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RESUMO

DESESSARDS, Alex. Plano Estratégico de Marketing: Estudo de Caso na
Empresa Intercultural Cursos no Exterior Ltda. 2006. 79 folhas. Trabalho de
Conclusão de Estágio (Graduação em Administração) Curso de Administração,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

0 conteúdo deste trabalho foi desenvolvido pelo autor com o objetivo de apresentar
um plano estratégico de marketing para empresa Intercultural Cursos no Exterior
Ltda. Para tanto fora realizado uma análise da situação atual de marketing da
empresa e do ambiente de marketing em que ela está inserida, definindo os pontos
fortes, fracos, ameaças e oportunidades e ainda uma análise de mercado e seus
concorrentes, estabelecendo quem são seus possíveis clientes e público-alvo. Para

tanto foi feito um estudo de caso realizado basicamente com a análise de dados
secundários. Com base neste estudo, fora elaborado e proposto um plano de
marketing, com estratégias e ações voltadas 5 área de marketing, para divulgar a
organização e seus produtos, aumentar as vendas e a eficiência da organização.

PALAVRAS-CHAVE: Marketing; Plano de Marketing; ambiente de marketing;
Estratégias.
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1. INTRODUÇÃO

Devido A globalização, presencia-se atualmente um período de aceleração das
mudanças nos mais diversos setores da indústria, do comércio e dos serviços. Essas
mudanças no contexto global geram a necessidade cada vez maior dos

administradores pensarem estrategicamente, aumentando, assim, a complexidade das
funções administrativas nas empresas (KOTLER, 1998).

Observa-se a necessidade do uso de técnicas de administração nos mais
diversos setores da sociedade. Para as empresas, ter informações fundamentais como
uma análise detalhada das circunstâncias de mercado, bem como das atitudes e
direções que a concorrência vem adotando, certamente, se bem trabalhadas, podem se

transformar em grandes vantagens competitivas.
Atualmente o mundo empresarial dispõe de muitas ferramentas que auxiliam a
gerência a saber como e para onde a organização deve caminhar. Neste contexto, o

plano estratégico de marketing é uma das principais ferramentas para que as empresas
tomem decisões de forma mais consistente e focada.
0 presente trabalho tem por finalidade a elaboração e o desenvolvimento de um

plano estratégico de marketing para a empresa Intercultural Cursos no Exterior. Esse
plano prevê o estudo e análise da atual situação da empresa, e posteriormente, a
elaboração de estratégias e pianos de ações visando o alcance dos objetivos da
organização.
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA
A Intercultural Cursos no Exterior é uma organização que há 16 anos dedica-se
ao intercâmbio cultural. Sua sede está localizada em Florianópolis, conta com filiais em
Sao Paulo e Curitiba, e atua através de representante nas regiões sul, sudeste, centro-

oeste e Distrito Federal.
Atualmente a Intercultural representa mais de 150 organizações de todos os
continentes. Esta parceria possibilita que a empresa ofereça ao público os mais
variados tipos de programas de intercâmbio no exterior, incluindo cursos de línguas,
High School (estudo de 2° grau no exterior), programas de trabalho, de estágio, Au Pair
(trabalho de babá em casa de famílias estrangeiras) e cursos universitários. Também
são oferecidos programas de férias, passagens aéreas e pacotes turísticos.
Dentre os programas oferecidos pela empresa, o Work Experience USA é
considerado o carro-chefe, pois é o mais vendido e o que alavancou os negócios da
empresa. Trata-se de um programa de intercâmbio nos Estados Unidos, especialmente
para estudantes universitários interessados em trabalhar em uma companhia
americana, por um período mínimo de três meses e máximo de quatro meses, durante
as férias de final de ano (entre novembro e abril). 0 objetivo do programa é
proporcionar ao participante a oportunidade de ter uma experiência de trabalho em uma
empresa nos Estados Unidos ao mesmo tempo em que aperfeiçoa os conhecimentos
da lingua inglesa.
Apesar de ser uma empresa em constante crescimento, alguns produtos não
acompanham essa dependência. A Intercultural concentra grande parte dos seus
esforços promovendo a venda do programa de trabalho Work Experience USA e os
demais programas acabam não recebendo a mesma dedicação.
Com base nos aspectos analisados, verificou-se a necessidade de elaborar um
plano estratégico de marketing para a Intercultural Cursos no Exterior com o objetivo de
continuar sendo uma empresa competitiva e apresentar alternativas de marketing para
fortalecer a sua atuação no mercado. Desta forma, define-se o seguinte problema de
pesquisa: "Quais as ações de marketing necessárias para aumentar as vendas dos
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produtos da Intercultural Cursos no Exterior, no setor de cursos, estágios e intercâmbio
no exterior, considerando-se o período de setembro de 2006 a setembro de 2007?".

1.2 OBJETIVOS

A seguir têm-se os objetivos do estudo, divididos em objetivo geral e especifico,
respectivamente.

1.2.1 Objetivo Geral

Elaborar um plano estratégico de marketing para empresa Intercultural Cursos no
Exterior Ltda, considerando-se o período de setembro de 2006 a setembro de 2007,
objetivando o aumento do volume de vendas dos produtos.

1.2.2 Objetivos Específicos

a) Diagnosticar os ambientes interno e externo da organização;
b) Identificar os pontos fortes e pontos fracos;
c) Identificar as oportunidades e ameaças;
d) Estabelecer os objetivos de marketing;
e) Propor estratégias e ações de marketing;
O

Projetar os resultados com base nas ações desenvolvidas;

g) Fazer o controle por meio dos resultados econômicos e financeiros das ações
propostas.
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1.3 JUSTIFICATIVA

De acordo com Castro (1977), o tema de um estudo deve ser original, importante
e viável. 0 tema é considerado importante quando de alguma forma está ligado a uma
questão que influencia um segmento substancial da sociedade. Original é o estudo que

traz resultados com potencial para surpreender.

E a viabilidade está ligada

possibilidade de finalização de um estudo dentro dos prazos, recursos financeiros,
competência do futuro e a disponibilidade de informações.

O setor de cursos,

estágios

e intercâmbio no exterior vêm crescendo

constantemente com a abertura de empresas, o que torna o mercado altamente
competitivo. Desta forma, a Intercultural Cursos no Exterior necessita estar
constantemente atualizando suas estratégias de maneira a prender seu público-alvo.
Considerando que o segmento está em expansão, o que torna a concorrência cada vez
mais acirrada, pode-se determinar a importância de um plano estratégico de marketing
para a Intercultural, visto que seus concorrentes também detêm

informações

importantes sobre o mercado e as utilizam em seus benefícios.
Nesse sentido, a elaboração do plano de marketing traz a proposta de uma
análise que possa indicar fatores de oportunidade, ameaça, força e fraqueza para a

empresa. Baseando-se nessa análise, torna-se possível desenvolver estratégias e
ações de marketing que possam melhorar o desempenho da organização em questão.
A partir deste estudo, a organização poderá contar com dados formais no seu
planejamento. Muitas informações constantes neste projeto são desconhecidas pela

Intercultural e poderão contribuir para melhoria dos resultados financeiros da empresa,
fatos que destacam a originalidade deste plano estratégico de marketing.
0 estudo é considerado viável, conseqüentemente possível de concretização,

visto que o acadêmico tem fácil acesso a todas as informações necessárias, sem
restrições por parte da empresa.
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

0 trabalho se inicia com a determinação do objetivo geral e dos objetivos
específicos. Em seguida está toda a fundamentação teórica que darão base conceitual
as técnicas utilizadas.
Em um segundo momento, se encontra o estudo prático onde estão descritos os
dados em relação à situação atual de marketing da empresa, o ambiente de marketing
em que a organização está inserida o que resultou em uma análise de forgas,
fraquezas, oportunidades e ameaças.
Com base nestes dados foi elaborado um prognóstico com todas as ações
propostas, assim como sua operacionalização. Após isso segue a projeção dos
resultados que serão alcançados e por fim as considerações finais do trabalho.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A seguir serão apresentados os embasamentos teóricos sobre marketing e o
composto de marketing, planejamento e estratégia, planejamento estratégico, plano
estratégico de marketing, diagnóstico organizacional e análise financeira.

2.1 MARKETING E 0 COMPOSTO DE MARKETING

0 marketing surgiu nos Estados Unidos e originou-se da palavra inglesa market
(mercado). Aos poucos foi se difundindo para o resto do mundo e no Brasil o conceito
de marketing no meio empresarial e acadêmico veio através de .urna missão nodeamericana que começou a organizar os primeiros cursos de administração na então
recém criada Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, em meados de
1954, como afirma Richers (2000).
Na literatura é possível encontrar a definição de marketing segundo vários
autores. Richers (2000, P. 5) define marketing "simplesmente como a intenção de
entender e atender o mercado."
Para Kotler (2000, p. 25) marketing é definido como "o processo de planejamento
e execução do conceito, prego, distribuição e comunicação de idéias, bens e serviços,

de modo a criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais".
Na visão de Nickels e Wood (1999) o marketing é o processo de estabelecer e
manter relacionamento de troca mutuamente benéfico com clientes e outros grupos de
interesse. Segundo Kotler (1996), o fato das pessoas terem necessidades e desejos e
poderem atribuir valor a produtos não definem plenamente marketing. Marketing surge
quando as pessoas decidem satisfazer necessidades e desejos através de troca. Troca
é o ato de obter um produto desejado de alguém, oferecendo algo em contrapartida.

Atualmente a qualidade do produto tem se tornado um excelente atrativo para o
incremento das vendas. Para Clancy (1993), o marketing é uma ciência emergente na
qual há espaço para intuição, criatividade, inspiração

e

sacadas inteligíveis.

Necessidades foram despertadas no cliente, e as vendas dos produtos só acontecem
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se os mesmos forem de qualidade e tiverem um composto de marketing para torná-los
evidentes no mercado.
Ao definir marketing, percebe-se que o principio básico levantado pelos autores
based-se na troca. Desta forma é possível concluir que através da troca o marketing
visa beneficiar as partes envolvidas nesse processo. Para Czinkota (2001, p. 29), "troca
é uma atividade na qual duas ou mais partes dão algo de valor umas As outras para
satisfazer necessidades percebidas".
Tendo sido definido marketing sob a ótica de diversos autores, torna-se
importante descrever os processos de trabalho utilizados para entender e atender o
consumidor da melhor maneira possível. Conforme Richers (2000), a maioria das

empresas ainda adotam a forma operacional do marketing na condução das tarefas,
que consiste em delegar e executar, e cada pessoa é responsável por determinada
função. Porém a forma operacional está prestes a dar lugar a abordagem sistêmica,
onde os processos são conduzidos por equipes de trabalho.
Desta forma, Richers (2000, p. 151) coloca que:
"0 sistema dos 4 As procura atender essa necessidade de entrosamento entre
as áreas, ao conceber o marketing como um conjunto de tarefas ou funções que
precisam ser coordenadas para que se possam realizar as tarefas operacionais
de maneira seqüencial e a custos controláveis. Essa função era, até então,
delegada ao diretor de marketing, mas recentemente está passando a ser uma
obrigação de cada membro de uma equipe, que tem a responsabilidade de
acompanhar e responder pela fabricação e evolução de determinado produto."

Os termos dos 4 As do marketing, de acordo com Richers (2000, p. 152), são
definidos da seguinte forma:
Análise - visa compreender as forças vigentes no mercado em que a empresa opera,

ou pretende operar no futuro;
Adaptação - visa ajustar a oferta da empresa - as suas linhas de produtos e/ou

serviços - às forças externas detectadas pela análise;
Ativação - é o conjunto de medidas destinadas a fazer com que o produto atinja
mercados predefinidos e seja adquirido pelos compradores nas quantidades e com a
freqüência desejada;
Avaliação - propõe-se a exercer controles regulares e esporádicos sobre os processos

de comercialização e a interpretar seus resultados para realimentar o sistema com
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dados atualizados, a fim de permitir um ajuste nos futuros processos de marketing.
Em termos estruturais, os 4 As podem ser classificados em dois grupos:

Análise e avaliação são as funções de apoio;
Adaptação e ativação são as funções de linha, exercidas por pessoas e equipes de
produção e vendas, a partir de metas preestabelecidas.
O processo sistêmico continuo é descrito no quadro a seguir e auxilia na
compreensão das etapas.

A visão sistêmica dos 4 As

Adaptação
e
Análise

Mix

—

1111.

Avaliação

a
Ativação

o

Feedback

Figura 1: A visão sistêmica dos 4 As.
Fonte: Richers (2000, p. 153)

Dentro do marketing também encontramos o que muitos autores chamam de
composto de marketing ou, ainda, mix de marketing. Esse composto de marketing
ajudará a organização a desenvolver uma estratégia de posicionamento. Segundo
Nickels e Wood (1999, p. 16) "o posicionamento significa criar uma imagem especifica
do produto na mente das pessoas em seu mercado-alvo".
0 composto de marketing é dividido em quatro subconjuntos identificados por
especialistas como Rocha e Christensen (1987, p. 37), "como os 4 P's, sendo eles:
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produto, preço, praça e promoção", que serão abordados a seguir.

2.1.1 Produto

Produto, segundo Nickels e Wood (1999, p. 162), "6 um bem, um serviço ou uma
idéia que um consumidor adquire através de uma troca de marketing para satisfazer
uma necessidade ou um desejo".
Para Kotler e Armstrong (1998) produto é qualquer coisa que possa ser oferecida
a um mercado para atenção, aquisição, uso ou consumo, e que possa satisfazer a um
desejo ou necessidade. Os produtos podem ser bens tangíveis ou intangíveis tais como
serviços, pessoas, locais, organizações, idéias ou a combinação desses elementos.
No desenvolvimento de um produto, o objetivo é descobrir o que os clientes
querem e precisam e ai então criar um novo produto ou melhorar o que já existe, para
satisfazer aquelas necessidades ou desejos. De acordo com Kotler (1996) as
necessidades não são criadas pela sociedade ou empresas, elas são transformadas
pela cultura e personificadas em um desejo do homem. Já os desejos são carências por
satisfações especificas para atender as necessidades. Estes desejos, quando voltados
a produtos específicos, respaldados pela habilidade e disposição de compra, faz surgir
demanda.
Segundo Czinkota (2001) as quatro principais estratégias para o crescimento de
um produto são: (1) penetração de mercado - vender mais dos seus produtos existentes
para mercados existentes; (2) desenvolvimento de mercado - vender mais dos seus
produtos existentes para novos mercados; (3) desenvolvimento de produto - procura o
seu mercado existente com uma variedade de novas escolhas,

e por fim, (4)

diversificação de produto - desenvolvimento de novos produtos para novos mercados.
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2.1.2 Prego

Para a troca de um produto ou serviço ser mutuamente benéfica, a determinação
do preço 6 crucial pelo fato da troca beneficiar tanto o vendedor quanto o comprador.
De acordo com Kotler e Armstrong (1998), prego é a quantia cobrada por um produto
ou serviço ou a soma dos valores que os consumidores trocam pelos benefícios
proporcionados pela posse ou uso de um produto ou serviço.
0 preço de um produto deve levar em conta as formas de pagamento, ou seja, a

melhor forma de conciliar melhor preço com boas condições de pagamento, com a
intenção de facilitar o consumidor a adquirir o produto. Para Nickels e Wood (1999, p.
14), o prego "6 a quantidade de dinheiro que o vendedor pede em troca de um produto

e acrescenta que ele é apenas uma dimensão da determinação de valor".
Segundo Richers (2000) são raras as vezes que o consumidor tem condições de
avaliar se está ou não pagando um preço justo pelo produto. Na ausência de
informações precisas, ele se norteia pelos preços de produtos competitivos. Ainda de

acordo com Richers (2000, p. 231), "o valor que um consumidor atribui a um produto é
muito mais uma função da sua imagem de marca e dos benefícios que derivam do
consumo do que do preço do produto em si".

2.1.3 Praga

Esse composto de marketing, conhecido como praça ou distribuição, trata-se em
levar o produto até o local aonde o potencial consumidor se encontra. A distribuição
deve levar o produto certo ao lugar certo, através dos canais de distribuição adequados
com uma cobertura que não deixe faltar o produto em nenhum mercado importante,

localizando para isso fábricas, depósitos, distribuidores e dispondo ainda de um
inventário de estoques para suprir as necessidades de consumo através de recursos de

transporte convenientes, (COBRA, 1992).
Segundo Czinkota (2001, p. 296), "o canal de distribuição é a rede de
organizações que cria utilidades de tempo, lugar e posse para consumidores e
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usuários". A rede de organização a qual o autor menciona abrange os vários tipos de
varejistas, atacadistas, revendedores e empresas de distribuição física, que são, de
forma geral, chamados de intermediadores ou atravessadores, pois situam-se entre a
empresa e o cliente.
Na definição de Kloter e Armstrong (1998), canal de distribuição ou praça é um
conjunto de organizações interdependentes envolvidas no processo de tornar um
produto ou serviço disponível para o consumidor final ou a organização.

2.1.4 Promoção
0 quarto composto de marketing tem como objetivo comunicar e promover seus
produtos junto ao mercado. Desta forma Godri (1997, p. 63) afirma que "o composto
promocional é a comunicação dos bens e serviços ao mercado, utilizando-se dos meios
de divulgação para lembrar, convencer e efetuar a venda". Essa divulgação visa atingir
tanto aos consumidores quanto aos canais de distribuição.
Para Kotler

e

Armstrong (1998), promoção pode ser entendida como

comunicação de marketing. 0 programa total de comunicação de marketing de uma
empresa consiste na combinação especifica de propaganda, promoção de vendas,
relações públicas e venda pessoal.
A globalização e o ritmo acelerado das mudanças relacionadas as necessidades
dos consumidores, surgimento de novas tecnologias, novos concorrentes e novos
mercados está exigindo que as empresas adotem métodos mais amplos e eficazes
relacionados aos 4 P's. Kotler e Armstrong (1998) chamam a atenção das empresas no
sentido de que precisam monitorar o ambiente de forma cautelosa, pesquisar o
mercado continuamente, escolher cuidadosamente seus clientes e fornecedores e
estabelecer relacionamentos de longo prazo.
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2.2 PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA

Planejar significa decidir no presente que ações executar no futuro. 0
planejamento, segundo Drucker (2001), é quem vai dar sustentação para as
subseqüentes funções de organizar, comandar e controlar, por isso é de fundamental
importância para a organização e seus gestores.

Para Kotler (1996), o planejamento compreende tanto a determinação de um
futuro almejado quanto As etapas necessárias para realizá-lo. É o processo pelo qual as
empresas reconciliam seus recursos com seus objetivos e oportunidades. Porém o
planejamento não deve ser confundido com a previsão, embora a previsão seja parte
necessária e importante dos procedimentos a serem desenvolvidos, uma vez que

planejamento tem a ver com o futuro.
Conforme Megginson, Mosley e Pietri (1999, p. 129), "o planejamento pode ser
definido como o processo de estabelecer objetivos ou metas, determinando a melhor
maneira de atingi-los", ou seja, optar por um curso de ação e tomar a decisão
antecipada do que se vai fazer, quem vai fazer, em que seqüência, quando e como será
feito o plano.
0 planejamento não garante que as metas e objetivos sejam alcançados, pois é

evidente que as pessoas e as organizações não sabem o que poderá acontecer no
futuro e conseqüentemente não poderão controlá-lo. Num ambiente onde as mudanças
são constantes, o importante é preparar a empresa para mudar continuamente.
Conforme expõe Oliveira (1998, p. 34), "o planejamento não é um ato isolado. Portanto

deve ser visualizado como um processo composto de ações inter-relacionadas e
interdependentes que visam o alcance de objetivos previamente estabelecidos".
Nas organizações é comum o uso do termo Planejamento Estratégico, já que
usam a estratégia para escolher as melhores opções na busca por resultados. Richers
(2000, p. 29) define como estratégia "a busca de um caminho para a empresa como um

todo".
0 conceito de estratégia em termos administrativos 6:
"0 plano para obter os melhores retornos dos recursos, a seleção do tipo de
negócio para se envolver e o esquema para obter uma posição favorável no
mundo dos negócios É uma proposta para lidar com o mundo mutável dos
negócios". (LAS CASAS, 1999, p. 14)
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De acordo com Drucker (2001), existem quatro estratégias que são
especialmente empreendedoras: (1) entrar com tudo e rapidamente; (2) atacar onde
eles não estão; (3) encontrar e ocupar um "nicho ecológico" especializado; e (4)
modificar as características econômicas de um produto, mercado ou setor. As duas
primeiras estratégias que o autor aponta visam 5 liderança do mercado ou do setor, se
é que não a dominam. Já as demais visam o controle.

É conveniente destacar a colocação feita por Richers (2000, p. 29) que afirma
que "para que a empresa possa adotar um caminho adequado A sua maneira de ser e
condizente com o ambiente em que quer sobreviver e crescer, é preciso, primeiro, que
entenda a si mesma".
"A estrutura básica do pensamento estratégico é baseada nas relações entre
ambiente, estratégia e capacitação" (PINA, 1994, p. 48). Para ele, a inteligência
estratégica surge e cresce na compreensão e na prática destas relações.
Pina (1994, p. 49) afirma ainda que estratégia "6 a essência, a síntese de um
processo de busca que determina a direção que a empresa vai tomar no caminho para
o futuro". É a visão macro que define o que a organização vai ser, e serve como guia

para a elaboração de todos os pianos e ações.

2.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Atualmente muitas empresas brasileiras passam por profundas transformações,
a fim de se adaptarem ao cenário sócio-econômico que o pais se encontra. Fatores
como o avanço da tecnologia, o maior envolvimento de máquinas e pessoas nas
atividades organizacionais, política, econômica e outros fatores complexos no qual as
organizações estão inseridas, influenciam nos resultados, trazendo reflexos no método
de gerenciar seus negócios frente ao mercado.
0 mercado encontra-se no limite de uma revolução tão profunda quanto a que
deu origem A indústria moderna. "Será a revolução ambiental, a revolução genética, a
revolução de materiais, a revolução digital e, acima de tudo, a revolução da informação "
(HAMEL e PRAHALAD, 1995, p. 31).
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ik medida que uma empresa cresce em tamanho e complexidade, cresce

também o leque de decisões e ações, forçosamente tomadas ou executadas
diariamente, que tam relevância estratégica e de longo prazo. A partir de determinado
ponto, somente um plano estratégico pode permitir analisar e avaliar corretamente
estas decisões e ações. Assim sendo, segundo Gracioso (1991, p. 43), "o planejamento
estratégico é um meio para se chegar a um fim".
Para Tavares (1991), o planejamento estratégico começou nos Estados Unidos
nos anos 60, com o intuito de criar e implementar estratégias que iriam aumentar a
competitividade das organizações, envolvendo a separação entre o pensar e o fazer.
Isto criou a função dos planejadores estratégicos. Esperava-se que os sistemas de

planejamento gerassem as melhores estratégias, como também instruções detalhadas
para executá-las, de maneira que os gerentes não incorressem em erros.
Basicamente, "a evolução dos conceitos e práticas associadas ao planejamento
estratégico está intimamente relacionada com a

intensificação

do ritmo e da

complexidade das mudanças ambientais" (TAVARES, 1991, p. 10).

De acordo com Oliveira (1989, p. 33):
"0 planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um conjunto de
providências a serem tomadas pelo executivo, para uma situação em que o
futuro tende a ser diferente do passado. E ainda o processo continuo, um
exercício mental que é executado pela empresa, independente da vontade
especifica dos seus executivos. Através das providências que são tomadas
antecipadamente, a empresa passa a ter condições de alcançar uma situação
desejada, de modo mais eficiente e efetivo."

Segundo Gracioso (1991, p. 27), "planejamento estratégico é definido pela
alocação de recursos calculados para atingir determinados objetivos, num ambiente

competitivo e dinâmico". Afirma o autor que a função do planejamento estratégico é
criar condições para o crescimento equilibrado da empresa. Acrescenta ainda que o
sucesso dependerá da capacidade do líder para combinar as idéias do grupo numa
estratégia de ação; obter o consenso de todos em torno dessa estratégia: e, finalmente,
confiá-la ao grupo para que seja implementada.

Para Megginson, Mosley e Pietri (1999), o planejamento estratégico inclui
atividades que envolvem a definição da missão da organização, o estabelecimento de
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seus objetivos e o desenvolvimento de estratégias que possibilitem o sucesso das
operações no seu ambiente.
Gracioso (1991, p. 30) complementa afirmando que o "planejamento é a fronteira
final do marketing". È o conceito de marketing levado ás suas últimas conseqüências,
em termos de sua relevância na forma que a empresa define para conduzir os seus
negócios.
De acordo com Cobra (1991, p. 16), "planejar estrategicamente é criar condições
para que as organizações decidam rapidamente diante de oportunidades e ameaças,
otimizando as vantagens competitivas em relação ao ambiente concorrencial em que
atuam".
Cabe ressaltar a afirmação de Tavares (1991 p. 10), que "a evolução dos
conceitos e práticas associadas ao planejamento estratégico está intimamente
relacionada com a intensificação do ritmo

e da complexidade das mudanças

ambientais".
Neste sentido, Tavares (1991) apresenta sua visão sobre a evolução do
planejamento estratégico, dividindo-o em quatro etapas. Para o autor, em sua primeira
etapa o planejamento ressaltou o orçamento, tornando-se esse o principal instrumento
de controle à sua operacionalização. Já a segunda fase privilegia os objetivos em longo
prazo, assim, a alocação e o controle dos recursos financeiros necessários à sua
implementação passaram a representar a última etapa do processo. A terceira etapa
privilegia a estratégia que poderia se desenvolver num contexto eventualmente de
longo prazo. Finalmente, a administração estratégica se diferenciou pela abordagem
integrada e equilibrada de todos os recursos da organização para consecução de seus
fins, aproveitando as contribuições de todas as etapas anteriores.
Kwasnicka (1995) aponta duas grandes barreiras que devem ser ultrapassadas
para que o processo de planejamento obtenha sucesso: a resistência interna ao
estabelecimento de objetivos e a relutância em aceitar os pianos em virtude das
mudanças que poderão surgir. Essas resistências podem ocorrer devido ao fato das
pessoas desconhecerem o processo como um todo e terem medo de não corresponder
ao que julgam esperado. Dessa forma, deve-se envolver ao máximo as pessoas
responsáveis pelo cumprimento dos planos definidos.
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Essencialmente, portanto, o planejamento estratégico objetiva ser a alternativa
para a sobrevivência e crescimento das organizações num mercado cada vez mais
competitivo e dinâmico.

2.4 PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING

Em momentos altamente competitivos é necessário ser capaz de usar o
marketing para canalizar as vendas na direção certa. 0 plano estratégico de marketing
é um dos instrumentos que capacita a organização a fazer isto. Como um documento
com estrutura formal, o plano de marketing disciplina o planejador a colocar suas idéias,
fatos e conclusões de uma maneira lógica que pode ser seguida por outros
(NESTVVOOD, 1996).
De acordo com Richers (2000, p. 61) "todas as empresas precisam de um plano
de marketing que una as pessoas em torno de seus objetivos e estabeleça metas para
o futuro".
Para Cobra (1992), o plano de marketing é um conjunto de ações táticas de
marketing que devem estar atreladas ao planejamento estratégico da empresa,
assumindo, desta forma, o papel de integração de funções e recursos disponíveis.
"0 plano de marketing é uma abordagem sistemática para coordenar todas as
atividades de marketing - um plano de ação. Este documento, feito sob
medida, desenvolvido especialmente para as necessidades particulares da
empresa, deve fazer parte de um plano genérico de negócios e de uma
estratégia de longo prazo. Um piano de marketing bem construido constitui
uma ferramenta dinâmica, capaz de antecipar mudanças e refletir o futuro."
(WEINSTEIN, 1995, p. 31)

Segundo Westwood (1991, p. 12), "o termo planejamento de marketing 6 usado
para se atingir os objetivo de marketing (...) e é utilizado para segmentar os mercados,
identificar a posição de mercado, prever o tamanho do mercado e planejar uma
participação viável no mercado dentro de cada segmento de mercado".
Para Las Casas (1987), 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 pelos administradores responsáveis. Como ele deve ser um documento
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operacional, deve ser simples, de forma que todos entendam bem, deve ser prático e
flexível. Ainda de acordo com Las Casas (1999, p. 36), "um plano de marketing para a

média, pequena e micro empresa

não terá

a sofisticação de análise usada

freqüentemente em plano de uma grande empresa". Por isso, os recursos e formas de
análise serão desenvolvidos considerando-se essa situação, porém incluem todos os

elementos principais do planejamento.
Um plano de marketing nunca será efetivo sem informações completas,
atualizadas e organizadas sistematicamente, de forma a possibilitar ao administrador
analisar as características do seu mercado consumidor. Estas informações devem ser
processadas por um sistema de informações de marketing, que segundo Kotler (1993,
p. 67), "consiste de pessoas, equipamentos e procedimentos para coletar, selecionar,

analisar, avaliar e distribuir informações de marketing que sejam necessárias, oportunas
e precisas para os tomadores de decisões de marketing".

E

necessário que as empresas direcionem para aonde estão indo e de que forma

chegarão. Desta maneira devem identificar,

através do plano de marketing, as

oportunidades de negócios que melhor satisfazem as suas necessidades e dos clientes
internos e externos, sendo que de acordo com Westwood (1991, p. 5) "a empresa
deverá esboçar como

penetrar,

conquistar

e manter posições

em mercados

identificados."
Para melhor identificar e analisar os elementos de um plano de marketing, Richers
(2000, p. 62) sugere a seguinte montagem:

1) Introdução e Sumário Executivo

apresenta os objetivos do plano e resume

as principais recomendações e etapas de execução.
2) Avaliação da Situação do Momento —> apresenta os fortes e fracos da empresa

em relação aos principais concorrentes e ao posicionamento de seus produtos.
3) Apreciação do Cenário

descreve o ambiente externo e interno da empresa e

de seu setor de atividades

e

aponta as oportunidades e ameaças a ele

inerentes.
4)

Recomendações

Estratégicas

—>

aponta os objetivos de novas ações

descreve a maneira de atingi-los e medi-los,

e

que investimentos e pessoal
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qualificado requer e resume tudo isso num orçamento condensado.

5) Formas de Implementação —> descreve ações especificas e suas medidas, como:
Que segmentos de mercado devem ser atingidos? Que produtos devem ser lançados?
Com que expectativas de resultados? Quem deve fazê-lo?
6) Todas as ações que geram receitas ou despesas devem ser estimadas

e

comparadas entre si, para que se possa ter uma idéia dos investimentos necessários e

dos possíveis retornos deles advindos.

Através do planejamento estratégico de marketing, afirma Oliveira (1993), a
empresa conhecerá melhor seus pontos fortes e minimizará os pontos fracos. Poderá
também conhecer e usufruir as melhores oportunidades externas e precaver-se das
principais ameaças que poderão afetar a organização.

2.5 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

O diagnóstico organizacional

é

uma etapa muito

importante

para

o

desenvolvimento de um plano estratégico de marketing, pois, através dele, a empresa
pode avaliar a sua real situação em relação aos fatores internos e externos. Conforme
Coopers e Lybrand (1996) o diagnóstico empresarial é uma maneira de conhecer a
empresa e seus problemas, a fim de facilitar qualquer mudança almejada pela
organização.

Oliveira (1998, p. 65) esclarece que a fase do diagnóstico "6 realizada por
pessoas representativas de várias informações, que analisam e verificam todos os
aspectos inerentes A sua realidade externa e interna". Ainda de acordo com Oliveira
(1993), nesta etapa deve-se tomar bastante cuidado ao colher as informações, pois
implicará em todo processo de desenvolvimento e implementação do planejamento

estratégico da empresa.
O detalhamento do diagnóstico organizacional consiste em avaliar o ambiente

externo e interno das empresas. Para Churchill e Peter (2000) a análise ambiental é a
prática de rastrear as mudanças no ambiente que possam afetar uma organização e
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seus mercados. Com base nessa análise é elaborada a análise SWOT, a qual
apresenta as forças e fraquezas da organização e as ameaças e oportunidades
existentes no mercado.

2.5.1 Analise do Ambiente Externo
0 ambiente externo compreende as diversas variáveis que não podem ser
controladas pela organização, já que esta não possui poder de decidir como deve ser o
comportamento, ou agir para controlá-los ou modificá-los diretamente. Desta forma, o
ambiente externo consiste nos elementos de fora de uma organização que são
importantes para seu funcionamento. As organizações não são auto-suficientes, nem
são isoladas dentro de si mesmas, elas trocam recursos com o ambiente externo e dele
dependem para a sua sobrevivência, (STONER, 1982).
De acordo com Churchill e Peter (2000), na avaliação do ambiente externo são
estudados os diferenciais e todas as demais informações dos concorrentes, as políticas
governamentais que influenciam os produtos e serviços, os fornecedores, a legislação,
fatores econômicos que afetam os esforços de marketing globais e domésticos de uma
organização e os gostos e preferências dos clientes.

E nesta etapa do diagnostico organizacional que, de acordo com Oliveira (1998,
p. 65), são verificadas "as ameaças e oportunidades que estão no ambiente da
empresa e as melhores maneiras de evitar ou usufruir dessas situações. A empresa
deve olhar para fora de si, para o ambiente onde estão as oportunidades e ameaças".
Segundo Kotler (1998), as ameaças e oportunidades podem ser representadas
por novos concorrentes entrando ou saindo do mercado, uma nova legislação que abre
mercado ou traz barreiras para a comercialização dos produtos, uma nova política
fiscal, a disponibilidade de mão-de-obra no mercado, etc.
Na visão de Oliveira (1998), ameaças são as variáveis externas e não
controláveis pela empresa, que podem criar condições desfavoráveis para a mesma. De
acordo com este mesmo autor, oportunidades são as variáveis externas

e não

controláveis peia empresa, desde que a mesma tenha condições e ou interesse de
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usufrui- Ias.

Para Stoner (1982), atuam sobre o ambiente externo de uma organização
elementos de ação direta e ação indireta. Os principais elementos de ação direta são os
concorrentes, os consumidores, os fornecedores, os acionistas, as organizações

trabalhistas, os órgãos públicos e as instituições financeiras.
Como elementos de ação indireta estão a política, a economia e a tecnologia.
Para Chiavenato (1994), a tecnologia representa um dos aspectos ambientais mais
críticos face à profunda influência e ao forte impacto que exerce sobre a empresa, sua
administração e suas operações.

2.5.2 Análise do Ambiente Interno

Para Churchill e Peter (2000), na avaliação do ambiente interno são analisados
as condições atuais de operação da empresa, seus produtos, serviços e tecnologias,
além de recursos humanos e a estrutura organizacional.
Dentro do detalhamento do ambiente interno de uma empresa, é possível
identificar seus pontos fortes e fracos. De acordo com Cobra (1991, p. 65) "toda
organização tem seus pontos fortes sobre os quais apóia sua força motriz, ou seja, a

sua mola propulsora e suas sinergias com as quais poderá rapidamente, por exemplo,
produzir ou distribuir novos produtos". 0 mesmo autor coloca que, se ao contrário, as
empresas agirem calcadas em suas fraquezas estarão acelerando sua perda de
mercado e de lucros.
Na percepção de Oliveira (1998, p. 60 e p. 69):
Ponte forte: é a diferenciação conseguida pela empresa (variável controlável)
que lhe proporciona uma vantagem operacional no ambiente operacional.
Ponto fraco: 6 uma situação inadequada da empresa (variável controlável) que
lhe proporciona uma desvantagem operacional no ambiente empresarial.

Segundo Cobra (1989), as forças e fraquezas podem ser avaliadas pelo
reconhecimento da marca, a estrutura e conhecimento do mercado pela equipe
comercial, a equipe técnica e o grau de tecnologia utilizada, as ações de marketing, a

localização da planta da empresa, a matéria-prima utilizada, a logística utilizada, entre
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outros.
Para Bateman e Snell (1998), a análise do ambiente interno deve conter as
seguintes áreas:
• Finanças: são

apuradas por meio do exame de demonstrativos financeiros,

determinando se constitue um ponto forte ou fraco. Entre tais demonstrativos pode-se
citar o balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e faturamento.

• Recursos humanos: onde analisa, em todos os níveis da administração do pessoal da
empresa, focalizando as atividades-chave de recursos humanos, como recrutamento
e seleção, sindicatos, planos de cargos e salários, entre outros.

• Marketing: busca detectar forças e fraquezas de marketing, identificar segmentos e
mercados-chave e determinar a fatia de mercado.
• Produção e operações: investiga os pontos fortes e fracos da fabricação e produção

de produtos ou prestação de serviços da empresa.
• Outras análises de recursos internos: têm a ver com as necessidades de adequação
ou

criação

de departamentos como os de pesquisa

e desenvolvimento e

administração de tecnologia de informação.

2.6 ANALISE FINANCEIRA

A análise financeira de uma empresa constitui-se no principal relatório de que
podem fazer uso seus dirigentes, (MATARAZZO, 2003). È através desta análise que se
pode conhecer o real valor do investimento realizado para a implementação do negócio,
bem como para a averiguação da sua lucratividade.
De acordo com Silva (1996, p. 21):
"Análise financeira pode ser entendida como o processo de decomposição de
um todo em suas partes constituintes , visando ao exame das partes para
entendimento do todo ou para identi fi cação de suas características ou de
possíveis anormalidades."

Quanto se elabora um plano estratégico de marketing é importante levar em
conta a análise financeira da organização. A análise financeira é realizada através da
obtenção de dados retirados das demonstrações financeiras.
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Conforme Silva (1996, P. 70), "a demonstração do resultado do exercício,
conforme o próprio nome sugere, demonstra o resultado obtido pela empresa no
período, isto 6, o lucro ou o prejuízo". Nela constam as receitas brutas, custos variáveis,
custos fixos, receita liquida e lucro liquido que vão auxiliar na tomada de decisão do
gestor.
Para Matarazzo (1997), a demonstração o resultado do exercício é uma
demonstração dos aumentos e reduções causados no patrimônio liquido pelas
operações da empresa. 0 objetivo principal da demonstração do resultado do exercício
é apresentar de forma vertical resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de
operações realizadas num determinado período, normalmente, de doze meses. Através
do resultado pode-se fazer análises em cima de cálculos de indices de avaliação de
desempenho da organização. Dentre os indices mais importantes, estão os indices de
lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno sobre o investimento.

A lucratividade é o índice que mede o lucro liquido em relação às vendas
realizadas e pode ser calculada da seguinte forma:
Lucratividade = Lucro liquido x 100
Receita total
A rentabilidade é o índice que mede o lucro liquido em relação ao investimento
(Patrimônio liquido) e pode obter esse resultado através da seguinte fórmula:
Rentabilidade = Lucro liquido x 100
Investimento total
Já o prazo de retorno sobre o investimento é o índice que mede o prazo que todo
o capital investido pelos proprietários retornará na forma de lucros e ele é calculado da
seguinte forma:
RPI = Investimento total
Lucro liquido
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É importante notar que, enquanto o balanço patrimonial representa a posição da

empresa em determinado momento, a demonstração do resultado acumula as receitas,
os custos e as despesas relativas a um período de tempo, mostrando o resultado e
possibilitando conhecer seus componentes principais.
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO

A utilização de procedimentos metodológicos é de fundamental importância para
que os objetivos propostos sejam atingidos, pois possibilita que

o estudo seja

conduzido de forma mais adequada. Para Deslandes (2002) mais que uma descrição
formal dos métodos e técnicas utilizadas, a metodologia indica as opções e a leitura
operacional que o pesquisador fez do quadro teórico.
0 levantamento de dados é necessário e imprescindível para a análise da
organização.

Para que a coleta obtenha dados concisos

é

preciso fazer um

levantamento prévio da situação atual da empresa. Quando mais informações se têm
sobre a mesma, mais fácil se torna à análise das origens dos problemas.
Quanto ao tipo de coleta de dados, o estudo utilizou principalmente dados
secundários, que, de acordo com Mattar (2001, p. 48), "são aqueles que já foram
coletados, tabulados, ordenados, e, às vezes até analisados e que estão catalogados
disposição dos interessados". Existem diversas fontes de dados secundários e para

este trabalho foram utilizadas fontes da própria empresa, publicações, governos e
instituições não governamentais.

O estudo realizado, caracteriza-se como um estudo de caso, pois, conforme Gil
(2002, p. 54), "consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento".
Quanto à natureza, o estudo foi fundamentalmente aplicado. Aplicado porque,
de acordo com Vergara (2000), é o tipo de estudo que é fundamentalmente motivado
pela necessidade de resolver problemas concretos, imediatos ou não. No caso do
trabalho em questão, o objetivo foi gerar conhecimentos adquiridos ao longo do curso
de administração e aplicá-los num plano estratégico de marketing especifico para a

Intercultural Cursos no Exterior.
Analisando a forma de abordagem do problema, pode-se considerar como sendo
um estudo qualitativo. Para Richardson

(1999, aput Beuren, 2003),

os estudos

qualitativos podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a
interação de certas variáveis e compreender os processos dinâmicos em grupos

sociais.
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Quanto aos procedimentos técnicos utilizados para a coleta de dados o estudo
pode ser classificado como sendo bibliográfico e documental. Bibliográfico porque de
acordo com Gil (2002, p. 44) "6 desenvolvido com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos". Também foram utilizados para

este estudo artigos de periódicos e materiais disponibilizados na Internet. Houve a
realização de coleta documental, a partir de documentos internos da empresa
referentes a demonstrativos de vendas, contabilidade e finanças e outros documentos
afins.
Considerando à natureza do relacionamento entre as variáveis estudadas, pode-se
classificar como análise descritiva, pois responderá questões como: quem,

o que,

quanto, quando e aonde. Ainda, segundo Trivitios, (1987, p. 110), "o estudo descritivo
pretende descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade".
Foram realizadas entrevistas através de conversas informais que também
forneceram informações relevantes para o estudo.
Completando o processo de coleta de dados, foi utilizada a observação do autor.
Para Lakatus e Marconi (2001, p. 222), a observação é a técnica que "utiliza os
sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em
ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar".
As limitações do trabalho realizado são em relação 6 tempo, já que o trabalho foi
realizado em dois meses para poder respeitar os prazos da academia, e em relação a
informações, pois na realização de um piano de marketing é recomendado ser feito
uma pesquisa de marketing que forneceria informações mais precisas e ricas do
mercado em que a empresa atua.
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4. APRESENTAÇA0 E ANALISE DOS DADOS

È nesta etapa em que primeiramente será descrita a situação atual de marketing
da empresa analisada, junto com o histórico da organização e os dados que são
relevantes para realização deste trabalho.
Após esta etapa será feita a análise do ambiente de marketing, com o estudo do
ambiente externo e interno da organização, o que resultará numa avaliação mais
concisa das forças e fraquezas da empresa, assim como as oportunidades e ameaças
do ambiente em que ela está inserida.
0 estudo constitui-se num instrumento de extrema valia para o bom desempenho
do plano, pois analisa vários aspectos sobre variáveis ambientais externas da empresa,
e que, posteriormente, servirão de subsídios para elaboração do prognóstico.

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E DA SITUAÇÃO ATUAL DE MARKETING
Segue apresentação da empresa, objeto do estudo, em conjunto com a análise
da sua situação atual de marketing. Serão destacados fatores importantes em relação
aos pregos praticados pela empresa, seu mix de produtos, seu canal de distribuição,
sua forma de promoção e a situação atual das vendas.

4.1.1 A Organização

A Intercultural Cursos no Exterior Ltda. é uma pessoa jurídica de direito privado,
prestadora de serviços, atuante no ramo de turismo e intercâmbio cultural, localizada na
Rua Durval Melquiades de Souza, n°. 756, sala 11, Centro, Florianópolis, Santa
Catarina.
A Intercultural Cursos no Exterior Ltda. foi fundada em 23 de maio de 1990, sob
a denominação social de New World Cursos no Exterior Ltda., e era especializada na
venda de cursos de idiomas em Bradenton, Flórida, representando exclusivamente o

36

New World Language Institute. Após divergências entre o escritório americano e o
brasileiro, a única maneira de a empresa continuar operando foi alterando a sua
denominação social, e a partir de 20 de novembro de 1995, a Intercultural passou a não
mais representar o NWLI e, devido a experiência de seu Diretor Geral, atuante no ramo
desde 1973, passou a representar outras instituições de todo o mundo como foi citado
no campo fornecedores.
No inicio, a Intercultural passou por dificuldades, uma vez que pendências
judiciais e financeiras em função da dissolução do contrato de representação com a
NWLI atrapalhavam o seu funcionamento. Após este período, a Intercultural estabilizouse no mercado de Florianópolis onde iniciou suas operações.
De maio de 1996 até junho de 1998, aproximadamente, a Intercultural vivenciou
um crescimento constante em relação aos anos anteriores. Em junho de 1998, após um
contato com o representante nacional do programa Work Experience USA — WEUSA e
Camp Counselors USA — CCUSA, a empresa tomou conhecimento de um produto novo
no mercado de intercâmbio (programa de trabalho para estudantes universitários),
turismo e cursos no exterior, capaz de proporcionar a seus clientes a oportunidade de
trabalhar no exterior, em troca de remuneração e ganho de bagagem cultural sem
precedentes no mercado nacional, destinado a jovens universitários. Passou, então, a
representar este programa de trabalho nos EUA, porém não sem antes apresentar certa
resistência, por dois motivos básicos: em primeiro lugar, houve a desconfiança gerada
pelo fato de que não havia nenhum produto ou serviço similar no mercado; e, em
segundo lugar, pelo conhecimento de que a legislação até então existente proibia o
trabalho de estudantes brasileiros nos EUA enquanto participantes de programas de
intercâmbio.
0 Presidente da WEUSA e CCUSA visitou a Intercultural, sem deixar de
demonstrar sua insatisfação frente ao então representante brasileiro do programa
estabelecido em Belo Horizonte, por razões gerenciais. Ao deixar transparecer tal
atitude e depois de tomar conhecimento do modo de trabalho e do campo de atuação
da Intercultural, o criador da idéia e do produto, incentivou a empresa a dedicar-se a
ele, considerando-os capazes de fazer a apropriada divulgação do produto.
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Com a garantia de representação para os Estados do Sul do Brasil por contrato,
partiu, então, a Intercultural, para a divulgação do produto, e, no primeiro ano, a
empresa vendeu 12 "pacotes" (passagem de ida e volta, seguro-saúde, emprego
garantido, assessoria no preenchimento dos documentos, agendamento para visto,
orientação pré-embarque) do programa WEUSA, aquele que, em breve, viria a ser o
seu carro-chefe.
0 diretor da Intercultural viajou juntamente com o primeiro grupo de estudantes
enviados, para verificar in loco a qualidade e modus operandi do programa. Nesta visita
matriz e a alguns dos empregadores cadastrados no programa, a Intercultural foi
convidada para assumir a representação do WEUSA no Brasil, devido a problemas
financeiros do então representante, o que, naquele momento, foi recusado pela
empresa, pois, levando em conta o território a ser coberto e os investimentos
necessários à colocação adequada do produto no mercado, era necessário, ainda,
considerar os limites impostos pelo caráter regional da empresa, visto que dispunha
tão-somente de um escritório na cidade de Florianópolis, bem corno sua capacidade
financeira, que ainda não permitia a total cobertura de um pais com dimensões
continentais.
Foi acertado, então, que o pais fosse dividido em duas áreas. Este não era o
interesse original do Presidente do WEUSA e CCUSA, que não estava acostumado
com este tipo de situação, porém isto foi aceito e realizado. A inadimplência do anterior
representante brasileiro junto à matriz impulsionou a decisão.
Desse modo, o Brasil foi dividido em duas grandes regiões, cabendo a
Intercultural Cursos no Exterior representar o programa nos Estados seguintes: Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do
Sul, Mato Grosso, Tocantins, Park Roraima, Amazonas, Amapá, Acre e Rondônia.
A ocorrência destes fatos fez com que a empresa revisse sua forma de trabalhar
e em apenas três anos a organização passou de um único ponto de venda para doze,
atualmente, distribuídos nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e Distrito Federal, sendo
dois próprios e os demais administrados por representantes, selecionados e treinados
para uma uniformização das vendas.
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4.1.2 Produtos
-

Work Experience USA

-

carro chefe das vendas da Intercultural, é um programa de

trabalho temporário remunerado em empresas americanas (em sua maioria estações
de esqui, hotéis, resorts e cassinos), para estudantes universitários nas férias de verão
brasileiras. Por ter sido pioneira no oferecimento deste tipo de intercâmbio a
Intercultural destacou-se e hoje oferece mais de 1000 vagas para este programa em
sua região de representação;
- Camp Counselors USA

-

programa de trabalho temporário remunerado em

acampamentos de verão norte-americanos, para jovens de 18 a 30 anos;
- Au Pair- programa de trabalho temporário remunerado como baby sitter (babá);
- Cursos de Idiomas - a Intercultural representa diversas escolas de idiomas para
estrangeiros em diferentes países (EUA, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Africa do
Sul, Espanha, Itália, França, Alemanha, Canadá, etc.);
-

High school intercâmbio de estudos para estudantes do segundo grau em escolas
-

públicas ou particulares em vários 'Daises;
Cursos de extensão universitária - cursos em diversas áreas de estudo (artes, turismo,
marketing, etc.);
- Estágios não remunerados;
- Programas de férias - cursos de inglês combinados a uma programação cultural e de
entretenimento;
- Passagens aéreas para estudantes;
- Outros produtos/serviços - carteirinhas de estudantes, de alberguistas, obtenção de
vistos, reservas, seguros de viagem, etc.
Os cursos de idiomas e estágios não-remunerados têm praticamente as mesmas
características: acomodação em residências universitárias ou casas de família, apoio de
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instituições internacionais,

alta flexibilidade dos programas. Geralmente estes

programas são realizados com duração de duas a quatro semanas, porém extensíveis
até um ano, e total segurança e acompanhamento dos participantes desde o embarque
até o retorno.
As passagens aéreas, carteirinhas e vistos se assemelham pela parceria com
conceituadas empresas e custos reduzidos. Os pacotes turísticos, que não são o foco
da empresa, mas mesmo assim respondem por boa parte do faturamento, são
efetuados junto a operadoras tais como CVC, Personal, lncomum, entre outras.
Os programas de trabalho, por sua vez, dividem-se em três opções: uma de
junho a setembro — CCUSA — outra de novembro a abril — WEUSA e uma para
embarques durante todo o ano, o au pair. 0 CCUSA, Camp Counselors USA, é um
programa de trabalho em camps, ou seja, colônias de férias, durante o período de férias
de verão norte-americano. Os participantes têm a possibilidade de trabalhar naqueles
que são as instituições que melhor retratam as férias dos jovens americanos de 6 a 14
anos: os Camps. As funções a serem exercidas vão desde salva-vidas até a de
counselors (conselheiros) que são aqueles que divertem e entretêm as crianças.

Já o WEUSA, Work Experience USA, é um programa de trabalho no inverno
norte-americano, que possibilita aos participantes trabalharem em estações de esqui,
na maioria das vezes, resorts, cassinos e hotéis espalhados por todos os Estados
Unidos, exercendo funções que vão desde auxiliar de cozinha até instrutor de esqui.
Tanto no CCUSA como no WEUSA os participantes são remunerados de US$ 800 a
US$ 1600 por mês, o que sem dúvida cobre os custos do programa e na maioria das
vezes até excede-os.
0 programa Au Pair é um intercâmbio especifico para baby-sitters, remunerado,
com acomodação em casas de família pelo período de um ano.

4.1.3 Praça ou Distribuição

Para Churchill e Peter (2000), praça ou distribuição refere-se a como produtos e
serviços são entregues aos mercados para se tornarem disponíveis para trocas. 0
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conhecimento do mercado em que atua é de grande importância para as organizações

e para Intercultural não é diferente.
A empresa atua nas regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste e Distrito Federal, mas
possui uma estratégia para implementação de novas filiais. Além de analisar o potencial
de mercado através de dados estatísticos disponíveis no site do IBGE, a empresa inicia
suas operações em uma nova área através de representantes. Após algum tempo, não
formalmente determinado, a Intercultural analisa os resultados e decide se vale à pena
ou não montar sua sede própria.
Hoje a empresa possui a matriz em Florianópolis, uma filial em Curitiba e outra
em

sac,

Paulo, e representantes nas cidades de Balneário Cambori0, Caxias do Sul,

Dourados, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Porto Alegre e São José dos Campos.

Em relação aos seus concorrentes a maior desvantagem se dá justamente em
relação 5 praga ou distribuição. Isso acontece porque seus principais concorrentes

trabalham com sistema de franquias onde a abrangência de atuação é maior.

4.1.4 Prego

Segundo Churchill e Peter (2000, p. 314) "preço é quantidade de dinheiro, bens
ou serviços que devem ser dada para se adquirir a propriedade ou uso de um produto".

No caso da Intercultural os pregos são estipulados de acordo com cada
programa especifico. Os preços dos programas de trabalho são determinados pela
empresa CCUSA sediada na Califórnia, Estados Unidos , O que não é diferente para os
outros produtos como au pair, high school e cursos de idiomas, onde todos possuem
preços cotados em dólar e determinados pelas empresas responsáveis. A seguir estão
relacionados os pregos praticados de acordo com cada programa.
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Tabela 1: Prego médio/ano por produto
Prego médio/ano Por Produto em US Dólares
WEUSA

Cursos de Idiomas
High school
Au Pair
Passagens aéreas
Camp Counselors
Disney
Pacotes

$ 2.000
$ 1.500
$ 4.000
$ 650
$ 900
$ 500
$ 2.400
$ 400

Fonte: Intercultural Cursos no Exterior

Os pregos dos produtos acima são uma média anula, seus valores podem variar
de acordo com destinos escolhidos, período do ano e período de duração dos
programas

4.1.5 Comunicação

A promoção, ou comunicação refere-se a como os profissionais de marketing
informam, convencem e lembram os clientes sobre produtos e serviços, Churchill e
Peter (2000).
A Intercultural visita escolas e faculdades fazendo palestras e apresentando seus
produtos. Além disso, possui grande variedade de materiais gráficos informativos e em
algumas situações especificas, utiliza mídia tradicional como rádio, TV e jornal.
Porém os investimentos neste sentindo ainda são bastante tímidos se levar em
conta os mercados trabalhados. Na tabela 2 estão os valores em dinheiro investidos
nos últimos três anos.
Tabela 2: Investimento em propaganda e relações públicas

Investimento - Propaganda e
Relações Públicas

2003

2004

2005

R$ 120.000,00

R$ 180.000,00

R$ 220.000,00

Fonte: Relatórios Intercultural 2003, 2004 e 2005.
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Em alguns momentos a Intercultural trabalha em parceria com uma empresa de
assessoria de imprensa, que veicula matérias nos veículos de comunicação dando
maior credibilidade 6 organização.

4.1.6 Análise das Vendas

0 controle financeiro e de vendas é feito pelos funcionários responsáveis, com a
supervisão dos proprietários. Esse controle é feito através de planilhas e os encargos,
impostos, entre outros são de responsabilidade do contador contratado.
Através da análise dos relatórios internos da organização podemos destacar
algumas informações.
Na tabela a baixo estão relacionados os volumes de vendas realizados por
produto no período de 2003 a 2005. Os valores estão expressos em reais.

Tabela 3: Evolução das vendas por produto
Produto
WEUSA
Cursos de diomas
Highschool
Au Pair
Passagens aéreas
Camp Counselors
Disney
Pacotes
Total

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

2003
1.160.000,00
319.000,00
290.000,00
261.000,00
348.000,00
174.000,00
232.000,00
116.000,00
2.900.000,00

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

2004
2.467.800,00
457.000,00
319.900,00
228.500,00
594.100,00
182.800,00
228.500,00
91.400,00
4.570.000,00

2005
R$ 3.720.000,00
R$
540.000,00
R$
300.000,00
R$
180.000,00
R$
840.000,00
R$
120.000,00
R$
180.000,00
R$
120.000,00
R$ 6.000.000,00

Fonte: Intercultural Cursos no Exterior

Para melhor visualização e análise, a seguir está a figura que ilustra a
evolução das vendas por produtos no mesmo período, de 2003 a 2005.
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Figura 2: Evolução das vendas por produto
Fonte: Relatórios Intercultural 2003, 2004 e 2005

Na figura 2, fica claro que o produto principal da empresa, o WEUSA, está em
franco crescimento, tendo evoluído em suas vendas de 2003 para 2005 mais de 300%,
o que é enorme em relação ao setor, que cresceu 30%, em 2005, segundo a Brazilian
Educational & Language (BELTA).
Outro fator importante que se destaca é que outros programas como o Au Pair e
Disney, tiveram os seus volumes de vendas diminuídos, enquanto os outros programas
tiveram crescimento comedido.
0 produto passagens aéreas teve o crescimento expressivo de mais de 200%, já
que seu desempenho está também atrelado à venda dos programas de intercâmbio.
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Figura 3: Participação no faturamento por produto
Fonte: Relatórios Intercultural 2003, 2004 e 2005

Analisando as informações da figura 3, pode-se avaliar que nos últimos anos, a
participação no faturamento do programa WEUSA tem aumentado consideravelmente
de 40% em 2003 para 62% em 2005, com forte tendência a continuar crescendo, já que

o público universitário vem aumentando e o programa vem tornando-se mais popular
com o passar dos anos.
As passagens aéreas, como foi citado anteriormente, crescem na carona do
desenvolvimento das vendas de outros produtos, enquanto produtos como os cursos de
idiomas no exterior, apesar de perderem participação no bolo total do faturamento da
empresa, nas suas vendas isoladas tiveram o crescimento de quase 70% de 2003 a
2005.
Ainda analisando a figura 3, chama atenção a grande participação no
faturamento do produto WEUSA. Isso caracteriza uma grande dependência financeira,

o que é muito arriscado em termos de negócio. Qualquer influência ambiental que
derrube as vendas deste programa pode abalar seriamente a saúde financeira da
organização.
Na tabela 4 estão relacionados todos os produtos da empresa, seus preços e
respectivas rentabilidades brutas por produto.
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Tabela 4: Rentabilidade por produto
Rentabilidade por produto

%
25
19
30
40
8,5
30
20
10

Preço
$2.000,00
$1.500,00
$4.000,00
$ 650,00
$ 900,00
$ 500,00
$2.400,00
$ 400,00

Produto
WEUSA
Cursos de Idiomas

Highschool
Au Pair
Passagens aéreas
Camp Counselors
Disney
Pacotes

Contribuição Bruta
$ 500,00
$ 285,00
$ 1.200,00
$ 260,00
$
76,50
$ 150,00
$ 480,00
$
40,00

Fonte: Intercultural Cursos no Exterior

Na figura 4 está ilustrado para melhor se visualizar essa relação entre preço e
contribuição feita por cada tipo de produto vendido pela Intercultural.
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Figura 4: Prego x rentabilidade
Fonte: Relatórios Intercultural 2003, 2004 e 2005

Analisando a figura 4 pode-se verificar que apesar de o programa WEUSA ter
grande participação no bolo total do faturamento e mais volume de vendas, sua
rentabilidade não é a melhor. Programas como o Au Pair, High School e Camp
Counselours USA possuem rentabilidades estimadas respectivas de 40%, 30% e 30%.
Ainda cursos de idiomas têm a rentabilidade aproximada de 20% já que varia
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dependendo do destino do curso. 0 programa Disney e as passagens aéreas têm uma
rentabilidade de 20% e 7,5% (aproximado) respectivamente.

4.2 ANALISE DO AMBIENTE DE MARKETING DA EMPRESA
A seguir serão analisados todos os fatores que estão envolvidos no ambiente de
marketing em que a empresa Intercultural Cursos no Exterior está inserida.

4.2.1 Análise do Ambiente Externo

No ambiente externo são analisados os fatores que exercem grande influência
no desempenho da organização, mas essa influência acontece de fora para dentro da
empresa. Esses fatores são econômicos, politico-legal, tecnológico, sócio-cultural,
mercado, concorrentes, fornecedores, entre outros.

4.2.1.1 Fator Econômico

Churchill e Peter (2000, p. 28) afirmam que "aprender sobre o ambiente
econômico ajuda os profissionais de marketing a determinar se os clientes estarão
dispostos e terão condições de gastar dinheiro em produtos e serviços".
A economia é relevante para qualquer tipo de negócio. As empresas devem
estar sintonizadas com as mudanças no ambiente econômico e principalmente
precisam visualizar as tendências com o objetivo de preparar-se para alguma
dificuldade ou oportunidade.
A taxa de câmbio, em especifico do dólar americano (Us$), é um agente
importante no cenário econômico em que a organização em estudo se encontra e nos
últimos quatro anos comportou-se de forma irregular. Segundo informações do Banco
Central (Bacen), de maio de 2002 a maio de 2006, o dólar desvalorizou 17%, havendo

47

neste mesmo período um pico de valorização na casa dos 48% no final do ano de 2002.
Mas apesar deste comportamento de variações bruscas em alguns períodos, se
analisar o histórico destes anos, pode-se ver uma tendência de queda, conforme
mostra a figura abaixo.

USD 4,00

USD 3,50
USD 3,00
USD 2,50
—Cotação

USD 2,00
USD 1,50

USD 1,00
USD 0,50
USD 0,00
16/5/2002

13/5/2003

11/5/2004

9/5/2005

5/5/2006

Período

Figura 5: Variação cambial do dólar 2002 — 2006
Fonte: Banco Central

Esse comportamento da moeda americana é muito favorável aos negócios da
empresa, pois todos os seus produtos são cotados em dólar, e a diminuição do valor do
mesmo estimula o crescimento das vendas, pois os pregos dos produtos tornam-se
muito mais acessíveis quando convertidos para moeda brasileira. Outro fator
interessante em relação a isso, é que com o dólar baixo, a margem da empresa 6
menor, porém o acesso maior aos clientes favorece as vendas atuais e futuras, pois a
propaganda boca a boca gerada por esse maior movimento de vendas ajuda na
manutenção da marca institucional e dá maior credibilidade aos produtos e serviços
disponibilizados pela empresa.
0 Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2006, em
relação ao quarto trimestre do ano anterior, de acordo com estatísticas das Contas
Nacionais Trimestrais do IBGE. Mas referindo-se ao mesmo período do ano de 2005, o
PIB registrou crescimento de 3,4%. Isso significa que está se produzindo mais riquezas
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e que existe mais dinheiro circulando no pais. 0 crescimento anual do PIB

é

signi fi cativo para Intercultural Cursos no Exterior porque com a maior circulação de
dinheiro as chances de captar esses recursos e conseqüentemente novos clientes são
mais favoráveis do que em um cenário recessivo onde poucas pessoas têm capacidade
para consumir. Neste aspecto, analisando a tabela 5, vê-se que nos últimos 6 anos o
PIB brasileiro vem crescendo constantemente, porém de forma irregular. Somente nos
anos de 2000 e 2004 obteve-se um crescimento mais expressivo, 4,36% e 5,2%
respectivamente.
Mesmo assim o histórico aponta uma tendência do crescimento continuar
constante, tornando

o

ambiente econômico da Intercultural favorável para

o

desenvolvimento da empresa.

Tabela 5: Comportamento do PIB
PIB - câmbio médio Variação
Anual em

Ano

Anual
R$ (milhões)

2005

1 937 000

2,3

2004

1 769 202

5,2

2003

1 556 182

0,5

2002

1 346 028

1,93

2001

1 198 736

1,31

2000

1 101 255

4,36

Fonte: IBGE 2006

Falando exclusivamente de 2006, a atividade econômica tem se comportado de
forma positiva. Dados do IBGE de 2006 apontam que as vendas do varejo vêm
crescendo desde maio de 2003 e a tendência é deste crescimento continuar. Foi
registrado crescimento nas vendas do segmento de supermercados e hipermercados
na casa dos 2,1% e 1,2% para os setores de móveis e eletrodomésticos, enquanto
combustíveis e lubrificantes recuaram 5,1% e o setor de calçados e vestuários recuou
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2,9%. Essa situação do varejo, que é o primeiro setor a sentir as mudanças
econômicas, mostra-se favorável aos negócios da Intercultural Cursos no Exterior, pois

se setores como de supermercados e móveis estão se desenvolvendo demonstra que
as pessoas estão com dinheiro disponível para gastar e fazer investimentos. Cabe a
empresa saber como captar esse dinheiro disponível para dentro de sua organização.
De acordo com Pesquisa Industrial Mensal — Produção Física (PIM-PF), do IBGE
em junho de 2006, a produção aumentou 0,7% no trimestre encerrado em abril de
2006, ante o trimestre fi nalizado em janeiro. Entre os 23 segmentos da indústria, treze

experimentaram crescimento de produção, no mesmo período, com ênfase para
material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicação 9,7%, vestuário e
acessórios 3,3%, têxtil 2,4% e máquinas e equipamentos 2%. No primeiro quadrimestre
deste ano, o setor industrial acumulou expansão de 2,9% em relação ao mesmo
período do ano anterior. Neste aspecto é importante destacar que o crescimento ou não
do setor industrial é de grande importância para o pais, pois impacta diretamente nos
resultados do PIB, o que é foi citado anteriormente como de grande relevância para o
cenário econômico onde a empresa Intercultural se encontra.
De acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, a taxa de
desemprego aberto, após apresentar trajetória ascendente no primeiro trimestre deste
ano, alcançando 10,4% em março, ante 8,3% em dezembro de 2005, manteve-se
estável no bimestre abril-maio. A taxa média de desemprego relativa aos cinco

primeiros meses do ano recuou 0,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período
de 2005.
0 desemprego é outro fator que deve ser levado em conta quando se analisa o

ambiente econômico da empresa em estudo. 0 índice de desemprego influencia
diretamente no poder aquisitivo do povo brasileiro e no volume de dinheiro circulando
no mercado, pois quanto mais dinheiro circular e mais dinheiro as pessoas tiverem
disponíveis para consumir, maiores serão as possibilidades de desenvolvimento das
organizações. Analisando a tabela 6, pode-se notar que nos últimos anos a taxa de

desemprego tem oscilado moderadamente. De 2000 para 2006 a taxa caiu 1,23%, o
que é um bom sinal para a economia. Porém se analisar a taxa de desemprego em
junho de 2006 em relação ao fechamento em 2005 houve um crescimento de 2,10%.

50

Pode-se dizer que a tendência da taxa de desemprego é continuar estável, não
representando riscos aos negócios da empresa Intercultural.

Tabela 6: Taxa de desemprego

Taxa de Desemprego

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006/Jun

11,63%

10,12%

11,68%

12,31%

9,60%

8,30%

10,40%

FONTE: IBGE, Pesquisa Mensal de Emprego

Nas regiões metropolitanas pesquisadas na PME, o rendimento médio real
habitualmente recebido pelos trabalhadores cresceu 3,9% nos primeiros cinco meses
do ano, em relação ao mesmo período de 2005. 0 rendimento médio nominal alcançou
em maio R$ 1.027,80, 10,2% a mais que no mesmo mês de 2005. 0 salário mínimo
aumentou 16,7% em abril de 2006, atingindo R$ 350,00. A taxa de crescimento real em
doze meses, considerado como deflator o Indice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), do IBGE, atingiu 12%. Os dados apresentados mostram que a tendência de
crescimento de renda é continua. Como foi citada anteriormente, a renda do
trabalhador é essencial para que as empresas também se desenvolvam, pois tendo
dinheiro para gastar, cabe as organizações disponibilizarem produtos e serviços quem
atendam as expectativas destes consumidores. Para a Intercultural essas situação não
é diferente.
A taxa anual de juros é um aspecto importante a ser analisado ao falar de
economia, pois ela representa o custo do dinheiro no mercado. Seu aumento
desestimula o consumo como um todo, prejudicando todo o tipo de empresa.
Analisando a tabela 7, vê-se que a taxa vem caindo nos últimos quatro anos, o
que para Intercultural é positivo, pois estimula o consumo e facilita aos seus clientes
pagarem os produtos consumidos, usando formas de crédito como cartão e cheque.
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Tabela 7: Taxa anual de juros

Data

Taxa
Anual

Taxa

28/7/2003
28/7/2004
28/7/2005

24,3
16,76
19,73

24,3
15,76
19,73

28/7/2006

14,65

14,65

Fator
Diário

Fator Acumulado

1,0008636
1,0005809
1,0007148
1,0005427

1,00086358
1,18039012
1,39302764
1,635416312

Fonte: Banco Central do Brasil 2006

Como o ambiente econômico influencia diretamente no dia a dia da empresa
analisada, ela precisa estar sintonizada com tudo que acontece neste meio, adaptar-se
as mudanças, analisar tendências e prever diferentes situações.

4.2.1.2 Fator Politico-legal

0 ambiente politico influencia diretamente no dia a dia das organizações. Ele
pode influenciar estratégias de marketing por meio de leis, regulamentações e pressões
políticas. De acordo com Churchill e Peter (2000, p. 31) "uma organização não funciona
estritamente de acordo com seu próprio conjunto de regras. Ela tem de servir seus
clientes e atender aos governos federal, estadual e municipal, assim como os grupos de
interesses especiais, juntos estes componentes constituem o ambiente politico-legal".
Para a Intercultural Cursos no Exterior isso não é diferente e pode-se dizer que é
especial, pois a organização além de se adequar As leis do Brasil, ainda precisa

respeitar As leis e normas dos países em que estão seus fornecedores e parceiros.
Neste contexto os Estados Unidos surgem como protagonistas, pois mais de

80% dos produtos comercializados pela organização, tem como destino aquele pais
como descreve a figura 6.
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III EUA
o Outros

Figura 6: Destino dos produtos vendidos
Fonte: Intercultural Cursos no Exterior

Essa grande proporção de vendas destinadas aos Estados Unidos acontece
pelos seguintes motivos: primeiro o dólar tem valor mais baixo que o euro, como
confirma as informações do Banco Central do Brasil, com o dólar fechando em
28/07/2006 por 2,18 reais enquanto o euro fechou na mesma data em 2,7805, segundo,
a popularidade do pais entre os estudantes, credibilidade de suas organizações de
ensino e sede do fornecedor do programa de trabalho work experience USA, que é o
programa mais vendido pela empresa como foi evidenciado anteriormente na análise de
vendas.
Porém, essa relação de dependência da Intercultural com os Estados Unidos é
perigosa, pois podem acontecer súbitas mudanças nas leis relacionadas aos
estudantes internacionais, assim como ocorreu após o atentado de 11 de setembro.
Neste caso especifico, as leis ficaram mais rígidas tanto para visitantes quanto para
estudantes, dificultando a venda dos produtos da empresa. As mudanças principais
impostas pelo governo americano se deram principalmente em relação à seleção dos
candidatos a visitar o pais, seja qual for o motivo. Este candidato tem que apresentar
muitos documentos demonstrando que possui renda para se manter, precisa explicar
detalhadamente os motivos da viajem e porque motivo tem que retornar ao Brasil. Ou
seja, precisa ter um forte vinculo com o pais, para minimizar os riscos de imigrar. Devese destacar que o simples fato de todos os candidatos terem que ir ao consulado
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americano para fazerem entrevista, já é um grande complicador, pois gera maior custo
e burocratiza o processo.

4.2.1.3 Fator Tecnológico

0 ambiente tecnológico, tem aumentado sua importância na gestão de grandes
empresas, pois ele disponibiliza ferramentas estratégicas primordiais para

o

desempenho competitivo. Através dele são criadas oportunidades, minimizados custos
e riscos, e em alguns casos agiliza o atendimento aos clientes. Para Churchill e Peter

(2000, p. 45) "os desenvolvimentos tecnológicos proporcionam oportunidades
importantes para melhorar o valor oferecido aos clientes".
No caso da Intercultural, a tecnologia dispõe um grande leque de opções para
melhorar seus serviços com programas de gestão, onde os sistemas de informações,
como banco de dados e programas de gestão surgem como ferramentas estratégicas.
Resultado que fica evidente por meio da diminuição da burocracia interna, de volume
de papel e melhoria dos controles operacionais.
Mas o aspecto que realmente influencia no dia a dia da organização é a
comunicação via Internet. Além de agilizar os processos e acesso ás outras pessoas e
organizações, também diminui os custos já que a empresa trata diariamente com vários
países e essa comunicação na forma tradicional seria muito mais onerosa. Essa

comunicação é feita por programas como o Messenger e o Skype que permitem fazer o
que antes era só feito por telefone e e-mail, e com custo somente do acesso a Internet.
Apesar da Internet ser uma ferramenta importante para a comunicação com seus
clientes, à empresa não realiza vendas através da mesma, o que ainda ocorre da forma
tradicional através de visita em uma de suas sedes.
Para competir no mercado a Intercultural tem que utilizar o que a tecnologia
dispõe de melhor para impulsionar os negócios e criar oportunidades de expansão.
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4.2.1.4 Fator Sócio-Cultural

0 ambiente sócio-cultural é constituído pelas pessoas de uma sociedade e seus
valores, crenças e comportamentos. Neste contexto o nível cultural e educacional
também é bastante relevante (CHURCHILL e PETER, 2000).
Como a Intercultural Cursos no Exterior trabalha quase que exclusivamente com
estudantes do nível médio e universitário, o mercado em que a empresa atua tem que
ter o perfil compatível com seu público-alvo.
Hoje 95% dos clientes da Intercultural são estudantes, destes 70% são
universitários e o restante estudantes de segundo grau (segundo dados internos
fornecidos pela Intercultural).
Segundo dados do lnep/MEC 2004, as instituições de educação superior do pais
tarn 3,9 milhões de estudantes em cursos de graduação. No ano de 2003 houve um
aumento de 11,7% das matriculas em relação ao ano de 2002, sendo que no setor
privado, que conta com 2.750.652 estudantes, o crescimento foi de 13,3%, e no setor
público, de 8,1%. 0 número de cursos de graduação registrado em 2003 é de 16.453,
com um aumento de 14,3% em relação a 2002. Nas instituições privadas, o crescimento
foi de 18%, e nas públicas, de 7,8%. Do total de cursos existentes no Pais, 10.791
(65,6%) estão no setor privado e 5.662 (34,4%) em instituições públicas. Estes dados
serão apresentados na tabela 8.
Tabela

8: Número

de

instituições

de educação superior, cursos

e

matriculas por categoria administrativa - Brasil - 1998 - 2003.

Ano

Total

Instituições
Pública Privada

1998
973
209
1999
1.097
192
2000
1.180
176
2001
1.391
183
2002
1.637
195
2003
1.859
207
Fontelnep/MEC 2004

764
905
1.004
1.208
1.442
1.652

Cursos

Matriculas

Total

Pública

Privada

Total

Pública

Privada

6.950
8.878
10.585
12.155
14.399
16.453

2.970
3.494
4.021
4.401
5.252
5.662

3.980
5.384
6.564
7.754
9.147
10.791

2.125.958
2.369.945
2.694.245
3.030.754
3.479.913
3.887.771

804.729
832.022
887.026
939.225
1.051.655
1.137.119

1.321.229
1.537.923
1.807.219
2.091.529
2.428.258
2.750.652
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Ainda segundo dados do lnep/MEC 2004, os cursos de graduação tiveram
1.539.859 alunos ingressantes no ano de 2003, considerando todas as formas de
ingresso (vestibular, currículo escolar e outros), com crescimento de 4,8% em relação
ao ano anterior. 0 número de concluintes foi de 528.102, um aumento de 13,3%.
O lnep/MEC 2004 destaca que, a regido sudeste concentra 42% da população

do pais e detém 49% do total de matriculas. Esta correlação é mais desfavorável na
região nordeste que tem 28% da população e 16% das matriculas. Na regido sul está
15% da população e 19% dos alunos matriculados na graduação. A região norte possui
8% da população e 5,9 % das matriculas. E a região centro-oeste tem 7% da população
e 9,5% das matriculas.

Os dados relatados evidenciam o aumento do acesso à educação superior e que
nas regiões sul, sudeste, centro-oeste com Distrito Federal, onde a empresa atua, o
índice de participação na fatia de matriculas nacionais é acima do índice que essas

regiões detém do total da população. 0 que evidencia que essas regiões são
privilegiadas tratando-se de nível educacional. Levando em conta o público que a
Intercultural atende, isso estabelece um cenário bastante favorável para os negócios da
empresa e principalmente para o crescimento de vendas de seu principal produto, o
work experience USA que é exclusivo para universitários.
Ainda destacando-se que o número de alunos em faculdades particulares,
considerados com maior poder aquisitivo, obteve um crescimento expressivo, também
pode-se dizer que a empresa terá um mercado a explorar por muitos anos já que a
tendência é o crescimento continuar.
E importante levar em conta que com os jovens mais bem informados e
politizados, o interesse em ter uma experiência internacional pode crescer, o que será
favorável para o desenvolvimento da organização.

4.2.1.5 Análise do Mercado

Mercado consiste em todos os consumidores potenciais que compartilham de
uma necessidade ou desejo especifico, (KOTLER, 1996). Com os processos de
globalização, abertura de mercado e queda das barreiras alfandegárias, intensifica-se a
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disputa pela preferência dos consumidores e estes, adaptando-se as novas regras do
mercado, tornam-se cada vez mais exigentes e cautelosos na hora de realizar seus
negócios.

As empresas investem maciçamente em tecnologia e recursos humanos,
invariavelmente adotando estratégias que resultem em racionalização e corte nos

gastos. 0 objetivo é oferecer produtos e serviços de primeira linha e a pregos realmente
competitivos, que atendam as necessidades,

exigências

e

possibilidades do

consumidor.
No setor de cursos, estágios e intercâmbios internacionais, onde a empresa
Intercultural atua, a concorrência é grande, os clientes são exigentes e os produtos
estão ficando cada vez mais diversificados. Porém é um setor que experimenta um
grande crescimento.
Segundo a Brazilian Educational & Language Travel Association (BELTA),
organização que reúne a principais instituições que trabalham com cursos, estágios e

intercâmbios no exterior, afirma em matéria realizada pelo Guia do estudante Abril —
Cursos no Exterior 2006, que a procura por programas de intercâmbio internacional

teve crescimento de 30% em 2005. Em 2004, 42 mil brasileiros viajaram para fazer
cursos no exterior e que em 2005 foram aproximadamente 55 mil estudantes.

4.2.1.6 Clientes

Para Nickels & Woods (1999), o cliente é um indivíduo ou organização que
compra ou troca alguma coisa de valor pelos produtos do vendedor e está se tornando
cada vez mais participante no processo de troca.
Hoje em dia os consumidores possuem maiores opções de escolha, dificultando
o papel das empresas para conquistar e fidelizar seus clientes. Assim, uma combinação
de fatores, como tempo de mercado, conhecimento, bons produtos e uma distribuição
eficiente, são fatores estratégicos para o sucesso.

Pode-se dizer que a Intercultural, neste aspecto, tem uma vantagem competitiva,
pois cerca de 70% de seus clientes retornam muito satisfeitos (de acordo com pesquisa
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efetuada pela própria Intercultural em 2005, usando o método de questionário
estruturado, via e-mail, para 400 clientes) e recomendam seus produtos a amigos ou
outros.
Os clientes da Intercultural hoje são oriundos das classes sociais Al, A2 e B1 e
B2, segundo classificação sócio-econômica

da ABEP (Associação Brasileira de

Empresas de Pesquisa). Na tabela 9, mostra como está classificada a população.
Tabela 9: Renda familiar por classe social

Renda Familiar por classes

classe
Al
A2
B1
B2
C
E

%
1
5
9
14
36
31
4

renda familiar média(R$)
7.793
4.648
2.804
1.669
927
424
207

Fonte: ABEP Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
-

-

2003

Ainda esse grupo de clientes, é formado 95% por estudantes de 2° e 3° graus, 3
% profissionais liberais com necessidade de aprimoramento lingUistico, e representando
2% da fatia total de clientes estão casais ou famílias, ou ainda, idosos, em busca de

lazer e entretenimento cultural.

4.2.1.7 Fornecedores

Para poder atender seus clientes da melhor forma possível a empresa junta em
torno de si um conjunto de fornecedores, negociando com habilidade e construindo
relações confiáveis e de longo prazo.
Vários são os fornecedores da Intercultural, constituindo-se de escolas de

idiomas, tais como ELS, Churchill House, Study Group International etc., escolas de 2°
grau e universidades no exterior, companhias aéreas, operadoras de turismo, e os
programas Work Experience USA, camp counselors USA e Au Pair Care.
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Além das redes de escolas, a Intercultural trabalha também com instituições de
ensino que não possuem filiais, e que são geralmente familiares, oferecendo um
atendimento mais personalizado, e com preços acessíveis.
As escolas são reconhecidas pela IALC (International Association of Languages
Centers), que possui rigorosos padrões de controle para seus membros, garantindo,
assim, a qualidade necessária à satisfação dos clientes em termos de programa de
ensino, ambiente de estudo, material-didático e professores.
0 fato de a Intercultural também fazer parte desta organização faz com que seja
procurada por escolas que desejam expandir seu território de atuação de vendas, posto
que possuem a segurança atestada pela instituição.
Pode-se destacar que a todo instante novos fornecedores procuram pela
Intercultural, em busca da penetração em novos mercados, e isto se deve à divulgação
de seu nome no exterior, bem como ao incremento nas vendas para outras escolas.
Em geral, os fornecedores enviam catálogos, panfletos, materiais de divulgação
e informativos sobre seus produtos, é feito um contrato de representação entre

o

fornecedor e a Intercultural, cabendo a esta a venda dos produtos, e aquela o
comissionamento por tais vendas.
Por haver vários fornecedores, especialmente no que se refere As escolas de
idiomas, há muitas opções de cursos e programas a serem oferecidos aos clientes.
Quanto aos programas de trabalho, a Intercultural é representante exclusiva
(CCUSA) para 14 estados brasileiros, o que lhe dá uma vantagem competitiva em
relação aos seus concorrentes.
Por já estar no mercado há algum tempo, a Intercultural adquiriu a possibilidade
de negociar melhor as condições de seus contratos com os fornecedores,
diferentemente de quando iniciou no negócio, por já ter adquirido uma imagem sólida e
confiável perante eles.
Hoje o fornecedor de maior importância como foi destacado na análise das
vendas é o CCUSA, empresa que disponibiliza os programas work experience USA e
camp counselours USA, sendo o primeiro o produto com maior volume de vendas. Fora
a CCUSA, a empresa não depende de nenhuma outra empresa, pois para os outros
produtos há mais opções de fornecedores disponíveis.
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4.2.1.8 Concorrentes

Cobra (1991, p. 63) diz que "uma empresa poderá estar atuando em um mercado
sob maior ou menor influência da concorrência e esse fator sett decisivo para sua
formulação estratégica".
Raramente uma empresa está só, no seu esforço de atender a um determinado
mercado consumidor. Deve-se observar como várias empresas estão satisfazendo a
uma mesma necessidade do consumidor ou servindo ao mesmo grupo de
consumidores.
Deve-se estar sempre alerta para conhecer as empresas concorrentes,
acompanhar a sua evolução e conhecer o máximo sobre seus produtos, métodos de
distribuição e ações promocionais, sobre a tecnologia que utiliza, sua participação no
mercado, seu faturamento, volume de vendas, lucro e tendências, o tipo e nível de
promoções que faz, sua força de vendas, os processos que utiliza na produção, na
administração e na conquista do consumidor.
No caso especifico da Intercultural, a concorrência direta

e mais forte da

empresa se dá em relação a STB — Student Travel Bureau, a Cl — Central de
Intercâmbio, a World Study e a Experimento. Destas, duas se destacam no quesito
distribuição já que operam seguindo sistema de franquias. Entre os principais
concorrentes identificados, a Cl e a Experimento atuam no segmento de franquias,
segundo dados da ABE (Associação Brasileira de Franquias). Entretanto, é de
conhecimento da Intercultural que outros concorrentes, como a STB e a World Study
funcionam num sistema semelhante ao de franchising, ou seja, não estão formalmente
atuando como franquia, mas os proprietários da empresa disponibilizam o uso da marca
e produtos em troca de participação financeira. Existem ainda marcas menores, de
atuação local, sem maior significado em termos de mercado.

Há em torno de 8000 agências de turismo e/ou viagens em todo o Brasil
segundo dados da BELTA (Brazilian Education & Travel Association) de 2006, ou seja,
mesmo levando-se em conta o número de participantes deste mercado no Brasil, muito
poucas empresas decidiram pelo crescimento através do sistema de franchising,
preferindo operar com representantes ou agentes especiais, como até mesmo a Cl -
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Central de Intercâmbio acabou por fazer, deixando um pouco de lado a expansão de
suas franquias. Na tabela 10, pode-se ver uma tabela que retrata a concorrência direta
enfrentada pela Intercultural por empresas que trabalham no sistema de franquias.

Tabela 10: Concorrência direta no franchising

Cl— Central de Intercâmbio
Negócio

Experimento

Turismo Jovem e Intercâmbio

Cursos no Exterior

Fundação

1988

1964

Inicio Franchising

1992

1998

Unidades Próprias

7

4

Unidades Franqueadas

19

8

3a5

3

R$ 120.000,00

R$ 500.000,00

Funcionários
Faturamento mensal por
loja franqueada

Fonte: Associação Brasileira de Franquias 2005

Outro item importante, em que os concorrentes que trabalham com esquema de
franquias levam vantagem em relação à empresa Intercultural, é a sua comunicação.

Por possuírem maior número de franqueados, que contribuem mensalmente para um
fundo de propaganda, esse volume de dinheiro concentrado, é usado de forma que
maximize os resultados de divulgação, o que a Intercultural não consegue investindo
sozinha em suas ações de propaganda.
Apesar dos concorrentes da Intercultural terem um diferencial em relação ao
número de lojas, distribuição e comunicação, em questão de pregos e produtos todos

se equivalem. Alguns vendem os mesmos produtos, têm as mesmas organizações
como fornecedores e os pregos são os mesmos.
No universo de produtos que foi descrito anteriormente, a Intercultural se destaca
com seu produto principal, o Work Experience USA (WEUSA). O WEUSA é um
programa de trabalho para universitários durante o verão brasileiro. Os estudantes
saem do Brasil com emprego garantido e sabendo quanta irão ganhar de salário, e
ainda recebem uma orientação de um dia na sua chegada nos Estados Unidos. Outro
diferencial em relação a esse produto, é que a Intercultural foi a primeira a trabalhar
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com esse tipo de produto. Hoje todos possuem programas semelhantes, porém o
WEUSA é mais completo, pois o estudante pode escolher onde ir trabalhar, pode fazer

entrevista de emprego com as empresas americanas ainda no Brasil e possui um
seguro de saúde completo que cobre, inclusive, acidentes de neve.
Os programas de trabalho ofertados pelos concorrentes oferecem além de vagas
em estações de esqui e hotéis, vagas em fast-foods onde o ambiente de trabalho é
barulhento, com cheiro de fritura e ainda precisa-se trabalhar sobre pressão, já que tem
que desempenhar suas atividades com rapidez, usando a lingua estrangeira e fazendo
atividades que não estão acostumados e pouco treinados (como cozinhar ou limpar).
Ainda, os concorrentes da Intercultural, não orientam os participantes do programa na
chegada aos Estados Unidos, ou seja, os alunos estão por sua conta logo que
embarcam no Brasil, e é comum oferecerem seguro de saúde que não cobre acidentes
de neve, o que é contrastante, já que nessa época é inverno nos Estados Unidos e
muitas posições de trabalho são em esqui resorts e hotéis.

4.3 ANALISE DO AMBIENTE INTERNO

A análise do ambiente interno consiste em levantar uma série de informações
que caracterizam a organização, como histórico, estrutura organizacional, recursos
humanos, recursos financeiros, potencialidades e pantos fracos da mesma.

4.3.1 Estrutura organizacional

Na matriz da empresa está o atual presidente, Felipe Jendiroba, em conjunto
com sua irmã Marina Jendiroba, vice-presidente, que participa de todas as decisões
gerenciais. Todas as decisões estratégicas são centralizadas com o presidente e a vice.

Na área comercial a Intecultural conta com cinco funcionários responsáveis
pela venda dos programas de trabalho, três funcionários responsáveis pela venda dos
cursos de línguas, high school e au pair, e um funcionário para atender vendas de
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pacotes turísticos e passagens aéreas. Todos interagem entre si para a melhor
execução das tarefas.
Uma pessoa cuida da área financeira, e ainda existem duas secretárias e dois
ajudantes para serviços gerais. Foi contratado recentemente um analista de marketing
que trabalha para todas as filiais e representantes em conjunto com a área comercial.
importante destacar que a parte financeira se concentra na matriz.
A empresa possui ainda uma filial em Curitiba e uma em São Paulo. Ambas
funcionam de forma enxuta, com um gerente e três vendedores que trabalham com
todos os produtos e uma secretária para cada sede. Nas demais regiões a empresa
trabalha com representantes que possuem sua própria estrutura funcional. Abaixo
mostra como está constituída a estrutura da empresa.

Presidente Executivo
Felipe Jendiroba

Vice-Presidente
Marina Jendiroba

I

I

Depto.
Dept°.
Marketing/
Financeiro
Comercial
_, \,

E.

I

.,,,

Gerência
de
Filiais
.._-/

Representante

Figura 7: Organograma - Intercultural Cursos no Exterior
Fonte: Intercultural Cursos no Exterior

Como pode ser visto na figura 7, a estrutura é funcional com as decisões
centralizadas no presidente e na vice-presidente. Os departamentos de marketing e
comercial se confundem, onde o único profissional de marketing da empresa estuda as
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melhores formas de explorar os produtos, aumentar as vendas e também em conjunto
com o presidente define as diretrizes do departamento comercial. O financeiro é

responsável basicamente pelas contas a pagar e receber. As gerências das filiais
controlam a atuação e as operações em suas regiões. A empresa não possui uma área
de recursos humanos formalizada, as responsabilidades desta

área

cabem a

presidência. E por último, os representantes comercializam os produtos da Intercultural
onde a empresa não possui uma filial.
4.3.2 Recursos Humanos

Por ser uma empresa familiar, a decisão ainda concentram-se apenas nos
membros da família, de forma pontual. Mesmo em situações onde seria recomendada a

atuação de funcionários, como em viagens e vivência dos programas e cursos
vendidos, esta experiência acaba limitada ao centro decisório, no caso, Felipe

Jendiroba e Marina Jendiroba.
Hoje não lid uma forma de seleção de novos empregados formalizada, muitas
das contratações são feitas baseadas em amizade, conhecimento pessoal ou de

membros da família. Também não há plano de cargos e salários, ou benefícios
estipulados, cada caso é estudado isoladamente.
Neste fator a atuação dos administradores acaba por ser muito operacional e

pouco estratégica.

4.3.3 Análise Financeira

É através desta análise que se pode descobrir o valor real dos investimentos
para realização do negócio, assim como sua lucratividade. Com o mercado mundial
cada vez mais dinâmico, é de grande importância para uma organização que pretende
realizar um piano estratégico de marketing, e com isso realizar futuros investimentos na
área, analisar as finanças dos últimos anos. É com esse histórico em mãos que a

empresa poderá avaliar mais criteriosamente se ela terá condições de alcançar seus
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objetivos e determinar quais medidas devem ser tomadas para alcançar os mesmos.
Para a Intercultural Cursos no exterior, foram analisados aspectos de suas finanças
com o objetivo de conhecer a real situação em que se encontra a empresa e a
possibilidade de investimentos.
A Intercultural não dispõe de capital de terceiros, seus recursos são todos
provenientes das vendas realizadas. Os pagamentos podem ser feitos à vista em
dinheiro, no cartão de crédito ou ainda parcelado no cartão, o que facilita em muito para
o cliente. A Intercultural tem bom fluxo de caixa pois mensalmente recebe pagamentos

das vendas dos produtos vendidos, mesmo que a época não seja a mais apropriada
para as vendas de determinado programa, isso se dá por causa dos parcelamentos
feitos por clientes, que gera receita constante ao longo do ano.
De acordo com Cobra (1991, p. 55), "sem capital de giro para movimentar sua
operação diária, uma organização pode tornar-se inadimplente. Portanto, no mundo dos
negócios, o dinheiro é o sangue que corre nas veias do meio empresarial, mantendo
vivas suas atividades".
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Na figura 8, está ilustrada a evolução do faturamento nos últimos três anos. Em
2003 totalizou R$ 2.900.000,00 em 2004 cresceu para R$ 4.570.000,00, finalizando em
2005 com R$ 6.000.000,00.

R$ 6.000.000,00
R$ 5.000.000,00

• 2003

R$ 4.000.000,00

• 2004
R$ 3.000.000,00

[12005

R$ 2.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Faturamento

Figura 8: Evolução do faturamento bruto
Fonte: relatórios Intercultural 2003, 2004 e 2005

Se avaliar somente o faturannento da Intercultural, sem olhar para o cenário em
que está inserida, diria que a empresa está tendo um bom desempenho, pois cresceu
107%, de 2003 a 2005. Porém se comparar com o setor de cursos, estágios e
intercâmbio no exterior que cresceu 30% em 2005 de acordo com a BELTA, pode-se
afirmar que a empresa está tendo um desempenho excelente, pois além de ter crescido
em faturamento 107% nos últimos 3 anos, somente no último ano registrou aumento de
31,5%, ou seja, 1,5% acima de seu setor que já vem crescendo de forma
surpreendente.

Tabela 11: Faturamento x lucro liquido

Faturamento
Lucroliquido

2003
R$ 2.900.000,00
R$
589.700,00

Fonte: Intercultural Cursos no Exterior

2004
R$ 4.570.000,00
R$
924.166,00

R$
R$

2005
6.000.000,00
1.279.100,00
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A figura 9 ilustra a relação faturamento x lucro liquido para facilitar a análise.

R$ 6.000.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 4.000.000,00

• Faturannento

R$ 3.000.000,00

• Lucro Liquido
AS 2.000.000,00
R$ 1.000.000,00

R$

-

2003

2004

2005

Figura 9: Faturamento x lucro liquido
Fonte: relatórios Intercultural 2003, 2004 e 2005

Novamente analisando as informações disponíveis na tabela 11 e na figura 9,
pode-se dizer que a organização está evoluindo gradativamente ano após ano. Seu
lucro liquido cresceu quase 100% de 2003 para 2004, e após esse período de enorme
crescimento, ainda conseguiu expandir em 38% seu lucro liquido do exercício de 2004
para o de 2005.
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4.3.3.1 Resultados do Período Analisado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período de 2003, 2004 e 2005

(Valores expressos em reais)
2003

2004

RECEITA BRUTA DE VENDAS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

R$ 2.900.000,00
R$ 2.900.000,00

R$ 4.570.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 4.570.000,00

R$ 6.000.000,00

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

R$ ( 29.000,00)
R$ 2.871.000,00

R$ (35.000,00)
R$ 4.535.000,00

R$ (42.000,00)
R$ 5.958.000,00

RECEITA LÍQUIDA

2005

CUSTOS DOS PRODUTOS
VENDIDOS
LUCRO BRUTO

R$ 1.774.800,00

R$ 2.816.034,00

R$ (3.722.400,00)

R$ 1.096.200,00

R$ 1.718.966,00

R$ 2.235.600,00

DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (506.500,00)

R$ (794.800,00)

R$ (956.500,00)

R$ 589.700,00

R$

924.166,00

R$ 1.279.100,00

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Fonte: Intercultural Cursos no Exterior

Analisando detalhadamente os resultados dos exercícios dos três últimos anos

pode-se observar acontecimentos bastante relevantes para tomada de decisão. De
2003 a 2005 as despesas operacionais cresceram em 88,84%, o que é perfeitamente
compreensível, já que a organização está em desenvolvimento e para aumentar as

vendas é necessário realizar investimentos. Porém se em paralelo avaliar que em 2003
o lucro liquido foi de 20,33%, em 2004 praticamente o mesmo com 20,22% e em 2005
aumentando para 21,33%, vê-se que a empresa aos poucos está se tornando mais
eficiente, que mesmo com o crescimento dos investimentos está descobrindo formas de

aumentar sua rentabilidade.
Outro fator bastante interessante é em relação 6 receita liquida. De 2003 a 2005

esse item cresceu em 207,52%, o que é bastante significativo. Porém a contribuição de
impostos cresceu neste mesmo período cerca de 144,82%, o que não é comum em um
pais como o Brasil, que exerce uma força pesada sobre as pessoas e organizações, em
se tratando de impostos.
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4.4 ANALISE SWOT

Análise SWOT, segundo Churchill e Paul (2000, p. 91) é "a avaliação sistemática
dos pontos fortes e dos pantos fracos internos de uma empresa e de oportunidades e
ameaças externas".

Tabela 12: Análise SWOT da Intercultural Cursos no Exterior

Ambiente Externo
Oportunidades

Ameaças

Ter como clientes a camada da sociedade
com maior renda e poder aquisitivo
Crescimento do setor de cursos, estágios
e intercâmbio no exterior

Dependência de um fornecedor único
para o principal produto vendido
Ter os Estados Unidos com participação
de mais de 80% dos destinos de
produtos vendidos

Crescimento do número de estudantes de
nível médio e universitário, o que tende a
continuar acontecendo

Possuir produtos com baixa
diferenciação perante seus
concorrentes

Tecnologia que possibilita uma gestão
mais eficiente, principalmente em termos
de comunicação através da internet

Ambiente Interno
Forças

Deficiências

Boa imagem no mercado catarinense
Disponibilidade financeira para
investimentos

Recursos humanos não especializados
Cultura organizacional influenciada pela
cultura familiar

Disponibilidade da tecnologia que precisa
para realização de suas funções

Processo decisório centralizado

Parceria com empresas sólidas e de
tradição

Divulgação dos produtos, serviços e
marca deficiente

Detentora dos direitos de venda do
principal programa de trabalho para
universitários nos Estados Unidos, que
está disponível no mercado

Disponibilidade de lojas deficiente

Fonte: Alex R. F. Desessards
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5. PROGNÓSTICO

Com a primeira etapa do plano estratégico de marketing finalizada, onde se
avaliou o ambiente externo e interno da organização, foram relacionados os pontos
fracas e fortes, evidenciados oportunidades e ameaças aos negócios da organização
em estudo, a próxima etapa é elaborar o prognóstico.
No presente trabalho, dividiu-se o prognóstico em três partes. A primeira delas é
a definição clara do negócio da empresa, a missão e os valores 6 serem seguidos e
respeitados. Com base nas definições da primeira parte do prognóstico, a segunda é a
definição dos objetivos e as metas ligadas ao plano. Por Ultimo, a terceira parte irá
descrever as estratégias adotadas e seus respectivos pianos de ações.
Este plano será o instrumento para dirigir e coordenar os esforços de marketing
da empresa Intercultural Cursos no Exterior com o objetivo de melhorar sua efetividade
mercadológica, auxiliando a empresa a elaborar e por em prática suas ações com maior
embasamento.

5.1 MISSÃO

A determinação da missão da empresa é um momento de grande importância
dentro do plano estratégico de marketing, pois estabelece linhas de orientação nas
quais toda organização deve apoiar-se. Após a determinação da missão, parte-se do
principio que todos os esforços devam seguir as premissas que nela foram
estabelecidas, de forma a não se dirigir para longe da razão de existir da organização.
Desta forma, determinou-se a missão da seguinte forma:
"Proporcionar aos clientes experiências interculturais, visando seu
aperfeiçoamento pessoal e profissional, com qualidade superior e pregos competitivos,
buscando o crescimento da organização e de seus colaboradores".
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5.2 VISÃO

Ser !icier no mercado em que atua na venda de cursos, estágios e intercâmbio no
exterior.

5.3

OBJETIVOS DE MARKETING

Tendo como base as informações contidas no diagnóstico interno, serão

formulados objetivos que serão os mais realísticos possíveis de acordo com as
limitações da organização. Desta forma, serão determinados como objetivos da

empresa para setembro de 2006 a setembro de 2007:
I.

Aumentar o faturamento bruto da empresa em 30% para o período.

II.

Aumentar a participação dos outros produtos que não o WEUSA, no
volume total do faturamento.

Ill.

Promover empresa e seus produtos e serviços para conquistar novos
clientes.

5.3.1 Público Alvo

Estudantes de 2° e 3° graus, profissionais liberais com necessidade de
aprimoramento linguistico e famílias em busca de lazer, que estejam estabelecidos na
área em que a empresa atua.

5.4 ESTRATÈGIAS DE MARKETING

As estratégias a serem desenvolvidas para viabilizar os objetivos serão:
a) Aumentar o esforço de venda dos outros produtos que não o WEUSA;
b) Abrir mais uma filial;
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c) Fortalecer a marca e a divulgação dos produtos da Intercultural Cursos no
Exterior nos mercados onde atua;
d) Buscar profissionais mais preparados para execução das tarefas impostas
pela empresa;
e) Buscar novos produtos a serem comercializados para outras regiões do
mundo.

5.5 PLANO DE AÇÃO

Definidas as estratégias a serem adotadas, a próxima etapa é direciond-las
através dos pianos de ações. Estes deverão definir o que será implementado, os
departamentos e as pessoas responsáveis, os detalhes da forma de execução, os
custos associados és ações e os prazos de inicio e conclusão a serem seguidos.
Estratégia A: Aumentar o esforço de venda dos outros produtos que não o

WEUSA
Ação Al: Estabelecer a meta de crescimento médio das venda em 2,5% ao mês,
respeitando a sazonalidade de cada produto
Ação A2: Promover os produtos com menor participação no bolo do faturannento
de forma mais intensa
Ação A3: Disponibilizar descontos de 10% para o cliente que trouxer outros
clientes para a empresa
Estratégia B: Abrir mais uma filial

Ação 131: Verificar junto ao mercado qual cidade terá maior aceitação à empresa
e aos seus produtos

Ação B2: Selecionar através de jornais e Internet pessoas qualificadas para
desempenhar as funções nesta nova filial
Ação B3: Encontrar um local adequado para montar a sede, equipá-la e decorála com a comunicação visual da empresa
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Ação B4: Promover a nova filial na região em que atuar a fim de distinguir-se de
seus concorrentes regionais

Estratégia C: Fortalecer a marca e a divulgação dos produtos da Intercultural
Cursos no Exterior nos mercados onde atua
Ação Cl: Contratar uma empresa especializada em comunicação para
desenvolver as pegas e realizar planos de ações especificamente publicitários
Ação C2: Veicular comerciais nos veículos mais adequados ao público alvo e a
região que estiver atuando
Ação C3: Participar de feiras nacionais e regionais voltadas ao mercado de

intercâmbio internacional de estudo e trabalho
Ação C4: Divulgar não somente os produtos, mas a empresa e os valores que
ela respeita

Estratégia D: Buscar profissionais mais preparados para execução das tarefas
impostas pela empresa
Ação Dl: Identificar em que áreas e quais pessoas estão aquém das tarefas que
a elas foram destinadas
Ação D2:

Selecionar pessoas com qualificação superior

e

experiência

internacional através de jornais e sites na internet especializados
Ação D3: Desenvolver esses profissionais através de treinamentos
Ação D4: Reter esses profissionais através de um bom ambiente de trabalho e

bonificações atraentes

Estratégia E: Buscar novos produtos a serem comercializados para outras
regiões do mundo
Ação El: Contatar a rede de relações internacionais com o intuito de receber
indicações
Ação E2: Pesquisar na Internet novas empresas que possam ser possíveis
fornecedores
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Ação E3: Participar de feiras e encontros internacionais a fim de encontrar novas
oportunidades de negócios

Tabela 13: Plano de Ações para 09/2006 a 0912007

AÇÃO

RESPONSÁVEL

PRAZO

RECURSOS(R$)

Al
A2
A3

Felipe Jendiroba
Felipe Jendiroba e Analista de Marketing
Analista de Marketing
Felipe Jendiroba, Marina Jendiroba e
Analista de Marketing
Marina Jendiroba
Felipe Jendiroba, Marina Jendiroba e
Analista de Marketing
Analista de Marketing
Felipe Jendiroba
Analista de Marketing e empresa de
comunicação
Felipe Jendiroba e Marina Jendiroba
Analista de Marketing e empresa de
comunicação
Felipe Jendiroba e Marina Jendiroba
Marina Jendiroba
Felipe Jendiroba, Marina Jendiroba e
responsável pela área
Felipe Jendiroba, Marina Jendiroba e
responsável pela área
Felipe Jendiroba e Marina Jendiroba
Felipe Jendiroba, Marina Jendiroba e
Analista de Marketing
Felipe Jendiroba e Marina Jendiroba

setembro a outubro
a partir de outubro
a partir de outubro
setembro a outubro

200.000,00
10.000,00
3.000,00

setembro a novembro
novembro / dezembro

1.500,00
35.000,00

a partir de janeiro
setembro

25.000,00
50.000,00

a partir de outubro
a partir de setembro

70.000,00
5.000,00

a partir de outubro
a partir de setembro
a partir de setembro
a partir de setembro

2.000,00
3.000,00

a partir de setembro

10.000,00

a partir de setembro
a partir de setembro

300,00

a partir de setembro

1.000,00

B1
B2
B3
B4
Cl
C2
C3
C4
D1
D2
03
D4
El
E2
E3

TOTAL
Fonte: Alex R.F. Desessards

415.800,00
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5.6 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PROJETADOS PARA 09/2006 — 09/2007

RECEITA BRUTA DE VENDAS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

R$ 7.800.000,00
R$ 7.800.000,00

IMPOSTOS E DEDUÇÕES
RECEITA LÍQUIDA

R$
(54.600,00)
R$ 7.745.400,00

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO

R$ (4.839.120,00)
R$ 2.906.280,00

DESPESAS OPERACIONAIS
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

R$ (1.552.300,00)
R$ 1.353.980,00

Fonte: Alex RT. Desessards

Com análise da projeção do demonstrativo de resultado para o próximo
exercício, observa-se que a lucratividade no exercício projetado aumenta em 5,53% em
relação ao exercício anterior. Neste sentido, pode-se concluir que a implementação do
plano é viável trazendo um resultado projetado positivo para o período de 09/2006 a
09/2007.

5.7 IMPLEMENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE

Este plano estratégico de marketing será apresentado aos dois maiores
responsáveis pela empresa, Felipe Jendiroba e Marina Jendiroba, e implementado em
setembro de 2006. Por decorrência de a organização estar inserida em um mercado
instável, o plano poderá sofrer alguns ajustes em seu conteúdo. A responsabilidade de
colocar o plano em prática, controlar e avaliar é dos dois responsáveis pela Intercultural
Cursos no Exterior. Vale destacar que se não houver, por parte dos sócios

e

funcionários da empresa, sinergia, dedicação e comprometimento o plano não atingirá
seus objetivos.
0 plano terá total controle e revisão de seu conteúdo por parte dos dois sócios
responsáveis da empresa. Serão feitas reuniões mensais a fim de verificar os
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resultados obtidos e compará-los com os resultados planejados para comprovar a

eficácia das estratégias aplicadas.
A etapa do controle inicia-se juntamente com a implantação do plano. 0
acompanhamento das datas finais de cada ação deverá ser pró-ativo, antecipando-se
sempre ao prazo final, possibilitando assim possíveis correções.

Este documento pode e deve ser modificado de acordo com os obstáculos e
mudanças que forem ocorrendo durante sua vigência. Neste sentido, as opiniões das
pessoas envolvidas com a instituição devem ser levadas em conta, assegurando desta
forma a discussão e ajustes continuos no plano, bem como o comprometimento geral
dos envolvidos.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano Estratégico de Marketing realizado na Intercultural Cursos no Exterior
nos permitiu um melhor conhecimento de suas potencialidades

e fragilidades,

visualizando, assim, propostas para melhorar seu desempenho diante do mercado.
O trabalho é importante porque ajudou a planejar e decidir a respeito do futuro
das ações e atividades da empresa, considerando seu passado e sua situação atual em
relação ao mercado, aos clientes e A concorrência. Foram estabelecidos os objetivos de
marketing, identificando os riscos e proposto ações para enfrentá-los; identificando seus
pontos fortes e fracos em relação à concorrência e ao ambiente de negócio em que a
empresa atua; conhecendo seu mercado e definindo estratégias de marketing para
seus produtos e serviços; analisando o desempenho financeiro do empreendimento,
bem como prevendo os resultados e estimando os custos das ações estratégicas. Foi
proposto também o controle través de resultados econômicos e financeiros.
O trabalho mostra que a Intercultural Cursos no Exterior tem um potencial grande
na venda de seus programas de estágios, cursos

e

intercâmbio no exterior,

principalmente em se tratando de programas de trabalho. Seu faturamento cresceu de
forma surpreendente, e com o passar dos anos a empresa aprendeu a trabalhar de
forma mais eficiente. Porém as vendas de produtos de outra natureza que não o de
trabalho no exterior, estão aquém do que a empresa poderia fazer. Também se
verificou que por ter uma grande venda destes programas de trabalho, ficou
caracterizada uma forte dependência financeira da empresa para com esses produtos.
Ainda foram constatadas deficiências na distribuição e divulgação dos produtos, e forte
influência familiar na administração da organização.
Com a elaboração deste trabalho verificou-se que as informações fornecidas
foram suficientes para que a empresa possa prever as futuras oportunidades e
ameaças que venham a surgir, e assim agir imediatamente, tomando medidas

necessárias, otimizando suas ações, adquirindo assim vantagem competitiva em
relação à concorrência, mantendo e ampliando sua posição no mercado.
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