UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ANDRÉ LUIZ ALVES LUNARDELLI

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING
PARA A GLOBAL EXPERIENCE

FLORIANÓPOLIS
2008

ANDRÉ LUIZ ALVES LUNARDELLI

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING
PARA A GLOBAL EXPERIENCE

Trabalho de Conclusão de Estágio apresentado
como requisito de aprovação na disciplina Estágio
Supervisionado — CAD 5234, do curso de Ciências
da Administração, da Universidade Federal de
Santa Catarina, encaminhado ao Departamento de
Ciências da Administração, sob orientação da
Professora Kelly Cristina Benetti

FLORIANÓPOLIS
2008

ANDRÉ LUIZ ALVES LUNARDELLI

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING
PARA A GLOBAL EXPERIENCE

Este Trabalho de Conclusão de Estágio foi julgado adequado e aprovado
em sua forma final pela Coordenadoria de Estágios do Departamento de

Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, em 30
de Junho de 2008.

Prof. Dr. Rudima ntunes da Rocha
Coordenado

e Estágios

Apresentada à Banca Examinadora integrada pelos professores:

Kelly Benetti
nentadora

1/iL

Prof. Dra. Eloise Dellagnelo

Membro

ii

Prof. Dr. Allan Augusto Platt
Membro

Dedico este trabalho a minha parceira Maria Cecilia Araujo, a meus
pais Roberto Lunardelli e Adriana Alves e meus irmãos Alexandre
Alves Lunardelli e Paula Lunardelli por sempre terem estado ao meu
lado.

AGRADECIMENTO

Agradeço do fundo do coração, à professora Kelly Benetti, por toda a dedicação e

por ter estado sempre presente durante a elaboração do trabalho.
Agradeço aos meus sócios, André Garofallis Silva e Natália Alberti Andrzejewski, por

toda a colaboração e compreensão nesta fase.
Agradeço também a minhas avós Zenaide Lunardelli e Célia Regina Alves por todo o

apoio e atenção.
Agradeço ainda aos meus sogros e amigos, Francisco Araujo e Eliane Araujo, por ter

sempre incentivado minha evolução pessoal.
Obrigado.

"A mente que se abre a uma nova idéia iamais voltará ao seu
tamanho original." (Albert Einstein)

SUMARIO

RESUMO

12

1 INTRODUÇÃO

13

1.1 OBJETIVOS

14

1.1.1 Geral

14

1.1.2 Específicos

14

1.2 JUSTIFICATIVA

15

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

16

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

17

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING

17

2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

21

2.3 PLANEJAMENTO DE MARKETING

22

2.4 MARKETING DE SERVIÇOS

25

2.5 AMBIENTE INTERNO

26

2.5.1 Produto (product)

31

2.5.2 Distribuição (placement)

32

2.5.3 Comunicação (promotion)

33

2.5.4 Prego (price)

35

2.6 AMBIENTE EXTERNO

36

3 METODOLOGIA

39

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

39

3.2 COLETA DE DADOS

40

3.3 ANALISE DOS DADOS

40

3.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

41

4 DIAGNOSTICO SITUACIONAL

42

4.1 ANALISE DO AMBIENTE EXTERNO

42

4.1.1 Fator Econômico

42

4.1.2 Fator tecnológico

43

4.1.3 Fator politico-legal

44

4.1.4 Fator sócio-cultural

44

4.1.5 Clientes

45

4.1.6 Fornecedores

46

4.1.7 Concorrentes

47

4.1.8 Oportunidades e ameaças

47

4.2 AMBIENTE INTERNO

48

4.2.1 Descrição da Organização

48

4.2.2 Estrutura Organizacional

49

4.2.3 Análise de vendas

50

4.2.4 Recursos financeiros

51

4.2.5 Análise operacional

52

4.2.6 Recursos humanos

53

4.2.7 Análise dos 4 "Ps"

53

4.2.8 Pontos fortes e pontos fracos

55

4.3 MATRIZ SWOT

56

5 PROGNOSTICO

57

5.1 MISSÃO

57

5.2 OBJETIVO

57

5.3 PÚBLICO-ALVO

58

5.4 ESTRATÉGIAS

58

5.5 PLANO DE AÇÕES

59

5.6 ANALISE DAS ESTRATÊGIAS

63

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

65

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

66

ANEXO A

69

ANEXO B

70

ANEXO C

71

ANEXO D

72

ANEXO E

73

ANEXO F

74

ANEXO G

75

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Lista de parceiros

46

Quadro 2 - Oportunidades e Ameaças

48

Quadro 3 - Histórico de Vendas

51

Quadro 4 - Pontos Fortes e Pontos Fracos

55

Quadro 5 - Matriz SWOT

56

Quadro 6 - Estratégia 1

60

Quadro 7 - Estratégia 2

61

Quadro 8 - Estratégia 3

62

Quadro 9 - Estratégia 4

63

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Valor do consumo de famílias brasileiras de produtos característicos
do turismo

43

Tabela 2 - Resultados Financeiros

52

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Organograma

62

RESUMO

LUNARDELLI, André Luiz A, Planejamento de Marketing para a agência de
intercâmbio e viagens Global Experience. 2008. 75 f. Trabalho de Conclusão de
Estágio (Graduação em Administração). Curso de Administração, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.
Com a crescente necessidade das empresas de posicionar-se no mercado cada vez
mais competitivo, o presente estudo tem como objetivo elaborar um Planejamento
de Marketing para a empresa Global Experience Intercâmbios e Viagens. 0
planejamento consiste na definição das estratégias necessárias para a entrada da
empresa no mercado. Com o intuito de realizar um levantamento do diagnóstico
situacional da organização, primeiramente, foram definidas as oportunidades e
ameaças encontradas no ambiente externo. Após a análise destas variáveis foram
identificados os pontos fortes e fracos através de um estudo do ambiente interno da
agência. Os pontos fortes encontrados foram, a localização geográfica da agência, a
rede de contatos dos sócios, o ambiente sempre agradável, o investimento com
capital próprio, o software de gestão e banco de dados, a divulgação da empresa e o
atendimento personalizado prestado pelos colaboradores. Já os pontos fracos da
empresa identificados foram, a dificuldade de estacionamento para clientes, a falta
de experiência operacional e as parcerias instáveis no exterior. Levantados e
correlacionados estes dados, realizou-se então a definição das estratégias
essenciais para o planejamento de marketing. Posteriormente, pode-se concluir o
estudo com os dados referentes a implantação e manutenção do planejamento. 0
estudo realizado será aplicado na organização e foi considerado de suma
importância pelos sócios da empresa em questão, que visa criar espaço no mercado
de intercâmbios e viagens na cidade de Florianópolis.
Palavras-chaves: Planejamento; estratégia; marketing; intercâmbio.
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1 INTRODUÇÃO
A implantação de um planejamento de marketing eficiente exige esforços
coordenados em longo prazo. Para que o desenvolvimento seja convincente e
duradouro, é necessário que sejam analisadas todas as frentes do negócio a ser
estruturado. Isso é necessário para que os problemas não venham a se acumular
com o tempo, além de que, servem para evitar transtornos futuros.
A existência de um plano que balize e oriente a ação dos envolvidos,
além dos agentes privados é uma condição necessária para que se obtenha maior e
melhor entrada no mercado.
E importante ressaltar que a tarefa de planejamento s6 será eficiente, na
medida em que no momento de sua implementação exista a soma de todos os
setores envolvidos no processo. Ao mesmo tempo, o planejamento de marketing,
deve formar parte da estratégia global de planejamento da organização, integrandose com os outros setores que planificam o seu desenvolvimento sócio-econômico,
desenvolvimento este que procura o aproveitamento racional do potencial natural
desta.
Segundo Kotler (1998, p. 3), marketing é o processo social e gerencial
pelo qual os indivíduos e grupos alcançam aquilo que desejam e de que precisam,
criando e trocando produtos e valores uns com os outros.
Este conceito de marketing sustenta ainda que para que as metas
organizacionais sejam atendidas, faz-se necessário determinar as necessidades e
desejos dos mercados-alvo e proporcionar a satisfação desejada de forma mais
eficiente que seus concorrentes (KOTLER, 1998, p. 10).
Já o Plano de Marketing, por sua vez, é constituído pela Análise de
Mercado voltada para o conhecimento dos clientes, dos concorrentes, dos
fornecedores e do ambiente em que a empresa vai atuar, para saber se o negócio é
realmente viável, e pela Estratégia de Marketing, em que se faz o planejamento da
forma corno a empresa oferecerá seus produtos ao mercado, visando aperfeiçoar
suas potencialidades de sucesso (DOLABELA, 1999, p. 149).
Correlacionando a teoria à prática, a Global Experience, é uma empresa
de Intercâmbio e Viagens, localizada na cidade de Florianópolis/SC, inaugurada em
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março de 2008. Seu principal produto é o programa de trabalho remunerado nos
Estados Unidos - que é um programa voltado a universitários, entre 18 e 28 anos,
para vivenciar três meses trabalhando legalmente nos Estados Unidos, além de:
cursos de línguas em diversos 'Daises, programa high school (programa de
intercâmbio para alunos do ensino médio passarem de seis meses a um ano
morando em casa de família nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia,
Austrália), programa Au Pair (programa de Babysitter, com duração de um ano,
morando em casa de família nos Estados Unidos), seguro de viagem, pacotes
turísticos e passagens aéreas.
A empresa conta com três sócios, um gerente e dois estagiários, todos
com experiência na área de intercâmbio. Os sócios já trabalhavam com o programa
de trabalho remunerado, prestando assessoria aos estudantes nas cidpdes de
destino. Este trabalho fez com que os sócios criassem uma rede de relacionamento
com muitos estudantes.
Em março do ano de 2008, foi inaugurada a Global Experience
aproveitando-se da experiência dos sócios nesse nicho de mercado, com o intuito de
oferecer essa a mesma assessoria, porém sem uma estratégia de marketing básica.
Dada a falta de estratégias identificada, como problema da pesquisa, temse o seguinte: "Quais são as estratégias de marketing necessárias para a entrada no
mercado da Global Experience?"
1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Geral

Esse estudo objetiva elaborar as estratégias necessárias para a entrada
no mercado e captação de clientes, para uma agência de viagens e intercâmbios, a
Global Experience.
1.1.2 Específicos

a) Analisar os pontos fortes e pontos fracos do ambiente interno com
emprego dos 4 P's;
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b) analisar as oportunidades e ameaças do ambiente externo;
c) traçar estratégias de criação de valor para os clientes; e
d) tragar as estratégias necessárias para a entrada no mercado e
captação de novos clientes.
1.2 JUSTIFICATIVA
A área de Marketing tem apresentado bastante ênfase dentro das
organizações, e tem se mostrado cada vez mais importante. Ao se observar o fato
de que as empresas surgem com a finalidade de satisfazer as necessidades dos
clientes, esse acaba sendo uma importante arma na luta por novos mercados.
Cotidianamente, nota-se uma crescente no interesse por este tema,
inclusive em áreas que anteriormente o desconheciam. Observa-se que bancos,
politicos, escolas, organizações sem fins lucrativos e até mesmo o próprio governo
têm se utilizado rotineiramente de suas modernas práticas.
Em tempos onde a competitividade se encontra cada vez mais acirrada, é
imprescindível ser capaz de utilizar estratégias de marketing para canalizar as
vendas, além de captar e fidelizar clientes já existentes, o plano de marketing tem se
mostrado um importante instrumento que permite tal ação. Apresentando-se como
um documento com estrutura formal, o plano de marketing disciplina o planejador a
colocar suas idéias, fatos e conclusões de uma maneira lógica em que outras
pessoas tenham condições de seguir.
Esse estudo objetiva demonstrar que o planejamento pode ainda ser
considerado como a formulação sistemática de um conjunto de decisões, integrado
devidamente, que apregoa os propósitos de uma empresa além de condicionar os
meios de alcançá-lo. 0 planejamento incide ainda na definição dos objetivos, na
determinação dos métodos e formas de organização, na ordenação dos recursos
materiais e humanos, qualidade e quantidade, no estabelecimento das medidas
relacionadas ao tempo, na localização espacial das atividades além de outras
especificações para canalizar de forma racional a conduta de uma pessoa ou grupo.
Planejar com o foco no futuro, para resistir aos períodos incertos,
valorizando o homem e o trabalho em equipe e, acima de tudo, estar sempre atento
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às oportunidades, para não parar de investir e crescer. Com esta perspectiva esse

estudo justifica-se, pois pretende demonstrar que considerando as ameaças e as
oportunidades existentes, o investimento em uma agência de intercâmbios pode
tornar-se bastante viável, e ainda que, a fidelização dos clientes é a melhor tática

para entrar neste mercado.
Este estudo possibilitará ao acadêmico, e também novo empresário, a
análise dos processos necessários para a entrada de sua organização no mercado.
Viabilizará também, a criação de estratégias para a valorização da marca Global

Experience por seus novos clientes. Para a academia, este estudo servirá de fonte
de pesquisa sobre o tema planejamento de marketing.
1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO
0 presente trabalho estrutura-se em seis Capítulos. No capitulo 1 estão

inseridos a introdução, os objetivos, a justificativa e a estrutura do trabalho.
0 Capitulo dois refere-se a Fundamentação Teórica, com as definições de

marketing, marketing de serviços, planejamento estratégico, planejamento de
marketing, ambiente interno e ambiente externo.
No Capitulo três encontra-se a metodologia utilizada neste trabalho,
descrevendo as características da pesquisa, coleta de dados e limitações do estudo.
O Capitulo quatro dedica-se a uma análise do diagnóstico organizacional,
descrevendo detalhes da organização tanto de seu ambiente interno quanto de seu
ambiente externo. No mesmo capitulo, insere-se a matriz SWOT que refere-se a
correlação entre os pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças,

identificados na análise dos ambientes da empresa.
O Capitulo cinco aborda o prognóstico e as estratégias que foram
definidas para atingir o objetivo geral do presente estudo.
Finalizando, no sexto e último Capitulo, encontram-se as considerações
finais descritas pelo autor, juntamente com as referencias e anexos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nessa etapa da fundamentação teórica encontra-se a descrição dos
assuntos relacionados A Area marketing, revisando-se as principais abordagens,
conceitos e sistemas desenvolvidos na literatura. Será dado destaque ao
planejamento estratégico e ao mix de marketing que são os pontos principais desse
trabalho, isso, com o intuito de fidelizar clientes e aumentar a abrangência de uma
nova empresa de intercâmbio.
2.1 ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING

Marketing não pode ser considerado apenas o ato de vender, pois sua
tarefa inicia muito antes, já na concepção do produto a ser oferecido e essa tarefa
deve ser assumida por todos os envolvidos no processo, que avaliam necessidades,
medem sua extensão e intensidade, além de determinar se existe oportunidade para
lucros, sendo de extrema importância o entendimento do que realmente significa
marketing.
De acordo com Gracioso (1992, p. 15), "esta palavra adquiriu seu sentido
moderno nos Estados Unidos, acompanhando e refletindo a evolução das próprias
técnicas de comercialização naquele pais".
Sandhusen (2003, p. 12) acrescenta que,
medida que o marketing evoluiu de seu inicio auto-suficiente para
as diversas, complexas e dinâmicas instituições atuais, quatro
diferentes filosofias de marketing também evoluiram para atender As
necessidades das partes do processo de troca, incluindo
compradores, vendedores, e sociedade geral.

Limeira (2006, p. 2) acrescenta que "o conceito moderno de marketing surgiu
no pós-guerra, na década de 1950, quando o avanço da industrialização mundial
acirrou a competição entre as empresas e a disputa pelos mercados trouxe novos
desafios".
Outro fator que contribuiu para a ampliação do conceito de marketing foi a
inclusão da publicidade como ferramenta, que se juntou As funções iniciais do
marketing, expandindo definitivamente sua atuação para além da definição do preço
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e transferência jurídica de propriedade do produtor para o comprador. Alem disso,
esforços de marketing eficazes são aqueles que possibilitam As empresas alcançar
seus objetivos definidos por meio do processo de planejamento estratégico
(RICHERS, 2000, p. 86).
Durante os anos de 1960-1970, o marketing evolui, ficando esse período
marcado pela perspectiva não-interativa-não-econômica do pensamento de
marketing, cujos interesses representaram dramática reorientação, já que
corroboraram com as influências de fatores psicológicos, sociais e comportamentais
(SANTOS, 2004, p. 14-15).
No ano de 1960, a American Marketing Association (AMA), definiu o
marketing como "o desempenho das atividades de negócios que dirigem o fluxo de
bens e serviços do produtor ao consumidor ou utilizador" (COBRA, 1997, p. 27).
Segundo o mesmo autor, em 1965, a Ohio State Univertity conceituou o marketing
como um processo social, estruturado pela demanda pelo consumo de bens e
serviços, que é provocada e satisfeita por intermédio da concepção, promoção, troca
e distribuição física desses bens e serviços.
0 marketing pode ser tido como um processo que inclui criar, implementar
e controlar programas com o intuito de influenciar a aceitação da idéias sociais, que
se envolve, ainda, o planejamento do produto, o preço, a comunicação à distribuição
e a pesquisa de mercado. Todavia, considerava-se que a atividade do marketing
limitava-se aos processos com resultados voltados para as transações de mercado
(COBRA, 1997, p. 28).
Kotler (1998, p. 197), apresenta como conceito de marketing "o processo
social e gerencial através do qual, indivíduos e grupos, obtêm aquilo de que
necessitam e desejam por meio da criação e troca de produtos e valores". Para
melhor esclarecimento desta afirmação esse autor afirma que "um produto é
qualquer coisa que pode ser oferecida a um mercado para aquisição, atenção,
utilização ou consumo e que pode satisfazer um desejo ou necessidade". Para a
grande maioria dos autores dessa área, os produtos podem ser físicos, tais como
automóveis, eletrodomésticos, vestuários e livros. Mas serviços como consertos
materiais, conservação e eventos também são produtos, também podem ser
lançados no mercado e comercializados.

19

Moreira, Pasquale e Dubner (1999, p.232) conceituam marketing como
sendo "um conjunto de atividades cujo objetivo 6 levar bens e serviços do produtor
ao consumidor. A área de ação do marketing é mais ou menos ampla conforme o
enfoque que lhe dê cada empresa".
Para Las Casas (2001, p. 12), o marketing pode ser definido como:
[...] a Area do conhecimento que engloba todas as atividades
concernentes As relações de troca, orientadas para a satisfação e
necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados
objetivos da organização ou indivíduo e considerando sempre o meio
ambiente de atuação e o impacto que estas relações causam no bem
estar da sociedade.

A trajetória percorrida pelo marketing ao longo dos anos, com base nas
informações dos autores referenciados, passou pela produção e venda, tais como a

maximização do consumo pelo lucro estimado, chegando ao processo de
relacionamento direto das organizações com o mercado, buscando sempre a
satisfação dos desejos e necessidades dos clientes internos e externos. 0 marketing

pode ser percebido como uma função estratégica que auxilia no planejamento
estratégico organizacional, por meio da análise de seu composto

promocional,

visando à satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, levando em
consideração o meio ambiente em que atua e o impacto que as ações da

organização causam para a sociedade, sendo importante nesse entremeio que a
administração de marketing seja bem efetuada.

A administração de marketing 6 descrita como análise, planejamento e
implementação e controle dos programas que se destinam a criar, desenvolver e

manter trocas de benfeitorias com os compradores-alvo, com a finalidade de atingir
objetivos organizacionais (KOTLER, 1998, p.8).
Para que a Administração de Marketing desenvolva estratégias de
produto de maneira vantajosa na empresa, 6 preciso que compreenda determinados
conceitos que formam a teoria de programação de Marketing, uma vez que esse
está sujeito a receber determinado número de afetações e, estas se encontram

localizadas nas mais diversas forças que atuam dentro do mercado para dar-lhe
dimensões de comportamento dinâmicas e que provocam alterações no sistema
nnercadológico. Estas afetações são representadas pelas variáveis, isto 6, pelas
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forças que plasmam o mercado que envolve algumas variáveis, que de acordo com
Simões (1983, p. 33),
[...] são fatores existentes no ambiente e que servem para dar
colorido e alma ao mercado. Representam os fatores existentes no
ambiente e que fazem a modelagem do mercado, mudando as
intensidades, os costumes e os acontecimentos do processo de
comercialização.
Esse autor destaca ainda que essas variáveis sejam de duas naturezas,
controláveis e incontroldveis, sendo que as controláveis se dão quando as empresas
podem exercer quaisquer espécies de controle, podendo pôr em prática ações
estratégicas, ou táticas, que imprimam uma alteração no comportamento do
mercado. Entre as variáveis controláveis o autor apresenta: concorrência, preço,
distribuição, propaganda, promoção de vendas e produto. Já as incontroldveis, são
ocorrências que surgem independente das ações das empresas, porém, provocam
substanciais alterações no mercado. As empresas compete apenas avaliá-las e
adotar políticas que consigam conciliar os objetivos empresariais (notadamente os
alvos de mercado) com os acontecimentos. Estas variáveis incluem: legislação,
ética, política, cultura, sistema social, religião, comportamento e economia.

Há ainda as variáveis de demanda, que de acordo com Kotler (1998, p.
7), são fatores que influenciam de forma direta nas vendas do setor industrial ou da
empresa. Estas podem ser divididas em: variáveis relativas ao cliente, ambientais e
competitivas (fora do controle da empresa) e de decisão de Marketing (sob o
controle da empresa). Para que uma empresa obtenha sucesso é preciso saber o
quanto cada uma das três primeiras variáveis age particularmente sobre o nível de
demanda bem como o possível movimento de cada um no futuro.
Faz-se necessário ainda, que além da administração de marketing,

o

planejamento seja bem elaborado, o mix de marketing, que se compõe de: produto,
preço, praça e promoção também são fatores que devem ser observados que o
produto e/ou serviço obtenha sucesso no mercado, dessa maneira, no próximo
tópico, serão abordados o planejamento estratégico e o mix de marketing, pontos

fundamentais para a realização do plano de marketing.
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2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
A principal atividade do planejamento estratégico é a análise do portfólio
de negócios, pela qual a administração avalia os negócios que constituem a
empresa. 0 primeiro passo da administração é identificar os negócios-chave
constituintes da empresa, chamados unidades estratégicas de negócios (UEN). A
UEN é uma unidade da empresa com missão e objetivos separados, que pode ter
planejamento independente. 0 próximo passo na análise do portfólio é descobrir a
atratividade de suas várias UEN's e decidir o montante de investimento para cada
unidade.
Um recurso útil para identificar oportunidades de crescimento é a matriz
de crescimento produto/mercado. A empresa deve considerar se suas principais
marcas podem alcançar uma maior penetração no mercado aumentando as vendas
para os clientes existentes, considerar as possibilidades de desenvolvimento de
mercado, identificando e desenvolvendo novos mercados para seus produtos
existentes, considerar o desenvolvimento do produto, oferecendo produtos novos ou
modificados para mercados já existentes e considerar a diversificação, abrindo ou
comprando negócios que fogem aos seus produtos ou mercados existentes, todo
esse processo se dará através da estratégia competitiva e do planejamento de
marketing.
Para Porter (1989, p. 1) a concorrência encontra-se no âmago do sucesso
ou do fracasso das empresas, determinando a adequação das atividades que
podem contribuir para seu desempenho, como inovações, cultura coesa ou uma boa
implementação. A estratégia competitiva representa a busca de uma posição
competitiva favorável, a arena fundamental aonde acontece a concorrência. A
estratégia competitiva procura estabelecer uma posição lucrativa e sustentável
contra as forças que determinam a concorrência da empresa.
A atratividade da empresa em termos de rentabilidade a longo prazo e os
fatores que determinam esta atratividade é um dos fatores da estratégia competitiva.
Nem todas as empresas oferecem oportunidades iguais para manterem e reterem
uma rentabilidade.Outro fator é que, em estratégia competitiva são os determinantes
da posição competitiva relativa dentro da empresa. Algumas são muito mais
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rentáveis que outras, independente de qual possa ser a sua rentabilidade média
(PORTER, 1998, p. 1).
Porter (1998, p. 2) esclarece ainda que a vantagem competitiva surge do
valor que uma empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o
seu custo de fabricação. 0 valor é aquilo que os compradores estão dispostos a
pagar, e o valor superior provem da oferta de pregos mais baixos do que os da
concorrência por benefícios equivalentes ou do fornecimento de benefícios
singulares que mais do que compensam um prego mais alto.
0 processo de planejamento de marketing precisa ser executado como
uma parte do planejamento global da companhia e do processo de elaboração do
orçamento. Westwood (1997, p.1) destaca ainda que exista uma série de diferentes
abordagens que uma empresa pode adotar um planejamento para o futuro. No
planejamento tradicional, os planos podem ser diferenciados de acordo com os
períodos de tempo que eles cobrem, podem ser planos de longo, médio ou curto
prazo.
Os pianos de médio e longo prazo são normalmente definidos como
pianos estratégicos, uma vez que estabelecem estratégias a longo prazo para os
negócios, e os planos de curto prazo são na maioria das vezes, definidos como
corporativos ou empresariais, porque orientam o desenvolvimento das ações da
empresa no seu cotidiano. A utilização desses planos depende do tipo de negócio
em que a empresa se está, dos mercados que ela serve, da necessidade de
planejamento futuro dos seus produtos e da sua expansão (VVESTWOOD, 1997, p.
2).

2.3 PLANEJAMENTO DE MARKETING

De acordo com Las Casas (2001 p.13) "planejar estratégicamente
significa estar em sintonia com o mercado, visando A adaptação da direção
estratégica de uma empresa As mutantes oportunidades do mercado, considerandose sempre os recursos disponíveis e os objetivos perseguidos".
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Para Kotler (1991 P. 493) "planejar é decidir no presente o que fazer no
futuro. 0 planejamento compreende tanto a determinação de um futuro almejado
quanto As etapas necessárias para realizá-lo. È o processo pelo qual as empresas
reconciliam seus recursos com seus objetivos e oportunidades".
De acordo com Las Casas (2001 p. 20) a relação entre plano de
marketing e planejamento de marketing pode ser identificada da seguinte forma:
0 plano de marketing é importante para as empresas, uma vez que é
resultado de um processo de planejamento. 0 processo de
planejamento toma forma no momento em que o administrador
escreve o plano.
Quanto A mesma relação, Ferrel et al., (2000, p.19), afirma que:
0 processo de planejamento estratégico de mercado inclui a
identificação ou o estabelecimento da missão e das metas
organizacionais, a estratégia corporativa, as metas e os objetivos de
marketing, a estratégia de marketing, e, finalmente, um plano de
marketing.

Entre as etapas para a elaboração do planejamento de marketing definido
por Kotler (1991, p 498-504) estão:
a)

diagnóstico — o processo do planejamento começa com uma

tentativa da empresa tomar as coordenadas de sua atual situação no
mercado e perceber quais os fatores que são responsáveis por ela;
b)

prognósticos — além do diagnóstico da posição atual, a empresa

precisa também estimar para onde irá se as tendências continuarem as
mesmas;
C)

objetivos — se a empresa não está gostando do rumo que a

situação está tomando terá que redefinir seus objetivos;
d)

estratégia — estabelece os princípios amplos pelos quais a

empresa espera alcançar uma vantagem sobre sua concorrência, tornarse atraente aos compradores e conquistar a plena exploração de seus
recursos;
e)

táticas — os objetivos indicam onde ela quer ir, a estratégia indica a

rota pretendida e as táticas indicam os instrumentos particulares que a
empresa vai usar; e
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controle — o plano a longo prazo representa a melhor panorâmica
da administração, no instante do planejamento, de um conjunto pertinente
de objetivos, estratégias e táticas.
Para realizar o planejamento deverão ser levantadas as oportunidades e
ameaças, encontradas no ambiente externo e os pontos fortes e pontos fracos
encontrados no ambiente interno.
A análise SWOT (stengths, weaknesses, oportunities, threats) de acordo
com Ferrel et al., (2000, p.33) "foca os fatores internos (forças e fraquezas) e
externos (oportunidades e ameaças) que dão a empresa certas vantagens e
desvantagens em satisfazer as necessidade de seu(s) mercado(s)-alvo(s)".
Ainda segundo Ferrell et al., (2000, p.63), "a análise SWOT permite ao
planejador integrar e sintetizar informações diversificadas de natureza quantitativa e
qualitativa. 0 maior beneficio da análise SWOT é sua habilidade em estimular a
colaboração entre os gerentes de áreas funcionais diferentes".
Esta mesma análise para Westwood (1997, p.95), "faz as perguntas que
lhe permitirá determinar se a sua companhia e o seu produto realmente serão
capazes de satisfazer o seu plano e quais serão as limitações".
0 primeiro e mais amplo assunto da análise ambiental é a avaliação do
ambiente externo, que inclui todos os fatores externos — competitivos, econômicos,
politicos, legais/regulamentadores, tecnológicos, e socioculturais — que podem
exercer pressões consideravelmente diretas ou indiretas sobre as atividades de
marketing domésticas e internacionais (FERREL et al., 2000, P. 43).
0 aspecto final da analise ambiental é uma avaliação critica do ambiente
interno atual e futuro da empresa em relação a seus objetivos e desempenho, A
alocação de recursos, às características estruturais e às lutas políticas e de poder.
(FERREL et al., 2000, P.53)
Las Casas (2006 p.54) lista as vantagens da elaboração de um
planejamento formal de marketing nas empresas, da seguinte forma:
a)

racionalização de recursos — com o intuito de realizar uma alocação

mais eficiente dos recursos disponíveis na empresa;
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b)

forma de comparação — permitindo a comparação entre os pianos

realizados e os resultados obtidos;
C)

atenção — ao analisar profundamente as variáveis necessárias para

a elaboração do planejamento, pode-se identificar detalhes os quais não
seriam identificados sem o planejamento formal;
d)

maior participação — para realizar o planejamento se faz necessária

a participação de várias pessoas, resultando em um maior envolvimento e
motivação dos encarregados;
e)

justificativa — base técnica para a determinação das ações a serem

tomadas, permitindo um trabalho com maior solidez; e
antecipação de problemas e oportunidades e direcionamento das
empresas — como resultado do plano a empresa estará preparada para
aproveitar as oportunidades e para enfrentar as ameaças.
Para Kotler (1991 p. 495) "as empresas que fazem pouco planejamento
formal podem não tirar as maiores vantagens de suas oportunidades e recursos e
podem ser vulneráveis As mudanças dos mercados".
Estas vantagens trazidas pela elaboração do planejamento de marketing
de serviços, facilitam a sua implantação, manutenção e controle. Segundo Las
Casas (2006, p.55) "a falta de planejamento não se justifica para nenhum tamanho
de empresa".

2.4 MARKETING DE SERVIÇOS
A importância das atividades de serviços na sociedade pode ser
demonstrada, tanto pela posição que ocupam na economia, seja pela análise das
tendências e transformações que a economia mundial experimenta constantemente.
Para Las Casas (2006, p.79), o marketing de serviços necessita considerações
especiais para sua comercialização.
De acordo com Gianesi e Correa (2007, p.17) alguns fatores propiciam o
aumento da demanda por serviços, tais como:
a) desejo de melhor qualidade de vida;
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b) mais tempo de lazer;

C) urbanização, tornando necessários alguns serviços, tais como
segurança, por exemplo;
d) mudanças demográficas que aumentam a quantidade de crianças
e/ou idosos, os quais consomem maior variedade de serviços;
e) mudanças socioeconômicas como o aumento da participação da

mulher no mercado de trabalho remunerado e pressões sobre o tempo
pessoal;

f) aumento da

sofisticação

dos consumidores, levando a

necessidades mais amplas de serviços; e
g) mudanças tecnológicas (como o avanço dos computadores e das
telecomunicações) que têm aumentado a qualidade dos serviços, ou

ainda criado serviços completamente novos.
Estas demandas devem ser levadas em consideração no momento da
análise ambiental da organização. Este estudo deve ser feito com freqüência para

melhor acompanhar as variações do comportamento dos clientes e do mercado.
Visando analisar os segmentos específicos do ambiente em que a
empresa se encontra, observa-se a necessidade de elaborar técnicas de estudo
aprofundadas, no ambiente interno e externo da empresa.

2.5 AMBIENTE INTERNO

0 antigo pensamento de marketing está cedendo lugar a novas maneiras

de pensar, as empresa que se utilizam do marketing inteligente estão melhorando
seus conhecimentos, assim como as tecnologias de conexão com o cliente e a
compreensão de seus fatores econômicos. Estão convidando esses a participar do

projeto do produto, além de estarem prontas para tornar seus produtos, serviços e
condições mais flexíveis. Utilizam os meios de comunicação mais direcionados e

mais tecnologias. Além de estarem cada vez mais capazes de identificar clientes
mais lucrativos e estabelecer diferentes níveis de atendimento. Seus canais de
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distribuição são vistos como parceiros. Em suma, encontraram maneiras de fornecer
um valor superior a seus clientes (KOTLER, 1999, p. 10).
Esse autor destaca ainda que o marketing observa as necessidades do
consumidor e a capacidade da empresa em satisfazê-las, tendo dessa maneira um
papel-chave no planejamento estratégico. 0 processo de marketing consiste na
análise das oportunidades, seleção dos consumidores-alvo, desenvolvimento do mix
de marketing e administração do esforço de marketing. Faz-se necessária ainda a
análise estratégica para o desenvolvimento apropriado sendo à base de todo o
processo, consiste em três partes: objetivos estratégicos, oportunidades e ameaças,
e forças e fraquezas.

A hierarquia, de visão, missão e objetivos, canalizam os esforços dos
gestores e empregados numa mesma direção. As finalidades estratégicas têm dois
papéis na organização: são o alvo a atingir e são o elemento concentrador que
permite A organização atingir o alvo. Não obstante a sua aparente independência, as
finalidades devem ser ponderadas sempre abalizadas na situação em que a
empresa se encontra (WESTWOOD, 1997, p. 21).
Da mesma maneira, a análise das forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças caracterizam-se pelo cruzamento entre as forças e fraquezas internas, com
as oportunidades e ameaças externas. Sendo que é desta análise que depende o
sucesso da gestão estratégica.
Analisando tais questões, fixa-se que a gestão estratégica organiza os
contributos que as diferentes éreas têm a dar à organização, servindo como linha
orientadora à integração dos esforços desenvolvidos pelos diversos especialistas,
dispersos pela empresa (PORTER, 1986, p. 119).
Este tipo de gestão permite ainda desbloquear

o

individualismo

seccionista, desassociado dos objetivos globais da empresa. Um exemplo deste é a
preocupação, por parte de alguns departamentos empresariais, com apenas o grupo
de interessados que lhe diz respeito de maneira mais direta e, ignoram as
necessidades e interesses da globalidade dos grupos de interessados. Consente
ainda uma visão temporal mais adequada à sobrevivência da organização,
pensando-se constantemente a curto e longo prazo.
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As mudanças nos panoramas politico, econômico, social, tecnológico,
cultural, demográfico

e ecológico

inspiram transformações nas estratégias

empresariais. Para enfrentar essa ocasião, as novas formas empresariais devem ser
flexíveis, adaptativas e responsivas As necessidades dos clientes e dos requisitos do
mercado, uma vez que as organizações se encontram, da mesma forma, em
constantes mudanças (ANSOFF, 1983, p.95).
0 processo de mudança caracteriza-se por uma cadeia de fatores, entre
os quais, Hall (1984, p. 146) descreve: as alterações nos espaços organizacionais,
nos níveis de responsabilidade e autoridade, nas relações de trabalho, assim como
também nos níveis de decisão e nas relações de poder.
Nesse contexto, a mudança organizacional desenvolve-se como um
processo multinivel e interativo, e seus resultados são moldados por interesses e
compromissos, tanto ao nível do indivíduo como ao nível dos grupos de dentro da
empresa.
Robbins (2000, p. 259) destaca que nenhuma empresa possui o controle
de todas as condições necessárias para sua própria sobrevivência, pois, elas
importam recursos externos, logo, dependem do ambiente. Por ambiente pode-se
afirmar que consiste precisamente dos elementos que a organização não pode
controlar. Embora, ela possa ser capaz de influenciar o seu ambiente local de algum
modo.
Dessa maneira, a sobrevivência empresarial não depende somente de
ajustes internos, mas principalmente, de ajustes e lutas com o ambiente externo. A
mudança se origina com a identificação de um problema ou uma oportunidade, que
podem aparecer tanto no âmbito interno quanto externo A organização ou em ambos
(BOWDITCH; BUONO, 1992, p. 98).
Um bom conceito para a questão de mudança pode ser identificado em
Hall (1984, p. 63) que ao considerá-la como sendo qualquer alteração e
transformação da forma organizacional, de maneira que a empresa tenha
possibilidade de sobreviver ao meio ambiente. No que se refere mais a perspectiva
do indivíduo, essa mudança destaca-se como a modificação das crenças, dos
comportamentos e atitudes desses. No que diz respeito A questão da adaptação
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estratégica, é definida como o caminho percorrido em direção à mudança, incluindo
tanto o comportamento pró-ativo quanto o reativo.
Muitas vezes, o setor de marketing ainda é identificado como vendas e
propaganda, estas atividades são apenas a ponta do

iceberg.

Contemporaneamente, o marketing deve ser compreendido não apenas no antigo
sentido de vender, mas igualmente de satisfazer as necessidades do cliente. A
venda e a propaganda são simples partes de um grande "composto de marketing".
Para melhor entendimento, de acordo com Kotler (1998, p. 10-11):
0 conceito de marketing sustenta que para atingir as metas
organizacionais é preciso determinar as necessidades e desejos dos
mercados-alvo e proporcionar a satisfação desejada de forma mais
eficiente que seus concorrentes. 0 conceito de venda e o conceito de
marketing são As vezes confundidos. 0 conceito de venda tem uma
perspectiva de dentro para fora. Começa com a fábrica, concentra-se
nos produtos da empresa e enfatiza a venda e a promoção para
obter vendas lucrativas. Ao contrário, o conceito de marketing tem
uma perspectiva de fora para dentro. Começa com um mercado
bem-definido, concentra-se nas necessidades do consumidor,
coordena todas as atividades de marketing que afetam o consumidor
e obtêm o lucro criando a satisfação do consumidor.

As técnicas de marketing, também conhecidas por técnicas
mercadológicas, adquiriram abrangência no mundo contemporâneo porque são
utilizadas, em qualquer sistema econômico ou social, seja por empresas comerciais
como por instituições sem fins lucrativos, independente de qual seja seu objetivo, de
qual seja a idéia a "vender".
Segundo Kotler (1998, p. 29), os processos de marketing consistem em
analisar as oportunidades de marketing, selecionar os consumidores-alvo,
desenvolver o mix de marketing e administrar o esforço de marketing. Administrar a
função de marketing começa com uma análise completa da situação da empresa. A
empresa deve analisar seus mercados e ambientes de marketing a fim de descobrir
oportunidades atraentes e evitar ameaças ambientais.
0 valor para o cliente é a diferença entre os valores que ele ganha
comprando e usando um produto e os custos para obter esse produto. Em geral não
julgam os valores e os custos com exatidão e objetividade. Eles agem sobre o valor
percebido (KOTLER, 1998, p. 6).
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De acordo com Kotler (1998, p. 10), a administração de marketing pode
ser orientada por cinco filosofias diferentes. 0 conceito de produção baseia-se na
idéia de que o custo baixo é da maior importância, e que a administração deve fazer
baixar os custos e os preços. O conceito de produto sustenta que os consumidores
preferem produtos de qualidade, e que se os produtos forem bastante bons não é
preciso muito esforço promocional. 0 conceito de venda sustenta que são
necessários esforços promocionais e vendas fortes para estimular uma demanda
adequada do produto.
0 conceito de marketing considera que a empresa ganha vantagem
contra o concorrente quando compreende as necessidades e desejos de um
mercado-alvo bem definido e usa essa compreensão para oferecer uma satisfação
superior a esses clientes.
Para melhor utilizar esta vantagem, deve-se analisar o composto de
marketing, o qual pode ser definido como sendo "as ferramentas estratégicas que
uma empresa utiliza para criar valor para os clientes

e alcançar objetivos

organizacionais" (CHURCHILL JR.; PETER, 2003, p. 20).
0 composto de marketing ou mix de marketing é dividido em quatro
subconjuntos identificados por especialistas do marketing como 4 P's, sendo eles:
produto, preço, praça e promoção (ROCHA e CHRISTENSEN, 1999, p. 37). Depois
que a empresa decide sua estratégia de posicionamento, está apta a começar a
planejar os detalhes do mix de marketing, ou composto de marketing.
0 mix de marketing define-se como o grupo de variáveis controláveis de
marketing que a empresa utiliza para produzir a resposta que deseja no mercadoalvo. Kotler (2002, p. 123) acrescenta que a estrutura dos 4 P's requer que os
profissionais de marketing decidam sobre o produto e suas características, definam
o preço, decidam sobre como distribuir o produto e selecionem métodos para
promovê-los.
Segundo Kotler (2002, p.133), "cada fornecedor deve decidir como tornar
suas mercadorias disponíveis ao mercado-alvo". 0 autor salienta ainda que as
empresas reconhecem que suas escolhas de distribuição estabelecem um
compromisso razoavelmente longo com o qual terão que conviver mesmo se
aparecerem canais novos e mais atraentes.
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Kotler (1998, p. 170) aponta como alicerce estrutural de qualquer
empreendimento os produtos e serviços. Ou seja, as empresas devem divulgar seus
produtos de modo diferente de outras empresas, o que pode influenciar o
consumidor a comprar mesmo que este se encontre com um maior preço. Assim se
observa a diferença da implementação dos processos de marketing, inserido no
planejamento organizacional, pois estes ao expor os produtos de modo diferente e
chamativo, o mercado acaba por não se importar com o preço, criando valor ao
produto oferecido ou serviço prestado.
Os P's impulsionam os profissionais de marketing, a decidir sobre as
características de seus produtos ou serviços, elaborando preços, controlando sua
distribuição, desenvolvendo políticas de ampla influência, vendas pessoais,
promovendo uma opinião pública que afete

o interesse do consumidor por

determinado produto ou serviço. Além dos quatro P's, que são ferramenta de auxilio
ao planejamento de marketing, os profissionais utilizam ainda dois importantes
conceitos: demanda e oferta.

2.5.1 Produto (product)

A análise deste elemento inclui a definição dos produtos a fabricar e/ou
vender e dos serviços a prestar. Pride e Ferrel (2000, p. 191) explicam que "um
produto é qualquer coisa que você recebe numa troca. Pode ser tangível ou nãotangível, e possui utilidades ou benefícios funcionais, sociais ou psicológicos".
Sendo que serviços são considerados produtos não-tangíveis, pois são o resultado
da aplicação de esforços humanos e mecânicos a pessoas ou objetos.
As pessoas satisfazem suas necessidades e desejos com produtos. 0
produto 6 qualquer coisa que possa ser oferecida ao mercado para satisfazer uma
necessidade ou desejo. Os profissionais de marketing em geral usam as expressões
bens e serviços para distinguir entre os produtos físicos e produtos intangíveis.
Relacionando-se produto ao marketing, Sandhusen (2003, p. 4)
acrescenta que ele pode ser definido "como qualquer coisa, tangível ou intangível,
oferecida para a atenção, aquisição, utilização ou consumo capaz de satisfazer as
necessidades".

32

A principal diferença entre o marketing de produtos e serviços, segundo
Las Casas (2006, p. 28) "6 determinada pelo grau de intangibilidade — o que ocorre
no composto mercadológico".

2.5.2 Distribuição (placement)

0 processo de distribuição consiste na política de distribuição dos
produtos, nomeadamente o tipo de canais a utilizar e o número e tipo de
intermediários, entre outros.
Praga (ou distribuição) envolve as atividades da empresa que tornam o
produto disponível para os consumidores-alvo. A praga (distribuição), inclui "várias
atividades assumidas pela empresa para tornar o produto acessível e disponível aos
consumidores-alvos" (KOTLER, 1998, p. 31).
Na concepção de Moreira e Olivieri Neto (1998, p. 126), o processo de
distribuição inclui "levar os produtos ao consumidor. Na verdade, os bens [...],
necessitam ser levados aos seus consumidores ou usuários, sem o que nada
significam, pois só são produzidos, ou melhor, só devem ser produzidos, em razão
das necessidades de consumidores ou usuários".
A maioria dos fabricantes de produtos utiliza intermediários para levar
seus produtos até o mercado. Eles tentam formar um canal de distribuição — um
conjunto de organizações interdependentes envolvidas no processo de tornar um
produto ou serviço disponível para o consumidor final ou organizacional.
A distribuição física ou logística de marketing envolve planejamento,
implementação e controle do fluxo físico e de materiais, produtos finais e
informações correlatas, dos pontos de origem até os pontos de consumo, de modo a
atender As exigências dos clientes a um determinado lucro (KOTLER, 1998, p. 284).
Um canal de marketing, considerando-se o conceito de Pride e Ferrell
(2000, p. 267), "6 um grupo de indivíduos e organizações que dirigem o fluxo de
produtos desde os produtores até os consumidores. 0 papel principal dos canais de
marketing é tornar os produtos disponíveis na época certa, no lugar certo e nas
quantidades certas".
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Quanto ao processo de distribuição dos serviços, Las Casas (2006 p.127)
afirma que este "sofre algumas alterações quando comparado com a área de bens.
Os canais de distribuição, por exemplo, são geralmente mais curtos, apresentando
um menor número de intermediários".
Sendo assim, a organização fica menos vulnerável a erros provenientes
dos canais de distribuição. Portanto, é importante um bom planejamento e controle
da distribuição para o sucesso da organização provedora dos serviços.
Cobra (1992) analisa que grande parte dos distribuidores dirige suas
mercadorias para o mercado alvo, podendo escolher entre vendê-las diretamente ao
consumidor ou para intermediários, como exemplo, tem-se as empresas de
computadores pessoais, cosméticos, vestuários e outras.

2.5.3 Comunicação (promotion)

A política de comunicação é uma das variáveis mais importantes do
marketing mix. Inclui as estratégias de publicidade, relações públicas, promoções,
entre outras, que visam aumentar a notoriedade dos produtos e das marcas.
A promoção pode ser entendida como "um conjunto de técnicas de
incentivo, impactante, que age a curto prazo, objetivando estimular, os diversos
públicos, à compra e venda mais rápida e/ou de maior volume, de produtos e
serviços" (COSTA, CRESCITELLI, 2003, p. 69).
A promoção pode ser dividida em várias ferramentas de comunicação:
publicidade, propaganda, promoção de vendas, merchandising, assessoria de
imprensa, entre outras. As decisões de promoção, segundo Limeira (2006, p. 9) são
"relativas aos investimentos em estratégias

e

atividades de comunicação

(propaganda, marketing direto, relações públicas, publicidade, eventos, seminários)
e promoção de vendas (sorteios, prêmios ao consumidor, descontos de preços,
brindes, outros)".
Os profissionais de marketing devem compreender como a comunicação
funciona. A comunicação envolve nove elementos. Dois deles os mais importantes
da comunicação — o emissor e o receptor. Dois outros são as ferramentas de
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comunicação mais importantes — a mensagem e a mídia. Quatro outros são as
funções de comunicação mais importantes — codificação, decodificação, resposta e
feedback. 0 último elemento é o ruído do sistema (KOTLER, 2002, p. 137).
0 emissor 6 a parte que emite a mensagem. A codificação é o processo
de transformar o pensamento em forma simbólica. A mensagem é o conjunto de
simbolos que o emissor transmite. A mídia são os canais de comunicação através
dos quais a mensagem passa do emissor ao receptor. Decodificação é o processo
pelo qual o receptor confere significado aos símbolos transmitidos pelo emissor.
Receptor é a parte que recebe a mensagem.
Resposta são as reações do receptor após ter sido exposto à mensagem.
Feedback é a parte da resposta do receptor que retorna ao emissor. Ruído é a
distorção estática não-planejada durante o processo de comunicação, que resulta
em uma mensagem chegando ao receptor diferentemente da forma como foi
enviada pelo emissor (KOTLER, 1998, p. 319).
Para Cobra (1992), a propaganda 6 uma grande e importante ferramenta
utilizada para promover produtos influenciando sua compra. Se as empresas
possuem anúncios criativos, a propaganda publicitária permite edificar a imagem da
marca e até mesmo favorecer sua aceitação no mercado elevando a preferência.
Logo, para se destacar no mercado que se pretende o ideal seria investir
em propagandas aperfeiçoadas dotadas de criatividade e inovação ultrapassando
concorrentes. 0 autor ressalta que uma propaganda se torna mais eficaz quando
seu mercado alvo é determinado, os anúncios que causam maior impacto são os
editados em revistas direcionadas a certos profissionais como os administradores
em geral.
0 processo de decisão da propaganda abrange aspectos como: missão,
mensagem, mídia, moeda e mensuração. 0 objetivo maior da propaganda é
importunar a conscientização, o interesse, desejo ou ação do consumidor.
Os anúncios de promoções trabalham com a mente das pessoas,
atingindo seu comportamento, assim o consumidor ao ouvir alguma promoção de
pregos baixos ou brindes na compra de certa mercadoria, automaticamente seu
consciente a leva ao ato da compra.
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Destacando-se a atividade de relações públicas, que na empresa se
apresenta como uma série de ferramentas eficientes. Geralmente esta atividade
possui um departamento especifico que trata das relações públicas de marketing
além das relações públicas financeiras, de funcionários, governo e outros. Sendo
atualizada na promoção de produtos e serviços (COBRA, 1992).
Nota-se ainda, que é cada vez mais comum o uso de agências de
propaganda, pelas empresas, com a finalidade de integrar os diversos meios de
comunicação, aprimorando a tomada de decisão, conseqüentemente reduzindo as
possibilidades de erro.

2.5.4 Preço (price)

A política de preço ajuda a posicionar os produtos e serviços. É aqui que
a empresa define as suas margens de lucro. Independentemente da maneira como
as empresas estipulam seus pregos, no exterior eles serão mais altos do que no
mercado interno. Um problema é a definição de um preço de transferência das
mercadorias que a empresa transporta para suas subsidiárias estrangeiras
(KOTLER, 1998, p. 446).
No entender de Churchill e Peter (2003, p. 314), "preço é a quantidade de
dinheiro, bens ou serviços que deve ser dada para se adquirir a propriedade ou uso
de um produto". No entendimento de Costa e Crescitelli (2003, p. 35), "o preço é o
valor que um produto tem ou apresenta em determinado mercado, representado por
uma quantidade de moeda". Já de acordo com Cobra (1992, p. 462), "o preço é um
dos responsáveis diretos pela receita de vendas, os outros são os custos de
fabricação e de distribuição e a própria concorrência".
Para melhor entendimento da representação do preço no marketing de
serviços, de acordo com Las Casas (2006, p. 105):
Quando um serviço tem prego alto, cria uma expectativa de muita
qualidade, e os clientes tornam-se mais exigentes. Por outro lado,
prego baixo pode deixar o cliente desconfiado de que os serviços não
têm boa qualidade. Os administradores devem considerar essas
diferenças e incorporá-las em suas estratégias gerais, pois uma
variável mal determinada pode afetar todo o esforço feito na decisão
das demais variáveis.
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Verifica-se que o prego possui dois pontos principais: a receita e o custo.
Geralmente as empresas tentam elevar os pregos ao máximo nível, considerando o
impacto do prego ao volume. Assim para influenciar o consumidor oferecem preços
especiais sujeitos a descontos ou qualquer outra promoção como um serviço
gratuito.
Ao determinar os preços, grande parte das empresas aloca um mark-up
sob a estimativa de seus custos, isto 6, a definição de preço baseado no custo.
Outras empresas utilizam a definição de preço baseado no valor, deste modo
analisam o valor mais alto que o consumidor pagaria pelo produto ou serviço,
definindo um preço abaixo deste, fazendo com que o consumidor tenha vantagem.
Kotler (2002, p. 129) destaca ainda que o prego difere dos outros três
elementos do mix de marketing, no sentido de que gera receita; os demais geram
custos. "Conseqüentemente, as empresas tentam arduamente elevar seus preços
até onde o nível de diferenciação permite. Ao mesmo tempo, reconhecem que
devem levar em conta o impacto de preço sobre o volume".

2.6 AMBIENTE EXTERNO
Uma estratégia competitiva pode ainda assumir uma ação ofensiva ou
defensiva de modo a criar uma posição defensável contra as cinco forças
competitivas. Porter (1991, p. 45) afirma que isso envolve uma série de abordagens
viáveis, que são:
• posicionar

a empresa de modo que suas capacidades

proporcionem a melhor defesa contra o conjunto existente de
forças competitivas;

• influenciar o equilíbrio de forças por meio de movimentos e, assim,
melhorar a posição relativa da empresa; ou
• antecipar as mudanças nos fatores básicos das forças e
responder a elas, explorando, assim, a mudança da escolha de
uma estratégia apropriada ao novo equilíbrio competitivo antes
que os rivais a identifiquem.
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A primeira abordagem procura ajustar os pontos fortes e fracos da
organização a estrutura da mesma. A segunda abordagem diz respeito ao fato de
que uma empresa pode delinear uma estratégia ofensiva, visando alterar as causas
das forças que ela enfrenta. A terceira abordagem considera a relevância da
evolução da indústria em termos estratégicos, visto que essa evolução traz
modificações nas fontes estruturais da concorrência.
Conforme foi citado, Porter (1991, p. 47) acrescenta ainda que por meio
da metodologia das cinco forças competitivas ficam expostos quais são os fatores
críticos que merecem atenção, bem como a sua complexidade, de maneira que a

empresa, tendo este conhecimento tenha condições de identi fi car possíveis
inovações que venham melhorar a sua rentabilidade e em conseqüência a da
indústria. As cinco forças são:
1. 0 poder de negociação dos fornecedores: os fornecedores
representam ameaça ao elevarem os seus preços, ou reduzindo a qualidade dos
bens e serviços fornecidos. Caso os fornecedores sejam concentrados, o que os
torna poderosos, podem comprometer a rentabilidade da indústria quando esta não
consegue repassar os aumentos de custos em seus preços.
2. A ameaça dos produtos substitutos: através de pesquisas é possível
identificar os produtos que venham desempenhar a mesma função. Existindo
produtos substitutos, todas as empresas estão competindo com as indústrias de
seus produtos substitutos, dessa maneira, aquele que apresentar uma maior
vantagem em termos de preço-desempenho será mais atrativo e forçará os lucros da
empresa. Neste aspecto, os produtos substitutos como força competitiva
representam uma ameaça para as empresas estabelecidas na indústria.
3. 0 poder dos novos entrantes no setor: sempre existe a possibilidade
da entrada de novas empresas no setor. A entrada de um novo participante pode
levar a uma queda nos preços, ou os custos podem ser inflacionados, por
conseguinte reduzindo a sua rentabilidade.
4. 0 poder de negociação dos compradores: os compradores
competem forçando os preços para baixo, barganhando por melhor qualidade ou
mais serviços e jogando os concorrentes uns contra os outros - tudo à custa da
rentabilidade da indústria (PORTER, 1991).
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Dependendo da sua situação no mercado os grupos de compradores
podem exercer pressão em relação A redução dos pregos, bem como da importância
relativa de suas compras em comparação com seus negócios totais.
5. A rivalidade entre os concorrentes existentes: Porter (1991) destaca
ainda que as empresas são rivais em uma indústria porque disputam posições no
mercado de atuação, esta disputa está caracterizada pela utilização de táticas como:
concorrências de preços, batalha de publicidade, introdução de produtos e aumento
dos serviços ou das garantias dos clientes.
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3 METODOLOGIA

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
A presente pesquisa se configura como uma pesquisa qualitativa, por
meio da qual se objetiva a compreensão de fenômenos específicos em
profundidade. No entender de Goldenberg (1999, p. 49), "os dados da pesquisa
qualitativa objetivam uma compreensão profunda de certos fenômenos sociais
apoiados no pressuposto da maior relevância do aspecto subjetivo da ação social".
0 trabalho foi realizado através de um estudo descritivo, que segundo
Vergara (2004), não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, mas
serve de base para esta explicação. E, ainda, segundo Gil (1996), tem como objetivo
principal a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou
o estabelecimento de relações entre variáveis. Este método de estudo foi adotado
no sentido em que são identificadas e descritas as diferentes estratégias a serem
adotas pela organização.
A organização estudada é real, e para melhor analisá-la o académico
realizou um estudo de caso, que, para Gil (1996), é caracterizado pelo estudo
profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu
amplo e detalhado conhecimento.
Grande parte do estudo foi realizada após a ocorrência dos fatos, ou seja,
ex post facto, que significa "a partir do fato passado". Portanto, segundo Gil (1996), o

pesquisador não possui controle sobre a variável independente, que constitui o fator
presumível do fenômeno porque este já ocorreu. Para Lakatos (1991, p.247),
é que os indivíduos
pesquisados não podem ser influenciados pró ou contra, no que diz
respeito ao objeto da investigação; primeiro porque não sabem que
estão sendo testados, sendo, sua exposição à variável experimental
ocorreu antes de serem selecionados para a amostra.
a principal vantagem desse processo

A pesquisa

é considerada aplicada, pois visa resolver problemas

concretos, e tem segundo Vergara (2004, p. 47) " fi nalidade prática ao contrário da
pesquisa pura, motivada basicamente pela curiosidade intelectual do pesquisador e
situada, sobretudo no nível da especulação".
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3.2 COLETA DE DADOS
Para complementar a pesquisa, foi realizada pesquisa de campo com
dados primários, provenientes dos sócios, colaboradores e do acadêmico. A
pesquisa de campo é aquela que tem o objetivo de conseguir informações e
conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou de
uma hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou a
relação entre eles. Consiste na observação dos fatos e fenômenos tal como ocorrem
espontaneamente, durante a coleta de dados e no registro das variáveis que se
presume relevantes (LAKATOS,1991).
Para realização deste trabalho,

o acadêmico e sócio da empresa

estudada, utilizou dados obtidos na literatura, análise documental e análise direta da
situação como participante.
Quanto a coleta de dados provenientes da literatura, segundo Vergara
(2004), compreende um estudo sistematizado do material disponível ao público
dentro de uma determinada temática. Fornece instrumental analítico para qualquer
outro tipo de pesquisa, mas também pode se esgotar em si mesma.
A análise documental, se difere do estudo bibliográfico no que diz respeito
a natureza das fontes, ou seja, as fontes literárias recebem tratamento analítico e
contribuição

de diversos autores. 0 estudo documental

é proveniente de

documentos que podem ser re-elaborados de acordo com os objetos da pesquisa, e,
ainda não receberam tratamento analítico. Para este trabalho, alguns documentos
de posse dos sócios, como por exemplo, relatórios e tabelas, foram utilizados como
fonte.
A participação do acadêmico se faz possível, pois este se traduz num dos
grandes responsáveis pelos pilares da criação do empreendimento, não só do ponto
de vista financeiro, mas também estratégico. Desta forma, a análise dos dados já faz
parte de uma prática rotineira e a veracidade e exatidão dos mesmos tornou a
essência do estudo precisa.
3.3 ANALISE DOS DADOS
A análise dos dados foi feita de forma a se considerar o que foi colocado,
pela relação teoria e prática, como fundamental a ser analisado quando da definição
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das estratégias a serem aplicadas. Durante a entrevista com a referida professora,
foram feitas anotações relevando os pontos mais comentados, para então, com base
nesses dados, ser realizado o estudo do planejamento de marketing da referida
agência.

3.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

As limitações deste estudo estão relacionadas à percepção do investigador
acerca da realidade investigada, sobretudo no que se refere ao fato de a empresa
ser nova no mercado.
A escassez de dados documentais e históricos impossibilita a análise dos
resultados da empresa em períodos anteriores e um estudo das estratégias que
possa ter aplicado no passado, para que pudesse embasar as novas estratégias os
resultados esperados.
Além disso, o acadêmico é também sócio e diretor da agência, sendo que
este trabalho foi desenvolvido no período em que a organização foi inaugurada,
ofuscando sua visão externa da empresa, devido ao seu profundo envolvimento com
a mesma.
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4 DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Com o intuito de definir os pontos fortes e pontos fracos, as oportunidades
e ameaças da empresa em questão, todos os fatores do ambiente interno e externo
serão avaliados nesta análise, baseado em dados fornecidos pela empresa.
4.1 ANALISE DO AMBIENTE EXTERNO
Com a finalidade de se adequar aos padrões impostos pelo ambiente em
que se insere a empresa, deve-se analisar todas as variáveis do mercado. Para
Oliveira (1991, p. 84) "a análise externa tem por finalidade estudar a relação
existente entre a empresa e seu ambiente em termos de oportunidades e ameaças,
bem como a sua atual posição produto-mercado e, prospectiva, quanto à sua
posição produto-mercado desejada no futuro".
Os limites externos, por sua vez, são determinados pela empresa e por
seu meio ambiente mais amplo. As ameaças e oportunidades da organização
definem o meio competitivo, com seus riscos e recompensas potenciais. As
expectativas da sociedade refletem o impacto, sobre a organização, de fatores como
a política governamental, os interesses sociais, entre outros.
Para melhor analisar o mercado em que se encontra a Global Experience,
serão analisadas as variáveis do ambiente externo.
4.1.1 Fator Econômico
Independente do mercado em que atua, o fator econômico estará sempre
presente nas organizações com fins lucrativos. Portanto, deve ser cautelosamente
estudado.
Entre os fatores econômicos de maior relevância, pode-se destacar a
política cambial, o sistema de tributação da atividade da empresa e o valor de
consumo das families brasileiras de produtos característicos do turismo.
A forte queda do dólar ocorrida no inicio de 2008 é interessante para a
entrada no mercado da Global Experience. Os programas de intercâmbio se tornam
acessíveis, aumentando o volume das vendas e o lucro da empresa.
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No que se refere à tributação, a empresa em questão optou pelo
sistema Simples de tributação, um regime tributário diferenciado, simplificado e
favorecido, aplicável ás pessoas jurídicas consideradas como microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP).
0 aumento do consumo de serviços de turismo no Brasil é evidente, e
tende a crescer, de acordo com o IBGE.
Tabela 1: Valor do consumo de famílias brasileiras de produtos característicos do
turismo
Valor do consumo das famílias brasileiras de produtos
característicos do turismo

Setores de serviços

(1 000 000 R$)
2000

Atividades Características do Turismo

2001

2002

2003

2004

2005

88 445 95 313 103 900 116 019 124 080 142 497

Fonte: IBGE (2008)

Os fatores econômicos analisados influenciam positivamente ao
crescimento da empresa em questão, a queda dólar, o sistema de tributação e o
aumento do consumo das famílias brasileiras de produtos turísticos são variáveis
relevantes e devem ser monitoradas constantemente.

4.1.2 Fator tecnológico

No ramo do turismo o uso da tecnologia se faz imprescindível, a
concorrência acirrada em busca do melhor prego faz com que a Internet seja
ferramenta diária nas agências de turismo. 0 benchmarking pode ser feito através
da navegação nos sites das concorrentes.
0 contato com operadoras de turismo e parceiros internacionais é
facilitado pelo uso de e-mails e programas de mensagens instantâneas.
Possuir uma home-page facilita

o acesso dos clientes a dados

institucionais, pesquisa e contato com a empresa. A Global Experience conta com o
domínio www.globalexperience.com.br , onde podem ser obtidas informações a
respeito dos programas de intercâmbio, passagens aéreas, contato com a
organização, galeria de viajantes, depoimentos, noticias e novidades.
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Na empresa, estão em funcionamento cinco computadores de alta
tecnologia, todos conectados a Internet via roteador sem fio, facilitando a
movimentação e contribuindo para a estética do ambiente.

4.1.3 Fator politico-legal

Atualmente a grande variação nas normas e leis vigentes no Brasil
preocupa grande parte das organizações privadas. Por isto, se faz necessária uma
análise constante por parte dos sócios das freqüentes alterações nestas variáveis.
Fatores como inflação, preços, leis e tributos afetam diretamente a
empresa em questão. A principal forma de evitar bruscas alterações é estar sempre
informado, principalmente nas noticias que relatam tais mudanças. Devido a
parcerias firmadas com empresas no exterior a empresa fica suscetível As leis
vigentes em outros 'Daises.
A agência em questão possui alvará de funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal de Florianópolis e Corpo de Bombeiros.
Conforme citado no item 4.1.1, a empresa opta pelo sistema de tributação
Simples, que pouca varia. Portanto, não há muito que possa ser feito, além de
manter-se preparado para as turbulências do governo vigente no Brasil e em outros
países.

4.1.4 Fator sócio-cultural

A sociedade impõe valores e crenças que moldam as preferências das
pessoas, as quais direcionam seu poder de compra de acordo com estes valores.
Analisar a sociedade em geral é tarefa preponderante para a compreensão do fator
sócio-cultural.
A empresa em estudo tem como público-alvo, principalmente, jovens
estudantes freqüentadores de instituições de ensino médio e superior. Nota-se que,
devido ao advento da globalização e imposições do mercado de trabalho, a
necessidade de especializar-se passou a ser eminente.
Considerando a necessidade crescente do conhecimento de diferentes
culturas e línguas, percebe-se um grande aumento na procura de produtos de
intercambio. Além disso, vale salientar que na região da grande Florianópolis situam-
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se, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação 24 instituições de ensino
superior e 331 escolas, um total de 94.296 estudantes, portanto, é um mercado
promissor para as empresas do ramo.
0 acesso a meios de comunicação vem atingindo uma fatia cada vez
maior da população, despertando a curiosidade e o interesse por vivencias no
exterior.
4.1.5 Clientes
Estudantes de 14 a 30 anos são a principal parcela de indivíduos que
compõem a carteira de clientes da empresa. Tanto para programas de High School
voltados para aqueles que cursam ensino médio, como para Work & Travel e Au
Pair, sendo nestes casos, para universitários. 0 interesse por estes tipos de
programa vem aumentando por vários aspectos, dentre eles; talvez o principal, está
a globalização tão presente nos dias atuais. Conforme comentado previamente no
item 4.1.4, o acesso à internet e a velocidade com que as informações se
disseminam acabaram por despertar no público a curiosidade de conhecer o mundo
e entrar em contato com as diferentes culturas.
Vale salientar, que esta imersão cultural ocorre em todas as idades, o que
mostra a clientela eclética que também é esperada pela empresa. Pacotes turísticos
com destino a diversos locais do mundo, para os viajantes em geral são
atenciosamente elaborados com freqüência.
Não se pode esquecer que a satisfação do cliente é a principal maneira
de criar uma clientela fidedigna. Tanto para o retorno destes em futuras viagens,
como para as referências que os mesmos farão a terceiros.
Apesar de a empresa ser nova no mercado de trabalho, os sócios já
trabalharam no ramo anteriormente, em uma agência responsável por diversos
programas de trabalho no exterior. Este fato contribui diretamente para que seus
nomes ficassem conhecidos na praça, principalmente pelo tipo de serviço que
prestaram, a saber: acompanhamento aéreo dos estudantes ao local aonde iriam
morar, suporte inicial na procura de emprego e moradia. Este contato direto foi
preponderante para que seus serviços se tornassem bem falados na cidade e que a
alavanca inicial de clientes se firmasse.
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4.1.6 Fornecedores
A empresa deve manter uma relação confiável com seus
fornecedores, na área do turismo os serviços prestados pelos fornecedores
influenciam em muito na imagem da agencia para com seus clientes, que em
sua maioria viajam a prazer e estudos. Portanto, a seleção deve ser criteriosa
neste ramo.
Os fornecedores da empresa em questão são operadoras de
viagem, consolidadora, companhias aéreas, instituições de ensino no exterior,
seguradora de viagens e casas de cambio.
Os fornecedores da Global Experience atualmente são:
Grupo Orinter
Passagens aéreas
Gol Linhas Aéreas Inteligentes
CVC
Cia. Marítima
Operadoras de turismo
Maktour
Tourlines
Seguradora de viagens

Assist-Card
Kaplan Aspect
Language Studies International
International House
Malvern House

Instituições de ensino no exterior

Cape Studies
Vancouver English Centre
Centre Linguista
Linguaviva
Enforex

Quadro 1: Lista de parceiros
Fonte: Autor

47

Considerando o fato de que a empresa é nova no mercado, ainda não
tem opinião formada sobre todos os seus fornecedores, e, está ainda captando
novos parceiros.
4.1.7 Concorrentes
A concorrência se baseia na busca dos produtores de um mesmo bem ou
serviço pela maior parcela do mercado possível. Para as concorrentes
diferenciarem-se, as variáveis que devem ser estudadas são, o preço, a qualidade
do produto, a disponibilidade nos pontos de venda e a imagem do produto para seus
consumidores.
Para formular as estratégias a empresa deve estudar os pantos fortes e
pontos fracos de seus concorrentes, e quais são os seus produtos, preço, praça e
promoção. Com esta análise a agência pode oferecer diferentes serviços e melhor
se posicionar no mercado.
A Global Experience buscando entrar no mercado e diferenciar-se,
oferece o programa Work & Travel com assistência, sendo a única a prestar este
serviço, por este motivo destaca-se no que se refere a qualidade de seus

programas. Porém, enfrenta concorrentes estabelecidos, com uma gama de
produtos muito variada e parcerias estáveis no Brasil e no exterior.
Os concorrentes diretos da agência na área de intercambio e cursos de
idiomas são Intercultural, Cultural Adventure, World Study e Student Travel Bureau
(STB).
4.1.8 Oportunidades e ameaças
Após analisar as variáveis do ambiente externo, podem-se identificar as
oportunidades e ameaças da empresa em questão.
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Oportunidades

-Queda do dólar, aumentando a procura

Ameaças

-Concorrentes estabelecidos no mercado

por programas de intercâmbio e viagens
em geral
-Necessidade de aprender outras línguas e -Instabilidade econômica do pais
culturas
-Grande quantidade de universidades, -Fornecedores recém firmados
escolas e estudantes em geral
-Disseminação da internet como meio de -Suscetibilidade As leis e normas no Brasil
comunicação e informação

e em outros países

-0 aumento do consumo de serviços de
turismo
Quadro 2: Oportunidades e ameaças
Fonte: Autor

4.2 AMBIENTE INTERNO

0 ambiente interno é representado, substancialmente, pela análise do
composto ou mix de marketing. Conforme explicita Kotler (1998, p. 37), o "mix de
marketing ou composto de marketing é o conjunto de ferramentas de marketing que
a empresa utiliza para perseguir seus objetivos de marketing no mercado-alvo".
4.2.1 Descrição da Organização

A agência de intercâmbio e viagens Global Experience foi inaugurada em
Margo de 2008. Localizada em um ponto considerado excelente, na Rua Alves de
Brito, 346, no centro de Florianópolis — Santa Catarina, ela direciona suas propostas
a estudantes e viajantes em geral.
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A Global Experience caracteriza-se por uma empresa de pequeno porte —
proprietários André Silva, André Lunardelli e Natália Alberti — sendo a participação
no capital social 48%,26% e 26% respectivamente.
A empresa apresenta diversos produtos, tais como: programas de
intercâmbio, cursos no exterior, passagens aéreas e pacotes turísticos em geral. 0
principal foco é o programa de intercâmbio para trabalho nos Estados Unidos — Work
& Travel, no qual o estudante universitário passa três meses trabalhando em
empresas americanas durante suas férias de verão.
Os sócios adquiriram experiência em algumas Areas de atuação da
agência, uma vez que foram intercambistas, tanto no programa High School, quanto
no programa Work & Travel. Além disso, parte de sua bagagem criou-se por terem
trabalhado previamente em outra agência; a CA Intercâmbios, onde desenvolveram
know-how e estabeleceram sua imagem no mercado. Tal trabalho gerou
reconhecimento do público e a criação de uma carteira de clientes considerável para
os sócios, que ao analisarem seu potencial decidiram administrar seu próprio
empreendimento.
Mesmo com toda a vivência prática adquirida, nenhum dos sócios tem
conhecimento na Area gerencial e operacional da organização, sendo esta a
principal barreira a ser vencida.

4.2.2 Estrutura Organizacional

A Global Experience definiu sua estrutura da seguinte forma: André Silva
— sócio, diretor geral, responsável pela administração e vendas; André Lunardelli —
sócio, diretor de programas, responsável pela administração e gerenciamento dos
produtos; Natália Alberti — sócia, diretora financeira, responsável pela área financeira
e operacional; Milena Gil — gerente, responsável pelas vendas; Luis Flávio Bastos,

estagiário, responsável pela divulgação e recepção de clientes; e , Fernanda
Proença — estagiária, encarregada de atender telefonemas, contatar clientes e cotar
passagens aéreas nacionais.
Os sócios buscam sempre compartilhar as tarefas e informações entre os
próprios

e

seus colaboradores, gerando sinergia

e

trabalho em equipe.

Semanalmente, são realizadas reuniões que definem metas e exibem os resultados
da semana anterior.
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0 organograma da empresa caracteriza-se por ser hierárquico. Esta
configuração foi definida para gerar maior comprometimento por parte dos
colaboradores.

André Lunardelli

André Silva

Natália Alberti

Diretor de Produtos

Diretor Geral

Diretora Financeira

Milena Gil
Gerente de Vendas

Luis Flávio Bastos

Fernanda Proença

Estagiário

Estagiária

Figura 1: Organograma
Fonte: Autor

A definição das metas e as decisões gerenciais são realizadas pelo s .
sócios-diretores, e, repassadas para os colaboradores juntamente com o prazo para
seu cumprimento.

4.2.3 Análise de vendas
Visando um maior controle sobre as vendas, a empresa implantou o
software de gerenciamento Wintour, criado pela empresa Digi-Rotas. A partir do
momento que o colaborador efetua a venda, este a cadastra no sistema, que
controla o fluxo de caixa, as contas a pagar e as contas a receber.
A diretora financeira acompanha as vendas e informa nas reuniões
semanais quais foram os produtos de maior aceitação e os produtos que os
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vendedores devem focar-se para aumentar a produção. Uma contadora terceirizada
controla os impostos e encargos.
A Global Experience vende uma grande quantidade de passagens
aéreas, porém estas oferecem uma margem de lucro pequena, assim a empresa
tenta sempre agregar valores oferecendo hotéis, seguros ou pacotes completos.

FEVEREIRO

-

3 passagens nacionais

MARCO

-

5 passagens nacionais
3 passagens internacionais
76 passagens nacionais
39 passagens internacionais
1 aluguel de carro em New York— Estados Unidos
1 pacote terrestre em Buenos Aires — Argentina
1 pacote terrestre em Amsterdam — Holanda
1 curso de idiomas no Canadá — Vancouver English
Centre, 4 meses
6 inscrições no programa Work & Travel
10 seguros de viagem
39 passagens nacionais
18 passagens internacionais
16 pacotes completos Buenos Aires — Argentina
15 inscrições no programa Work & Travel
3 seguros de viagem

ABRIL

MAIO

-

Quadro 3: Histórico de Vendas
Fonte: Relatório de Vendas Mensal da Global Experience, 2008

Através da análise deste histórico, pode-se notar uma queda de vendas
entre abril e maio, tal fato se deu devido a grande quantidade de feriados no mês de
maio, aumentando a procura por produtos turísticos e diminuindo os dias
trabalhados neste mês.
Além disso, a empresa conscientizou-se da necessidade de vender
programas de intercâmbio, e é notável o aumento das vendas destes produtos/
4.2.4 Recursos financeiros
Os sócios realizaram uma profunda análise do capital inicial necessário e
tomaram a sábia decisão de manter uma reserva de fluxo de caixa inicial muito
segura. A integralização total foi no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo
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que, 50% deste capital foi investido no ambiente físico da agência, e os outros 50%
foram reservados para o fluxo de caixa.
A organização trabalha com comissionamento por parte dos fornecedores
e os produtos de intercâmbio mostram-se os de maior margem de lucro. Não possui

dividas ou empréstimos e utiliza somente capital próprio.
0 software de gestão permite uma profunda e detalhada análise das
receitas e despesas da empresa, na forma de relatório. De acordo com o Anexo A,
podem ser analisadas as receitas e as despesas da agência no trimestre em que
iniciou suas operações. A empresa opera com lucro e capital investido em fundo de
renda fixa.
Tabela 2: Resultados Financeiros

Receitas em vendas

R$ 48.748,57 ( + )

Despesas em vendas

R$ 1.454,82

Resultado das vendas

R$ 47.303,75 ( = )

Reembolsos

R$ 550,00

Despesas

R$ 41.417,06 ( - )

Resultado Final do período

R$ 5.335,79

(-)

(-)

(=)

Fonte: Relatório financeiro, período 01 103/2008 a 01/06/2008

A partir dos resultados pode-se avaliar que a empresa opera com lucro
mesmo estando no inicio das suas operações e com perspectiva de crescimento.

4.2.5 Análise operacional
0 ambiente interno da agência tem um total de 100 metros quadrados,
onde estão distribuídas, quatro mesas de atendimento, uma sala de reuniões, uma
copa, um banheiro e uma sala para as operações financeiras.
Os colaboradores da área de vendas mantêm contato constante,
acompanhando a evolução das tarefas e o atendimento dos clientes, sendo assim
um ambiente descontraído, informal e pró-ativo.
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Além do que já foi citado acima, existe ainda com um espaço "lounge",
para que os clientes possam aguardar pelo momento do atendimento, assistindo
televisão ou lendo a livros e revistas sobre viagens.
Para o atendimento, os clientes são recepcionados e encaminhados para
seu atendente dependendo do produto que procuram. Caso a venda seja efetuada,
o atendente insere os dados no sistema para que os proprietários tomem
conhecimento e a diretora financeira acompanhe nos relatórios. Caso contrário, o
atendente cadastra o cliente e procura manter contato buscando sempre encontrar o
produto que satisfaça as necessidades do mesmo.
Os sócios não possuem experiência no que se refere a parte operacional
de uma agência de viagem, como citado anteriormente, portanto a adaptação vem
sendo constante, buscando aperfeiçoar este fator de vital importância para a
organização.
4.2.6 Recursos humanos
Na agência trabalham diariamente os sócios, a gerente e os dois
estagiários, sendo um no período da manhã e outro no período da tarde. Os
funcionários foram contratados por serem conhecidos dos sócios e experientes na
área de viagens.
As regras e tarefas são solicitadas pelos sócios, o sistema hierárquico foi
adotado levando em consideração a jovialidade, ou seja, a necessidade de manter
um padrão organizado e ao mesmo tempo sinérgico.
Todas as opiniões e criticas são ouvidas pelos sócios semanalmente que
estão sempre abertos a sugestões para aperfeiçoar as operações da empresa e
manter a satisfação dos colaboradores.
4.2.7 Análise dos 4 "Ps"
A empresa procura ser referência pela qualidade dos produtos oferecidos,
dada a grande oferta no mercado de intercâmbios e viagens. Atender aos padrões
dos clientes iniciais é fator preponderante para o sucesso de qualquer organização.
A Global Experience passa por grandes dificuldades em fechar parcerias
com empresas internacionais, já que está há pouco tempo no mercado, e não tem
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credibilidade no ramo ainda. Na medida em que os primeiros clientes de programas
de intercâmbio se satisfaçam com os serviços, esta barreira será vencida pela
agência.
Os produtos oferecidos pela Global Experience são:
a) Passagens aéreas
b) Seguros de viagem — cobertura médica e de bagagens;
C) Programa Au Pair— intercâmbio com duração de um ano, em casa
de família nos Estados Unidos, trabalhando como "babysitter;
d) Programa High School — intercâmbio para alunos do ensino médio
entre 15 e 18 anos, para passar um semestre ou um ano estudando
em colégios no exterior;
e) Programa Work & Travel — programa de trabalho remunerado nos
Estados Unidos, voltado para universitários entre 18 e 28 anos;
f) Cursos no exterior — intercâmbio voltado para o estudo de línguas
ou em áreas especificas.
0 grande diferencial da empresa é o serviço de assessoria, previamente
comentado, no qual guias especializados acompanham e orientam os clientes do
programa Work & Travel até o seu destino e durante o período de adaptação no
exterior. Os sócios procuram agregar valor e diferenciação nos seus produtos
agregando serviços e prestando assessorias personalizadas.
Continuando a análise e falando sobre a praça, a agência situa-se bem
localizada, como citado anteriormente, no centro de Florianópolis. A rua Alves de
Brito possui diversos complexos residenciais, centros educativos

e um fluxo

constante de transeuntes e automóveis. A loja é no piso térreo, de fácil visualização,
possibilitando o acesso aos interessados nos serviços prestados.
A rua não conta com o serviço de Zona Azul, oferecido pela Prefeitura
Municipal, fator que dificulta o estacionamento dos clientes. A empresa conta com
serviço de faxineira terceirizado, zelando sempre pela limpeza e conforto.
Para promover seus produtos, a Global Experience elaborou folders,
banners e cartazes explicativos para a distribuição e divulgação em faculdades,
colégios e outros pontos comerciais de acesso a estudantes e viajantes. Além disso,
criou uma lista de e-mails, para contato sobre eventos, noticias e promoções da
agência.
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A empresa firmou parceria com o campo de futebol sintético "Show de
Bola", patrocinando os uniformes dos jogadores e vestuário dos funcionários,
considerando a faixa etária e poder aquisitivo dos adeptos do esporte. Os sócios
constataram que o apoio a festas, atinge diretamente o seu público alvo; portanto,
decidiu firmar parceria com casas noturnas.
Além da divulgação formal, para a inauguração da agência, foram
elaborados coquetéis ao longo de três semanas para abranger toda a rede de
contatos dos sócios. A repercussão na mídia foi importantíssima para a empresa.
Quanto ao prego, as agências em geral não têm muita flexibilidade por
trabalharem com comissões e parceiros em diversos 'Daises que repassam os
valores a serem cobrados.
Na medida em que seus fornecedores oferecem promoções, a agência
procura contatar os clientes interessados e oferecer a barganha.

4.2.8 Pontos fortes e pontos fracos
Após o detalhado estudo feito no ambiente interno da organização, pode-

se facilmente identificar os seus pontos fortes e fracos:

Pontos fortes

Pontos fracos

- Localização

- Estacionamento

- Capital próprio

- Dificuldade operacional

-

Network (Rede de contatos)

- Parcerias instáveis no exterior

- Ambiente agradável
- Divulgação da empresa
- Software de Gestão
- Atendimento personalizado
Quadro 4: Pontos Fortes e Pontos Fracos
Fonte: Autor
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A agência buscará soluções para eliminar seus pontos fracos e
acrescentar pontos fortes.

4.3 MATRIZ SWOT

De acordo com o que foi discutido anteriormente, para a elaboração da
análise SWOT, se faz necessária a análise ambiental, definida por Ferrel et al.
(2000, p.43) como "uma das partes mais difíceis do desenvolvimento do piano de

marketing. Embora uma organização deva manter um esforço progressivo para
coletar e organizar os dados sobre o ambiente de marketing, os gerentes estão
frequentemente, diante de algo que não representa um fluxo de informações bem
ordenado".
Portanto, após a análise dos ambientes em que se encontra a empresa,
seus pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, pode-se elaborar a matriz
SWOT
Pontos Fracos

Pontos Fortes

Oportunidades

Ameaças

•
•
•
•
•
•

Localização
Capital próprio
Network (Rede de contatos)
Ambiente agradável
Divulgação da empresa
Software de Gestão
Atendimento personalizado

•
•

Queda do dólar
Necessidade de aprender outras

•

linguas

Grande quantidade de instituições
de ensino (público-alvo)
• Disseminação da interne
• Aumento no consumo dos
produtos de turismo
•

•
•
•

Estacionamento
Dificuldade operacional
Parcerias instáveis no exterior

•
•
•
•

Concorrentes estabelecidos
Instabilidade econômica
Fornecedores recém firmados
Suscetibilidade as leis e normas
governamentais

Quadro 5: Matriz SWOT
Fonte: Autor

Através dos dados obtidos e da correlação entre os ambientes interno e
externo da agência em questão, a formulação das estratégias são conseqüências
desta matriz.
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5 PROGNÓSTICO

5.1 MISSÃO
Segundo Tavares, 1991, p.88, "a missão consiste na razão de existência
da organização e na delimitação de suas atividades dentro do espaço que deseja
ocupar em relação As oportunidades de negócio."
Para Oliveira (2002) "a missão é a determinação do motivo central do
planejamento estratégico, ou seja, a determinação de onde a empresa 'quer ir'.
Corresponde a um horizonte dentro do qual a empresa atua [...]. Portanto a missão
representa a razão de ser da empresa" (OLIVEIRA, 2002, p. 76).
Portanto, a missão define o motivo pelo qual a empresa foi criada. Ainda,
expressa a posição que a organização almeja no mercado em que atua, e, deixando
claro de que forma alcançará tal posição. Além de, ter como principal função a
orientação e delimitação da ação organizacional, para seus colaboradores e clientes.
"Nossa missão

é

oferecer produtos de alta qualidade, serviços

diferenciados, atendimento único e exclusivo, satisfazendo as necessidades e
sonhos dos nossos clientes, fazendo parte do crescimento pessoal de cada um.
Embarque com a Global Experience e boa viagem."
5.2 OBJETIVO
Segundo Oliveira (2002) "o processo do planejamento começa pela
determinação dos objetivos factiveis, resultantes de uma sistemática de consenso
politico entre os vários centros de poder da empresa." (OLIVEIRA, 2002, p. 41). Já
Mintzberg (2000) afirma que "o primeiro estágio, fixação de objetivos serve
principalmente para identificar alternativas estratégicas relevantes, para onde ou em
qual direção estratégica a empresa como um todo [...] deverá ir" (MINTZBERG,
2000, p.45)
A principal função dos objetivos de uma organização é tragar uma "linha
de chegada", ou seja, os motivos pelos quais as pessoas estão trabalhando.
Portanto, esta definição gera motivação e metas.
A Global Experience traçou como objetivos, para o ano de 2008, os
seguintes:
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a) captar e fidelizar seus primeiros clientes;
b) fixar a marca da empresa, no ramo de intercâmbios e viagens;
C) diferencação dos concorrentes; e
d) ser referência, em Florianópolis, principalmente por seu programa
de trabalho no exterior (Work & Travel).
5.3 PÚBLICO-ALVO
Para definir e conquistar o público-alvo, a empresa deve avaliar os
possíveis compradores de seus produtos, os interesses que possuem e as suas
opiniões. A Global Experience identificou como potenciais clientes:
- estudantes entre 14 e 35 anos;
- viajantes freqüentes; e
- público de classe média-alta.
5.4 ESTRATÉGIAS
A análise dos fatores previamente citados permite a elaboração das
estratégias de marketing da empresa em questão. Sendo que o processo de
aplicação das mesmas deve ser planejado e coordenado por seus sócios e
colaboradores com o intuito mútuo de atingir os objetivos definidos. Sendo que,
deverá adaptar-se ao ambiente em que se encontra.
Oliveira (2002) define estratégia como sendo "um caminho ou maneira ou
ação formulada e adequada para alcançar, preferencialmente, de maneira
diferenciada, os desafios e objetivos estabelecidos, no melhor posicionamento da
empresa perante seu ambiente" (OLIVEIRA, 2002, p. 196).
Estratégia 1: Captar Clientes
Almejando criar uma carteira de clientes sólida e fiel, a empresa utilizará a
rede de relacionamentos, ou "network', de seus sócios e colaboradores para
conquistar seus primeiros clientes.
Estratégia 2: Fixar a "marca" Global Experience no mercado de
Intercâmbio e Viagens
Com a finalidade de vincular o produto a marca, foram elaboradas ações
de divulgação e penetração no mercado e ambiente do público-alvo.
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Estratégia 3: Diferenciação dos concorrentes
Esta estratégia visa diferenciar seus programas das atuais concorrentes,
e assim melhor posicionar-se no mercado em que atua.
Estratégia 4: Informatização do sistema gerencial
Com a finalidade de criar um banco de dados, gerenciar vendas e facilitar
a análise da empresa, a implantação de um software de gerenciamento se faz
essencial.
5.5 PLANO DE AÇÕES
Estratégia 1: Captar clientes
Para captar seus primeiros clientes a Global Experience adotou algumas
estratégias para atrair seus futuros clientes, sendo estas:
- Coquetéis Inaugurais: Após estudar cuidadosamente os convidados do
coquetel inaugural, os sócios da empresa decidiram realizar diversos eventos para
poucas pessoas e um grande evento incluindo a assessoria de imprensa. Os
resultados de tal ação foram considerados excelentes para a agência, a divulgação
em jornais no estado de Santa Catarina e revista de publicação nacional geraram
um grande impulso inicial para a Global Experience.
- Criação de uma "Mailing List": Os sócios juntaram todos os seus
contatos de e-mail e solicitaram os contatos de amigos e familiares, com o intuito de
gerar uma enorme lista de e-mails.
- Envio de e-mails: Após gerar a sua "mailing list", o sócio André
Lunardelli, enviou "e-flyers" e promoções da agência.
- Venda e divulgação de passagens aéreas promocionais: Coincidindo
com a abertura da agência a companhia aérea Varig lançou uma promoção de
passagens aéreas, a qual a agência Global Experience utilizou para alavancar suas
primeiras vendas e contatos com clientes.
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AÇÕES

TEMPO

RECURSOS

RESULTADOS

DISPONÍVEIS

ESPERADOS

RESPONSÁVEL

Familiarização

Coquetéis
Março e Abril de
inaugurais

Sócios

R$ 1.500,00

dos clientes

2008
com a agência

diversos
Envio de e-

Transmitir
mails com
Frequentemente

André Lunardelli

-

informações e

"flyers" e

promoções
informativos.
Contratação

Respaldo na

de

midia local e
Março de 2008

André Silva

R$ 1.600,00

assessoria

até mesmo

de imprensa

nacional
Agregar valor

Venda e
a empresa e
divulgação
realizar
Março de 2008

de

Todos

primeiros

passagens
contatos com
promocionais
clientes
Quadro 6: Estratégia 1
Fonte: Autor

Estratégia 2: Fixar a "marca" Global Experience no mercado de
Intercâmbio e Viagens
- Impressão de material de divulgação: juntamente com o fornecedor de
material publicitário, Cicero de Bem, a Global Experience confecciona seus folders,
banners e cartazes.
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- Distribuição

do material de divulgação nas universidades: a

colaboradora Milena Gil e o estagiário Luis Flávio Bastos, realizarão a divulgação da
agência nas universidades, bem como implantarão cartazes e banners nas mesmas.
- Apoio e patrocínio a festas: a Global Experience patrocinou a festa
"Sparkling Nighr na boate KM7 em Jurerd Internacional, sendo seus freqüentadores
público-alvo da empresa.
- Parceria com campo de futebol "Show de Bola": a agência, visando a
divulgação no meio jovem e desportista, firma parceria com o recém inaugurado
campo "Show de Bola" localizado na SC-401.

AÇÕES

TEMPO

RECURSOS

RESULTADOS

DISPONÍVEIS

ESPERADOS

RESPONSÁVEL

Impressão de

Divulgação da
Maio de

material de

Natália Alberti

R$ 1.680,00

empresa em

2008
divulgação

geral

Distribuição do
Divulgação nos
material de

Junho de

Milena Gil, Luis

divulgação nas

2008

Flávio Bastos

-

meios
acadêmicos

universidades
Apoio e

Divulgação nos
Junho de

patrocínio a

André Lunardelli

R$ 2.000,00

ambientes do

2008
público-alvo

festas
Parceria com

Divulgação nos
campo de

Maio de
André Lunardelli

futebol "Show

R$ 800,00

meios dos

2008
desportistas

de Bola"
Quadro 7: Estratégia 2
Fonte: Autor
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Estratégia 3: Diferenciação dos concorrentes

- Programa Work & Travel com assessoria: Visando diferenciar-se dos
concorrentes a empresa criou o programa Work & Travel com assessoria, sendo que
os sócios André Silva e André Lunardelli acompanharão os grupos do programa até
o destino final e auxiliarão durante a etapa de adaptação dos estudantes, gerando

assim um diferencial perante os concorrentes.

AÇÕES

TEMPO

RECURSOS

RESULTADOS

DISPONÍVEIS

ESPERADOS

RESPONSÁVEL

Captar e

fidelizar

Programa

Work &

Dezembro de

André Silva e

Travel com

2008

André Lunardelli

clientes por
R$ 15.000,00

assessoria

meio deste
serviço

agregado
Quadro 8: Estratégia 3
Fonte: Autor

Estratégia 4: Informatização do sistema gerencial

- Aquisição do software "Wintour: com a evidente dificuldade inicial dos
sócios no que diz respeito a operacionalização, análise da empresa e criação do
banco de dados, se fez necessária a implantação de um sistema de gerenciamento
eficaz.
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AÇÕES

TEMPO

RECURSOS

RESULTADOS

DISPONÍVEIS

ESPERADOS

RESPONSÁVEL

Maior controle
Aquisição do

sobre as

Maio de
software

André Lunardelli

R$ 2.200,00

operações da

2008
"Wintour"

empresa
Quadro 9: Estratégia 4
Fonte: Autor
5.6 ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS
Identificadas as estratégias e ações necessárias para o posicionamento
da empresa no mercado, observam-se os resultados esperados e obtidos, visto que
algumas ações já foram implementadas ao decorrer deste estudo.
No que se refere à captação de clientes, os coquetéis inaugurais
oferecidos levaram potenciais clientes a adentrar o ambiente agradável da agência,
e já vem obtendo resultados, pois diversos convidados tornaram-se consumidores
dos serviços prestados. 0 envio de e-mails informativos viabilizou a divulgação
gratuita da empresa em meios de difícil acesso, resultando em respostas e cotações
por parte dos clientes cadastrados nas remessas eletrônicas.
A contratação do serviço de assessoria de imprensa para os eventos
inaugurais, gerou respaldo na mídia local e até nacional, como pode ser observado
no Anexo F, transparecendo a organização e provável potencial da agência.
Aproveitando a promoção oferecida por um dos fornecedores da empresa, uma ação
de contato a clientes, amigos e familiares dos sócios e colaboradores possibilitou a
realização das primeiras vendas e fidelização de clientes. A agência defi niu que irá
sempre divulgar as promoções desta forma dado o positivo resultado obtido.
A elaboração e distribuição nas faculdades dos primeiros

folders

informativos geraram conhecimento dos estudantes sobre a existência da marca
Global Experience no ramo de intercâmbio

e viagens. Gerando vendas,

principalmente do programa Work & Travel, especialidade da empresa.
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No dia 7 de junho de 2008, a empresa realizou a sua primeira festa, na
casa noturna KM7, viabilizando a exposição da marca com banners, folders e
anúncio nas rádios locais. Visando atingir o publico desportista a empresa firmou
parceria com o campo de futebol sintético "Show de Bola", potencializando a
propagação da marca neste meio.
Buscando diferenciar-se de seus concorrentes, a agência criou

o

programa Work & Travel com assessoria, passando segurança e credibilidade aos
primeiros intercambistas, que notam o valor dado pela empresa por esta experiência
inesquecível.
Como resultado da implantação do software de gestão Wintour, os
colaboradores e sócios obtiveram ganho de tempo, organização, análise fácil e
profunda da empresa e um banco de dados detalhado de seus clientes.
Todas as estratégias implantadas trouxeram resultados positivos para a
empresa, e a posicionaram, neste mercado tão competitivo.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A definição das estratégias necessárias para realizar o planejamento
de marketing nas empresas é considerada de suma importância. Com este estudo
podem-se visualizar os passos a serem seguidos para atingir os objetivos da
organização.
A realização do estudo em questão obteve sucesso, sendo que seus
objetivos propostos foram atingidos

eo

planejamento de marketing foi

organizadamente elaborado.
Analisando

o

ambiente externo, foram definidas as ameaças e

oportunidades da agência, as quais serão evitadas e aproveitadas respectivamente,
e, assim controlar os fatores externos que possam afetar a organização. Quanto ao
ambiente interno, foram identificados seus pontos fortes e pontos fracos, sendo que
alguns pontos devem ser reforçados e outros extintos.
As estratégias elaboradas de acordo com o estudo do ambiente em que
se insere a agência proporcionarão maior controle das variáveis do mercado e
estruturação da nova empresa.
Na empresa estudada nada havia sido aplicado no que se refere a um
estudo mais detalhado das técnicas de marketing, portanto, este trabalho

é

considerado pelos sócios como o primeiro movimento de entrada no mercado. Fator
este, que possibilitou uma visualização mais clara das estratégias a serem adotadas
e da empresa em sua totalidade.
0 trabalho será aplicado à empresa e respeitará as alterações imprevistas
no mercado, sendo flexível e possivelmente ajustado. E essencial que a análise das
variáveis do ambiente em que se em encontra a organização sejam sempre
acompanhadas e atualizadas, ajustando as estratégias para se adequar ao nicho
0 conhecimento e valor dado pelos colaboradores e sócios da empresa
ao trabalho é considerado fator importantissimo para sua execução e sucesso.
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ANEXO A

Relatório de Receitas

WAT - WORK AND TRAVEL

31.023_10

31.023, to

CUR - CURSOS

0292.013

1.84010

HTL - HOTELS

3.78014

341,07

250-DD
430.00

25.00

REC - TRANSPORTE RECEPTIVO
EXP - PACOTE iNTERNET
SEG - SEGURO SAÚDE

514,10
-

92.00

26516

27836

1_65324
341,07
25.00
430,00

430,00

5.482.50

1.324.72

VIS - AGENDMENTO DE VISTO

47310

05,00

PCT - PACOTES OPERADORAS

6.01528

64814

Fonte: Relatório de vendas, período 01/03/2008 a 01106/2008

12_535.13
30.24314

8103
138,00

38,58

1.205.11
233.00

10,78

83726

ANEXO B
Relatório de Despesas

1-001-0000001

ALUO-LOA

ALUGUEL LOJA

4-01-001-0000002

CONO-LOA

CONDOMINI0 LOJA

ALUO-CORD

V*

4-01-002-000000e

TICKET-REF
PESSOAL
!PTV

11CKET-REFEICAOIALLMENTA

4-01-005-0000006

TCP

TRABALHO DE CRLACAO FtIBIJOITAIRIA

DESP-PROP

DESPESAS

Subtotai

4-01-001

DESP- AIPOS

Subtotal

4-01-005

Itoto***00§0,7
-

LUZ

4-01-006-0000001

ENERG.ELET
TER,VARIOS

SERV

TERCEIR1ZADOS VAREOS

2.215,00

SERVIERC.

Subtotal

4-D1-010
4-01-014

1-015-0000001

4-01-015-0000002
4-01-015-0000003
1-015-0000004
Subtotal

4-01-015
4-01-010

4-01-03 -0000001
Subbotal

MATERIAL DE ESCRITORIO GUM.

253,45

MAT. ESC.
MATJAMP

MATERIAL DE UlAPEZA

107,35

MAT.OP

MATERIAL DE OPERACAO INTERNA

255.08

MAT_MAN

MATERIAL DE MANUTERCÃO

AEB

ALNIENTOS E BEBIDAS

75,67
1250,70

DESPI3N
MONITORA

E MAR IE

66.00

DESPESAS GERAL VIAGENS

1.382,06

DESPSEG
DESP.VIAG
COMISSÕES A CLIENTES (AGENCIAS)

55.11

PGT-COM1SS
INVEST.G

4-02-00'2

CARIA

DESPBANC

COMISSCL1
4-01-2130

2-002-0000001

Subtotal

32.00
100,00

VIAGENS
4-01-019

4-01-200-0000001
Subtotal

TAXA DE CADASTRO

MONITALAR

4-01-015-0000001
Subtotal

TAXA DE COB '

MAT ESC

1-014-0000001

Subtotal

COBRANCA
TX.CADAST.

INVESTRAENTOS GERMS

INVEST

Fonte: Relatório de Despesas, período 01/03/2008 a 01/06/2008

25.494,36
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ANEXO C

FOLDER WORK & TRAVEL

Férias, amizades e
trabolho reo exterior.
Torne isso real,
mas ganhando em Mar.
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ANEXO D

FOLDER CURSOS

A

Global Experience

preparou Os
todo mundo,

melhores cursos em
especialmente para você.
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ANEXO E

FOLDER DA FESTA PROMOVIDA
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ANEXO F

BANNER INSTITUCIONAL

Intercâmbio e viagens

entro- Fic)riarici polls/SC Brasil- CEe,88,01,5.440
-

,
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ANEXO G

REPERCUSSÃO NA MIDIA
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