

4 meses

R$ 1.600,00

Divulgar vaga de emprego
Selecionar os concorrentes para
vaga
Treinar pessoa selecionada

Marcelo

15 dias
R$ 20,00

Lemos
Marcelo

15 dias

Lemos
Marcelo

Lemos

_

15 dias
-

Quadro 17 — Estratégia de pessoal
Fonte: Elaborado pela autora.
A estratégia 5 de contratar um colaborador para serviços gerais é para direcionar o
tempo e as atividades dos sócios para o melhor desenvolvimento da administração da
empresa, visto que os sócios não precisarão mais perder tempo com atividades periféricas,
como entregar e buscar os veículos locados e conduzi-los para manutenção e limpeza, efetuar
pagamentos e recebimentos, fazer o atendimento no estabelecimento, dentre outros, sobrando

1l1

tempo para atrair sócios investidores, realizar visitas a clientes corporativos, fazer acontecer o
planejamento estratégico da organização, bem como um controle efetivo financeiro.
0 custo para contratação deste colaborador fica em torno de R$ 1.600,00 pelos quatro
meses de salário (de março a junho), mais R$ 20,00 o custo da divulgação da vaga.

Estratégia 6: DIVULGARA EMPRESA PELA INTERNET
Responsável
AO- es
Elaborar um site atrativo, que
contenha mais informações e
S6cio
permita ao usuário a realização
Gonçalves
de reservas.
Criar parcerias para elaboração
de link's em sites da Internet.

Sócio
Gonçalves

Prazo para a realização

Recursos

4 meses

R$ 1.000,00

-4 meses

Quadro 18 - Estratégia de promoção
Fonte: Elaborado pela autora.
Esta estratégia 6, quadro 18, terão objetivo de aprimorar o site da empresa de forma a
torná-lo mais atraente, apresentável e vendável. A idéia é desenvolver uma ferramenta com
mais informações a respeito das vantagens em alugar um veiculo pela Chnega Locadora,
missão e visão da organização, divulgar mais claramente e com mais ênfase as promoções por
ela oferecidas, bem como o histórico da empresa, de forma a passar para o cliente a confiança
em contratar uma empresa constituída em pilares firmes da ética e da boa prestação de
serviço.
A segunda ação é desenvolver parcerias com outros prestadores de serviços de
Florianópolis, como, por exemplo, restaurantes, escunas, empresas de passeios turísticos,
hotéis, pousadas, parques, dentre outros, a fim de permutar link's da ()mega Locadora nos
referidos sites. 0 custo estimado para realizar esta estratégia é de aproximadamente
R$1.000,00 e a segunda ação não possui custo, pois é uma troca de favores (parceria).
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Estratégia 7: DIVULGAR A EMPRESA PARA AS PESSOAS JURÍDICAS COM
OBJETIVO DE TERCEIRIZAR SUAS FROTAS
Ações
Fazer visitas periódicas
localizadas
empresas
Florianópolis.

Responsável
nas
em

Os dois sócios

Prazo para a realização

Recursos

4 meses

R$ 400,00

Quadro 19— Estratégia de promoção
Fonte: Elaborado pela autora.

A estratégia 7, quadro 19, visa aumentar o número de contratos com pessoas jurídicas,

por meio da terceirização das frotas das empresas localizadas no centro de Florianópolis. Para
isto, serão realizadas visitas periódicas nas empresas situadas em Florianópolis pelos dois
sócios, logo após o término da temporada de verão. Cada mês ficará determinado visita por
categorias de empresas, descrita da seguinte forma: riles de março, empresas advocaticias;
mês de abril, empresas de telecomunicações; mês de maio, empresas de ensino; e mês de
junho, empresas públicas. 0 custo desta estratégia ficará em torno de R$ 400,00, que se refere
ao custo de transporte.

Estratégia 8: OFERECER PACOTES DE LOCAÇÃO COM PASSEIOS TURÍSTICOS
COMO BRINDE
Responsável
AO- es
Divulgar pacotes de locações
de veículos aos clientes com
Marcelo
premios como passeios
Lemos
turisti cos.
Buscar empresas turísticas
parceiras, para reduzir o valor
dos passeios concedidos aos
clientes ou fazer parceria por
meio da troca de
produtos/serviços.
Quadro 20— Estratégia de promoção
Fonte: Elaborado pela autora.

Marcelo
Lemos

Prazo para a realização

Recursos necessários

3 meses

-

15 dias

-
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Essa estratégia, quadro 20, é uma forma de atrair clientes, turistas ou não, criando
pacotes de diárias de locação que ofereçam como brinde um passeio turístico em Santa
Catarina, incrementando não só as vendas de locações como também o turismo do Estado.
0 custo desta estratégia dependerá das parcerias estabelecidas com empresas de
passeios turísticos. Porém, a principio seria uma troca de favores.
Diante dessas estratégias estabelecidas, será apresentado o orçamento referente a
implementação das ações de marketing:
ESTRATÉGIA

AÇÃO

CUSTO EM REAIS

Visitação aos possíveis sócios investidores

R$ 60,00

Confecção do cartão de fidelização

R$ 684,00

Descontos concedidos referente ao cartão de
fidelização
Visitação aos bares, cafés e cybers localizados
nos bairros periféricos do centro

R$ 927,00

Divulgação da oportunidade de vaga para
agente comercial
Pagamento de salário ao agente comercial

R$ 20,00

Gasto com transporte para visitagdo aos hotéis

R$ 600,00
R$ 20,00

6

Divulgação da oportunidade de vaga para
auxiliar administrativo
Pagamento
de
salário
ao
auxiliar
administrativo
Elaboração de Site

7

Visitaçào a pessoas jurídicas, a fim de

R$ 400,00

1

2
3

4

5

R$ 200,00

R$ 2.400,00

R$ 1600,00
R$ 1000,00

aumentar receita com terceirização de frota

Total

RS 7.911,00

Tabela 7 - Custos do Plano Estratégico de Marketing
Fonte: Elaborado pela autora.

0 orçamento estimado, conforme a tabela 7, para a aplicação dessas estratégias é de
aproximadamente R$ 7.911,00. Na maioria das ações a ()mega Locadora buscará parcerias,

114

reduzindo os custos dessas estratégias. Foi previsto o custo de 1% sobre o faturamento da
receita com vendas para descontos concedidos na Estratégia 2.

4.7

PLANO DE RESULTADO
Nesta etapa do plano de marketing, or -do divulgados os resultados financeiros

esperados a partir da implementação das estratégias de marketing, a fim de verificar se os
objetivos e metas organizacionais foram alcançados.
A demonstração do plano de resultados é de fundamental importância para o sucesso
do plano de marketing, haja vista que dependerá do retorno financeiro para a empresa e,
consequentemente, da aprovação dos administradores da locadora.

4.7.1 Análise da Area financeira
Segundo Ferrell (2000), a análise financeira exerce o papel de significativo para
mostrar o quanto o plano e as estratégias de marketing são de "bom valor" para a organização.
Por meio da apresentação de dados financeiros, serão elaboradas a previsão de
vendas e a projeção as DRE.
4.7.1.1 Previsão de vendas
A previsão é uma tentativa de prognosticar o futuro com base no exame do passado.
Segundo Welsch (1983), a previsão de vendas consiste em prever as vendas futuras, de acordo
com um plano de ações, que tem como base o histórico passado de vendas e a experiência dos
profissionais da area, somados com métodos estatísticos de projeções.
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Para o 1° semestre de 2006, a previsão de vendas da ()mega Locadora será calculada
baseada nas vendas do 10 semestre de 2005 e será demonstrada sem a implementação do
plano de marketing e com a implementação, a fim de comparar os resultados.

Vendas
R$ 30.558,00
R$ 20.325,00
R$ 8.065,00
R$ 5.506,00
R$ 3.465,00
R$ 6002,00
R$ 73.921,00

Mês
Jan/2005
Fev/2005
Mar/2005
Abr/2005
Mai/2 005
Jun/2005
Total
Tabela 8— Vendas do primeiro semestre de 2005
Fonte: Elaborado pela autora

De acordo com a tabela 8, é possível verificar a sazonalidade que a locadora enfrenta,

devido à alta temporada de verão. Nos meses de janeiro e fevereiro o volume de vendas chega
a ser 55% maior que a sorna das vendas dos meses de março, abril, maio e junho.

PREVISÃO DE VENDAS PARA 0 1° SEMESTRE DE 2006

CENÁRIO

CENÁRIO

CENÁRIO

PESSIMISTA
(10%)

INTERMIDIÁRIO
(20%)

OTIMISTA
(30%)
Vendas com o

Mês

Vendas sem
o plano de
marketing

Mês

Vendas com o plano
de marketing

Vendas com o plano de
marketing

plano de
marketing

Jan/06

R$ 32.000,00

Jan/06

R$ 35.200,00

R$ 38.400,00

R$ 41.600,00

R$ 25.728,00

R$ 27.872,00

Fev/06

R$ 21.440,00

Fev/06

R$ 23.584,00

Mar 06

Mar 06

R$ 9.434,00

R$ 10.291,00

R$ 11.149,00

Abr/06

R$ 8.576,00
R$ 5.832,00

Abr/06

R$ 6.415,00

R$ 6.998,00

R$ 7.582,00

Mai/06

R$ 3.674,00

Mai/06
Jun/06

R$ 4.041,00

R$ 4.409,00
R$ 6.966,00

R$ 4.776,00

R$ 6.386,00

Jun/06

R$5.805,00

R$ 7.547,00

RS 100.526,00
RS 85.060,00
RS 92.792,00
Total RS 77.327,00
Tabela 9 —Provisão de vendas para o 1 0 semestre de 2006 com 10%, 20% e 30% de projeção de vendas.
Fonte: Elaborado pela autora

Conforme a tabela 9, a empresa estudada estima que nesta temporada de verão terá em
torno de R$ 32.000,00 com receita de vendas no mês de janeiro, período em que a ocupação
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alta. Depois, em fevereiro hi um decréscimo de 33% de acordo com o Ines de janeiro. No mês
de março, a queda é significativa, chegando a uma queda de quase 60% com relação ao mês
de fevereiro. Em seguida, o mês de abril com queda de quase 32% comparado ao mês de
março. No mês de maio estima-se uma queda de 37% com base no mês de abril e, por último,
junho que se estima um acréscimo de 57% por conta do inicio de temporada de eventos.
0 plano de marketing tem como objetivo aumentar a receita de vendas em 20%.
Para melhor análise, tomaram-se dois cenários: um pessimista com incremento de apenas 10%
nas vendas e outro otimista, com incremento de mais 10% em cima do objetivo real (20%).
Como o plano de marketing que tem como objetivo o acréscimo de 20% nas vendas
para o 10 semestre de 2006, estima-se uma receita de R$ 38.400,00, R$ 25.728,00, R$
10.291,00, R$ 6.998,00, R$ 4.409,00 e R$ 6.966,00 para os meses de janeiro, fevereiro,
março, abril, maio e junho, respectivamente. Porem, considerando um cenário pessimista, a
receita de vendas ficará em torno de R$ 85.060,00 e para um cenário otimista, ficará em torno
de R$ 100.526,00.

4.7.1.2 Análise da DRE
Nesta etapa, será elaborada a Demonstração do Resultado Projetado do Exercício
segundo a previsão de vendas para o primeiro semestre de 2006. Como a previsão de vendas,
a DRE Projetada também será comparada de acordo o primeiro semestre de 2005. Para tal
análise, foram tomados os cenários: sem a implementação do plano (previsto pelos sócios) e
com a implementação do plano. Vale ressaltar para nível de comparação foram elaborados os
cenários pessimistas (com redução de 10%, relacionado ao objetivo proposto), o cenário
intermediário (de acordo com o objetivo do plano) e o otimista (com 10% a mais que o
objetivo proposto).

DRE - ()MEGA LOCADORA DE VEÍCULOS
M*4EMONNMMOMOft;..: ....... :.

tmmOOMMOOMNO
Adtimg.-.44070* '..mm.

74i''

1- Receitas

73921

1.1. Receita Bruta de Vendas

73921

2- Deduções da Receita

2587

2.1. Impostos -Simples

2587

100,0%

C

Pigik
77.327

,, r- YYor,- , ,:.
100,0%

2.706

85.060

.
100,0%

85.060

77.327
3,5%

--

3,5%

MftWighatMgMERMMW
WW

2.977

k

'...:-.:ZZ: ... 71AWMVWPW-'1M
'

92.792

100,0%

3,5%

3.248

100.526

100,0%

100.526

92.792

2.977

2.706

:Ok. ..

tiiisWiii ,- ,:,,r ,,, BK-404.6.:'

3,5%

3.518

3,5%

3.518

3.248

3- Receita Liquida

71334

96,5%

74.621

96,5%

82.083

96,5%

89.544

96,5%

97.008

96,5%

4- Custo com Veículos
4.1. Financiamento para Aquisicdo de Veiculos

68550
29050

92,7%
39,3%

53.750
22.800

69,5%
29,5%

56.050
22.800

65,9%
26,8%

58.350
22.800

62,9%
24,6%

60.650
22.800

60,3%,
22,7%

4.3. Custo de Sublocação de Veículos

33560

45,4%

23.000

29,7%

25.300

29,7%

27.600

29,7%

29.900

29,7%

5700
240

7,7%
0,3%

7.650
300

9,9%
0,4%

7.650
300

9,0%
0,4%

7.650
300

8,2%
0,3%

7.650
300

7,6%
0,3%

3,8%

20.871

27,0%

26.033

30,6%

31.194

33,6%

36.358

36,2%

4.2. Custo com Seguro dos Veiculas
4.3. Custo com Manutenção dos Veiculos

5- Resultado Brute

2.784
8670

11,7%

9.470

12,2%

17.305

20,3%

1Z382

18,7%

17.459

17,4%

61. Despesa com Vendas

500

0,7%

550

0,7%

3.085

3,6%

3.162

3,4%

3.239

3,2%

6.2. Honorários Contábeis

780

1,1%

900

1,2%

9110

1,1%

900

1,0%

900

0,9%

2.400

2,6%

2.400

2,4%

6- Despesas Operacionais

2400

3,2%

2.400

3,1%

2.400

2,8%

210

0,3%

300

0,4%

300

0,4%

300

0,3%

300

0,3%

2700

3,7%

3.000

3,9%

3.000

3,5%

3.000

3,2%

3.000

3,0%

6.6. Despesas Financeiras

550

0,7%

600

0,8%

600

0,7%

600

0,6%

600

0,6%

6.7. Despesas Diversas

850

1,1%

720

0,9%

760

0,9%

760

0,8°/o

760

0,8%

0

0,0%

0

0,0%

4.000

4,7%

4.000

4,3%

4.000

4,0%

680

0,9%

1.000

1,3%

2.260

2,7%

2.260

2,4%

2.260

2,2%

7- Resultado Operacional
(R$ 5.886,00)
(R$5.886,00)
8- Resulted° Liquid°
Tabela 10- Demonsbxylo do Resultado do Exercício
Foote: Elaborado pela autora

-8,0%

11.401
11.401

14,7%
14, 7%

8.728

10,3%
10,3%

13.812
13.812

14,9%
14,9%

18.898
18.898

18,8%

6.3. Aluguéis e Condomínios
6.4. Energia Elétrica
6.5. Telefone, Fax e Internet

6.8. Despesas com salários
6.7. Despesas com Combustivel

-8,0%

8.728

18,8%

118

Conforme visualizado na Tabela 10, pode-se verificar que a projeção para o cenário
realista promove uma receita liquida de R$ 2.412,00 com relação A projeção sem o plano.
Para um cenário otimista, observa-se que a margem de lucro fica aproximadamente em
R$ 7.498,00.
Identificou-se que para o cenário pessimista o plano não cumpre com o seu objetivo,
pois o custo de salários onera muito as despesas operacionais. Entretanto, vale ressaltar que é
de suma importância o aumento de recursos humanos.

4.8 COMUNICAÇÃO DO PLANO
E de suma importância a comunicação do plano para todas as partes envolvidas no
processo. Antes mesmo da implementação do Plano de Marketing, é preciso comunicá-lo a
cúpula da organização de forma clara e concisa, de modo a garantir o comprometimento de
todos, bem como sua validação.
Para a implementação deste plano sera realizada uma reunião com os donos da ()mega
Locadora e serão apresentados os objetivos do Plano de Marketing, bem como os beneficios
adquiridos com o mesmo. E importante ressaltar que para o efetivo resultado do plano é
preciso o esclarecimento de todas as dúvidas que possam aparecer.
Serão apontadas todas as ações propostas nos planos, além de estabelecer quem é
responsável por cada ação e criar um sistema de controle, no qual todas as ações serão
acompanhadas e controladas e, se necessário for, corrigidas. Segundo Ferrell (2000), a
implementação deste plano deve ser sistemática e avaliada continuamente, de modo que os
erros sejam corrigidos e não perca o foco do plano.
No quadro 21 a seguir, mostrará a ação, o responsável por cada ação e seu tempo de
consecução:
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Janeiro Fevereiro Março

Ações / Datas para a realização

Selecionar os colaboradores

01 a 15

Treinar os colaboradores selecionados.

15 a 30

Providenciar cartão fidelidade

01 a 15

Fazer visitas a empresas corporativas

01 a 31

Estudar os possíveis sócios investidores

01 a 30

aos

possíveis

sócios

Fazer visitas is pousadas da Lagoa da

Maio

Junho

01 a
30

01 a
31

01 a 30

01 a
30

01 a
30

01 a 30

01 a30

01 a
30

01 a 30

15 a 28

Divulgar oportunidade de vaga agente
comercial e auxiliar administrativo

Fazer visitas
investidores

Abril

01 a 31

01 a 28

01 a 30

Conceição

Fazer visitas aos estabelecimentos dos
bairros periféricos do centro

01 a 30

Buscar profissional que faça página na
Internet

01 a 15

Elaborar site

15 a 30

Criar parcerias para link's
Buscar parcerias para reduzir o custo com
prêmios (passeios turísticos)

01 a
15
15 a
30

01 a
15

01 a
30

01 a
30

01 a 15

Divulgar pacotes com passeios turísticos

01 a 30

Quadro 21 - Cronograma para a execução das ações do plano de marketing
Fonte: Elaborado pela autora

De acordo com o Quadro 21, podem-se verificar as datas propostas para cada ação. As
datas foram definidas com os donos da locadora e estabelecidas conforme prioridade. Como a
empresa possui somente duas pessoas o tempo para consecução se torna muito curto.
Segundo depoimento dos sócios, o mês de janeiro é bastante complicado para a
execução dessas ações, pois é um ma que o volume de atendimento é muito alto e eles não
conseguiriam realizá-las. A única que poderia ser feita é a visita is pousadas da Lagoa da
Conceição, visto que, neste local, hi entrega de veículos no mês de janeiro, aproveitando a
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oportunidade. Esta ação poderá ser rea lizada até o final de março, quando acaba a temporada
oficialmente.
No mês de fevereiro, como a demanda cai um pouco, serão divulgadas as vagas para
o aumento de recursos humanos, entre o dia 15 ao dia 28.
A partir do mês de março, a queda da demanda é muito acentuada e di um alivio
para os sócios começarem a executar as ações. Neste mesmo mês, do dia 1° ao dia 15, serão
realizadas as seguintes ações: selecionados os colaboradores, providenciado

o cartão

fidelidade, buscado profissional para a criação do site e buscado empresas turísticas parceiras
para as premiações.
Do dia 15 ao dia 31 de março, os colaboradores serão treinados. As ações que
deverão ser realizadas durante o mês de março (dia 01 a 31) são: fazer visitas is empresas
corporativas, estudar os possíveis sócios investidores e fazer visitas nos bairros periféricos do
centro da capital. Vale lembrar que a visita a empresas corporativas e a visita aos
estabelecimentos serão feitos no decorrer do semestre.
No mês de abril, serão divulgados os pacotes turísticos no site, que deverá ficar
pronto até dia 15, porém sera divulgado no decorrer do semestre. A partir do dia 15 até o dia
15 do mês de maio serão criadas parcerias para os link's na Internet. As visitas aos possíveis
sócios investidores começarão em abril e serão também realizadas no decorrer do semestre.

4.8.1 Manutenção e Controle

Durante o processo de implementação do plano de marketing, muitos são os
percalços encontrados e para não fugir do objetivo do plano é preciso um controle das
atividades de marketing, de modo a garantir a eficácia delas. O instrumento para controle é
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uma forma de verificar se a estratégia elaborada esta sendo implementada corretamente e
melhorando os aspectos ineficiveis.
0 plano de marketing não é um documento inalterável, precisa ser continuamente

aperfeiçoado, introduzindo ajustamentos freqüentes, para que a organização possa se tornar
competitiva no mercado mutante.
0 instrumento de controle elaborado pela autora foi:

Ação Responsável

Data
Prevista

Data
Realizada

Recursos
Orçados

Recursos
Utilizados

Observações

Quadro 22— Instrumento de controle das ações do plano de marketing
Fonte: Elaborado pela autora.

Por meio deste instrumento de controle, os sécios saberão se o que foi planejado está
condizente com o realizado. Seri discriminada a ação, o responsável por ela, a data do plano e

a data que esta ação foi realizada, bem como os recursos orçados e os recursos realmente
utilizados. É importante o campo das observações, que será o espaço para discrimin ar as
possíveis falhas e os imprevistos.

5. CONSIDERAÇÕES FiNAIS

Conforme descrito nos capítulos anteriores, milhares de empresas brasileiras (micro
e pequenas empresas) sic) responsáveis por um percentual representativo na economia
brasileira, gerando empregos, renda e desenvolvimento da nação.
Porém, elas sobrevivem a duras forças para enfrentar um ambiente tic) turbulento e
variável. 0 capital esta escasso e a concorrência está cada vez maior. Para isto, toma-se
fundamental a busca pelo planejamento estratégico, a fim de superar a escassez de
recursos, bem como minimizar as ameaças do ambiente externo e as fraquezas da
organização, e convergindo os pontos fortes da mesma para as oportunidades que o
mercado apresenta.
Portanto, o planejamento é uma ferramenta que auxilia o empreendedor a gerir
melhor seu o negócio, permitindo o aprimoramento de seus produtos e/ou serviços,
alicerçado nas necessidades e expectativas dos clientes, na busca pela qualidade, na análise
da concorrência, no setor em que atua, na lucratividade, dentre outros.
A empresa estudada, 15mega Locadora de Veículos, caracteriza-se como
microempresa e iniciou suas atividades com muito pouco capital. Embora, hoje, possua
quatro anos no mercado, ainda não superou o abismo causado pela falta de recurso.
Ao analisar a empresa, objeto de estudo, vários aspectos foram levantados e
verificou-se que a organização não possui planejamento estratégico explicito. Para tal, foi
elaborado um Plano Estratégico de Marketing para o 1° semestre de 2006, visando nortear
as estratégias de marketing de modo a aumentar em 20% a receita de vendas da empresa.
Ao elaborar as considerações finais, tomar-se-á como base os objetivos específicos
propostos no inicio do trabalho: a caracterização da ()mega Locadora de Veículos; o
diagnóstico da empresa (estudo da situação atual); análise do macro-ambiente da
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organização (ambiente externo), dando ênfase as oportunidades e ameaças; a análise do
micro-ambiente da organização, enfocando seus pontos fortes e fracos; a análise dos
aspectos financeiros do plano; a elaboração do prognóstico da empresa (estratégias e ações
propostas); e recomendação dos instrumentos gerenciais para o acompanhamento e
controle do plano.
Na análise do ambiente externo, foram observados alguns aspectos que se
configuram em ameaças e oportunidades para empresa. Por um lado, houve crescimento de
15% da atividade turística em todo pais e, por outro, o poder de compra da população
diminuiu, o que atrapalha o turismo nacional, bem como a locação para pessoas residentes
aqui.
Pensando especificamente em Florianópolis - Santa Catarina, esta é denominada
como capital turística do Mercosul e investe em turismo receptivo, porém a sazonalidade
que a cidade enfrenta desestimula a atividade. Outro fator dito como oportunidade é o
aumento do faturamento do setor de locação de veículos. Entretanto, a carga tributária
sobre esta atividade é alta e o custo de renovação de frota também. O aumento da violência
urbana também é considerado como ponto fraco, pois vem encarecendo o custo dos
seguros dos veículos.
Como outro viés, o cliente está desejando cada vez mais serviços personalizados,
com excelência de qualidade na prestação dos serviços, e isto a 'Omega Locadora tem
prioridade de oferecer.
Analisando-se o ambiente interno da ()mega Locadora de Veículos, observa-se que
a mesma, apesar do enorme esforço empreendido por seus gestores, que não dispõe de
capital para aumentar sua frota de veículos, tomando-se esta pequena quando comparada a
concorrência. Sua localização no Norte da Ilha de Santa Catarina dificulta o atendimento
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aos clientes na baixa temporada. Porém, é um ponto forte quando pensado na temporada de
verão, pela proximidade dos principais balneários receptivos de turistas.
Sua estrutura organizacional é muito enxuta, facilitando a flexibilização da empresa
frente aos intemperes do mercado. Contudo, esta estrutura é pequena demais e falta
pessoas para desenvolver as atividades, sendo um grande dificultador para

o

desenvolvimento da empresa, visto que os dois sócios têm que se desdobrar para realizar
todas as tarefas que a atividade implica. Por falta de tempo efetivo, esta falta de capital
humano traz como conseqüência a falta de tempo para o planejamento estratégico, bem
como do controle financeiro.
Além disto, a empresa conta como pontos fortes a prática de preços e promoções
diferenciadas, no atendimento personalizado a seus clientes, tendo sua fidelidade.
Diante do cenário externo e interno, as estratégias propostas estão centradas na
captação de recursos, advindos tanto de micios investidores quando de parcerias; na
contratação de pessoal especializado para a divulgação da empresa nos hotéis do centro da
capital e do Norte da Ilha; na contratação de colaborador para fazer a parte operacional,
aumentando o tempo dos sócios realizarem tarefas primordiais, como, por exemplo,
financeiro; no aprimoramento da divulgação da empresa na Internet; no oferecimento de
pacotes de locação com vantagens; na criação de cartões fidelidade; na promoção de
visitações is pessoas jurídicas, com intuito de aumentar a receita com terceirização de
frota; e no aumento dos pontos de venda, por meio de parcerias com estabelecimentos
localizados próximos ao centro da capital, bem como no bairro da Lagoa da Conceição.
Para análise do retorno financeiro proveniente da implementação dessas estratégias,
foram realizadas as previsões de vendas, com base na receita de venda do 10 semestre de
2005. Tomou-se também como base a experiência dos gestores da organização, para
projeção de vendas no 1 ° semestre de 2006, primeiramente, sem a implementação do
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plano. Logo após, foram elaborados tres cenários: um pessimista (com apenas 10% de
aumento de receita com vendas), um de acordo com o objetivo do plano (20% de aumento
de receita com vendas) e outro otimista (30% de aumento de receita com vendas).
Verificou-se que, embora os custos de implementação das estratégias seja alto (R$
7.911,00), a empresa conseguirá um aumento de receitas com vendas de R$ 2.412,00 com
a implementação do plano.
Identificou-se no cenário otimista, uma margem de lucro de, aproximadamente, R$
7.498,00. Porém, com o cenário pessimista, o plano não cumpre com o seu objetivo,
devido a despesa com salários, onerando muito as despesas operacionais.
Entretanto, o aumento de recursos humanos vem trazer maior capacidade produtiva
e assim, abrir novos horizontes para seu desenvolvimento.
Como sugestões para estudos futuros recomenda-se realizar uma auditoria
financeira, o desenvolvimento de um estudo minucioso para captação de recursos no
mercado financeiro e a continuação deste plano de marketing, a fim de aprimorar as
estratégias e conquistar o mercado.
A ferramenta está disponibilizada à organização estudada de modo a nortear a
mesma e fazê-la pensar estrategicamente para que no futuro próximo possa ter orgulho de
ser o verdadeiro empreendedor.
Sonhar é necessário, mas para que o sonho possa ser materializado, o sonhador
precisa trabalhar de forma sistemática, buscando o conhecimento necessário it tomada de
decisão.
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