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RESUMO

LEIPNITZ, Douglas dos Santos . Plano de marketing para a gerência da Vivo no Estado
de Santa Catarina. 2004. 75 f. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em
Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis.

0 presente estudo corresponde ao trabalho de conclusão de estágio para a obtenção do grau de
Bacharel em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e consiste em um
plano de marketing desenvolvido junto a gerência da Vivo no Estado de Santa Catarina, este
tem como objetivo identificar ações que tragam vantagem competitiva e encontrar alternativas
para o aumento de sua participação no mercado. A estrutura deste trabalho está baseada no
estudo dos principais aspectos referentes aos ambientes interno e externo da empresa, a partir
de um referencial teórico. A metodologia de pesquisa utilizada foi um estudo exploratório e
descritivo, com base na observação pessoal, análise documental e entrevistas com a gerência
da organização. Foram estabelecidos sua missão de marketing, seus objetivos e estratégias
para alcança-los, e por fim foi definido um plano de ação para execução e controle das ações e
resultados.
Palavras Chave: Planejamento, plano de marketing, estratégias e ações.
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1 INTRODUÇÃO

Este capitulo dedica-se à apresentação do tema, desde a definição do problema e dos
objetivos (gerais e específicos) até a sua justificativa englobando a importância/relevância do
tema escolhido.

1.1 Apresentação do tema

0 setor de telecomunicações, em particular o de telefonia móvel, passou por
momentos delicados após a privatização. 0 resultado se traduziu em períodos de turbulência
onde as dificuldades, para as operadoras foram bastante significativas. Passados alguns anos
muitas mudanças ocorreram, desde fusões e aquisições de operadoras, até a grandes evoluções
tecnológicas, onde os celulares passaram de analógicos para digitais e atualmente começam a
migrar para um nova tecnologia, chamada de terceira geração, direcionada sempre para
serviços de alta velocidade agregados ao aumento constante de qualidade.
0 Brasil já é uma das maiores populações de celulares do mundo. A quantidade de
aparelhos celulares se aproxima da de televisores existentes no pais, tal foi a universalização
alcançada. De acordo com a mais recente estatística da Agência Nacional de
telecomunicações, o Brasil fechou o terceiro trimestre de 2003 com 41 milhões de aparelhos
celulares, ultrapassando inclusive o número de telefones fixos em serviço.
As vendas de celulares tendem a continuar crescendo no pais por mais alguns anos,
mesmo com o cenário recessivo apresentado atualmente pela economia brasileira. 0 Brasil
ainda demonstra claro potencial de crescimento, representado por uma penetração da telefonia
móvel em torno de 20%. Conforme as expectativas do mercado, ainda existe espaço para
chegar a um nível de 45% de penetração, ou seja 45 telefones móveis para cada 100
habitantes, o que garante no mínimo mais um ano e meio de mercado aquecido. Lembramos
que hoje o celular é um dos itens mais vendidos e desejados no varejo.
A principal característica do mercado de telefonia móvel brasileiro é a formação de
poucas e grandes operadoras, criando grandes blocos e aproveitando ao máximo os beneficios
de escala. Com a consolidação e o fortalecimento destes grupos, a competição tende a ficar
cada vez mais acirrada.
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E, é neste contexto de competição e disputa pelo mercado de Santa Catarina, que foi

desenvolvido este plano de marketing,
competitiva neste mercado.

para a Vivo, com o objetivo de torná-la mais

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo geral
Elaborar um plano de marketing para a gerência da Vivo no Estado de Santa Catarina,
considerando dados do segundo semestre de 2003.

1.2.2 Objetivos específicos
a) Estudar a situação da Empresa focando o ambiente externo e interno;
b) Identificar oportunidades e ameaças, assim como pontos fortes e fracos da

organização;
c) Definir as estratégias de marketing para o período considerado;
d) Definir ações táticas para colocar em prática as estratégias;
e) Projetar os resultados para o período considerado, afim de mostrar as vantagens
competitivas utilizando estratégias de marketing.

1.3 Justificação do estudo

0 atual cenário do mercado de telefonia móvel apresenta uma competição acirrada,
complexa e cada vez mais hostil, influenciado por fatores externos e internos que afetam o
mercado constantemente. 0 trabalho sera um instrumento de suporte para a gerência da Vivo,
no Estado de Santa Catarina, identificar ações que possam agregar vantagem competitiva,
contribuindo assim, para encontrar alternativas visando o aumento de sua participação neste
mercado.
A execução do trabalho é importante também ao aluno, que terá a oportunidade de
reunir seu conhecimento pratico com os ensinamentos teóricos recebidos durante o curso.
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Por razões estratégicas, a Vivo solicita que algumas informações do mercado atual não
sej am apresentadas na pesquisa, no entanto, o pesquisador tem total acesso aos dados e as
fontes de consulta necessários ao desenvolvimento do trabalho permitindo o alcance dos
objetivos planejados.

É importante ressaltar que este plano atende as necessidades pessoais do aluno, é
apoiado pela gerência regional e atende as necessidades da empresa. Além disto, o custo de
execução é baixo e não depende de aprovação superior para a liberação de recursos extras.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta etapa apresenta uma revisão bibliográfica relacionada ao tema de estudo
proposto.

2.1 Marketing

0 Marketing é uma das principais atividades das organizações atuais, pois para

sobreviverem e serem bem sucedidas é fundamental que as empresas conheçam seus
mercados, criem o maxi/no de valor para seus clientes e alcancem seus objetivos propostos.
De acordo com a American Market Association, marketing é o processo de planejar e
executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de idéias, bens e
serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. (Churchill e
Peter 2000 p. 07)
Kotler (1998 p. 27) define Marketing como "sendo 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".
Segundo este conceito, o marketing esta relacionado com a satisfação das necessidades
das pessoas. Identificar essas necessidades e criar meios para atende-las é a grande tarefa dos
profissionais desta Area. Fica claro assim, a importância do marketing para as organizações
que visam conquistar, manter, surpreender e encantar clientes.
A essência do marketing é o desenvolvimento de trocas em que organizações e clientes
participam voluntariamente de transações destinadas a trazer benefícios para ambos.
De acordo com Westwood (1997, 13. 08)

marketing é

o processo que retine as

capacidades das empresas e as exigências dos clientes. 0 cliente recebe os benefícios que
satisfaçam suas exigências, a empresa recebe o pagamento pelos bens e aufere certo lucro.
Las Casas (1991, p. 12) ainda acrescenta, conceituando o marketing como:
A área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes as relações de
troca, orientada para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores,
visando alcançar determinados objetivos da organização ou individuo e
considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que estas relações
causam no bem-estar da sociedade.
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De acordo com o mesmo autor citado acima, é importante que o marketing concentre
suas ações direcionadas para o mercado, mas visando sempre atingir os objetivos da empresa,

buscando maximizar os resultados e diminuir os riscos. Para tanto, as empresas devem
desenvolver um plano de marketing, em busca de vantagens competitivas, pois estes são
fatores diferenciais que as empresas devem explorar antes que seus concorrentes o façam .
Atualmente muitas empresas confundem e identificam marketing apenas como uma
venda, ou uma publicidade mais agressiva, e, no entanto, a venda e a propaganda são apenas

pequenas partes do processo complexo que é o marketing.
Na realidade é o marketing que irá proporcionar condições para a empresa conhecer o
mercado consumidor, suas necessidades, o que deverá produzir, a que preço vender, como

distribui-los e promove-los corn eficácia. Além de ser um processo gerencial complexo que
procura vantagens competitivas, ele também é considerado uma filosofia empresarial para
guiar todas as ações das organizações.
O conceito ampliou-se tanto que hoje abrange desde areas de ordem macro, como
algumas das funções de um Estado moderno ou de uma comunidade, ate as atividades de

organizações que não necessariamente visam lucros financeiros em suas transações, tais como
igrejas, hospitais ou partidos politicos.

Richers (2000 p. 05) simplesmente define marketing como a intenção de entender e
atender o mercado.

2.2 Estratégia
As transformações na sociedade, as mudanças econômicas, as variáveis tecnológicas
foram fatores que estimularam o desenvolvimento de novas formas de administração, entre as
quais a busca de flexibilidade e oportunidades estratégicas.
Wright & Kroll & Parnell (2000 p. 09) definem estratégia como os planos da alta

administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da
organização. A estratégia é apresentada em:
a) A formulação da estratégia (desenvolvimento da estratégia)
b) A implementação da estratégia (colocar a estratégia em prática)

c) 0 controle da estratégia (modificar ou a estratégia, ou sua implementação, para
assegurar que os resultados sejam alcançados)
Richard Pascale apud em Gaj (1993 p. 19) que no contexto dos negócios, a palavra
estratégia é utilizada para "selecionar oportunidades definidas em termos de pedidos a serem
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atendidos e produtos a serem oferecidos" ao mesmo tempo, "para tomar decisões sobre
investimentos de recursos com a finalidade de atingir objetivos identificados".
De um modo geral, a estratégia inclui a colocação de um exército em uma posição
vantajosa em relação ao inimigo. "Para o executivo comercial, a estratégia inclui a colocação
da Empresa em uma relação vantajosa quanto ao meio ambiente". (HAMPTON, 1983 p. 164).
Estratégia é a busca de um caminho para a empresa como urn todo. Na prática,
perfeitamente possfvel trabalhar com esse conceito não s6 por ser simples, mas
também porque é dirigido a resultados, sem desprezar o que é indispensável e
fundamental para que se imponha a estratégia na empresa, ou seja, a preocupação
com idéias novas, o jogo do risco, a análise de opçóes, a investigação de
oportunidades, o debate por vezes ferrenho e a visão para a frente. ( RICHERS,
2000, P. 29)

Muitas outras definições são dadas à palavra estratégia Alguns autores associam a
palavra com planejamento. Para eles, o importante é o produto final que se obtém do trabalho
estratégico expresso normalmente através de um plano escrito, para um período determinado
de tempo e com mecanismos de ajustes periódicos.
Para outros autores, segundo Gaj (1993 p. 21) estratégia é algo mais amplo, assim
como uma forma de ver o mundo: uma visão do futuro que se deseja e dos meios para
alcançá-lo.
Uma terceira abordagem coloca a estratégia de forma bastante pragmática, como um
instrumento de direção de organizações, não necessariamente um plano, mas um
comportamento amadurecido para situar a organização no seu ambiente, conhecendo

e

utilizando recursos disponíveis.
Para se formular estratégias de marketing eficazes, as empresas devem conhecer todas
as ações e recursos da concorrência para selecionar seus mercados-alvo e definirem seus
objetivos ( COBRA)
Kotler contribui quando relata que planejar estratégias efetivas de

marketing

competitivo, implica em que a empresa precisa descobrir tudo o que for possível sobre seus
concorrentes. Ela deve constantemente comparar seus produtos, preços, canais de distribuição
e promoções com os de seus concorrentes mais próximos. Assim a empresa pode encontrar

áreas de vantagem e desvantagem competitiva em potencial, e pode lançar ataques mais
precisos contra seus concorrentes, bem como preparar defesas mais fortes.

20

2.3 Planejamento estratégico e administração estratégica

Seria incompleto conceituar estratégia sem definir a relação e as diferenças entre
planejamento estratégico e administração estratégica. Para se fazer uma distinção nítida entre
planejamento estratégico e ação estratégica, Richers (2000 p.30) cita que deve-se ter em
mente que toda estratégia deve ser elaborada com os olhos voltados para a ação, enquanto o
planejamento estratégico deve ser visto apenas como um meio para facilita-la.
Para Tavares (2000 p. 147) planejamento estratégico corresponde ao processo de
formulação e implementação de estratégias para aproveitar as oportunidades e neutralizar as
ameaças ambientais. Já a administração estratégica abrange o processo de formulação e

implementação das estratégias delineadas.
Wright &Kroll &Parnell (2000 p. 27) definem administração estratégica como um
processo continuo de determinação da missão e objetivos da empresa no contexto de seu
ambiente externo e de seus pontos fortes e pontos fracos internos, formulação de estratégias
apropriadas, implementação dessas estratégias e execução do controle para assegurar que as
estratégias organizacionais sejam bem sucedidas quanto ao alcance dos objetivos.

Richers (2000 p. 30) acredita que o planejamento estratégico consiste em facilitar o
trabalho de tragar o caminho por antecedência, e indicar instrumentos que lhe permitam
antecipar ações voltadas para determinado alvo. A empresa que quer aplicar uma filosofia
estratégica à sua organização não pode prescindir do planejamento. Tecnicamente, sua

finalidade deve ser mostrar o encadeamento lógico de ações orgânicas voltadas para o futuro.

Gaj (1993 p. 23) resume as principais diferenças entre planejamento estratégico e
administração estratégica na figura abaixo:
Figura 01: Diferenças entre Planejamento Estratégico e Administração estratégica
Fonte: Gaj (1993)

Planejamento estratégico Administração estratégica
Acresce capacitação
Estabelece uma postura em
estratégica.
relação ao ambiente.
Acresce
aspirações em
Lida com fatos, idéias e
gente, com mudanças
probabilidades ,
rápidas da organização.
Termina com um novo
Termina com um plano
comportamento.
estratégico
Sistema de ação.
Sistema de planejamento.
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Segundo Kotler (1998 P. 71) planejamento estratégico "t 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 o objetivo de
crescimento".

2.4 Composto de marketing
Conforme Kotler (1998 p.97) composto de marketing é o conjunto de ferramentas que

a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no mercado-alvo".
Literalmente, há dezenas de ferramentas no composto de marketing. KOTLER (1998)
utiliza muito as ferramentas de marketing chamadas de "os quatro P's": produto, preço, praga
e promoção.

A seguir aborda-se cada componente do composto de marketing, enfatizando sua
importância para o marketing.

2.4.1 Produto
0 primeiro grupo de ferramentas de marketing, são aquelas relacionadas com a
configuração do produto que a empresa utilizará para atingir seus objetivos de mercado.

De acordo com Kotler (1998 p.97), dentre as decisões relacionadas ao produto das
organizações, encontram-se as seguintes:

a) Variedade;

b) Design;
c) Nome da marca;
d) Serviços

e) Qualidade;

O Características;
g) Embalagem;

h) Tamanhos;
i) Garantia;
j)

Devoluções.
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Para Costa (1.987 p. 134), o produto é o meio para atender as necessidades e
expectativas do cliente, desta maneira trazendo bons resultados a empresa. "(...) compreende
um complexo de atributos tangíveis (cor, embalagem, desenho industrial..) e intangíveis

(reputação da marca, imagem do produto e do fabricante, prestação de serviços, pós-venda,
etc) que o consumidor analisa ao decidir satisfazer suas necessidades e/ou desejos".
Kotler (1998 p. 383), acrescenta que "produto e algo que pode ser oferecido a um
mercado, para sua apreciação, aquisição, uso ou consumo, que pode satisfazer um desejo ou

necessidade".
Ao se fazer referencia a produto, no contexto do marketing mix, fala-se em algo mais
do que o simples produto fisico que o comprador irá consumir ou utilizar. Para o marketing, o
produto, transcende sua forma externa. Isto ocorre porque o produto que a organização
oferece deve ser visto não a partir do que ele 6 para a mesma, mas a partir do que ele significa
para o consumidor.
Cobra (1992) reforça que a noção de intangibilidade de um produto está associada aos
benefícios que os produtos na parte intangível possam proporcionar. Para isso é preciso tomar
o beneficio o mais atraente possível ao consumidor, conhecendo bem o produto, seus atributos
e sabendo identificar o que as pessoas-clientes ou consumidores esperam que o produto faça

por elas - um beneficio. É isso que as pessoas compram.

2.4.2 Prego
Uma vez que os produtos certos já estão a disposição dos clientes certos, cabe ainda
analisar a necessidade de viabilizar a oferta de produtos através de preços atrativos e justos.
Se o preço não for consistente com a estratégia genérica da empresa, ele pode inviabilizar o
processo de troca. Dentro desse grupo, conforme Kotler (1998 p.9'7), encontra-se as seguintes

variáveis:
a) Lista de pregos;
b) Descontos;
c) Prazos de pagamento;

d) Condições comerciais;
e) Condições de credito.

23

"0 preço 6 o único elemento do composto de marketing que produz receita, os
outros elementos geram custos. 0 prep é também um dos elementos mais flexíveis
do composto de marketing porque pode ser rapidamente modificado. Ao mesmo
tempo, o estabelecimento de preço e a concorrência de preço sào os principais
problemas encontrados pelos executivos de marketing".(KOTLER, 1998 p. 435)

0 composto do preço consiste na "fixação de preços de venda aos produtos em função
de seus custos e dos fatores de mercado, considerando também os preços praticados pelos
concorrentes, alem de outros aspectos". (COSTA, 1987, p. 19)
2.4.3 Praça (distribuição)

Além das preocupações inerentes a linha de produtos da empresa, ela deve ainda se
preocupar com a localização de seus produtos em lojas de fácil acesso para o consumidor.
Desta forma, aparece o terceiro grupo de decisões importantes para o marketing e, que de
acordo com Kotler (1998 p 97), as variáveis de marketing especificas para a ferramenta Praça
são respectivamente:
a) Canais de distribuição;
b) Cobertura;
c) Sortimento;
d) Localizações;
e) Transporte;
f) Estoque.

A complexidade das modernas economias de mercado exige, na maioria dos casos,
que o produtor utilize algum tipo de intermediário para levar seus produtos até o mercado,
formando um canal de distribuição.
Para Kotler (1998 p. 466) "canais de distribuição são conjuntos de organizações
interdependentes envolvidos no processo de tornar um produto ou serviço disponível para uso
ou consumo".
Já Cobra, (1991, p.445) define: "canal ou via de distribuição é um conjunto composto
de um número de organizações ou de indivíduos que se encarregam de levar o produto ou
serviço ao local onde o comprador potencial se encontra, em tempo e momento convenientes
a esses compradores e em condições de transferir a posse".
Os fabricantes encontram muitas alternativas de canal para atingir um mercado. Os
mesmos podem vender diretamente ou usar um, dois ou três níveis de canais. A decisão sobre
que tipos de canal utilizar, exige conforme Kotler (1998, p. 491):
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a) A análise das necessidades dos consumidores;

b) 0 estabelecimento dos objetivos do canal;
c) A identificação e avaliação das principais alternativas de canal, incluindo os tipos e

números de intermediários que estarão envolvidos.
Além disto, a empresa deve determinar se irá distribuir seus produtos exclusivamente,
seletivamente ou intensamente, e deve explicitar claramente as condições e responsabilidades
de cada participante do canal.
2.4.4 Promoção

Uma vez configurado qual será o produto, cabe ainda apresentar este produto aos seus
clientes potenciais, oferecendo um motivo justo para fazer com que os clientes busquem esse
produto. Dentro do composto promocional das organizações, Kotler (1998, p. 97) sugere as
seguintes ferramentas:
a) Promoção de vendas;
b) Propaganda;

c) Relações públicas;
d) Força de vendas;
e) Marketing direto.
"0 marketing moderno exige mais do que apenas desenvolver bons produtos, colocálos à disposição dos consumidores-alvo e definir preços atrativos. As empresas precisam

também comunicar-se com os clientes, e o que é comunicado não deve ser deixado ao acaso."
Kotler (1998 p. 526)
Kotler (1998 p. 526), acrescenta que o composto de comunicação de marketing,
também denominado de composto promocional, apresenta-se em cinco importantes modos de

comunicação:
Propaganda: Qualquer forma paga de apresentação impessoal e de promoção de idéias
ou serviços, por um patrocinador identificado:
"Certamente é uma das mais fortes armas para estimular o compromisso
produto-mercado, visto ser uma das principais responsáveis pela formagao do giro do
produto no ponto de venda. Determinadas marcas que costumam ser muito
promovidas conseguem, por isso mesmo, maior boa vontade dos componentes do
sistema, no que diz respeito a compra, vendas, destaque no ponto de venda e
credibilidade". DIAS (1993 p. 113)
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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:
"0 vendedor 6 quem faz a ligação dos componentes do sistema. É quem
dialoga, convence, vende, troca, cobra, indeniza e garante a operação. E ele quem, a
rigor operacionaliza o ciclo de vendas, orienta o canal de distribuição (seus clientes),
colhe e leva informações dele para o mercado". DIAS (1993 p. 100)

Promoção de vendas: Incentivos a curto prazo para encorajar a experimentação ou
compra de um produto ou serviço.
"0 uso adequado da promoção de vendas deve ser considerado uma das mais
importantes alternativas de que dispõe o fabricante para ativar vendas, acelerando o giro dos
bens, de molde a satisfazer não apenas a seus objetivos, como também os dos clientes". DIAS

(1993 p. 108).
Relações públicas e publicidade: Uma variedade de programas preparados para
promover e/ou proteger a imagem de uma empresa ou de seus produtos individuais.
Marketing direto: Uso de correio, telefone, fax, email e outras ferramentas de contato
impessoal para comunicar ou solicitar resposta direta de consumidores ativos e potenciais.
A respeito das ferramentas de comunicação com o mercado:

"Todas devem interagir, no piano de marketing, tendo em vista os objetivos de
venda e de resultados. Isto passa necessariamente pelo conhecimento e
reconhecimento do tamanho da distribuidora, sua capacidade de escoar nossos
produtos, seu grau de comprometimento e cooperação conosco a sua situação de
estoque e giro. 0 bom uso das ferramentas de comunicação na empresa
necessariamente, repetimos, deve incorporar a preocupação não apenas com os
beneficios para a empresa, mas também com aqueles que os distribuidores poderão
vir a ter com esse investimento" DIAS (1993 p. 100)

2. 5 Plano de Marketing
De acordo com Churchill & Peter (2000 P. 19) "Plano de marketing é um documento
criado por uma organização para registrar os resultados e conclusões da análise ambiental e
detalhar a estratégia de marketing planejada e os resultados pretendidos por ela".

Já para Cobra (1989 - p. 73) "0 plano de marketing é um conjunto de ações e táticas
de marketing que devem estar atreladas ao planejamento estratégico da empresa.
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Mais do que um documento estático, ele deve constituir-se num roteiro dinâmico de

procedimentos coerentes com os objetivos estratégicos".
Um plano de marketing, vêm a ser a parte escrita do planejamento. É o documento que
contém todos os detalhes para a ação ser desenvolvida pêlos administradores responsáveis.
Como ele deve ser um documento operacional, ele deve ser simples, de forma que todos
entendam bem, deve ser prático e flexível. (LAS CASAS, 1987)

Além disso, Las Casas (1999) comenta que a organização deve estar em sintonia com
o mercado e deve buscar nas mudanças a chave para o sucesso.
Desta forma observa-se que o plano de marketing é o instrumento adequado para esta
busca por mudanças, e consequentemente o elemento chave para o sucesso da organização
perante o seu mercado. Um plano de marketing bem feito pode reconhecer onde as

organizações devem concentrar seus esforços e a observar e tirar o melhor proveito das
oportunidades do mercado.
Existem muitas maneiras de se fazer um plano de marketing e estes autores colocam,
cada um, uma forma distinta de como realizar o plano. Em linhas gerais, os planos são
bastantes semelhantes entre si, pois apresentam a mesma

estrutura que vai desde a

identificação dos pontos fortes e fracos do ambiente interno até a identificação das ameaças e

oportunidades do ambiente externo, além é claro da definição da missão de marketing,
elaboração das estratégias, planos de ação, avaliação e controle.
A metodologia proposta para o trabalho é relativamente simples. 0 trabalho sera
dividido em duas partes, a primeira chamada de diagnostico e a segunda de prognóstico.

O diagnóstico procura apresentar qual a situação atual da empresa, consistindo em
uma análise do ambiente interno e externo, identificando seus pontos fortes e fracos assim
como suas ameaças e oportunidades. Segundo Kotler (1998), essa fase do plano de marketing
apresenta dados passados relevantes sobre o mercado, o produto, a concorrência, a

distribuição e sobre o ambiente.
A segunda etapa do plano consiste no elaboração de um prognóstico através das

informações adquiridas no diagnostico situacional da organização. 0 prognóstico consiste
na elaboração da missão, dos objetivos, das estratégias de marketing, do plano de ação e da

projeção financeira do trabalho junto a organização.
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3 METODOLOGIA

Este capitulo esta dividido em quatro partes. A primeira parte trata da caracterização
da pesquisa, a segunda é referente ao tipo de pesquisa, a terceira abrange as técnicas de coleta
de dados e a quarta aborda as limitações do trabalho.

3.1 Caracterização do estudo
O método de abordagem a ser utilizado é o qualitativo. Este método constitui-se em

importante contribuição quando desejamos estudar os fenômenos que envolvem os seres
humanos e suas relações sociais.
Segundo Roeschel (1996, p. 146), a pesquisa qualitativa é apropriada para a avaliação
formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um programa, ou plano, ou mesmo
quando é o caso da proposição de planos, ou seja, quando se trata de selecionar as metas de
um programa e construir uma intervenção.
Neste tipo de pesquisa, segundo o autor citado acima, os resultados obtidos não
podem ser quantificados ou passar por uma análise quantitativa. Através da pesquisa
qualitativa serão extraídos resultados tais como opiniões, atitudes, sentimentos e expectativas;
itens que não podem ser quantificados por serem diferentes de pessoa para pessoa. 0 que se
descobre é uma linha de conduta/opinião dos entrevistados.

3.2 Tipo de pesquisa
A Segunda parte da metodologia esta dividida em relação aos fins e aos meios.

3.2.1 Fins
Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa exploratória

e descritiva pois são

considerados os mais adequados para obter os resultados desejados e condizentes com a
realidade da empresa Vivo no Estado de Santa Catarina.
A pesquisa exploratória é a etapa onde é possível conhecer e se familiarizar com o
assunto que se procura investigar.
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Para Gil (1995, P. 44) as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, com vistas a formulação de problemas
mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Assim sendo, esse tipo de
pesquisa explana uma visão geral do problema, possibilitando um bom estudo para a sua
resolução.
Embora a Vivo esteja no mercado apenas a alguns meses (começou a operar em 14 de
Abril de 2003) obviamente ela possui um planejamento estratégico e um plano de marketing
definido tanto para curto como para longo prazo. Porém não existe nenhum trabalho
especifico e distinto para o mercado de Santa Catarina, onde é sabido que apresenta algumas
particularidades.
A pesquisa é descritiva no momento em que pretende descrever a realidade como ela
6, sem se preocupar em modifica-la.
Segundo Gil (1995, p. 45) este afirma que as pesquisas deste tipo têm como objetivo
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre variáveis. Desta forma, são incluídas neste grupo as
pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população.
Portanto a pesquisa é descritiva porque visa descrever percepções, expectativas e
sugestões dos coordenadores de canais da Vivo no Estado de Santa Catarina.

3.2.2 Meios
Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica, documental e de estudo de caso.
Bibliográfica, porque para a fundamentação teórico-metodológica do trabalho será realizada
a investigação sobre diversos assuntos. Documental porque se valerá de documentos internos
da Vivo tais como: filmes, apostilas, relatórios, revistas, jornais e sites da Internet.
A utilização do estudo de caso justifica-se, pois é caracterizado pelo estudo profundo e
exaustivo de um ou de poucos objetivos de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e
detalhado (Gil, 1995, pg. 45). A pesquisa sera um estudo de caso porque ocorrerá junto a
coordenação da gerência da Vivo no Estado de Santo Catarina.

3.3 Técnica de coleta de dados
As técnicas de coleta de dados empregadas nesta pesquisa serão a observação
participante e a análise documental.
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Conforme Marconi e Lakatos (1999, P. 28) a investigação preliminar deve ser
realizada por intermédio de dois recursos: documentos e contatos diretos. Deste modo, os
dados serão coletados em conversas informais com os coordenadores dos quatro canais de
vendas (canal varejo, canal especialista, canal corporativo e canal lojas próprias) do Estado de
Santa Catarina. Além disso, a coleta de dados em fontes secundárias será realizada em artigos
de revistas, livros, dissertações e documentos cedidos pela Empresa.
3.4 Limitações do trabalho

Os dados coletados em documentos podem ou não refletir a verdadeira realidade
pesquisada, pois os mesmos podem conter a interpretação objetiva e subjetiva do autor.
0 setor escolhido para a realização da pesquisa é bastante complexo, pois trata-se de
um setor relativamente novo e onde a mudança constante nas informações faz parte do
cotidiano deste mercado. Estes aspectos levados em conta na análise dos eventos externos
ocorridos durante o período da pesquisa, tanto facilitaram o trabalho em alguns momentos
quanto limitaram as ações pela falta de material sistematizado sobre o assunto, portanto a
interpretação, no momento do confronto das transformações, exige duplo esforço.
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4 PLANO DE MARKETING

O plano está dividido em tee's etapas. A primeira parte trata do diagnóstico situacional
da organização, a segunda aborda o prognóstico do plano e a terceira abrange a projeção dos
resultados do plano.

4.1 Diagnostico situacional
Esta etapa do trabalho divide-se em duas: a análise do ambiente interno e a análise do
ambiente externo. A partir do resultado destas análises serão obtidos os pontos fortes e pontos
fracos e as ameaças e oportunidades da Vivo no Estado de Santa Catarina.

4.1.1 Ambiente Interno
A estrutura e o comportamento organizacional da Empresa determinam em grande
parte a sua capacidade de ajuste e adaptação a novas situações e eventuais necessidades que
surgem no ambiente. Nos dias atuais, os ambientes estão em constante e intensiva mudanças,
impondo novas necessidades, restrições e contingências, bem como oportunidades.
Desta forma, é essencial conhecer um pouco do ambiente interno da Vivo no Estado
de Santa Catarina pois este apresenta um conjunto de fatores dentro da cadeia de valores que
pode influenciar o seu desempenho no mercado.

4.1.1.1 Apresentação da empresa pesquisada
A Vivo é resultado da unido de (7)sete das principais operadoras de telefonia celular do
Brasil através de uma Joint Venture liderada pelos grupos Portugal Telecom e Telefônica
Móviles.t a maior operadora de telefonia móvel da América do Sul, com cerca de 17 milhões
de clientes e 48% de market share no Brasil.
Atua hoje em 19 Estados brasileiros, além do Distrito Federal, o que representa 86% do

território nacional e 83% do PIB, utilizando sempre as mais modernas tecnologias de
comunicação móvel.
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Ela é composta pelas antigas operações da Tele Leste (Bahia e Sergipe), Tele Sudeste
(Rio de Janeiro e Espirito Santo), Telesp Celular (São Paulo), Global Telecom (Parana e
Santa Catarina), CRT Celular (Rio Grande do Sul), TCO (Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e Distrito Federal) e NBT (Amapá, Amazonas,
Maranhao, Pará e Roraima).
A dimensão da cobertura da empresa é equivalente a uma área geográfica igual a quatro
vezes o México, igual a uma vez a Austrália ou a 76% dos Estados Unidos da América. 0
número de assinantes é igual a 10% da população brasileira e representa 48% dos assinantes

de todo o pais. 0 universo de colaboradores da Vivo gira em torno de 7 mil funcionários
diretos e 50 mil indiretos.
4.1.1.1.1 Grupo Portugal Telecom
0 grupo Portugal Telecom é o maior grupo privado português estando cotado nas

bolsas de Lisboa e Nova Iorque. Possui mais de 30 milhões de clientes, sendo a segunda
empresa da Europa que cria mais valor para seus acionistas. Também foi eleita pela "business
Week" como uma das 500 empresas mais valiosas do mundo. Alem de tudo, foi a inventora
do celular pré-pago.
Esse é o tamanho cio Grupo Portugal Telecom. Uma empresa de origem portuguesa
com grande projeção nacional e internacional, dispondo de um portfólio de negócios
diversificado onde a qualidade e a inovação são aspectos determinantes.

Em Portugal sua atuação vai desde uma simples cabine telefônica no interior rural até
o mais complexo sistema wireless instalado nas maiores empresas do Pais. Cada um dos dez

milhões de portugueses é servido pôr mais de um serviço do grupo. No conjunto do serviço

fixo, celular, televisão a cabo e Internet, cada lar português possui mais de dois acessos da
Portugal Telecom.
Atuando como um grupo global de comunicações oferece serviço telefônico local, de
longa distância e internacional, aluguel de circuitos, comunicações celulares, dados, Internet,
televisão a cabo e Interativa, conteúdos, entretenimento e mídia, áreas em que a empresa é
líder de mercado.

Geograficamente, o grupo Portugal Telecom marca presença nos continentes
americano, asiático e africano, com operações fixas, celulares e Internet, em vários segmentos
de negócios.
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Alem do Brasil, a presença do grupo estende-se a países como Angola, Botswana,
Cabo Verde, China (Macau), Guiné Bissau, Marrocos, Moçambique, Quênia, Sao Tomé,
Principe e Timor Leste.
4.1.1.1.2 Grupo Telefônica Ilióviles

A Telefônica está entre os lideres mundiais do setor das telecomunicações, sendo o
operador de referência nos mercados de lingua espanhola e portuguesa. Tem 88,5 milhões de
clientes e está presente em 16 países de forma intensiva e realiza algum tipo de operação em
quase 50 países. Outro dado que indica por si só as dimensões da companhia é seu capital
humano: 157.504 empregados em 2002.
A Telefônica é uma empresa totalmente privada que conta com quase 1, 7 milhões de
acionistas diretos. Seu capital social está dividido no momento em 4.955.981.361 ações
ordinárias com cotação no mercado continuo das bolsas espanholas (Madri, Barcelona, Bilbao
e Valencia) e nas bolsas de Londres, Paris, Frankfurt, Tóquio, Nova Iorque, Lima, Buenos

Aires e Sao Paulo). Suas filiais Telefônica Merviles, TPI (Telefônica Publicidad e
Información) e Terra Lycos também estão cotadas em bolsa.

Trata-se da sexta companhia mundial em valor de mercado e uma das empresas de
referencia do mundo empresarial europeu. Desta forma, a empresa situa-se como a quinta
empresa da Europa, e a primeira da Espanha.
4.1.1.2 Marcos históricos e nascimento da empresa

Em 1876, Alexander Graham Bell conseguiu realizar pela primeira vez uma
transmissão de voz através de sinais elétricos. A sua invenção foi chamada inicialmente de
"Speaking Telegraph" (Telégrafo Falante) e serviu de base para o desenvolvimento dos
primeiros sistemas telefônicos. 0 valor comercial desta descoberta foi percebido, sendo
gradativamente melhorado para se tomar operacional e lucrativa.
Diversas idéias e invenções foram implementadas até 1967 quando foi criado o
primeiro sistema de telefonia móvel do mundo nos Estados Unidos. Na verdade o sistema
apresentava ainda poucos atrativos e funcionava apenas em uma pequena faixa de cobertura.
Somente em 1983 após anos de pesquisa, é colocado em operação nos Estados Unidos na
cidade de Chicago um sistema de telefonia móvel celular.
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No Brasil foi implementado primeiramente em 1991 na cidade do Rio de Janeiro, logo
depois na grande São Paulo em 1993 e em seguida nas principais cidades do pais. Em Santa
Catarina o sistema começou a operar através da Telesc Celular em 1994.
A Telesc era uma estatal que fazia parte do sistema Telebras. Ela operou nas principais
cidades catarinenses e conquistou em torno de 250 mil clientes.
Em 1997, o governo brasileiro decidiu colocar em leilão as concessões para operação
da telefonia celular de norte a sul do Brasil. 0 pais foi dividido em 10 areas distintas, com
possibilidade de até 5 competidores para cada regido, porém inicialmente foram
comercializadas apenas as chamadas Banda A e Banda B.
A chamada area número 05 foi formada pelos Estados de Santa Catarina e Parana.
Apresentadas as propostas, a companhia Italiana TIM foi a vencedora para operar a Banda A.
A empresa inicialmente utilizou o nome TIM TELESC CELULAR e herdou toda a infraestrutura , toda a tecnologia e todos os clientes da antiga Telesc Celular.
0 grupo formado pelas empresas DDI Corporation, Inepar, Motorola, Nissho Iwai e
Cia Suzano saiu-se vencedor, habilitando-se a operar a Banda B nos Estados de Santa

Catarina e Parana. Nascia assim em 1998 a Global Telecom.
Em Janeiro de 2001 é anunciada a compra de 100% das ações preferenciais das
empresas que participam majoritariamente no capital social da Global Telecom S.A. pelo
grupo Portugal Telecom. 0 mesmo grupo já era acionista majoritária da Telesp Celular
Participações que atuava respectivamente nas areas de concessão 1 e 2 ou seja em São Paulo

capital e interior. 0 preço oferecido pela aquisição das participações acionarias indiretas da
Global Telecom teve como base o enterprise value de US$ 1,21 bilhão, incluindo a assunção
da divida da Global Telecom.
Mais recentemente a Portugal Telecom e a Telefonica Moviles uniram suas
participações em companhias brasileiras de telefonia móvel e criaram a Vivo que começou a

operar em 14 de Abril de 2003.
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Figura 02:Vencedores do leilão da privatizacão das Bandas A e B em 1997
Fonte: Anatel
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4.1.1.3 Estrutura organizacional

A Vivo possui uma estrutura organizacional moderna e enxuta. Por se tratar de uma
empresa de grande porte a estrutura organizacional é bastante complexa, possuindo 7.000

funcionários diretos e 50.000 indiretos espalhados de Norte a Sul do Pais. Ela é uma das
empresas privadas que mais empregam em todo o Pais sendo que terceiriza boa parte de seu
atendimento nas lojas próprias e centrais de atendimento aos clientes.
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Figura 03: Estrutura organizacional
Fonte: Dados internos

No comando da empresa, na presidência, encontra-se o Sr. Francisco Padinha, que
juntamente com mais 7 vice-presidentes formam a diretoria executiva da empresa. Compete a
cada um dos cargos da Diretoria Executiva:

Presidente
a) Acompanhar e fiscalizar a implementação das determinações da assembléia geral de

acionistas e do conselho de administração de sua controladora;
b) Acompanhar e fiscalizar a implementação da política estratégica da empresa;

c) Coordenar e supervisionar as atividades dos demais diretores, representando a
diretoria executiva perante a

assembleia geral de acionistas e conselho de

administração de sua controladora;
d) Coordenar e acompanhar os assuntos de recursos humanos;
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e) Coordenar as matérias jurídicas e relações ordinárias com os poderes do Estado;
Vice-Presidente Executivo de Operações
a) Identificar as necessidades dos segmentos dos clientes;
b) Realizar a venda dos produtos;
c) Gerenciar e desenvolver canais de venda, como lojas próprias, revendas, recarga e
redes de varejo;
d) Desenvolver e implementar ações de merchandising e propaganda cooperada;
e) Elaborar e fazer gestão dos contratos comerciais;
f) Treinar e dar suporte à equipe de vendas.
Vice-Presidente de TI e Engenharia de Produtos e Serviços
a) Desenvolver e fomentar o negócio de dados;
b) Desenvolver e coordenar a implementação de novos produtos e serviços;
c) Especificar e fazer interface com plataformas dos produtos e serviços em TI;
d) Estabelecer a estratégia de sistemas de informação e o respectivo plano de sistemas;
e) Gerenciar a operacionalização de sistemas e da infra-estrutura e coordenar a
integração dos sistemas e plataformas;
1) Fazer a gestão dos programas de qualidade total.
Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação
a) Definir a estratégia e plano de marketing para todos os segmentos de mercado;
b) Dar suporte 6. empresa na coleta de informações sobre clientes, concorrência,
produtos e ofertas;
c) Harmonizar ofertas entre as operações;
d) Fazer a gestão do ciclo de vida dos produtos;
e) Identificar oportunidades

e necessidades para inovação

e

conceituar

desenvolvimento de novos produtos e serviços;
f) Conceituar novos canais de venda, em coordenação com a gerência de vendas;
g) Desenvolver e implementar a estratégia de publicidade e gestão da marca;

o
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Vice-Presidente Executivo de Finanças, Planejamento e Controle
a) Mapear cenários politicos, econômicos, sociais e tecnológicos e monitorar mercados
acionários;

b) Definir as macro-diretrizes do plano estratégico e indicadores a serem controlados;
c) Identificar e avaliar oportunidades de negócios, avaliar oportunidades de aquisições
e parcerias;

d) Estruturar investimentos, fazer aplicações e captar recursos financeiros;
e) Definir políticas e critérios contábeis e elaborar relatórios contábeis gerênciais e
para o mercado;
f) Elaborar, conciliar e acompanhar o orçamento.
Vice-Presidente de Tecnologia e Redes
a) Coordenar a estratégia de evolução tecnológica, de desenvolvimento e crescimento
de rede;
b) Planejar, dimensionar e desenvolver a rede rádio celular, comutação, interconexão e
plataformas de serviços;
c) Monitorar o desempenho global da rede;
d) Realizar projetos de otimização da rede.
Vice-Presidente de Regulamentação de Relações Institucionais
a) Monitorar o ambiente regulatório;
b) Efetuar relacionamento e negociação com órgão regulador;
c) Elaborar documentação sobre questões regulatórias;
d) Oficializar e publicar indicadores junto A. Anatel;
e) Divulgar internamente questões regulatórias relevantes;
f) Efetuar relacionamento com entidades externas.
Com a junção das 7 operadoras todos os departamentos das antigas operadoras como o
departamento financeiro, departamento de marketing, departamento de recursos humanos
foram centralizados em um só, com apenas um pequeno apoio regional em cada antiga
operadora. Na verdade cada antiga operadora tornou-se uma regional, ou seja no lugar da
antiga Global Telecom temos hoje uma regional da Vivo a regional PR/SC.
Alguns meses atrás, ainda na época da Global Telecom somente na região de PR e SC
haviam 09 diretores mais um presidente. Hoje na mesma regido ha apenas 01 diretor de
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operações, responsável pela regional PR/SC. Assim, podemos ver através da nova estrutura a
grande reestruturação pela qual passou recentemente a empresa no Estado de Santa Catarina.
A Vivo no Estado de Santa Catarina é dividida em 04 canais distintos que são

respectivamente: canal Lojas Próprias, canal Especialista, canal Varejo e o canal Corporativo.
Em Santa Catarina cada canal possui um coordenador que é responsável pela execução
dos objetivos de seu canal.

0 canal lojas próprias é formado pelo coordenador e mais dez gerentes de lojas que
atuam nas respectivas cidades: Criciúma, Tubarão, Chapeco, Florianópolis, São José,
Joinville, Blumenau e Itajai. As lojas próprias tem pôr premissa, ditar os padrões de
atendimento além de prestar serviços especiais aos clientes.

0 canal especialista é formado pelo coordenador, mais 05 gerentes de contas e um
assessor. Eles são responsáveis pelo atendimento aos distribuidores autorizados, chamados de
especialista ou simplesmente mais conhecidos como revendas. São aqueles pontos de vendas
onde são comercializados apenas aparelhos celulares e serviços da Vivo. Além dos pontos de
vendas especializados estes atendem também as revendas mix que comercializam outras
categorias de produtos como por exemplo, lojas de computadores e óticas.

0 canal varejo é formado por um Key Account, um coordenador e mais 05 gerentes de
contas. 0 Key Account é o responsável por negociar compras de aparelhos e negociar midias
junto aos distribuidores do varejo. 0 coordenador tem a função de monitorar os gerentes de
contas e o desenvolvimento de todos os pontos de venda do seu canal. 0 canal varejo atende a
grandes redes de lojas de departamentos além de hipermercados e supermercados.

0 canal corporativo é formado por um coordenador e contempla mais 10 gerentes de
contas espalhados pelo Estado. A função do canal é atender o mercado corporativo das
grandes, médias e pequenas empresas além de atender também as contas do governo.

4.1.1.4 Atual missão corporativa
A missão é a razão de ser da empresa, é o alicerce para a concepção e direcionamento
das estratégias a serem estabelecidas.
A missão da Vivo 6:

"Integrar pessoas e organizações pela comunicação móvel, oferecendo acesso as
informações, entretenimento e transações com inovação e qualidade".
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Esse compromisso está assentado em uma visão de futuro orientada para manter a
Vivo permanentemente forte, bem sucedida e determinada na busca incessante da inovação e
excelência, assim como da conquista e fidelização do cliente. A satisfação plena de suas
necessidades é uma meta a ser perseguida com empenho e determinação, traduzidos no
atendimento atencioso e diferenciado, no desenvolvimento de produtos e serviços capazes de
facilitar a vida ou aumentar a produtividade de seu negocio, oferecidos a preços competitivos
e em tempo oportuno.

Além do pionerismo tecnológico e eficácia de seus processos internos, a Companhia
vai estar sempre mobilizada para conquistar ou conservar sua liderança do mercado, cuidar de
sua saúde financeira, tanto presente, quanto futura, e criar valor econômico para atender ou
ate superar as expectativas dos acionistas. Mas, para acelerar tais objetivos, é imprescindível
manter a equipe de colaboradores motivada, coesa e satisfeita, envolvida pelo gerenciamento
participativo que partilha responsabilidades e valoriza o mérito.

4.1.1.5

Estratégias atuais
A estratégia da empresa para o ano de 2003 sustentou-se nos seguintes pilares

fundamentais:
a) Ganhar escala e explorar as sinergias como a maior operadora do pais e do
continente;
b) Otimizar o investimento, mantendo-o em níveis adequados ao crescimento e
qualidade do serviço;
c) Controlar, fortemente, os custos implementando mecanismos de controle

e

racionalizando processos, de forma a maximizar o EBTIDA e sua margem;
d) Crescer com rentabilidade, com enfoque na captação de clientes de maior valor e
direcionados a planos pós pagos e com controle de custos de aquisição, em
especial, dos clientes pré-pagos;
Esses pilares são traduzidos numa estratégia de marketing voltada para:
a) Fidelizar os melhores clientes, utilizando segmentação por rentabilidade e a infraestrutura de CRM já instalada para melhorar seu grau de satisfação com a empresa;
b) Posicionar a empresa junto ao segmento empresarial, com a oferta de um conjunto
de planos de preços, produtos e serviços diferenciados, face à concorrência;
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c) Criar uma linguagem de interação com o segmento jovem - foco constante dos
nossos concorrentes, que apresente os serviços da empresa como adequados As
suas necessidades de comunicação;
d) Lançar gradualmente, produtos e serviços, inovadores nos planos nacional e

internacional, fazendo do posicionamento de pioneirismo uma alavanca para
melhorar a imagem institucional da empresa, para promover novas aquisições,

fidelizar clientes e criar novas fontes de receitas;
e) Melhorar, progressivamente, a qualidade de atendimento e dos serviços aos
clientes, modernizando os "call centers", lojas e outros meios de contato com o

público;
I') Implementar ações de estimulo ao uso de serviços, por meio de campanhas de
divulgação e promoção, com destaque para ações de recarregamento de pré-pagos.

4.1.1.6 Performance operacional
Através de dados internos da empresa foi levantado uma série de indicadores de
desempenho referentes a regional da Vivo no estado de SC que são fundamentais para uma
eventual análise dos objetivos relacionados com as ações de marketing.

4.1.1.6.1 Número de clientes - market share
A Vivo no estado de SC possui atualmente 535.000 mil clientes. Seu market share

está evoluindo significativamente de 35% em Dezembro de 2001 para 40% em Dezembro de
2002, como conseqüência não somente das ações de marketing e da grande diversidade de
aparelhos disponíveis, como também do trabalho de qualificação, especialização e fidelização
da rede de revendas.
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Figura 04- Market Share! SC

Fonte: Dados internos

Porém um fato interessante é que o estado do Paraná, que faz parte da mesma regional
(da antiga Global Telecom tem um market share um pouco mais elevado, tendo também 35%
no ano de 2001 porém no ano de 2002 esta com share de 43%.
Tabela 01 - Market Share Grande Florianópolis
-

Fonte: Anatel

LOCALIDADE
FLORIANOPOLIS
SÃO JOSÉ
PALHOÇA
BIGUAÇU
TIJUCAS
SÃO JOÃO BATISTA

STO. AMARO DA IMPER.
IMBITUBA
GAROPABA

NOVA TRENTO
GOV. CELSO RAMOS
PAULO LOPES
CANELINHA

RANCHO QUEIMADO

POPULAÇÃO
PENETRAÇÃO
SHARE
0/
0
TOTAL URBANA
TIM I VIVO
331,784
169,252
102,286
47,776
23,441
14,851
15,682
35,695
13,133
9,853
11,533
5,931
9,008
2,637

321,778
167,268
97,458
42,622
18,689
11,262
12,523
34,522
10,711
6,674
10,782
3,562
4,291
1,103

42
20
20
18
10
10
7
7
8
8
6
5
5
4

54
65
70
72
66
52
54
70
60
71
71
69
78
100

46
35
30
28
34
48
46
30
40
29
29
31
22
0
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Tabela 02 - Market Share Região Serrana e Meio Oeste
Fonte: Anatel
-

LOCALIDADE
LAGES
OTACILIO COSTA
CURITIBANOS
CORREIA PINTO
BOM RETIRO
FRAIBURGO
SAO JOAQUIM
VIDEIRA
CAÇADOR
JOAÇABA
CAMPOS NOVOS
HERVAL D'OESTE
LUZERNA
CAPINZAL
IPIRA
OURO
PIRATUBA

POPULAÇÃO
PENETRAÇÃO
SHARE
TOTAL URBANA
TIM VIVO
156,406
152,321
12
55
45
13,992
12,799
8
54
46
35,658
32,099
8
75
25
17,021
12,034
5
85
15
7,967
5,336
100
5
10
33,102
28,623
9
85
15
22,837
16,129
6
100
0
41,544
35,789
10
51
49
63,115
55,329
70
9
30
24,031
21,652
8
56
44
28,707
22,532
7
75
25
20,022
17,123
6
75
25
5,565
3,969
6
56
44
19,995
15,601
8
85
15
4,979
2,215
4
100
0
7,419
4,165
4
100
0
2,711
5,812
6
100
0

Tabela 03 - Market Share Região Oeste
Fonte: Anatel

LOCALIDADE
CHAPECO
XAXIM
PINHALZINHO
SAO LOURENÇO DO
OESTE
BARRAÇÃO
DIONISIO CERQUEIRA
ITAPIRANGA
MARAVILHA
PALMITOS
SÃO MIGUEL DO OESTE
CONCORDIA
XANXERE
SEARA
ABELARDO LUZ
ITÃ
PONTE SERRADA

POPULAÇÃO
PENETRAÇÃO
SHARE
TOTAL URBANA
TIM I VIVO
146,534
134,21
15
60
40
51
22,832
16,038
49
10
8
12,356
9,313
100
0
13,407
8
100
0
19,647
9,271
14,299
14,102
18,599
16,034
32,324
62,961
37,399
16,448
16,441
6,764
10,581

5,825
8,699
5,399
14,298
8,006
27,399
45,171
32,589
10,233
7,288
3,422
7,23

7
8
6
8
7
9
9
7
6
6
6
6

100
100
100
80
100
79
62
60
56
100
100
100

0
0
0
20
0
21
38
40
44
0
0
0
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Tabela 04: Market Share Regiffo Vale do Itajai
Fonte: Anatel
-

LOCALIDADE
BLUMENAU
ITAJAI
BALN. CAMBORIU
JARAGUA DO SUL
BRUSQUE
GASPAR
ITAPEMA
NAVEGANTES
INDAIAL
CAMBORIU
TIMBO
POMERODE
PENHA
BOMBINHAS
PORTO BELO
GUARAMIRIM
ILHOTA
PIÇARRAS
MASSARANDUBA
CORUPA
APIUNA
RODEIO
ASCURRA
IBIRAMA
GUABIRUBA
LUIZ ALVES
PRESIDENTE NEREU
SCHOROEDER
RIO DO SUL
ITUPORANGA
POUSO REDONDO
TAR)

POPULAÇÃO
PENETRAÇÃO
SHARE
TOTAL URBANA
%
TIM VIVO
261,868
241,987
35
59
41
147,463
141,932
38
67
33
73,266
73,266
40
61
39
108,377
96,213
25
67
33
75,798
73,003
20
52
48
46,377
29,585
20
51
49
25,857
24,769
35
56
44
39,295
36,628
22
59
41
40,101
38,286
20
60
40
41,351
39,356
14
62
38
29,295
26,706
20
66
34
22,023
18,675
20
62
38
17,669
15,984
18
56
44
8,699
8,699
35
43
57
10,682
9,951
33
65
35
23,787
19,005
12
64
36
10,552
6,425
20
51
49
10,908
8,612
16
63
37
12,545
4,631
7
24
76
11,835
8,714
7
77
23
8,491
3,574
6
63
37
10,376
8,863
6
72
28
6,121
72
6,937
6
28
13,102
15,786
85
15
8
12,976
12,048
15
98
2
7,974
2,124
5
100
0
2,305
0,776
4
100
0
10,811
9,402
12
100
0
48,422
10
59
41
51,661
95
5
11,667
8
19,492
12,203
6
100
0
6,368
100
16,257
7,887
7
0
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Tabela 05: Market Share Região Sul/SC
Fonte:Anatel
-

LOCALIDADE
CRICIUMA
IÇARA
URUSSANGA
FORQUILHINHA
ORLEANS
COCAL DO SUL
MORRO DA FUMAÇA
SIDERÓPOLIS
ARARANGUA
BALN. ARROIO DO
SILVA
JACINTO MACHADO
SOMBRIO
TURVO
TUBARÃO
LAGUNA
CAP! VAR! DE BAIXO
BRAÇO DO NORTE
GRAVATAL
AR1V1AZEM
JAGUARUNA
SAO LUDGERO

POPULAÇÃO
PENETRAÇÃO
SHARE
OA
TOTAL URBANA
TIM VIVO
170,274
152,903
16
62
38
48,597
39,532
9
69
31
18,723
10,649
5
66
34
18,349
14,557
6
79
21
20,021
12,802
8
88
12
13,708
11,396
6
85
15
14,551
11,152
5
86
14
12,082
9,103
7
100
o
54,647
44,995
8
74
26
6,028
5,861
8
49
51
10,923
22,998
10,887
89,341
47,408
18,699
24,741
9,911
6,871
14,596
8,587

4,539
16,925
5,637
69,911
37,143
17,434
17,888
3,866
2,625
10,331
5,995

5
6
5
20
10
9
6
4
2
5
6

100
90
100
58
60
40
82
66
0
84
100

0
10
0
42
40
60
18
34
100
16
0

Tabela 06: Market share Região Norte /SC
-

Fonte: Anatel

LOCALIDADE

POPULAÇÃO
PENETRAÇÃO
SHARE
0/0
TIM I VIVO
TOTAL URBANA
428,974
414,351
28
61
39
JOINVILLE
29,892
20
57
43
SÃO FRANCISCO DO SUL 32,261
33
15,528
14,463
16
67
BARRA VELHA
35
23,547
21,897
7
65
ARAQUARI
13
71
29
8,831
8,182
ITAPOA
6,039
6,026
13
66
34
BALN. BARRA DO SUL
8,249
34
11,362
66
7
GARUVA
11
59
41
78,675
60,195
MAFRA / RIO NEGRO
12
65,388
61,786
60
40
SÃO BENTO DO SUL
51,816
37,899
9
45
55
CANOINHAS
9
37,691
32,636
54
46
RIO NEGRINHO
5
17,121
14,226
72
28
TRES BARRAS
6
29
71
11,623
6,859
CAMPO ALEGRE
8,757
5
100
o
19,086
ITAIÓPOLIS
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De acordo com o IBGE as 10 maiores cidades do estado (Joinville, Florianópolis,
Blumenau, São Jose, Criciúma, Itajai, Lages, Chapecó, Jaragua do Sul e Palhoça) representam
juntas 38% da população, além de ser responsável por 48,46% do PIB porém ocupam uma

área de apenas 8% do estado.
Analisando as quadros, pode-se observar que os tabelas 02, 03 e 05 são
respectivamente as regiões com a menor participação da empresa puxando a média geral da

empresa para baixo.

4.1.1.6.2 Média de receita de serviços liquida por cliente (ARPU)
A ARPU (average revenue per user) é um dos principais indicadores de performance
de uma operadora de celular. Ela representa a média de receita por cliente.
A Vivo no estado de SC, atingiu R$ 34 no quarto trimestre de 2002, uma redução de

5% em relação ao mesmo período de 2001, em função da proporção de clientes de serviço
pré-pago na base (de 63% em 2001 para 79% em 2002), evolução natural e constante em
praticamente todas as regionais da Vivo. A receita média dos clientes do serviço pós-pago
aumentou 38% atingindo R$ 72, comparando com R$ 52 no quarto trimestre de 2001. Id o

ARPU dos clientes do serviço pré-pago atingiu R$23 no quarto trimestre de 2002, um ligeiro
aumento em relação aos R$ 22 do ano anterior.
Figura 05 - Media de receita por cliente
Fonte: Dados internos
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4.1.1.6.3 Custo médio de aquisição por clientes
0 custo médio de aquisição por cliente decresceu de R$ 324 em 2001 para R$ 126 em
2002, como conseqüência da política de redução de custos operacionais, principalmente dos
subsídios e das despesas com marketing e publicidade. Uma redução de 61% do custo bruto

por cliente.
Figura 06: Custo de aquisicao por cliente
Fonte: Dados Internos

Custo médio de aquisição por cliente

4.1.1.6.4 Resultado operacional antes das depreciações e resultados financeiros
O resultado operacional antes das depreciações e resultados financeiros também

conhecido

como EBITDA (earnings before investments, taxes, depreciation, and

amortization) é um dos indicadores econômicos mais importantes dos últimos tempos. De
forma simplificada, pode-se dizer que o EBITDA indica o dinheiro gerado pelos ativos de
uma empresa.
A regional da Vivo PR/SC ficou com um EBITDA positivo em R$ 95 milhões no ano
de 2002. Verificou-se um excelente desempenho operacional representando um excelente
crescimento de R$ 195 milhões já que no ano de 2001 havia totalizado um EBITDA negativo
em R$ 100 milhões.
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Figura 07 - EBITDA - Vivo regional PR/SC
Fonte: Dados internos

4.1.1.7 Análise do composto de marketing
Para transformar as estratégias de marketing em programas, os administradores devem
tomar decisões básicas sobre o composto de marketing. Portanto será analisado as variáveis
de marketing através do composto de marketing.
4.1.1.7.1 Produtos
O negócio de uma operadora de celular não é vender aparelhos, mas sim vender

comunicação através da utilização do telefone celular. Pode-se então definir o negócio de
uma operadora de celular como sendo vender "Airtime" ou seja tempo de utilização do
serviço.
Portanto os principais produtos de uma operadora de celular são a venda de aparelhos
e a prestação de serviços para que seus clientes possam se comunicar através da utilização da

estrutura da operadora.
Os aparelhos celulares estão divididos em duas categorias. Há os telefones pré-pagos e
os telefones pós-pagos. Os pré-pagos representam atualmente 85% de todos os clientes da
operadora. Suas principais características são de ser um produto de extrema simplicidade e de
fácil entendimento, além de não possuir contrato e não possuir conta no final do mês. Eles são
destinados a atender as necessidades dos clientes que prezam por economia sem precisar abrir
mão dos principais serviços dos aparelhos telefônicos.
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Os pós-pagos são caracterizados por possuírem tarifas mais baratas porém possuem
uma mensalidade mensal. Essa mensalidade inclui uma franquia de minutos e os modelos
dispõem de serviços diferenciados.

Segue abaixo relação de alguns dos serviços disponibilizados pela Vivo - SC a todos
os seus clientes:
a) Guia Vivo *102
b) Canal Vivo *600
c) Download de tons e imagens
e) Chata de voz
1)

Kit torpedo

g) Caixa postal
h) Identificador de chamadas
i) Transferencia
j)

Conferencia

k) Bloqueio DDD e DDI

1) Happy Club
m) Acesso a Internet.
O portfOlio de aparelhos tanto nos modelos pré-pagos como nos modelos pós pagos é
dividido e três categorias Low-end, Medium-end e High-end. A categoria dos aparelhos Lowend representam os aparelhos cujo o preço de venda não ultrapassa a R$ 299,00. são
responsáveis por 70% das vendas da operadora e são os aparelhos mais simples. Os aparelhos
da categoria Medium-end representam os aparelhos que seu prego de venda variam entre R$
300,00 a R$ 799,00. Já os aparelhos da categoria High-end são aqueles cujo o custo fica
acima de R$ 800,00 e consequentemente são aparelhos mais modernos e com tecnologia e
serviços diferenciados.
A empresa adota como política estar sempre buscando inovação através de novos
aparelhos e novos serviços a fi m de atender as necessidades de seus clientes.

4.1.1.7.2 Pregos

Um dos grandes objetivos atuais das operadoras é conquistar a fatia da população das
classes sociais menos privilegiadas que ainda não possuem telefone celular, portanto a
variável preço é vital.
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A empresa busca lucros, porém na grande maioria das vezes os preços dos aparelhos
celulares são subsidiados, e a tendência é que, a cada dia os preços tendem a cair mais e o
subsidio também aumentar cada vez mais devido a concorrência.
A Vivo mantém uma política de descontos aos seus distribuidores, que varia de acordo
com seu volume e importância nos resultados das vendas, e há margem para negociações
Todos os seus distribuidores possuem uma margem de lucro de 13% nos pregos de
venda final ao consumidor. Além do que todos os distribuidores tem uma proteção de preço
no qual é chamado de "Price Protection" que garante ao revendedor a mesma margem de
lucro, mesmo se a operadora tenha alguma alteração no seu preço de venda final ao
consumidor.
Atualmente outro ponto importante na variável preço são as condições de
financiamento. Os prazos de financiamento são definidos de acordo com a promoção vigente.
A Vivo trabalha com algumas financeiras que são responsáveis por todo processo de
financiamento nos seus pontos de venda. Atualmente em torno de 90% dos financiamentos
aprovados são realizados pela financeira Losango. Essa cobra uma porcentagem em cima do
valor financiado, porém assume toda responsabilidade em caso de inadimplência do
consumidor final.

4.1.1.7.3 Praça (Distribuição)
Em Santa Catarina a Vivo está presente em 95 municípios, através de 344 pontos de
vendas. Os pdv's são distribuídos respectivamente conforme quadro abaixo:
Figura 08 - Distribuiçao do número de pontos de venda
Fonte: Dados Internos

Pdv's Canal Revendas
Pdv's Canal Varejo
Pdv's Canal Lojas Próprias
Total

,

129
206
009
344

A distribuição de aparelhos para SC é centralizada em um deposito central localizado
em São José. 0 prazo de entrega das mercadorias é de no máximo 24 horas para a região da
grande Florianópolis e 48 horas para as demais regiões com exceção da região Oeste do
estado que tem um prazo de 72 horas.
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A gerência orienta os seus distribuidores no sentido de definir a melhor localização
para seu negocio. A recomendação é que elas sejam instaladas nas áreas centrais, levando em
consideração o número de circulação de pessoas e o número de estabelecimentos comerciais,
sempre com o intuito de facilitar o acesso aos clientes.
4.1.1.7.4 Propaganda
Todo planejamento de mídias e de ações institucionais da empresa são centralizadas
pelo departamento de marketing na matriz em São Paulo. O departamento de marketing tem
apenas um suporte local para ações de ofertas e de varejo, pois cada regional prática uma
condição comercial distinta devido a concorrência local de cada regional.
As campanhas promocionais são geralmente mensais, porém freqüentemente sofrem
alterações antes do termino da campanha. Todos os distribuidores devem praticar o preço
sugerido pela Vivo.
A empresa tem um programa chamado de verba cooperada, onde incentiva aos seus
distribuidores a fazerem anúncios com o objetivo de aumentar o volume de negócios nos
pontos de venda. A verba cooperada é subsidiada em 70% pela Vivo e o restante pelo próprio
revendedor. As ações mais comuns praticadas atualmente são respectivamente: mídias
impressas (jornais, revistas e panfletos), mídias eletrônicas (televisão, carro de som e radio) e
mídias alternativas (outdoor e painel eletrônico).
Todo material de merchandising é disponibilizado pela Vivo e distribuído a todos os
seus pontos de venda.
4.1.1.8 Análise dos pontos fortes e pontos fracos
A empresa apresenta diversos ponto fortes que merecem ser destacados:
a) Número de lojas próprias presente nas principais praças;
b) Vantagem tecnológica (sistema CDMA, aparelhos mais modernos);
c) Rede de revendas parceiras e comprometidas;
d) Percepção da superioridade de sinal nas rodovias;
e) As principais redes de varejo de Santa Catarina são parceiras da Vivo (Base,
Berlanda, Koerich, Kilar, e Salfer)
f) Todos os contratos das revendas são de exclusividade;
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g) Financiamento Losango nas vendas a prazo no canal revendas, reduzindo riscos e
custos das revendas;
Como pontos fracos da empresa podem ser destacados:
a) Menor cobertura, a Vivo cobre 95 cidades e a Tim cobre 119 cidades (a região que
mais impacta é a regido 49);
b) Percepção do cliente catarinense que somos inferiores a Tim, devido o histórico de
problemas que tivemos e também da herança da Telesc (vendida como a melhor
operadora do Brasil);

c) Mídias inconstantes (muitos dias fora da mídia);
d) Baixa produtividade dos pontos de venda;
e) Menor número de pontos de venda no canal especializado;
f) Padronização dos pontos de venda (apenas o luminoso como padrão);

g) Ausência de grandes parceiros em algumas regiões no canal revendas.
4.1.2

Ambiente Externo
0 ambiente externo é o conjunto de fatores fora da cadeia de valores da empresa que

pode influenciar o seu sucesso. Nesse sentido, essa etapa tem como finalidade verificar as
oportunidades e as ameaças que estão no ambiente da empresa e as melhores maneiras de
usufruir ou evitar estas situações.
4.1.2.1 Fatores ambientais
Seguem abaixo os fatores ambientais externos que influenciam nas atividades da Vivo
no estado de SC.
4.1.2.1.1 Fator econômico
A queda do nível de renda e o crescente aumento do desemprego são os principais
fatores econômicos que influenciam diretamente o poder de compra do consumidor e
consequentemente os esforços de marketing da organização.
Esses fatores possuem efeitos a nível macro e afetam todos os grupos de interesse,
desde o consumidor que tem seu poder de compra diminuído e acaba fazendo cortes nas

52

despesas que não sejam vitais, ate os fornecedores que repassam o aumento de seus custos
para o preço dos produtos (aparelhos).
A economia do Brasil nos últimos anos vem sendo caracterizada como incerta e

instável exigindo das organizações diversas adaptações no seu gerenciamento. Porém
recentemente apesar da recessão que afeta negativamente todo o pais, o fim de ano tende a ser
positivo devido a queda das taxas de juros e o controle dentro do esperado da inflação e da
política cambial da economia brasileira.
Apesar da conjuntura econômica desfavorável, o mercado de telecomunicações

móveis continua com um forte crescimento.
A empresa não pode controlar tais fatores, porém é necessário uma análise detalhada
para que a empresa assuma um postura realista perante o seu planejamento, projetando um
crescimento equilibrado e constante.

4.1.2.1.2 Fator politico / legal
As empresas estão sujeitas a alterações nas regras e nas políticas governamentais
independentemente do que vendem ou comercializam. As leis são feitas para proteger os

consumidores, promover a concorrência leal e melhorar o ambiente natural. Uma boa imagem
esta baseada no modo como a empresa segue estas leis e regulamentos.

0 Brasil, e consequentemente SC vivem momentos ambíguos de preocupação e
otimismo. A preocupação se refere à aprovação das reformas pelo congresso e senado, aos
baixos indices de crescimento e à taxa de juros elevados. Já o otimismo está relacionado com
o controle da inflação, e com a expectativa de queda da taxa de juro que ajuda a incrementar a
atividade empresarial e o crescimento econômico.
Todo setor de telecomunicações no Brasil é acompanhado e fiscalizado pela Agência

Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Ela foi criada como uma autarquia especial, onde é
administrativamente independente, financeiramente autônoma e não se subordina
hierarquicamente a nenhum órgão do governo.
Acompanhando e fiscalizando todas as iniciativas da agência, tem se um conselho

consultivo, formado por representantes do Executivo, do congresso, das entidades prestadoras
de serviços, dos usuários e da sociedade em geral. Do Ministério das Comunicações a Anatel
herdou os poderes de autorga, regulamentação e fiscalização além de um grande acervo
técnico e patrimonial. Dentre suas atribuições destacam-se as seguintes:
a) Implementar a política nacional de telecomunicações;
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b) Propor a instituição ou eliminação da prestação de modalidade de serviço no
regime público;
c) Propor o plano geral de outorgas;
d) Propor o plano geral de metas para universalização dos serviços de
telecomunicações;
e) Administrar o espectro de radiofrequencias e o uso de órbitas;
f) Compor administrativamente conflitos de interesse entre prestadoras de serviços
de telecomunicações;
g) Atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários;
h) Atuar no controle, prevenção e repressão das infrações de ordem econômica, no
âmbito das telecomunicações, ressalvadas as competências legais do CADE.
i) Estabelecer restrições, limites ou condições a grupos empresariais para obtenção e
transferencia de concessões, permissões e autorizações, de forma a garantir a
competição e impedir a concentração econômica no mercado;
j)

Estabelecer a estrutura tarifária de cada modalidade de serviços prestados em
regime público.

4.1.2.1.3 Fator tecnológico
A tecnologia é um fator de muita influencia no setor de telecomunicações móveis, pois
ela é matéria-prima básica para toda sua infra-estrutura. A tecnologia também representa
possibilidades e oportunidades de criação de novos produtos e serviços, respectivamente
novos segmentos de mercado.
Atualmente todas operadoras de celulares buscam oferecer transmissão de dados em
alta velocidade, aumentando significativamente as capacidades do telefone celular, ou seja o
quanto mais rápido acesso aos dados maior a possibilidade de explorar aplicações como por
exemplo acesso a emails, fotos, relatórios incrementados e video clipes. A tendência é que
surja um número cada vez maior de aplicações e facilidades baseadas na transmissão
simultânea de voz, dados e video.
Três diferentes tecnologias digitais são utilizadas em SC e no Brasil. A tecnologia
TDMA, CDMA e GSM.
A tecnologia TDMA (Time Division Multiple Access) é uma tecnologia da segunda
geração bastante utilizada hoje, porém todas operadores que operam com a tecnologia TDMA
estão migrando para outra tecnologia, pois a principal característica dessa tecnologia é ter
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uma baixa velocidade de transmissão de dados, ou seja futuramente ela se tornara obsoleta
devido a impossibilidade de permitir a ofertas de novos serviços.

Já as tecnologias CDMA (Code Division Multiple Access) e GSM (Global System for
Mobile Communications) são tecnologias que se caracterizam pela possibilidade de evolução,
ou seja ambas as tecnologias oferecem certo nível de serviços via internet Esses serviços
tendem a tornar-se mais veloz e eficiente a cada dia. Por isso ambas são classificadas como

sendo de segunda geração e meia (a segunda é a de telefonia digital e a terceira, a que vai
oferecer recursos plenos de navegabilidade ern movimento).
A GSM tem um padrão aberto (interoperabilidade total entre as plataformas de
diferentes fornecedores) e é a tecnologia mais utilizada no mundo atualmente. Ela é nova no
Brasil , mas há muito tempo já esta em operação em outros países, principalmente na Europa,
ou seja é um sistema muito mais antigo que o CDMA. Além de possuir hoje uma maior
variedade de aparelhos no mercado mundial.
Outro fator importante é em relação ao roaming (ou seja utilização do aparelho fora de
sua operadora). 0 roaming internacional com o GSM é mais facilitado, porque no exterior
existem mais operadoras GSM. Já em roaming nacional apesar do roaming GSM ser
totalmente digital no pais, ainda não existem comercialmente aparelhos que comportem dois
sistemas (GSM/TDMA ou GSM/CDMA), portanto os usuários de operadores GSM não
podem fazer roaming nas redes das operadoras TDMA e CDMA, respectivamente. S6 sera

possível fazer roaming onde houver cobertura GSM (e a área de cobertura inicial do serviço é
bastante reduzida). Até que as novas operadoras GSM cubram todo o território nacional, os
clientes das mesmas terão grandes dificuldades no roaming nacional, além do fato de que os
aparelhos com dois sistemas tenderão a ser bem mais caros inicialmente do que os aparelhos

CDMA e TDMA.
Já a tecnologia CDMA tem uma forte penetração na Asia, América do Norte e Brasil.
Esta leva vantagem por ser a melhor para transmissão de dados em alta velocidade, resultado
disso é que todas as tecnologias da próxima geração, a terceira geração, são baseadas na
tecnologia CDMA, sendo que inclusive o GSM ruma ao sistema CDMA em suas próximas

versões.
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4.1.2.1.4 Fator sócio-cultural
0 ambiente sócio-cultural se refere aos elementos e atitudes que afetam as percepções
e reações dos clientes com relação a empresa. Dentre os fatores mais importantes no ambiente

social estão as mudanças demográficas e as influencias culturais.
De acordo com os dados do Ministério do Planejamento, Santa Catarina é destacada
como sendo uni grande pólo exportador com mais de 5 milhões de habitantes e com um PIB
em tomo de US$ 28 bilhões (3,4% do PIB Brasileiro). A expectativa de crescimento
populacional é de 1,3 % ao ano para os próximos 5 anos e o estado cresceu em torno de 340%
de 1970 a 1997.
A penetração da telefonia móvel em SC ainda é relativamente baixa em torno de 20%
enquanto que na telefonia fi xa está em 33%. A tendência é que o mercado permaneça
aquecido até se chegar a uma penetração de 40%. Outra tendência, inclusive já acontece no
Brasil mas ainda não em SC, é que o número de telefones celulares ultrapassem o de telefones
fixos.
Para quem até bem pouco tempo atrás estava acostumado a pensar numa linha
telefônica como patrimônio, é um avanço e tanto. É verdade que a universalização das
telecomunicações ainda esta distante, mas esse problema não é exclusivo do mercado de
telecomunicações. Das montadoras de carros aos bancos, são poucos os negócios cujos os

produtos estejam ao alcance do poder de consumo das classes D e E.
4.1.2.1.5 Fator natural
0 ambiente natural se refere As influências que o meio ambiente exerce sobre a

atividade da organização de um modo geral.
A empresa não é afetada pelas variações naturais como por exemplo variações
climáticas, variações de estações ou mesmo variações de temperatura porém tem como
a preservação do meio ambiente e a melhor utilização possível dos recursos naturais
disponíveis na organização.

política

56

4.1.2.2 Fornecedores
0 bom relacionamento com fornecedores é de extrema importância para o andamento
da empresa. Conseguir negociar condições mais adequadas de compras, de prazos e de
recebimento são fundamentais para o sucesso da organização.
A Vivo utiliza vários fornecedores que vão desde fornecedores de materiais de
escritório, até equipamentos e ferramentas para utilização na sua infra-estrutura.
Dentre os vários fornecedores destacam-se os fabricantes de aparelhos celulares,
devido ao seu alto grau de importância junto a operação da empresa. Entre os principais
fornecedores estão:
a) Nokia
b) Motorola
c) Lge
d) Samsung
e) Kyocera
A empresa leva em consideração na escolha de seus fornecedores uma elevada
qualidade alinhada a um preço condizente a realidade e as condições comerciais do mercado.
4.1.2.3 Análise de mercado
De 2001 em diante, as empresas de telecomunicações começaram a perceber que os
resultados estavam muito abaixo do que haviam planejado. Na verdade a receita gerada pelos
usuários de celulares no Brasil mostrou-se muito aquém do previsto nos planos de negócio
das operadoras. Um grande exemplo disso foi a disseminação do serviço pré-pago, que gera
um terço da receita de uma linha pós-paga e representa praticamente 75% dos celulares em
funcionamento.
Outro problema aconteceu com praticamente todas operadoras de banda B, que
começaram a operar cerca de quatro anos depois das então estatais de banda A. Seduzidas por
filas de milhões de brasileiros sem telefone, as operadoras de banda B não hesitaram em
contrair empréstimos altíssimos para iniciar a operação. Resultado, conseguiram os clientes
mas foram pegas em cheio pela desvalorização do real e viram suas dividas triplicarem em
meses.
0 mercado brasileiro de telefonia móvel hoje esta se caracterizando por formar
poucas e grandes operadoras. Os grandes blocos que estão sendo formados ainda devem fazer
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algumas aquisições

e alianças, de forma a aproveitar o máximo os beneficios de escala

conseguidos.
A partir da consolidação desses grupos e do fortalecimento dos mesmos, a competição
tende a ficar mais acirrada. A competição deve ser cada vez mais forte, não apenas dentro do
segmento móvel, mas em todo setor de comunicação. A disputa passa a ser cada vez mais pela
renda do usuário, se ele vai gastar em telefonia fixa, celular, ou internet ou outro serviço de
comunicação.
A expectativa é que a diferença entre fixos e móveis aumente gradativamente. 0 único
entrave para esse crescimento ainda é o custo dos serviços, mas isso com o aumento da

concorrência deve mudar pois o consumidor tell mais opções de preços e planos.
0 ano de 2002 foi dificil, mas as vendas cresceram. De acordo com dados da Anatel o
ano de 2002 fechou com um aumento de 20% na base de clientes. A receita estimada das
empresas em 2002 foi de R$ 21 bilhões, enquanto em 2001 ficou em R$ 19 bilhões.
A receita média por usuário teve uma queda, influenciada pela competição, o que
ajudou na queda dos preços, e pelo grande número de consumidores dos planos pré-pagos.
A regido de SC, hoje é a regido com o menor número de operadoras, pois as empresas
Claro e Brasil Telecom devem começar a operar somente a partir de Dezembro de 2003.
Segue no quadro abaixo relação de operadoras por regido.
Figura 09: Principais operadoras do Brasil
Fonte: Dados Anatel
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4.1.2.4 Análise da concorrência
Para a formulação das ações de marketing da Vivo, faz-se necessária a análise
individual de cada um dos concorrentes, além de apresentar os pontos fortes e fracos dos
concorrentes.
4.1.2.4.1 TIM (Telecom Italia Mobile)
a maior empresa de telefonia móvel da Europa e uma das maiores do mundo. Atende

mais de 35 milhões de clientes em 15 países, e no Brasil uniu forças com a Telepar Celular,
Telesc Celular e a CTMR Celular para atuar na banda A da telefonia móvel do PR, SC e da
regido de Pelotas (RS) cuja holding é a Tele Celular Sul.
Além de atuar em SC a Tim é a única operadora que tem operações em todos os
estados do Brasil. Atualmente ela é a terceira companhia em número de clientes no Brasil
com 5,4 milhões, tem um market share de 15,6% e utiliza as tecnologias TDMA e GSM.
Em SC atua em 119 cidades, possui 60% do mercado, com 5 lojas próprias, 11 Centros
Tim (franquias), 195 pontos de venda no canal revendas e 144 pontos de venda no canal
varejo.

Pontos Fortes:
a) Número de Centros Tim, garantindo presença e regularidade nas principais praças;
b) Mídias de varejo constantes e maior velocidade de lançamento de campanhas comparado

com a Vivo;

c) Ações constantes de semi-novos (mercado TDMA);
d) Maior cobertura em relação a Vivo (95 Vivo contra 119 Tim)

e) Percepção do consumidor que a Tim é melhor que a Vivo;
O Número de revendas especializadas;
g) Padronização dos pontos de venda.

Pontos Fracos:
a) Elevado índice de insolvência de revendas;
b) Pouco presença nas redes de varejo;
c) Tecnologia TDMA em declínio;
d) Fraca cobertura inicial na tecnologia GSM.
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Oportunidades:
a) Crescimento da base dos aparelhos modelos pós-pagos; pois o mercado catarinense é mais
receptível a compra do pós pago;
b) Crescimento no mercado corporativo, pois está muito pouco explorado;
c) Aproveitar a quebra de exclusividade do varejo melhorando a participação e capilaridade;
Ameaças:

a) Entrada de mais duas operadoras na regido, dividindo as vendas da regido entre as
operadoras;
b) Insolvência de alguns parceiros;

4.1.2.4.2 Claro (Telecom Américas)

A Claro é uma empresa do grupo mexicano Telecom Américas. Maior empresa de
telecomunicações móveis da América Latina, com presença nos EUA, México, Guatemala,
Colômbia, Equador, Venezuela e Argentina.

No Brasil a Claro se formou apartir da junção das antigas operações de 6 operadoras
da banda B, que são respectivamente a ATL (Rio de Janeiro e Espirito Santo), Tess (Sao
Paulo interior e litoral), Claro Digital (Rio grande do Sul), BCP (Sao Paulo capital), BCP
(Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco e Alagoas) e Americel (Acre,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e Distrito Federal). Além de

que ill operar como banda D nos estados do Paraná e Santa Catarina e como banda E nos
estados da Bahia e Sergipe.
Atualmente a Claro é a segunda maior operadora do Brasil com 8 milhões de clientes,
e com um market share de aproximadamente de 22%. A área de atuação da empresa é

superior a 85% da população Brasileira. Sua base de clientes teve um crescimento de 22%
apenas no período de 2001 a 2002 e o faturamento da empresa deverá chegar a R$ 3 bilhões
este ano, conforme previsões da operadora.
Em Santa Catarina a Claro vai começar sua operação a partir de Novembro de 2003.
Ela utilizara a tecnologia GSM e inicialmente vai operar apenas nas grandes cidades do
estado.

Pontos Fortes
a) Lançamento nacional da nova marca;
b) Investimento alto em campanhas publicitarias;
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c) Política agressiva de preços para conquistar novos clientes;
Pontos Fracos
a) Cobertura inicial limitada;
b) Pouca presença nas redes de Varejo;

Oportunidades
a) Aproveitar o fato de ser novidade e conquistar a confi ança da população e o maior número
de clientes possíveis;
b) Aproveitar a quebra de exclusividade do varejo melhorando a participação e capilaridade;
Ameaças
a) Resistência da população local a nova operadora;
b) Baixa produtividade devida a alta competição;

4.1.2.4.3 Brasil Telecom Celular
A Brasil Telecom é a principal empresa de telefonia fixa nas regiões Sul, CentroOeste e dos Estados do Acre, Rondônia e Tocantins. Sua Lea de atuação corresponde a 33%
do território nacional, equivalente a 40 milhões de pessoas e 23% da população total
brasileira.
A área de atuação da Brasil Telecom Celular sera a mesma da Brasil Telecom. A
tecnologia utilizada será a GSM e a previsão de lançamento é apenas para o segundo trimestre
do ano de 2004.

Pontos Fortes
a) Investimento alto em campanhas publicitarias para lançamento da marca no mercado;
b) Política agressiva de preços para conquistar novos clientes;

c) Atuar de forma extremamente agressiva no setor corporativo;
d) Marca j á conhecida dentro da Lea de atuação;

Pontos Fracos
a) Cobertura inicial limitada;
b) Pouca presença nas redes de Varejo;
c) Rede de distribuidores em quantidade inferior as demais concorrentes;

Oportunidades
a) Aproveitar a estrutura e os clientes do serviço de telefonia fixa para facilitar a conquista da
confiança da população no novo serviço;
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b) Aproveitar a quebra de exclusividade do varejo melhorando a participação e capilaridade;
Ameaças

a) Resistência da população local a nova operadora;
b) Baixa produtividade devida a alta competição;

4.1.2.5 Análise das oportunidades e ameaças da Vivo
Foram identificados os seguintes fatores como sendo oportunidades a serem
considerados pela Vivo no estado de Sc.
a) Crescimento da base de pós pagos, pois o mercado catarinense é mais receptivel a
compro do pós pago;
b) Crescimento no mercado corporativo, pois está muito pouco explorado;
Na determinação das ameaças também foi tomado como base todo o diagnostico
externo realizado. Entre as ameaças, destacam-se as seguintes:
a) Entrada de mais duas operadoras na regido, dividindo as vendas da regido entre as
operadoras;
b) Quebra de exclusividade nas redes de Varejo;
c) Insolvência de alguns parceiros.
A principal ameaça é o aumento significativo da concorrência, onde até alguns meses
atrás havia uma concorrência de cooperação, a tendência é o cenário mercadológico tornar-se
mais complexo e competitivo com freqüentes guerras de pregos.

4.2 Prognóstico
Nessa etapa será definida a missão, os objetivos e as estratégias de marketing, assim
como as ações táticas para colocar em pratica as estratégias que tem por meta alcançar os
objetivos determinados.

4.2.1 Missão organizacional e missão de marketing
A determinação da missão da empresa é um momento extremamente importante
dentro de qualquer plano de marketing, pois estabelece linhas de orientação nas quais toda a
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empresa deve se basear. A partir de sua definição espera-se que os esforços de marketing
sigam as premissas que nela estão expressas, assim como orientação para que a empresa não
tome rumos desvinculados com a razão de existir da organização.
A missão geral da Vivo é definida como:

"Integrar pessoas e organizações pela comunicação móvel, oferecendo acesso as
informações, entretenimento e transações com inovação e qualidade"
A missão é bastante abrangente, genérica e atual, porém para uma melhor formulação
dos objetivos do plano desenvolveu-se uma nova missão especifica para o desenvolvimento
das Wes de marketing do trabalho. Portanto a missão de marketing será definida como:

Desenvolver, promover e oferecer, de forma objetiva, apoio e soluções
abrangentes e de eficácia garantida para melhorar a performance dos canais de venda,
bem como garantir a excelência no atendimento aos nossos clientes, aumentando assim o
crescimento real da participação da Vivo no mercado de telefonia celular.
4.2.2 Objetivos de marketing
Segundo Tavares (1991, p.152) "Objetivos são alvos a serem perseguidos através da

canalização de esforços e recursos ao longo de sucessivos períodos de tempo".
Já para Pagnoncelli (1992, p. 245) "São resultados que a empresa precisa alcançar, em
prazo determinado, no contexto do seu ambiente, para cumprir sua missão".
Tendo como base as informações do diagnostico, serão formulados objetivos que serão
os mais realísticos possíveis de acordo com as limitações da empresa.

Tabela 07: Análise dados externos período 2001 e 2002
Fonte: Dados internos

Market Share °A
2001
35%

2002
40%

Penetração %
2001
11%

2002
15%

Vendas
2001
2002
160.000 190.000

Número de
concorrentes

2001
01

2002
01
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Como o mercado encontra-se em crescimento, e as vendas também encontram se em

crescimento, foi definido como objetivos da empresa para o ano de 2004 e 2005:
a) Aumentar a participação da Vivo em 9% até 2005;
b) Aumentar o volume de vendas em 20% ao ano;
Tabela 08: Objetivos de

marketing

-

Vivo SC

Fonte: Dados Internos

Market Share %
2004
44%

2005
49%

Penetração 'Yo
2004
21%

2005
26%

Vendas
2004
2005
250.000 300.000

Número de
concorrentes
2004
03

2005
03

4.2.3 Estratégias e titicas
As estratégias descrevem os meios para se atingir os objetivos no prazo de tempo
estabelecido pelo plano de marketing, e as táticas são relacionadas com os detalhes das ações
individuais, que serão realizadas e acompanhadas.
A empresa possui alguns diferenciais em relação aos seus concorrentes, porém precisa
melhorar em alguns itens importantes do seu "mix" de marketing para atingir seus objetivos.
Sendo assim, propõe-se as seguintes estratégias e táticas para a empresa:
Quadro 01 - Estratégia / Tática número 01

ESTRATÉGIA: Ampliar a área de cobertura da empresa.
TÁTICAS
lA - Atender a municípios chaves que ainda não tem cobertura.
1B - Atender a todos os municípios onde a Tim tem sinal.
Justificativa: Para desenvolver e aumentar resultados em dreas que o resultado fica
bastante comprometido pela falta de sinal em municípios importantes, principalmente
para as regiões do Oeste e do Sul do estado.
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Quadro 02 - Estratégia / Tática número 02

ESTRATÉGIA: Melhorar imagem institucional da empresa junto aos consumidores.
TÁTICAS
2A - Elaborar um plano agressivo de marketing a investir em mídia, feira e eventos,
2B - Padronizar identidade visual dos pdv's (atualmente apenas o luminoso é padronizado).
2C - Aumentar a qualidade dos serviços de atendimento
ao cliente e diminuir significativamente o número de clientes insatisfeitos.
Justificativa: Melhorar imagem institucional da empresa.
Quadro 03 - Estratégia / Táticas número 03

ESTRATÉGIA: Aumentar produtividade dos pdv's
TÁTICAS
3A - Adquirir balcões para serem utilizados em vendas externas (quiosques).
3B - Promover e intensificar ações de venda externas (junto a associações, clube,
empresas. .etc)
3C - Disponibilizar constantemente treinamento para toda equipe de vendedores.
3D - Promover premiações internas para todos os vendedores.
3E- Realizar fortes ações com semi-novos ern regiões onde a concorrência estiver muito
forte.
3F - Incentivar utilização de verba cooperada, através de programas de incentivo e
premiações.
Justificativa: Com aumento da rentabilidade gera uma solvência para toda cadeia de
distribuidores.
Quadro 04 - Estratégia / Táticas número 04

ESTRATÉGIA: Ampliar presença da empresa na mídia.
TÁTICAS
4A - Exigir mídias de TV e Outdoor's constantes.
4B - Procurar divulgar campanhas promocionais antes da concorrência (ex. Campanha dia
das mães, Natal. etc)
4C - Administrar localmente as veiculações e inserções das ações nos principais veículos.
Justificativa: Falta de objetividade em períodos que não há divulgação das campanhas

promocionais.
Quadro 05 - Estratégia / Táticas número 05

ESTRATÉGIA: Aumentar o número de pontos de venda.
TÁTICAS
5A - Credenciar pdv's nas localidades onde não houver nenhum pdv Vivo e que tenha algum
pdv da concorrência.
5B - Dar oportunidade aos distribuidores em abrir filiais.
5C - Intensificar trabalhos de visitas a novos distribuidores potenciais.
Justificativa: Número de pontos de venda da concorrência é relativamente superior.
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Quadro 06 - Estratégia! Táticas 06

ESTRATÉGIA: Fortalecimento de parceiros.
TÁTICAS
6A - Prestar um atendimento diferenciado, focalizando o atendimento dos principais
distribuidores (Curva ABC)
6B - Conseguir aprovações de verbas extras junto a diretoria para ser utilizada em verba
cooperada.
6C - Realizar eventos e encontros de confraternização periodicamente para aproximar as
relações.
Justificativa: Os 10 principais parceiros resultam em praticamente 45% de todas vendas
do estado.

4.2.4

Plano de ação

O plano de ações foi elaborado para direcionar as estratégias, ele permite dar instruções
claras e diretas a toda equipe responsável pelo gerenciamento da Vivo no estado de SC.
Porém toda a equipe deve conhecer suas responsabilidades para que o cronograma não tenha
interferências, assim desta maneira as estratégias serão bem sucedidas e levarão ao alcance
dos objetivos.
Ciente das limitações humanas e financeiras da empresa, procurou-se estabelecer um
plano acima de tudo praticável. 0 plano sera executado durante todo o ano de 2004.
Quadro 07: Plano de resultados

Táticas
1A

Ação
Responsável
Conseguir
Coordenador
aprovação junto canal especialista
a diretoria para e representantes
viabilizar
do departamento
ampliação da
de engenharia,
cobertura nas
Areas solicitadas.

Custo
R$0,00

Prazo
Status
31 de
Já existe o
Abril. levantamento dos
municípios que
necessitam do sinal
para não impactar
em perda de
vendas. E o diretor
de operações já
sinalizou
positivamente,
porém falta
conseguir
formalmente sua
aprovação para
iniciarmos processo
de instalação.
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Táticas
1B

2A

2B

2C

Mao
Responsável
Conseguir
Coordenador
aprovação junto canal especialista
a diretoria para e representantes
viabilizar
do departamento
ampliação da
de engenharia ,
cobertura nas
áreas solicitadas.

Custo
R$0,00

Prazo
Status
31 de
Já ha o
Abril. levantamento dos
municípios que
necessitam do sinal
para não impactar
em perda de
vendas. E o diretor
de operações já
sinalizou
positivamente,
porém falta
conseguir
formalmente sua
aprovação para
iniciarmos processo
de instalação.

Elaborar um
Coordenador R$150.000 31 de
plano agressivo
canal lojas
Semestre Maio
de marketing a
próprias em
investir em
conjunto com a
midia, feira e gerência de trade
eventos
marketing.
regionais.
Padronizar
Coordenadores Indefinido 31 de
identidade visual canais especialista
Abril
dos pdv's
e varejo

Aumentar
número de
atendentes nas
lojas próprias e
nas centrais de
atendimento

Coordenador
canal lojas
próprias

R$ 10.000 31 de
Mensais Junho

A fazer

Atualmente há
apenas uma
padronização dos
materiais de
merchandising e
dos luminosos
(placas) externos.
Falta padronizar
vitrines e
imobiliário dos
pdv's indiretos.
A fazer
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Táticas 1
Ação
Responsável 1 Custo 1Prazo
3A
Adquirir balcões Coordenar canal R$ 20.000 31 de

para serem
utilizadas em
vendas externas

3B

especialista

Promover e
Coordenador
intensificar
canal especialista
ações de vendas
externas (junto a

Status
A fazer

Abril

R$0,00

31 de
Junho

A fazer

31 de
Junho

A fazer

31 de

A fazer

associações,

empresas,
clubes.. .etc.)

3C

3D

3E

Treinar
Cada gerente de
R$0,00
constantemente
contas de sua
toda equipe de respectiva equipe
vendas
Promover
Coordenador
R$ 3.000
premiações
canal varejo
Mensais
internas para a
equipe de
vendas
Realizar ações Coordenadores
R$0,00
com semi-novos
dos canais
especialista e
varejo

Maio

A
cada

Depende da
situação de

15

estoques dos
aparelhos

dias.

pretendidos.
3F

Promover
programa de
incentivos para
utilização de uso
de verba

Coordenadores
dos canais
especialista e

R$ 3.000 31 de
Mensais Abril

A fazer

R$150.000 31 de

As midias atuais

varejo

cooperada.
4A

Exigir mídias de
TV e Outdoor's
com maior

Coordenador
canal lojas
próprias

Mensais

Key Account

R$0,00

freqüência.

4B

Divulgar
campanhas

Maio

promocionais

15

antes da

dias.

concorrência

são realizadas

apenas em datas de
varejo (dia dos
namorados, dia das
mães, natal etc.)
A
A fazer
cada

68

I Táticas I
4C

5A.

5B

5C

6A

6B

6C

TOTAL

Ação
Administrar
localmente as
veiculações e
inserções das
ações nos
principais
veículos de
divulgação.
Credenciar
novos pdv's
onde não houver
nenhum pdv
Vivo, e que
tenha algum pdv
da concorrência.
Verificar
possibilidade de
atuais parceiros
abrirem novas
filiais (novos
pdv's)
Intensificar
visitas a novos
distribuidores
potenciais
Dar um
atendimento
diferenciado aos
principais
distribuidores

Conseguir
aprovação junto
a diretoria, para
serem utilizadas
verbas extras de
verba cooperada.
Realizar eventos
e encontros de
confraternização
junto aos
distribuidores ,

Responsável
Key Account

Custo I Prazo
R$0,00
A
cada
15
dias

Status
A fazer

Coordenador do
canal especialista

R$0,00

31 de
Abril

A fazer

Coordenador do
canal especialista

R$0,00

31 de
Abril

A fazer

Cada gerente de
contas conforme
sua área de
atuação
Coordenador do
canal especialista

R$0,00

31 de
Abril

A fazer

R$0,00

31 de
Maio

Key Account

R$0,00

Coordenadores
dos canais
especialista e
Varejo.

0 atendimento
diferenciado já é
realizado para
apenas 3 ou 4
parceiros. Deve ser
aumentado para os
20 maiores.
31 de
A fazer
Abril

R$100.000 31 de
Junho

Os fabricantes de
aparelhos estão
dispostos a
complementar o
custo financeiro
desse tipo de ações.

R$ 2.412.000, (ao ano)
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4.3 Projeção dos resultados do plano
A projeção dos resultados irá mostrar se o plano de marketing está compatível, isto 6, se
os objetivos e os planos de ação traçados estão em harmonia com o custo/beneficio
apresentado. Essa projeção tem como objetivo principal diminuir o máximo o quadro de
incerteza do plano.

Quadro 08 - Recursos Necessários para implantacao do piano 2004 e 2005
(em milhares de Reais)

Aumentar a participação em
eventos regionais
Aumentar o número de
atendentes nas lojas próprias
Adquirir balcões (Quiosques)
Premiações a equipe de
vendas
Programa de incentivo ao
uso de verba cooperada
Aumentar a participação nas
midias de TV e Outdoor's
Evento de confraternização
junto aos distribuidores

TOTAL

R$ 300.000,00

R$ 300.000,00

R$ 120.000,00*

R$ 120.000,00*

R$ 20.000,00
R$ 36.000,00

R$ 20.000,00
R$ 36.000,00

R$ 36.000,00

R$ 36.000,00

R$ 1.800.000,00

R$ 1.800.000,00

R$ 100.000,00

R$ 100.000,00

R$ 2.412.000,00

R$ 2.412.000,00

* Os valores referente a contratação de novos atendentes estão incluídos os encargos sociais
(FGTS, INSS, 13° salário, férias, auxilio transporte e vale refeição).

Quadro 09 - Volume de vendas estimados para o ano de 2004 e 2005

Meses

Volume de vendas em
unidades - Ano 2004

Volume de vendas em
unidades - Ano 2005

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

12.500
13.000
14.500
14.500
20.000
18.000
18.000
19.500
18.500
20.500
21.000
60.000
250.000

14.700
15.600
17.400
17.400
24.000
21.600
21.600
23.400
22.200
24.600
25.200
72.000
300.000
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As vendas foram calculadas com um aumento de 20% em relação ao ano anterior, já
que o objetivo da empresa é aumentar seu volume de vendas em 20% ao ano.
0 plano terá um custo de R$ 9,65 para cada celular vendido durante o ano de 2004, ou
seja os 250.000 novos clientes devem gerar durante todo o ano de 2004 uma receita de no
mínimo R$ 9,65 para que o custo do plano seja viável.

Custo total do piano
Número de novos clientes

2.412.000
250.000

Resultado: R$ 9,65

Considerando a média de receita por cliente (em torno de R$ 34,00 por mês) e o tempo
médio de permanência dos clientes na base da empresa, o valor acima é extremamente
satisfatório.
Para o ano de 2005 como o volume de vendas é superior em 20%, o custo unitário do
plano para cada cliente conquistado fica em R$ 8,04.
Devido a empresa ter passado recentemente por um processo de associação junto a
outras operadoras no processo de formação da Vivo, todos os seus balanços e D.R.E's foram
drasticamente modificados. Portanto impossibilitou uma análise financeira detalhada com
indices de liquidez e de rentabilidade da empresa.
Dados essas considerações, segue abaixo um esboço projetado sinteticamente das
D.R.E's para os anos de 2004 e 2005 com a inclusão e sem a inclusão respectivo plano de
marketing.

Quadro 10 - Demonstração do resultado de exercício do ano de 2004 sem o plano
(em milhares de Reais)

Receita de vendas bruta:
Serviços de Telecom
Vendas de mercadorias
Deduções da receita bruta
Receita de vendas liquida
Custo dos serviços prestados
das
mercadorias
Custo
vendidas
Lucro Bruto
Despesas operacionais
Despesas com vendas
Despesas administrativas
Outras despesas
Lucro Operacional Liquido

R$ 834.562
R$ 594.991
R$ 239.571
(R$ 122.394)
R$ 712.168
(R$ 282.921)
(R$140.853)
R$ 288.394
(R$195.886)
(R$124.402)
(R$45.484)
(R$ 26.000)
R$ 92.508
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Quadro 11 - Demonstração do resultado de exercício do ano de 2004 com o plano
(em milhares de Reais)

Receita de vendas bruta:
Serviços de Telecom
Vendas de mercadorias
Deduções da receita bruta
Receita de vendas liquida
Custo dos serviços prestados
Custo
das
mercadorias
vendidas
Lucro Bruto

R$ 1.001.474
R$ 713.989
R$ 287.458

(R$ 146.872)
R$ 854.602
(R$ 339.505)
(R$169.023)

R$ 346.074

Despesas operacionais

Despesas com vendas
Despesas administrativas
Despesas Plano de marketing
Outras despesas
Lucro Operacional Liquido

(R$232.274)
(R$149.282)
(R$54.580)
(R$ 2.412)
(R$ 26.000)
R$ 113.799

0 total da diferença entre as duas D.R.E's são de aproximadamente R$ 21.291 (em

milhares de Reais).
Quadro 12 - Demonstração do resultado de exercício do ano de 2005 sem o plano
(em milhares de Reais)

Receita de vendas bruta:
Serviços de Telecom
Vendas de mercadorias
Deduções da receita bruta
Receita de vendas liquida
Custo dos serviços prestados
mercadorias
Custo
das

R$ 918.018
R$ 654.490
R$ 263.528
(R$ 134.633)
R$ 783.385
(R$ 311.213)
(R$154.938)

vendidas

Lucro Bruto
Despesas operacionais
Despesas com vendas
Despesas administrativas
Outras despesas
Lucro Operacional Liquido

R$ 317.234
(R$212.874)
(R$136.842)
(R$50.032)
(R$ 26.000)

R$ 104.359
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Quadro 13 - Demonstração do resultado de exercício do ano de 2005 com o plano
(em milhares de Reais)

Receita de vendas bruta:
Serviços de Telecom
Vendas de mercadorias
Deduções da receita bruta
Receita de vendas liquida
Custo dos serviços prestados
Custo
das
mercadorias
vendidas
Lucro Bruto

R$ 1.201.768
R$ 856.786
R$ 344.982
(R$ 176.246)
R$_1.025.521
(R$ 282.921)
(R$140.853)

Despesas operacionais
Despesas com vendas
(R$179.138)
Despesas administrativas
(R$65.496)
Despesas Plano de marketing (R$ 2.412)
Outras despesas
(R$ 31.200)
Lucro Operacional Liquido

R$ 601.715
(R$278.246)

R$ 323.469

Os resultados do plano são extremamente positivos pois o custo do plano toma-se
relativamente insignificante devido aos resultados projetados para os dois próximos anos.
Com o investimento de R$ 4.824.000,00 durante os dois anos de abrangência do plano
de marketing o retomo do investimento será de R$ 219.110.000,00 referente a diferença do
lucro operacional liquido da demonstração do resultado do exercício de 2005 sem o plano de
marketing sobre a demonstração do resultado do exercício de 2005 com o plano de marketing.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Vivo - Sc atualmente está inserida em um mercado altamente competitivo, que
passa por grandes transformações em razão da entrada de mais dois concorrentes. As

mudanças econômicas e os avanços tecnológicos são alguns dos fatores que fazem parte do
cotidiano da empresa e do mercado que ela esta inserida.
Com o intuito de acompanhar a evolução do mercado foi realizado um plano de
marketing. 0 plano mostra uma análise situacional dos ambientes interno e externo da

organização. A partir desse análise foi possível identificar seus pontos fortes e pontos fracos,
assim como suas oportunidades e ameaças.

Diante disso, foi traçado um plano de marketing visando o crescimento da
participação da empresa no seu mercado. Foram criadas seis estratégias e consequentemente
algumas táticas para atingir os dois objetivos definidos no âmbito de participação financeira e
volume de vendas.

0 trabalho gerou uma grande motivação ao pesquisador, gerada pelo desafio de
aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos durante todo o curso, além de contribuir a
empresa pesquisada, no sentido de fazer com que a empresa se tome cada vez mais focada em
suas vantagens competitivas para que ela possa alcançar seus objetivos.

0 plano não deve ser visto como um processo estático mas sim um processo dinâmico
capaz de evoluir a qualquer momento, visando sempre gerar idéias inovadoras que busquem
resultados positivos, por isso necessita-se de um acompanhamento rotineiro da empresa para o

desenvolvimento do plano afim de que tudo seja realizado conforme planejado e esperado.
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