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RESUMO

BOTELHO JUNIOR, Lourival. Plano Estratégico de Marketing para a Hazan —
Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda. Me. 2008. Trabalho de
Conclusão de Estágio (98 fls. - Graduação em Administração) - Curso de Ciências
da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, 2008.

A competitividade no ramo dos serviços de ginástica laboral é fator importante a ser
considerado, especialmente por ser um novo mercado e em constante
desenvolvimento, abrindo portas diariamente para inúmeras outras concorrentes.
Sob esse olhar, o referido estudo apresenta como objetivo geral, definir o plano
estratégico de marketing a ser incorporado pela HAZAN — Instituto de Treinamento e
Reabilitação Corporal, ampliando sua participação de mercado em 15%, ou seja, seu
market share. O estudo baseia-se principalmente nos referenciais teóricos
apresentados por Kotler (1998) e Ferrel et al (2000), complementado por outros
autores. A metodologia do trabalho caracteriza a presente pesquisa quanto aos seus
fins como descritiva e aplicada. Quanto aos meios de investigação, ela é
considerada como pesquisa de campo, documental, bibliográfica, participante, e por
fim, um estudo de caso. 0 diagnóstico ambiental interno apontou forças como o alto
grau de capacitação dos profissionais atuantes, a diversi fi cação do conteúdo das
aulas e os baixos custos de manutenção do negócio. As principais fraquezas foram
constituídas pelo pequeno porte da empresa em relação aos concorrentes e a
gestão informal do negócio. A principal ameaça identificada foi a forte concorrência,
em contrapartida, o mercado em crescimento oferece grandes oportunidades.
Portanto, o plano propõe o aumento na eficiência dos processos, promover o
incremento do fluxo de trabalho e aprimorar a qualidade dos serviços por meio de
investimento em cursos de capacitação na área, congressos, encontros de classes,
pois o mercado da saúde e qualidade de vida no trabalho está em constante
atualização de métodos e técnicas utilizadas, deste modo é de extrema importância
a reciclagem dos profissionais envolvidos no processo didático da organização
objeto do estudo.

Palavras-chave: Ginástica Laboral. Estratégias. Marketing.
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1 INTRODUÇÃO
A vida do homem moderno, notadamente nos grandes centros urbanos, está
cada vez mais voltada ao enfrentamento de situações criticas para sua subsistência,
tais como alimentação, moradia, transporte, ensino, saúde e a própria manutenção
do emprego, todas elas sabidamente, situações geradoras de stress
(COOPERATIVA DO FITNESS, 2006).
A administração deste stress tem se mostrado uma ferramenta eficiente nas
provas técnicas de administração empresarial, já que comprovadamente, a melhoria
dos níveis de qualidade de vida, baseados nas situações criticas acima
mencionadas, é hoje fator diferencial entre as empresas, na competição por
produtividade, qualidade e desempenho comercial (COOPERATIVA DO FITNESS,
2006).
Entre as ferramentas utilizadas na procura desta melhoria de qualidade de
vida, a ginástica laboral tem tomado lugar de destaque em vários segmentos
industriais e não mais somente entre as empresas de origem oriental, como era
comum até duas decades atrás.
Dentro deste enfoque, estudos realizados no ano de 2006, pelo Conselho
Federal de Educação Física, afirmam que a ginástica laboral ganhou destaque no
Brasil nos últimos 04 anos, e é utilizada como uma importante ferramenta dentro do
conjunto de medidas que visam prevenir o aparecimento de lesões físicas ligadas as
atividades dentro do ambiente de trabalho.
Baseada nessa necessidade, surge em 09 de outubro de 2006 a "HAZAN —
Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal", com o objetivo de atender as
necessidades do mercado da saúde coorporativa/gindstica laboral da grande
Florianópolis, levando-se em consideração que, a região concentra grande
proporção de atividade econômica na indústria, comércio, serviços e turismo.Por
esse motivo, o estudo tem como fi nalidade, elaborar um plano estratégico de
marketing para empresa HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal,
conforme preceitos propostos pelos estudiosos da área.
Para entender o que é planejamento ou plano estratégico de marketing é
preciso compreender primeiramente o que é marketing. Conforme Kotler (1996),
organizações não pensam nem sentem por si s6, são na verdade apenas a
denominação para o coletivo formado por indivíduos que se relacionam entre si com
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objetivos específicos. Portanto, entender marketing nas empresas, significa entender
a relação entre pessoas.
Conceituando marketing, segundo Kotler (1996), é o conjunto de atividades
humanas que tem por objetivoXacilitar e consumar relações de troca. Já para
Padilha (2001), marketing é o conjunto de pesquisas, estudos, planejamentos e
ações de uma organização, destinados à conquista e manutenção dos clientes em
um mercado, através da satisfação de seus desejos, necessidades e anseios.
Assim, em um mundo globalizado e cada vez mais competitivo na área de
negócios, é objetivo de toda empresa manter-se no mercado em uma situação que
possibilite sua sobrevivência. Desta forma, é indicado que as organizações contem
com um Plano Estratégico de Marketing como base para a tomada de decisões,
direcionando assim suas ações e seu rumo em busca da consolidação.
Pois se não bastasse o risco inerente a cada passo e decisão da organização,
se faz necessário inovar e antecipar-se aos movimentos e tendências do mercado,
deixando de simplesmente reagir aos seus indícios (WESTVVOOD, 1996).
Decidir o planejamento de marketing da empresa por meio de ações isoladas,
mesmo que brilhantes ou agressivas em termos de investimentos, pode não surtir o
efeito desejado. Há a necessidade de pensar o planejamento de marketing da
empresa de forma sistêmica, integrada e inter-relacionando as variáveis que
compõem os produtos que a empresa oferece ao mercado-alvo

e

seus

desdobramentos quando defrontados com os desejos e necessidades desse mesmo
mercado.
As empresas formulam seus pianos de marketing com a finalidade de
racionalizar as ações para garantir a satisfação de seus clientes e a geração do lucro
pretendido. É como um mapa que mostra onde a empresa está indo e como vai
chegar até 16, sendo tanto um plano de ação como um documento escrito
(WESTVVOOD, 1996).
Neste contexto, o planejamento, ou piano, de marketing pode ser visto como
uma ferramenta de gestão e comunicação que integra todas as áreas da empresa e
todos os elementos do composto mercadológico num piano de ação direcionado aos
clientes.
0 plano estratégico de marketing é importante porque compreende a
organização como um todo, determinando os recursos de marketing e financeiros
necessários, o que proporcionará um maior conhecimento sobre o perfil dos seus
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potenciais clientes.
Além disso, ressalta pontos fortes e fracos diante de seus concorrentes, as
ameaças e as oportunidades perante o mercado, possibilitando explorar seu
potencial e corrigir suas falhas, procurando assim traçar metas para empresa.
Desta forma, este plano estratégico de marketing vem para auxiliar a
organização a tomar o melhor caminho em direção ao bom desempenho , visto que a
mesma está a pouco tempo no mercado, e desde então nada foi elaborado sobre o
assunto proposto.
0 marketing pode ser definido como a área de conhecimento que envolve
todas as atividades organizacionais e pessoais referentes As relações de troca,
visando a satisfação dos clientes, determinando as metas e objetivos estabelecidos
pela empresa a serem alcançados por meio deste esforço, sempre ponderando o
ambiente externo e interno As organizações. Deste modo, considera-se primordial a
realização de uma pesquisa que aborde aspectos internos e externos A organização,
facilitando assim a estruturação do planejamento de marketing.
Para iniciar-se qualquer tipo de pesquisa, primeiramente é necessário que
seja estabelecido algum problema, para que assim, exista a possibilidade do mesmo
ser solucionado, com foco naquilo que desejamos como resultado.
Segundo Gil (1999, p. 97), "problema é qualquer questão não resolvida e que

é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento".
Ainda referenciando este mesmo autor, existem algumas regras para a
formulação de problemas a serem pesquisados, que são:
a) devem ser formulados como uma pergunta;
b) devem ser delimitados a uma dimensão viável;
C) devem ter clareza;
d) devem ser precisos; e
e) devem apresentar referências empíricas.
Portanto, o problema desta pesquisa foi definido da seguinte forma: qual o
plano estratégico de marketing a ser incorporado pela HAZAN — Instituto de
Treinamento e Reabilitação Corporal, para ampliar sua participação de mercado
(market share) em 15%?
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1.1 Objetivos

0 objetivo geral deste trabalho é definir o plano estratégico de marketing a ser
incorporado pela HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal,
ampliando sua participação de mercado (market share) em 15%.
Para que o objetivo geral seja atingido é necessário alcançar os objetivos

específicos relatados a seguir:
a) analisar o ambiente interno da organização, identi fi cando seus pontos
fortes e fracos;
b) analisar o ambiente externo da organização, identificando suas ameaças e
oportunidades;
c) identificar oportunidades de novos serviços, baseado nas necessidades do
mercado definido como alvo; e
d) elaborar estratégias de marketing que visem aumentar participação no
mercado definido como alvo na região.

1.2 Justificativa
Para o desenvolvimento do presente estudo, alguns critérios devem ser
levados em consideração para que o resultado esperado seja alcançado, tais como
a importância, originalidade e viabilidade (CASTRO, 1978).
0 assunto abordado pelo estudo propõe realizar uma pesquisa que
proporcione subsídios à estruturação de um plano estratégico de marketing e aplicar
os conhecimentos adquiridos para agregar inteligência, estratégia e controle na
comunicação da empresa objeto do estudo com seu público alvo.
Levando-se em conta que nesse mercado a concorrência aumenta
consideravelmente em função do crescimento dos movimentos da qualidade de vida
no trabalho e da preocupação com a saúde em geral, principalmente nos ambientes
organizacionais que utilizam o capital intelectual como mecanismo de produção, a
fidelização dos atuais clientes e a busca por novos é parâmetro fundamental. É
importante também observar a legislação trabalhista, que hoje resguarda muito mais
a saúde do trabalhador em seu ambiente de atividade.
Propõe-se então, convencer o mercado potencial dos serviços oferecidos
pela HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda. ME. a investir
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na saúde, qualidade de vida e bem-estar dos seus colaboradores, aumentando sua
produtividade, reduzindo indices de absenteísmo, e consequentemente, reduzindo
gastos com despesas médicas e tempo para treinamento de colaboradores
substitutos.
A importância do tema escolhido consiste principalmente, nas contribuições
para o crescimento e desenvolvimento das atividades administrativas adotadas pela
organização HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda. ME.,
estruturando respostas que atendam aos questionamentos do objetivo geral

e

objetivos específicos, constituídos com base nas necessidades apresentadas pela
mesma.
A viabilidade caracteriza-se quando algo pode ser implementado e executado.
Para Castro (1978), a viabilidade estabelece as condições mínimas necessárias para
que a execução da pesquisa seja possível. Ainda conforme o autor, ele afirma que a
viabilidade se dá principalmente em virtude dos prazos, dos recursos financeiros, da
competência do futuro autor e da disponibilidade de informações.
Portanto, o estudo mostra-se viável por apresentar baixo custo, pois

o

executante é aluno do curso de Graduação em Ciências da Administração da
Universidade Federal de Santa Catarina, sugerindo a disponibilidade de mão-deobra qualificada, além do fácil acesso aos dados da organização objeto do estudo.
Em termos de prazo, a viabilidade se con fi rma por meio do primeiro semestre do ano
de 2008, período suficiente com o devido suporte e supervisão do professor
orientador.
Segundo Castro (1978) originalidade representa o potencial que a pesquisa
possui em surpreender com seus resultados. Algo é considerado original quando
não tem nada semelhante, é singular, não vulgar, extravagante ou excêntrico.
A originalidade do tema escolhido se dá pelo fato da não existência de
ferramentas administrativas direcionadas para o assunto estudado, juntamente ao
grande potencial de crescimento que proporciona o mercado em que atua a HAZAN
Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda. ME.
A intenção de profissionalizar a organização objeto do estudo ainda com
processos administrativos informais, consiste ria identificação de técnicas que
promovam o crescimento e o desenvolvimento esperado pela sócia proprietária,
aplicando os conhecimentos teóricos adquiridos pelo autor em sua graduação e no
mercado.
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1.3 Estrutura da Obra

No primeiro capitulo apresenta-se a introdução, juntamente com o tema e o
problema de pesquisa, definindo os objetivos e a importância do estudo.
No capitulo 2, apresenta-se uma fundamentação teórica consistente, que
servirá de referencial para a realização do estudo de caso.
No capitulo 3, apresenta-se a metodologia utilizada na construção

e

caracterização do estudo, os procedimentos gerais utilizados e as respectivas
limitações do estudo.
O capitulo 4 inicia a apresentação do estudo de caso sobre o plano
estratégico de marketing da HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação
Corporal. Ltda. ME, apresentando o histórico organizacional.
No capitulo 5, apresenta-se a análise ambiental delineando as peculiaridades
dos ambientes interno e externo para fornecer subsídios na estruturação da análise
SWOT, juntamente com o plano estratégico de marketing, suas propostas,
estratégias e ações capazes de promover a empresa no curto prazo e posiciona-la
no mercado atuante à longo prazo por meio do plano estratégico de marketing.
Por fim, no capitulo 6, apresenta-se as considerações finais, que respondem
ao objetivo geral e aos objetivos específicos levantados, com as devidas conclusões
e recomendações.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os assuntos que se pretende abordar configuram um cenário muito complexo.
Portanto, para melhor compreender e facilitar a abordagem dos temas pretendidos e
também facilitar a identificação dos problemas e suas soluções, é fundamental
inicialmente a compreensão do referencial teórico relacionado.

2.1 Conceito de Marketing

0 marketing é definido de várias formas, sendo uma das palavras mais
utilizadas no mercado atualmente, tanto por pessoas quanto pelas organizações,
entretanto, seu significado costuma ser confundido com publicidade, propaganda e
promoção de vendas. É para contribuir com esse esclarecimento que serão
apresentados os conceitos a seguir.
Para Cobra (1989) marketing não

é propaganda. Embora seja uma

ferramenta valiosa do marketing ela é somente uma das suas atribuições. Assim
como o marketing também não é vendas. Novamente, grande parte do processo
decisório e da implementação do marketing lida com a venda de produtos e serviços,
porém o marketing é muito mais amplo e complexo do que as vendas em si.
Kotler (1999) afirma que marketing é um processo social e gerencial pelo qual
indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e
troca de produtos ou serviços de valor com os outros.
Já na concepção de Westwood (1996) marketing envolve descobrir o que o
cliente quer, criar ou adaptar um produto ou serviço que corresponda a sua
necessidade, e ao mesmo tempo fazer com que a empresa produtora ou prestadora
do serviço tenha lucro.
Também observa-se que suas implicações são muito mais amplas do que
pensamos. Primeiro, a definição especifica que marketing é um processo de
planejamento e execução, ou seja, representa uma série de decisões e atividades
integradas. 0 marketing pressupõe uma ampla gama de responsabilidades e
atribuições interligadas com o desenvolvimento de produtos e serviços, decisões de
prego, decisões promocionais e decisões de logística e distribuição. Essas
considerações ganham a denominação de mix de marketing. As de finições também
destacam que o marketing refere-se não somente a produtos tangíveis, mas também
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a idéias e serviços.
Portanto, o marketing é quem define o que será oferecido ao mercado, ou
seja, é o próprio mercado, pois conhecendo e compreendendo as necessidades do
consumidor, o produto ou serviço de uma empresa deverá satisfazer completamente
o cliente e como conseqüência, surgirá o lucro tão esperado.
Para isso leva-se em consideração os quatro pontos principais do marketing
conforme Freirias (2003). Eles são conhecidos como os quatro P's, ou seja, produto,
preço, praga/distribuição e promoção. 0 produto ou serviço seria a ferramenta mais
básica do composto de marketing, o preço uma ferramenta critica e de grande
relevância, já a praça uma alavanca para o escoamento do produto ou serviço aos
fornecedores, enquanto que a promoção seria o alicerce imprescindível do composto
mercadológico direcionado ao mercado alvo, complementando com (KOTLER,1996).
De acordo com os autores citados, são variáveis controláveis básicas que
orientam e determinam o sucesso ou o fracasso de um produto ou serviço no
mercado e formam o que na realidade das organizações chamamos de composto de
marketing, ou ainda, marketing mix.
Ainda conforme Freirias (2003), por meio da administração das variáveis dos
4 P's do marketing mix, a organização poderá entender o mercado e trabalhar na
construção de produtos e serviços que satisfaçam as necessidades e principalmente
o desejo, criando dessa forma, demanda de mercado e geração de lucro.
Considerando a concepção dos autores citados, observa-se que há um
consenso onde a idéia principal sobre o tema "marketing" é de satisfazer as
necessidades do consumidor com o produto ou serviço, ou seja, adaptar um produto
ou serviço que corresponda ao desejo do cliente, buscando uma troca

e

conseqüentemente o lucro.
A seguir serão detalhados os conceitos e considerações do composto de
marketing.

2.1.1 Produto ou serviço

Tudo que pode ser oferecido a um determinado mercado consumidor, sendo
ele um bem ou um serviço é caracterizado como produto. E é por meio do produto e
do nível de serviço agregado a ele, que a organização poderá mensurar o tão
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almejado sucesso.
Para Kotler (1998), o produto é qualquer coisa que possa ser oferecida ao
mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo, e basicamente envolve a
marca, variedade, qualidade, design, características peculiares, embalagem,
tamanho, serviços agregados a ele, e propriamente o serviço como produto, suas
garantias e devoluções.
Ainda segundo Kotler (1998) os produtos vão além de bens tangíveis, pois
incluem objetos físicos, serviços, pessoas, locais, organizações, idéias ou
combinações desses elementos. Portanto, de acordo com o autor, deve-se atentar
que o mais importante do que produzir bens físicos ou serviços, é identificar se estes
irão oferecer benefícios e atender as expectativas e principalmente os desejos e
superar as expectativas do público consumidor.
A definição de produto ou serviço necessariamente precisa ser expressa nos
termos das necessidades do mercado que atende ou pretende atender, ao invés das
suas especificações técnicas com as quais deverá estar em conformidade. Isso
determina que os consumidores estejam interessados nos benefícios que o produto
ou o serviço proporcionará e não em sua tecnologia propriamente dita. Sendo mais
conciso, pode-se defi nir produto ou serviço, como a tudo aquilo que resolve um
problema ou atende uma necessidade de alguém (DIAS, 2006).
Levando-se as definições apresentadas em consideração, atrela-se o
posicionamento, que refere-se A maneira como os consumidores percebem sua
empresa, seu produto ou serviço em relação à concorrência.
Kotler (1996) diz que, os negócios se encontram agrupados
demograficamente da mesma maneira que os indivíduos. Os grupos podem incluir
localização geográfica, vendas anuais, número de empregados, número de anos no
ramo, setor ao qual pertence o negócio, etc. 0 esforço de posicionamento deve ser
realizado no sentido de manter a imagem do produto ou serviço no mercado,
segundo as políticas de posicionamento previamente estabelecidas.
Por isso, é importante considerar as abordagens citadas acima no processo
de estruturação do plano estratégico de marketing, para que o bem ou serviço em
questão alcancem os objetivos estabelecidos.
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2.1.2 Preço

O preço muitas vezes 6 considerado como uma das variáveis do composto de
marketing mais simples de ser definida, no entanto devemos atribuir sua devida

importância no desenrolar do planejamento.
Para Kotler (1998), em um sentido mais amplo preço é a soma dos valores
que os consumidores trocam pelo beneficio de possuírem ou usarem um produto ou

serviço. Assim, torna-se uma ferramenta efetiva de marketing, pois afeta a demanda,
influencia a imagem do bem ou serviço, e pode ajudar a atingir o seu mercado alvo.
Ao considerar o preço a ser praticado, é importante saber que o preço não deve ser
baseado na produção mais alguma margem, como geralmente se faz. 0 preço
depende do valor do seu produto ou serviço sob o ponto de vista do consumidor,

Pois ele está relacionado diretamente ao beneficio percebido pelo consumidor.
Kotler (1998) também ressalta que, o preço é o único elemento do mix de
marketing que produz receitas, pois os demais representam custos ou despesas. E 6

também um dos elementos mais flexíveis do mix de marketing. Basicamente o preço
deverá fi car entre baixo demais para auferir lucros e alto demais para gerar qualquer
demanda.
Conforme Dias (2006), o preço é uma definição muito séria e extremamente
integrada ao planejamento estratégico da organização, fundamental no plano de
marketing, bem como responsável pela lucratividade auferida pela empresa. Para a

formação do preço, 6 essencial considerar a sensibilidade e a visão juntamente com:
a) um bom sistema de informações sobre o cenário macroeconômico;

b) conhecer

profundamente

o

mercado foco do

negócio,

e

assim

consequentemente sua lucratividade e demais indicadores internos;
c) ter bem definido o posicionamento a ser alcançado do seu produto ou

serviço;
d) que sejam utilizadas de forma correta as variáveis de marketing as

situações de sazonalidade, ciclicalidade e ciclo de vida;
e) que o plano estratégico da empresa em conjunto com o plano de marketing
tenha uma visão clara e de fi nida do posicionamento pretendido para o
produto ou serviço, market share pretendido, lucro pretendido e os objetivos
gerais da empresa para curto e longo prazo;
f) que a guerra de preços é nociva a todos os players do mercado;
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g) dominar a estratégia e as maneiras de poder participar de concorrências,
antecipando probabilidades do sucesso do prego proposto;
h) o domínio das forças alternativas de formação do prego, tais como os
preços de penetração, o prego discriminado, o preço psicológico e o preço de
linha de produto; e
I) ter em mente que o preço é talvez o maior gerador de conflitos,
especialmente quando se trabalha com um sistema longo de distribuição
(fabricante, atacado e varejo).
Conclui-se então que, os conceitos apresentados são importantes na
formação do prego dos bens ou serviços oferecidos, e proporcionam subsídios para
a construção das estratégias a serem adotadas.
Existem estratégias de preços categorizadas em três áreas: margem de lucro,
vendas e metas de status quo.
As estratégias que visam margem de lucro incluem uma determinada
porcentagem na sua maximização e podem ser estabelecidas como porcentagem
sobre as vendas ou como valor em moeda. As estratégias que visam metas de
vendas incluem o estabelecimento de metas de volumes de venda, e geralmente
são utilizadas para introduzir um novo produto ou serviço em um novo mercado. As
estratégias que visam objetivos de status quo, são utilizadas para lidar com a
concorrência em mercados amadurecidos, onde o preço é um fator concorrencial
determinante. Outras estratégias de preços são utilizadas para atrair o consumidor
mediante promoções especiais (KOTLER, 1996).
Uma delas são os cupons de descontos, que podem ser enviados diretamente
aos clientes, através de jornais ou oferecidos nos pontos de venda. Os cupons são
utilizados para obter informações especi fi cas dos consumidores, através do
preenchimento dos mesmos. Descontos em vendas a prazo são utilizados nas
vendas a crédito, mediante a opção de pagamento dentro de um período menor ao
oferecido no crédito. Por exemplo, um típico desconto pode ser 5110;30, o que
significa que o consumidor pode obter 5% de desconto se o pagamento é feito
dentro de 10 dias, mas normalmente o pagamento é para ser feito em 30 dias
(KOTLER, 1998).
Outra seria o marketing diferenciado, que signi fica adequar o produto ou
serviço de maneira a vender para dois ou mais segmentos de mercado previamente
estabelecidos. Com um mesmo produto ou serviço, atender-se-ia a vários
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segmentos de uma maneira diferenciada. Marketing concentrado é a escolha de
somente um segmento como mercado alvo (KOTLER, 1998).
No caso especifi co da prestação de serviços, o mais adequado dos conceitos
apresentados seria o marketing diferenciado, pois conforme o perfil de cada cliente e
respectivamente suas necessidades, é que definir-se-ia a forma utilizada pela
organização objeto do estudo na sua precificação.

2.1.3 Praça

O conceito de praça está intimamente ligado ao processo logístico utilizado
pelas organizações, e as decisões quanto aos canais de distribuição que serão
utilizados no escoamento dos produtos e serviços. São de grande importância, e
afetam diretamente todas as outras decisões do planejamento de marketing.
Primeiramente será definido conforme Richers (2000, p. 250) os conceitos de
distribuição e Logística: "Distribuição é a escolha, o atendimento, e o controle dos
intermediários que conduzem os produtos do produtor ao consumidor'.
Já a logística, "6 a escolha e entrega de lotes econômicos de suprimentos
(matérias-primas, produtos etc.) em localizações pré-determinadas (como depósitos,
armazéns, lojas, fábricas etc.) nas quantidades, épocas e condições desejadas pelo
intermediário ou usuário" (RICHERS, 2000, p. 250).
0 significado apresentado pelo autor os diferencia individualmente, porém
torna-os fatores complementares no processo de definição da praça.
Para Kotler (1996), os canais de distribuição representam as diferentes
maneiras pelas quais o produto ou serviço é colocado A disposição do consumidor,
com propósito de distribuição, e portanto, levar ao consumidor o que ele precisa.
Richers (2000) concorda com Kotler (1996), quando diz que, os canais de
distribuição são todas as vias que um produtor ou intermediário de bens ou serviços
utiliza para facilitar o acesso dos compradores.
Complementando com Dias (2006), o sistema de distribuição adotado pelas
organizações dever ser planejado e executado sempre vislumbrando o longo prazo,
visto como, não é uma situação que sofra alterações com freqüência. Portanto,
quanto mais estável for, melhores serão os resultados.
Considerando as definições acima como de grande valia, os autores citados
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relacionam duas maneiras para vender o produto ou serviço. Ela pode ser por meio
de vendas diretas e vendas indiretas conforme descrição a seguir.
Para Richers (2000), venda direta é quando o "próprio produtor se encarrega
no contato com seu mercado potencial, podendo, para isso, usar de meios de
comunicação pessoal ou impessoal".
Kotler (1998) complementa, afirmando que o chamado canal de marketing
direto, não tem níveis intermediários, e consiste em uma venda direta da empresa
fabricante ou prestadora do serviço para seu público consumidor final.
Os autores concordam nos conceitos, e afirmam que é a forma mais utilizada
de distribuição atualmente nos ambientes organizacionais .
Uma empresa vende diretamente, quando seus produtos ou serviços são
ofertados ao mercado consumidor por meio da sua equipe de vendas

e

adicionalmente pode ou não controlar o processo de distribuição. Existem empresas
integradas verticalmente e que gerenciam toda a cadeia produtiva, desde produção
de matéria-prima, passando pela produção até a distribuição, caracterizando assim o
processo de venda direta.
Existem vantagens e desvantagens no controle dos canais de distribuição em
função do grau de eficiência de cada empresa. Para algumas pode ser vantajoso
controlar a distribuição; para outras pode ser vantajoso terceirizá-la (KOTLER,
1996). Isso depende de uma profunda análise dos objetivos, da cultura e
principalmente do mercado consumidor.
Já a venda indireta é realizada utilizando a estratégia de diversificação dos
canais de distribuição. A empresa pode vender sua produção ao atacadista, que por
sua vez vende ao varejista e ele ao consumidor final. A empresa também pode
vender simultaneamente ao atacadista, varejista, distribuidor e representante,
usando diferentes pregos dependendo da estratégia utilizada (KOTLER, 1996).
Dias (2006), complementa o conceito, informando que a venda indireta
frequentemente é praticada pelos produtores de bens de consumo, excluindo a
prestação de serviços.
Segundo Richers (2000), o mecanismo de venda indireta pode envolver dois
ou mais tipos de intermediários (que podem ou não assumir o titulo da transação) e
atacadistas ou distribuidores (lidam com grandes volumes que são distribuídos a um
número disperso de varejistas). Assim, esses por sua vez, expõem e oferecem os
produtos em seus postos de venda, diretamente aos consumidores finais.
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Cada um desses mecanismos possui vantagens e desvantagens, dentro das
estratégias tanto genérica, quanto de marketing adotadas pelas

organizações,

levando-se em consideração quais os produtos oferecidos (bens de consumo ou
prestação de serviços).
Para Richers (2000), a maior vantagem no uso da via direta, é a possibilidade
de estabelecer um grau maior de influência e controle sobre o processo de vendas e
tudo que o acompanha, desde o uso de materiais de promoção até os critérios
utilizados no estabelecimento dos preços. No entanto, é considerada a via mais
onerosa, por isso sua utilização é principalmente adotada na venda de bens
industriais, serviços com um alto custo agregado. Além de tudo isso, a via direta tem
a vantagem de sofrer menor incidência de impostos (caminho mais curto).
Dias (2006) complementa, ressaltando como vantagem do processo de venda
direta, a maior agressividade, maiores margens para negociação e proximidade
maior com o mercado consumidor final, e a pulverização dos riscos em uma situação
eventual na queda da demanda. Quanto às desvantagens, o autor concorda com

Richers (2000), principalmente no alto custo da abordagem direta das vendas no
varejo e na manutenção onerosa de uma estrutura administrativa para tal fi nalidade.
A respeito dos canais de distribuição indireta, a distribuição geográ fi ca dos

intermediários e o número de pontos de venda oferecidos por eles, constituem as
principais vantagens abordadas pelos autores. Em contrapartida a desvantagem no
aumento do custo do produto ou serviço, em detrimento ao tamanho do caminho

percorrido por ele, é um dos pontos negativos indicados pelo autor. Na página a
seguir, observa-se uma ilustração sobre abordagem teórica descrita:
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Sistemas Diretos e Indiretos de Distribuição

Figura 01: Sistemas Diretos e Indiretos e Distribuição.
Fonte: Richers (2000, p. 252).
As empresas podem escoar sua produção de bens de consumo ou serviços
diretamente por meio do contato pessoal (venda direta), de porta em porta (venda ao
consumidor), por mala direta (encomendas pelo correio), comércio eletrônico

(internet), por telefone (utilizando-se do telemarketing) ou em loja própria. Dessa
forma, atingindo diretamente o consumidor ou o comprador industrial.
As organizações podem utilizar canais de distribuição indiretos, por meio de
filiais regionais, atingindo assim o mercado varejista (bares e outros, tradicional,

auto-serviços e franqueados), até seu consumidor final, seja ele pessoa física ou
jurídica.
Outra forma de utilizar canais de distribuição indireta seria a utilização de

intermediários como, agentes comissionados ou atacadistas e distribuidores,
alcançando dessa forma o mercado varejista e finalmente o consumidor final.
No caso da prestação de serviços, a via de melhor desempenho constatada
para a organização no referencial teórico caracteriza-se como a direta, pois leva em

consideração a intangibilidade do produto, e proporciona um contato direto entre o
detentor do capital intelectual (prestador do serviço) e seu potencial cliente. E assim,
podendo ou não satisfazer as expectativas do mesmo.
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2.1.4 Promoção

Kotler (1998) afirma que, as organizações modernas administram um
complexo sistema de comunicação de marketing que interliga os intermediários,
clientes e demais participantes. Os intermediários por sua vez, comunicam-se com
seus consumidores e público diverso. Essa rede complexa é chamada pelo autor de
mix de promoção.
0 mix de promoção é um estimulo ao marketing utilizado para gerar ação.
propósito da promoção é poder dizer ao público que se tem aquele produto ou
serviço que satisfaz a demanda do consumidor. Os objetivos da promoção são
informar, persuadir e lembrar. Alguns resultados que podem ser obtidos da
promoção incluem o aumento nas vendas, aumento na participação de mercado,
melhora da imagem da marca, aumento do conhecimento do seu negócio,
identificação de vantagens competitivas e a preparação do terreno para vendas
futuras.
No entanto, Aaker (2001) afirma que o problema da participação de mercado
obtida através desse meio pode ser difícil de manter, dispendioso e não lucrativo.
Um mecanismo que o autor sugere para um aumento de participação do mercado
mais duradouro seria a criação de vantagens competitivas sustentáveis, com valor
ampliado ao cliente ou pela superação ou neutralização dos concorrentes, e assim
complementar no sentido de garantir sucesso.
Ainda conforme Kotler (1998),

o mix de promoção é composto por

ferramentas, tais como, a propaganda, venda pessoal, promoção de vendas

e

relações públicas ou publicidade, que serão melhores conceituadas a seguir.
Fazer propaganda significa enviar diferentes mensagens a uma audiência
selecionada, com o propósito de informar os consumidores, através da utilização de
diferentes veículos de comunicação, como radio, TV, mala direta, outdoors, internet,
displays em pontos de venda, etc. A vantagem da propaganda é a possibilidade da
mensagem chegar ao mercado-alvo em grande escala. No entanto, seu custo é
bastante elevado, portanto deve-se avaliar se existe o propósito de fazer chegar a
mensagem a um grande público (KOTLER, 1996).
Aaker (2004) concorda, e afirma que, as empresas costumam investir muito
mais recursos e tempo na pesquisa de propaganda de que na promoção de vendas,
por causa das incertezas e riscos envolvidos no processo de estruturação,
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implementação e manutenção.
Quanto à venda pessoal, Kotler (1998) informa que, é a ferramenta mais
eficiente em certos níveis do processo de compra, e principalmente na criação de
prioridades, persuasão e ações ao cliente. É conhecida como venda pessoa a
pessoa, e seguindo o posicionamento do autor, sua principal vantagem é a de
permitir uma comunicação em duas vias entre o representante de vendas e o cliente,
juntamente com uma substancial diferença de custos, se comparado com a
propaganda.
No caso da promoção de vendas, Kotler (1998, p. 325) afirma que, "são
incentivos de curto prazo para encorajar a compra ou venda de um produto ou
serviço".
É a técnica de vendas que inclui outros tipos de promoção como
apresentação de video tape, demonstrações, brindes e etc. 0 sucesso não depende
somente da maneira como se promove o negócio, mas também como é transmitida
a mensagem promocional.
Aaker (2004), afirma que existem três tipos principais de promoções de
venda: promoções para o consumidor, promoções de varejo e promoções
comerciais. No entanto, de maneira geral, o consumidor ou cliente final, é o alvo de
todas as promoções de vendas. Nas promoções para o consumidor, as empresas
fabricantes ou prestadoras de serviços proporcionam facilidades diretamente aos
clientes, enquanto nas promoções de varejo, são os lojistas que fazem suas ofertas.
A seguir verifica-se figura esclarecendo os posicionamentos citados:

Figura 02: Esquema dos Principais Tipos de Promoções de Vendas.
Fonte: Aaker (2004, p. 679).
As promoções por parte dos fabricantes podem utilizar duas vias. No caso

das promoções comerciais, elas são direcionadas ao mercado varejista ou
diretamente ao consumidor final. Por sua vez o comércio, também pode trabalhar
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com promoções, porém o destino passa por uma única via, tendo o consumidor final
como foco.
Esclarecendo as relações públicas, Kotler (1998) aborda o desenvolvimento
de boas relações com os vários públicos da empresa pela obtenção de publicidade

favorável, construção de urna imagem corporativa e a manipulação ou afastamento
de rumores, histórias ou eventos desfavoráveis.
Publicidade é a informação sobre seu produto, empresa ou serviço. Não
necessariamente corresponde a uma mensagem direta para o consumidor potencial.
Geralmente a publicidade não é um serviço pago diretamente pela aparição indireta
de diferentes meios publicitários ou eventos a um público que não necessariamente

faz parte do mercado-alvo, mas pode de alguma maneira ficar informado sobre a

existência dos seus produtos.
Portanto, no ambiente promocional de serviços abordado pelo estudo,
considera-se a relação entre o fabricante (prestador de serviço dotado do capital
intelectual) e o consumidor (cliente final) direta, pois é adequando a proposta
mediante a realidade do mesmo que o "fabricante" poderá determinar qual a

promoção será mais atrativa para seu consumidor a partir da formulação coerente de
seu preço. Em alguns casos utiliza-se também a publicidade e a propaganda,
entretanto, conforme já apresentado anteriormente, seu custo é muito alto e assim
deve-se buscar justificativas plausíveis para tal. Esta, quase sempre baseada no

retorno obtido.
2.2 Objetivos de Marketing
Kotler (1998) e Manzo (1996) concordam que, a tarefa da administração de
marketing é gerenciar a demanda com a alta administração, contribuindo na

avaliação do potencial de lucro e vendas da empresa e suas divisões, e uma vez
estabelecidos os objetivos

e o orçamento global, a tarefa de marketing é

implementar o plano de maneira eficiente e rentável.
Para Ries e Trout (2002), o objetivo de marketing é hoje muito mais complexo
do que somente gerenciar a demanda por meio do produto, serviço ou da sua
imagem. Para o autor, o objetivo de marketing deve posicionar a marca na mente do
consumidor. É necessário a partir do produto ou serviço, preencher uma lacuna em
sua mente com diferenciais que atendam As suas expectativas. A proposta do
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posicionamento não consiste em criar algo novo e diferente, mas lidar com as
necessidades e desejos existentes. Este posicionamento irá gerar resultados para
empresa à longo prazo, determinando qualificações positivas ou negativas com
relação ao mercado concorrencial.
Em uma visão um pouco mais humanista da organização, Reichheld, Pierrel e
Goldman (2001), autores de "Estratégia de Lealdade" afirmam que, o objetivo de um
negócio é criar valor, não apenas serviços ou produtos. Para os autores, é
importante criar valor para os funcionários, acionistas

e clientes, pois se os

funcionários estiverem orgulhosos e os clientes satisfeitos, todos agirão em beneficio
da organização, e só assim alcançará sucesso a longo prazo.
Portanto, com algumas diferenças na metodologia, os autores citados
concordam que as metas e objetivos de marketing estão na aquisição e perpetuação
de clientes. Alguns com uma visão ou propostas mais humanistas, envolvem a
entrega de valor para toda a organização e sociedade, outros com maior enfoque
nas técnicas de obtenção do cliente. É importante que a organização decida como
um todo por objetivos de marketing que se encaixem em seu histórico, sua cultura e
que estejam de acordo com o mercado, concorrência e principalmente com os
desejos de seus clientes.

2.3 Planejamento de Marketing
As mudanças que ocorrem nos ambientes organizacionais, grande parte
delas causadas pela globalização, estão exigindo cada vez mais das empresas o
aprimoramento de suas técnicas de planejamento, visando auxiliar o processo de
tomada de decisão.
Partindo desse principio, Cobra (1991) afirma que a concorrência acirrada, o
número de consumidores infiéis e a gama de produtos e serviços ofertados pelo
mercado estão obrigando as empresas a modernizarem-se, adotando técnicas e
fórmulas para sua sobrevivência, constituindo um progresso inevitável. É necessário
que as empresas elaborem um processo coeso, encorajador e realista, sobre os
fatores presentes ou futuros no ambiente que a empresa está inserida.
As incertezas e as grandes mudanças ocorridas no mercado, fazem com que
o planejamento mereça maior atenção, possibilitando uma maior flexibilidade na
formatação dos seus objetivos.
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Portanto, diante deste contexto, o planejamento de marketing assume
considerável importância nas organizações, pois este proporciona maior flexibilidade
e ajuda as empresas a anteciparem e responderem com rapidez As mudanças

ambientais.

2.3.1 Plano de marketing

0 plano de marketing faz parte do planejamento estratégico de uma
organização e revela, quando bem executado, a relação entre o produto ou serviço e
seu mercado de atuação.
Segundo Cobra (1991), o plano de marketing é a ferramenta que ajuda a
empresa a conhecer o mercado que pretende atender e estabelecer as estratégias
que vão ser adotadas para conquistar o cliente. Se o plano de negócios é a bússola
para encaminhar o nascimento e o futuro de um novo negócio, o plano de marketing
é o guia para a empresa saber exatamente o mercado em deseja atuar. Em linhas

gerais, serve para estabelecer objetivos, metas e estratégias envolvendo produto,
preço, promoção e ponto de venda, que formam o composto de marketing (4P's).
Em geral, o ponto de partida do piano de marketing é a coleta de informações.
Na concepção de Kotler (1985, p. 45), "o marketing está se tornando mais uma
batalha baseada em informações do que uma batalha no poder das vendas".
Ou seja, para elaborar um plano que atinja plenamente seus objetivos, a
organização deve cuidar para absorver informações de qualidade e de utilidade ao
seu negócio, com a fi nalidade de ordenar as estratégias e obter eficiência, eficácia
nas atividades orientadas para o marketing.

2.3.2 A Importância do plano de marketing

0 plano de marketing é muito valorizado na atualidade, pois verifica-se que
em virtude da grande competitividade nas mais diversas áreas do mercado, ele
auxilia a empresa no posicionamento de maneira correta, traçando estratégias que
possibilitem A ela lidar com os concorrentes, podendo tornar uma ameaça em sua
grande oportunidade de negócio.
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Dentro de um mercado altamente competitivo é primordial saber utilizar o
marketing para canalizar as vendas na direção certa. 0 plano de marketing é uma
das ferramentas que capacita esta execução. Considerado um documento com
estrutura formal, o plano de marketing direciona o executor, ou seja, disciplina o
planejador a expor suas idéias e conclusões de uma maneira lógica, e que possa ser
seguido por outros (WESTWOOD, 1996).
0 plano de marketing quando bem construido e detalhado, permitirá ao
administrador um posicionamento melhor da sua empresa, na tentativa de sempre
buscar oportunidades, indo ao encontro das ameaças, enfatizando sempre os
pontos fortes e preocupando-se na melhoria dos pontos fracos (WESTVVOOD,
1996).
Para que o plano tenha sucesso, 6 preciso que haja um complexo
gerenciamento de informações, fatos e suposições que constituem o cenário de
marketing. Tomar decisões a partir de informações distorcidas ou erradas, poderá
comprometer todo o processo de planejamento (COBRA, 1991).
Portanto, é por meio da elaboração do plano de marketing, que a empresa
fará uma análise consistente das oportunidades e ameaças, bem como dos seus
pontos fortes e fracos, estabelecendo fundamentos que contribuirão na formação
das estratégias a serem adotadas na conquista de uma posição confortável no
mercado.

2.4 Estratégia

Toda organização

deve preparar-se para operar de forma eficiente,

principalmente quando as mesmas começam a crescer. Deste modo, quando se
trata de plano de negócio, plano estratégico de marketing ou de gestão empresarial,
não se pode deixar de mencionar a estratégia como ferramenta importante no
alcance dos objetivos estabelecidos.
Segundo Oliveira (1994), a estratégia pode ser definida como a ciência de
planejar e dirigir operações em grande escala, especificamente no intuito de
manobrar as forças para as mais vantajosas posições antes de agir.
Já na compreensão de Ansoff e McDonne' (1993), estratégia é um conjunto
de regras que disciplinam a tomada de decisão e orientam o comportamento de uma
organização. A estratégia surgiu como ferramenta para a orientação da dinâmica
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organizacional.
Hamel e

Prahalad (1994); Gaj (1986)

e Stonich

(apud GAJ, 1986)

complementam, ao a fi rmarem que estratégias são ações iniciadas hoje pela
organização que poderão levá-la a uma situação mais cômoda no futuro.
Neste sentido, levando em consideração as colocações de Ansoff e McDonnel
(1993) em Implantando a Administração Estratégica, são possíveis estas quatro
regras no processo de estruturação para uma estratégia organizacional:
a) consideram-se objetivos, os resultados de medição de padrões de
desempenho presentes e futuros, isto 6, aqueles que são caracterizados por
elementos qualitativos; consideram-se metas aqueles resultados que são
caracterizados por elementos quantitativos;
b) as regras estabelecem desenvolvimento entre empresa e ambiente
externo. Nesse caso são estudadas as tecnologias e os produtos ou serviços
que a empresa deverá desenvolver. As atividades encontram-se voltadas
para uma diferenciação da organização no ambiente, razão pela qual existe o
conceito de estratégia empresarial;
c) são estipuladas regras para as relações entre os processos internos na
organização, o que gera o conceito organizacional; e
d) regras de direcionamento da atividade da empresa, são regras de política
organizacional.
Como complemento do conceito do conceito de estratégias organizacionais
Thompson e Strickland (2000) afirmam que estabelecer estratégia significa definir a
maneira pela qual a empresa consegue atingir seus objetivos de desempenho. Além
disso, acreditam que a fi nalidade da estratégia é gerar projetos estratégicos através
de um processo de pesquisa, focalizando a necessidade em determinadas áreas.
Portanto, a finalidade da estratégia é estabelecer quais serão os caminhos, os
cursos, os programas de ação que devem ser seguidos para serem alcançados os
objetivos e desafios, estando a mesma relacionada à arte de utilizar adequadamente
os recursos físicos, financeiros e humanos, visando minimizar os problemas e
maximizar as oportunidades, conforme Oliveira (1994).
Contudo, Porter (1999, p. 47-48) relembra com muita propriedade que, a
eficiência operacional não pode ser confundida com estratégia conforme descrito a
seguir:
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A eficácia operacional (EO) significa o desempenho de atividades melhor do
que os rivais. Abrange a eficiência, mas não se limita apenas a esse
aspecto. Diz respeito a quaisquer práticas pelas quais a empresa utiliza
melhor os insumos, como, por exemplo, a redução dos defeitos nos
produtos ou o desenvolvimento de melhores produtos com maior rapidez.
Em contraste, o posicionamento estratégico significa desempenhar
atividades diferentes das exercidas pelos rivais ou desempenhar as
mesmas atividades de maneira diferente.

Devidamente consideradas essas colocações, a organização poderá construir
suas estratégias conforme demanda seu ambiente interno e externo.

2.4.1 Visão e missão estratégica

Conhecer a organização, seus processos e quais seus objetivos de maneira
informal muitas vezes só não basta para que o gestor possa conduzi-la ao sucesso.
Por isso, a determinação de sua visão e missão é parcela fundamental no auxilio da
construção da estratégia coorporativa e para conhecimento e incorporação dela por
parte restante dos membros da empresa.
Thompson e Strickland (2000) dizem que a visão estratégica é representada
pela visão do tipo de empresa que a gerência está procurando criar e pela intenção
deles em manter uma posição comercial especifica. A visão estratégica fornece um
quadro em perspectiva de "o que somos, o que fazemos e para onde vamos". Ela
não deixa dúvidas quanto ao rumo da organização em longo prazo.
Ainda conforme os autores citados acima, as expressões visão estratégica e
missão estratégica ou missão do negócio enfatizam o que estamos prestes a fazer e
para onde vamos. A fi nalidade de uma declaração de visão e missão estratégica é
destacar uma empresa das outras e estabelecer sua própria identidade.
Complementando com Vasconcelos Filho e Pagnoncelli (2004), a visão apoia
a parceria empresa e empregado na construção do futuro da organização, e
promove a inovação criando um ambiente propicio ao surgimento de novas idéias,
funcionando também como uma bússola para as equipes. Já a missão, orienta o
ponto de partida das organizações, estabelecendo políticas, desenvolvendo
estratégias, concentrando recursos e começando assim os processos de trabalho.
Auxilia também na formulação dos objetivos, e só assim, a empresa pode ser
administrada, buscando um desempenho ótimo.
Segundo Thompson e Strickland (2000), existem três momentos distintos para
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a formação de uma visão estratégica e sua expressão na forma de declaração de
missão da empresa:
a) compreender o negócio em que a empresa realmente está envolvida;
b) comunicar a visão e a missão de modo claro, excitante e inspirador; e
C) decidir o momento em que o rumo estratégico da empresa e sua missão no
negócio devem ser alterados.
0 desafio dos gestores no desenvolvimento de uma missão consiste em
reconhecer o momento em que as condições do mercado fazem com que um novo
rumo de longo prazo seja desejável.
A tarefa de especi fi car o negócio de uma organização não é fácil. Para se
chegar a uma boa definição de negócio, de acordo com Thompson e Strickland
(2000), normalmente é necessário considerar três fatores:
a) necessidades do consumidor, ou o que está sendo atendido neles;
b) grupos de consumidores, ou quem está sendo atendido; e
c) tecnologias usadas e funções executadas, ou como as necessidades dos
consumidores estão sendo atendidas.
Conhecer os produtos ou serviços fornecidos pela empresa não 6 suficiente.
Para os clientes, o importante é satisfazer uma necessidade ou um desejo. Os
grupos de consumidores indicam o mercado a ser atendido, a região geográ fi ca a
ser coberta e os tipos de compradores que a organização deve procurer. A
tecnologia e as funções executadas indicam como a empresa irá satisfazer As
necessidades de seus clientes e, quanto As atividades, como vão abranger a cadeia
de produção. O negócio de uma empresa pode ser especializado ou totalmente
integrado. No caso de ser especializado, ele ocupa apenas um estágio da cadeia de
produção, e, no caso de ser totalmente integrado, abrange todas as partes da cadeia
de produção e distribuição da indústria, conforme classificação proposta por
Thompson e Strickland (2000).
Portanto, um dos principais indicadores a serem levados em consideração na
construção da visão e missão de uma empresa, são os desejos e as necessidades

dos seus potenciais consumidores.

2.4.2 Objetivos estratégicos
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A orientação do plano estratégico de marketing tem suas premissas
fundamentadas na estratégia empresarial, isso significa que, a estratégia de
marketing a ser adotada depende da estratégia global da organização. Portanto, o
sucesso no alcance dos objetivos depende do grau de consonância que existe entre
elas.
Os objetivos estratégicos, segundo Dias (2006, p. 36), podem dividir-se em
objetivos gerais e específicos.
Os objetivos gerais são:
Os grandes marcos competitivos que queremos alcançar e manter na
organização como um todo: atingir a liderança do mercado nacional; elevar
o valor de nossa marca ao nível de x milhões; conquistar o retorno sobre o
capital de 20% ao ano; atingir o grau 9 de satisfação do cliente em uma
escala de 0 a 10. Os objetivos gerais apontam diretamente para a missão e
para a visão da organização.

Os objetivos específicos:
Sao subordinados aos objetivos gerais. Por exemplo, se nosso objetivo
geral 6 alcançar a liderança de mercado, temos alguns objetivos específicos
a ele associados: elevar as nossas vendas 20% a cada ano. Os objetivos
específicos apontam para os fatores críticos de sucesso. Nesse caso, a
ampliação das vendas e a conquista da liderança do mercado têm um
sentido final indireto: alcançar a maior escala, um fator critico em alguns
ramos de atividade.

Assim sendo, não se deve considerar o objetivo geral de forma isolada. 0 que
leva ao alcance do mesmo são os objetivos específicos, e caso sejam bem
sucedidos poderão contribuir indiretamente para sucesso da estratégia adotada.
Deste modo, essa associação é que necessita ser bem trabalhada pelos gestores
das organizações.
Para Vasconcelos Filho e Pagnoncelli (2004), é vital ter objetivos e que toda a
equipe esteja comprometida com eles, de forma que, somente se houver esse real
comprometimento com os desafios propostos nos objetivos, a organização poderá
atingir os resultados esperados.
Finalizando de acordo com os autores acima, é importante considerar que os
objetivos auxiliam no detalhamento e quantificação da visão organizacional,
orientam o processo decisório e facilitam a fundamentação das avaliações de
desempenho, e não menos importante, orientam o plano de investimento.
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2.4.3 Competição

A competição, diferente da idéia que nos vem A cabeça, não esta
fundamentada apenas na existência de concorrentes. Voltando para

empresarial,

o lado

a competição existe dentro dos setores de mercado, clientes,

fornecedores, produtos substitutos e todos são concorrentes mais ou menos ativos.
De acordo com Porter (1986, p. 193), "o estado de competição num setor depende
de cinco forças básicas": [...] ameaça de novos entrantes, poder de negociação dos
clientes, ameaça de produtos ou serviços substitutos, poder de negociação dos

fornecedores e as manobras pelo posicionamento entre os atuais concorrentes.
Segundo Oliveira (1994), ao estrategista cabe encontrar uma posição de
melhor defesa, ou uma em que as forças possam ser influenciadas a seu favor. A
estratégia é uma forma de fixar limites; trata-se de encontrar ou inventar uma
proposta diferente e especial. Todos os setores apresentam características técnicas

e econômicas que originam as forças competitivas. Estas devem ser enfrentadas de
forma ativa, ou seja, o objetivo deve ser alterado mediante a atuação de tais forças.
Ainda conforme Oliveira (1994), o segredo do crescimento em meio

competição, é a demarcação de uma posição que seja menos vulnerável aos
ataques dos adversários e menos exposta ao desgaste decorrente da atuação dos
compradores, fornecedores e produtos substitutos. Essa posição assume várias
formas que dependem do relacionamento com clientes favoráveis, diferenciação dos
produtos, integração e conquista da liderança tecnológica. Será muito difícil manterse na vanguarda se a base sobre a qual se pretende conseguir uma vantagem
competitiva for somente a assimilação das melhores práticas.
No contexto atual, a competição é tida como forma de vitória. A única forma
de conquistar participação no mercado sera conquistando-a. Os empresários não
mais devem se concentrar somente nas estratégias de suas próprias empresas, mas
cada homem de negócio deve se transformar num estrategista.

2.5 Plano Estratégico de Marketing
0 plano estratégico de marketing procura demonstrar a forma correta e
equilibrada em aplicar os componentes do chamado mix de marketing, pois a

interação ponderada desses conceitos leva o produto ou serviço e a organização
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como um todo a atingir seus objetivos e satisfazer seus clientes.
Para Kotler (1998), o planejamento estratégico voltado para o mercado é o
processo gerencial de desenvolver e manter um ajuste viável entre os objetivos,
experiências e recursos da organização e suas oportunidades de mercado em

constante processo de mudanças. Tudo isso visando o crescimento e o lucro. 0
autor ainda considera que o planejamento estratégico exige ação em três áreas-

chave:
a) a empresa deve determinar seus

negócios como um portfólio de

investimentos com correta alocação dos recursos;

b) avaliação cuidadosa de cada negócio, levando em consideração a taxa de
crescimento do mercado e a posição e adequação nesse mercado; e
C) a estratégia para atingir os objetivos no longo prazo.
Deve ser coordenado com todas as áreas funcionais da empresa, para
assegurar que as metas e os objetivos da organização serão considerados no
desenvolvimento de cada plano funcional, um dos quais é o plano de marketing
conforme (FERREL et al, 2000).
Kotler (1998) considera oito etapas no processo de planejamento estratégico
da unidade de negócio:
a) definição da missão do negócio;

b) análise do ambiente externo;
C) análise do ambiente interno;

d) formulação de metas;
e) formulação do programa;
f) implementação;
g) feedback e controle; e

h) formulação da estratégia.
Conforme Ferrel et al (2000), o plano de marketing atende a cinco propósitos.
Explica a situação presente e futura da organização, especifica os resultados
esperados, descreve as ações especificas que devem ser adotadas e atribui
responsabilidade para cada ação, identifica os recursos necessários para a

implementação das ações planejadas e permite o monitoramento de cada ação e de
seus resultados, de modo que os controles possam ser implementados.

0 autor ainda afirma que o plano de marketing deve ser flexível o suficiente
para ser modificado e ajustado As necessidades de planejamento da organização
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especifica.
Ferrel et al (2000) afirmam que o plano estratégico de marketing deve
apresentar a seguinte estrutura:

a) sumário executivo;
b) análise ambiental;

c) análise SWOT;
d) metas e objetivos de marketing;
e) estratégias de marketing
f) implementação de marketing; e
g) avaliação e controle;
A estrutura apresentada por Kotler (1998) possui muita semelhança com a
descrita acima, determinando algumas diferenças na definição da missão do

negócio, incorporada por Ferrel et al (2000) junto ao sumário executivo. A análise do
ambiente interno e externo, apresentados por Kotler (1998), foi unificada pelo autor
acima em análise ambiental, tornando a estrutura mais concisa. Ferrel et al (2000),
complementam ainda sua estrutura com a análise SWOT, levando em consideração
as ameaças e oportunidades, forças e fraquezas, assim determinando mais uma
diferença entre os conceitos. A seguir serão apresentadas as de fi nições propostas
por Ferrel et al (2000), tais como, sumário executivo, análise ambiental, análise
SWOT, metas e objetivos de marketing, estratégias de marketing, implementação de
marketing e avaliação e controle.

2.5.1 Sumário executivo

Trata-se da introdução do plano de marketing, que ambientará o leitor para
um futuro aprofundamento no assunto.
O sumário executivo é uma sinopse do plano de marketing global, cobrindo os
principais elementos da estratégia de marketing e sua execução, fornecendo uma

visão geral do plano de maneira que o leitor possa rapidamente conhecer seu
conteúdo (FERREL et al, 2000).
Dias (2006), complementa ao concordar que, o sumário executivo deve
contemplar uma breve visão das principais abordagens contidas no plano de
marketing, de forma a facilitar seu entendimento.
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Portanto, 6 a apresentação do trabalho de forma simples e concisa.

2.5.2 Análise ambiental

0 ambiente organizacional contempla o macro ambiente onde a organização
está inserida (mercado), juntamente com o seu ambiente interno. Uma análise

eficiente para que se possa obter um conhecimento consistente desses espaços é
fator determinante na viabilização e alcance dos objetivos estabelecidos no plano
estratégico de marketing.
Segundo Nickels e Wood (1999), a análise ambiental é o processo da

identificação dos fatores internos e externos que podem afetar ou contribuir para o
sucesso das estratégias de marketing adotadas pela organização. Ela examina o
significado da informação colhida em uma busca ambiental, e, portanto, possibilita a

aplicação do que se aprendeu, permitindo assim, que as organizações se protejam
contra ameaças e tirem vantagem das oportunidades para construir relacionamentos
com grupos de interesse.

Complementando com Ferrel et al (2000), é a análise do ambiente da própria
organização e no qual ela está inserida, é uma das partes mais difíceis no
desenvolvimento do plano de marketing, pois se deve fornecer ao gestor um quadro

o mais completo possível sobre a situação atual e futura da organização. Ainda
segundo o autor, é talvez a tarefa mais importante do gerente de marketing porque,
praticamente, todas as tomadas de decisões e o planejamento dependem de como a

análise 6 conduzida. Estas informações devem ser buscadas em fontes externas e
internas, se necessário por meio de pesquisa de marketing.
Aqui se identifica mais uma vez o importante papel que as informações e
quem às detém e utiliza como ferramenta de gestão no processo da tomada de

decisão.

2.5.2.1 Ambiente externo

Consiste basicamente em todo o entorno que afeta de forma positiva ou
negativa as organizações direta ou indiretamente.
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Na concepção de Nickels e Wood (1999), ambiente externo é o conjunto de
fatores fora da cadeia de valores da empresa que podem influenciar o sucesso.
Alguns desses fatores que podem influenciar as estratégias de uma empresa são:
fatores sociais, fatores politicos, fatores tecnológicos, fatores econômicos e fatores
competitivos. Para compreender melhor os propósitos do marketing e preparar-se
para uma resposta satisfatória, é preciso reunir informações de forma continua e
examinar seus efeitos sobre os interessados na questão.
Complementando conforme Ferrel

et al (2000), a análise dos fatores

econômicos exige a mensuração e a previsão das condições econômicas gerais do
pais, região, estado e município em que a empresa atua Complementando com
Kotler (1998), para que existam mercados é preciso que haja poder de compra,
considerando o que os profissionais de marketing deverão estar atentos às principais
tendências na renda e nos padrões de consumo.
Fatores politicos tratam da importância do relacionamento da empresa com o
sistema politico vigente, suas leis, órgãos governamentais e grupos de pressão que
limitam a influenciam várias empresas e os participantes delas (KOTLER, 1998).
Ainda trabalhando a concepção de Kotler (1998) as decisões de marketing
são extremamente afetadas por mudanças na legislação pertinente aos negócios,
que tem como objetivo cobrar das empresas os custos sociais gerados por seus
produtos ou processos de produção

e assegurar o cumprimento das leis

estabelecidas.
Para Ferrel et al (2000), a tecnologia refere-se a forma de se realizar tarefas
especificas ou aos processos que são utilizados para criação de coisas
consideradas novas. 0 autor ainda cita que "de todas as tecnologias criadas nos
últimos vinte anos, nenhuma teve maior impacto sobre o marketing do que os
avanços da tecnologia de computadores e da eletrônica digital".
Segundo Nagel e Armstrong (apud MAYA; OTERO, 2002), o principal desafio
das organizações é eliminar a lacuna existente entre a forma tradicional e
burocrática de administrar negócios e a ótica do comércio eletrônico. Para os
autores a s empresas deverão rever seus conceitos sobre onde se pode agregar
valor e como atingi-lo.
No entender de Kotler (1998), a sociedade tem a capacidade de moldar
crenças, valores e normas. As pessoas absorvem quase que inconscientemente a
visão de mundo que define seu relacionamento consigo, com outras pessoas, com
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organizações, com a sociedade, com a natureza e com o universo. Já Ferrel et al
(2000), rati fi ca que, essas forças afetam a vida das pessoas de forma profunda e
ajudam a determinar o que, onde, com e quando os consumidores compram os
produtos de uma empresa.
Argumentando ainda com Kotler (1998), a oportunidade de marketing consiste
em uma área de necessidade do comprador em que a empresa pode atuar de forma
rentável. Já a ameaça ambiental é um desa fi o decorrente de uma tendência
desfavorável, que levaria à falta de ação defensiva de marketing, a deterioração das
vendas e do lucro.
Portanto, é importante conhecer o ambiente em que as organizações
competem, para que as melhores oportunidades sejam aproveitadas e as ameaças
sejam minimizadas e controladas.

2.5.2.2 Ambiente interno

A empresa para obter condições de vencedora, deve conhecer suas principais
forças e trabalhar de forma cuidadosa suas fraquezas, pois esses são os principais

indicadores fornecidos pelo ambiente interno.
Para tal, Nickels e Wood (1999) a fi rmam que o mesmo consiste no conjunto
de fatores dentro da cadeia de valores da empresa que podem exercer influência em
seu sucesso. Isso inclui os empregados, acionistas, parceiros e franqueados.
A análise do ambiente interno compreende o estudo do composto de
marketing da empresa: conjunto de ferramentas que a empresa usa para atingir seus
objetivos de marketing no mercado alvo (as mais conhecidas são produto, preço,
praça e promoção; conceitos já citados nesse capitulo) e da sua estrutura (KOTLER,
1998), complementa o conceito.
Para Kotler (1998) é necessário identificar e avaliar periodicamente as força e
fraquezas da empresa com o objetivo de enfrentar as ameaças e aproveitar de forma
otimizada as oportunidades.
É a partir dessa análise que se chega ao reconhecimento das forças e
fraquezas inerentes á organização.
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2.5.3 Análise SWOT

E a ferramenta que proporciona as empresas organizar informações
adquiridas no processo de análise ambiental.
A Análise SWOT (strengths: forças, weaknesses: fraquezas, opportunities:
oportunidades e threats: ameaças) e considerada adequada para traçar urna
estratégia dentro do planejamento de marketing de uma empresa (KOTLER;
HAIDER; REIN apud SILVA, 2006); ainda conforme os autores acima, é nessa etapa
em que se detecta as oportunidades e as ameaças presentes no ambiente externo,
comparando as mesmas com as forças e fraquezas da organização.
Na concepção de Ferrel et al (2000), a análise SWOT toma como princípios
os fatores internos e externos que fornecem a empresa certas vantagens e
desvantagens em satisfazer as necessidades do seu mercado alvo. As forças
referem-se aos fatores que permitem a empresa determinada vantagem em atender
às necessidades de seus clientes. Já as fraquezas dizem respeito a qualquer
de fi ciência que uma empresa possa ter no desenvolvimento de sua estratégia de
marketing. Ela ajuda a organização a identificar o que faz bem e onde precisa aplicar
melhorias.
Consiste basicamente em aproveitar

o

potencial da organização

considerando-se um ambiente favorável para tal.

2.5.4 Metas e objetivos de marketing

Trata-se das declarações formais dos resultados desejados, provenientes do
plano de marketing (FERREL at al, 2000).
A determinação dos objetivos é de grande importância, na medida em que se
inicia o processo de de fi nição da estratégia e determina seu destino, ainda conforme
(FERREL eta!, 2000). Segundo Kotler (1998), os objetivos devem ser hierarquizados
dos mais importantes para os menos importantes, e se possível, devem ser
declarados de forma quantitativa, realista e consistente.
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2.5.5 Estratégias de marketing

As estratégias de marketing são as definições amplas dos meios pelos quais
os objetivos da empresa serão atingidos, devem ser guiadas pela base estratégica
corporativa e ser elaboradas após o diagnóstico estratégico. Os passos desta ação
para lograr os objetivos são táticos e contém detalhes individuais sobre seu
momento de ocorrência e quem os executará (WESTVVOOD, 1996).
Uma forma de olhar as estratégias de marketing é pensar que elas são
defensivas, de desenvolvimento ou de ataque. A defensiva é idealizada para evitar a
perda de clientes existentes, já a de desenvolvimento é idealizada para oferecer aos
clientes existentes uma variedade maior de seus produtos ou serviços, enquanto
que a de ataque são idealizadas para desenvolver o negócio através de novos
clientes (WESTVVOOD, 1996). Cada estratégia de marketing precisa funcionar como
um programa para a consecução dos objetivos e deve receber aprovação geral e
abranger todos os setores envolvidos.
Na definição das estratégias

é

importante analisar em detalhes as

características do marketing mix, ou composto mercadológico, pois nos elementos
que o constituem estão incluidas inúmeras variáveis intervenientes no sucesso de
um negócio: pessoas, embalagem, lucro, política, marca, logística, propaganda e
descontos (AMBROSIO, 1999).
0 composto mercadológico é definido por Richers (1978) como a seleção e a
combinação de instrumentos que uma empresa resolve adotar para alcançar os seus
objetivos de mercado dentro de um prazo pré-determinado. De acordo com
McCarthy (1982), composto mercadológico compreende as variáveis mercadológicas
que a empresa dispõe para oferecer ao seu público-alvo. Estas variáveis são
conhecidas como os "4 Ps" do marketing: produto, praça ou ponto de distribuição,
preço, promoção. Posto que conforme o autor, a estratégia de vendas está
relacionada diretamente com a Estratégia de Marketing da empresa e procura
estabelecer a maneira como irá vender o produto/serviço com a finalidade de
converter em ações as estratégias estabelecidas. Para isto, se leva em conta os 4Ps
mencionados:
Conforme Ferrel et al (2000), as estratégias de marketing são um esboço de
como a organização atingirá seus objetivos de marketing por meio da seleção de um
ou mais mercados alvo, e o desenvolvimento de um composto de marketing
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apropriado para esses clientes. Ainda para o autor, a estratégia envolve a seleção
de um determinado mercado, e consequentemente a tomada de decisão em relação
aos elementos importantes do produto, preço, promoção e distribuição.
Já para Nickels e Wood (1999), o conceito de estratégia de marketing dá

ênfase ao relacionamento, e afirmam que, para se planejar uma estratégia de
marketing de relacionamento, é necessário que se observe além de simples
transações. Uma estratégia de marketing de relacionamento eficaz deve ser
concebida para ajudar, atrair novos clientes e conseguir fazer negócios com clientes
atuais, maximizando o valor de vida útil deles e consequentemente atingindo a
fidelização.
Porter (1986), a fi rma que a liderança total em custos, diferenciação e foco
oferecem um bom ponto de partida para a criação de uma estratégia.
A estratégia de marketing fornece uma estrutura e a própria finalidade que
une os oito processos de marketing. Cada processo possui o seu lugar na estratégia
genérica de marketing da organização. A estratégia de marketing estruturada sobre
os pilares dos oito processos deve com o foco nas necessidades da clientela
(NICKELS; WOOD, 1999). Na página a seguir observa-se uma figura que ilustra
melhor a colocação do autor:
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Figura 03: A Estrutura da Estratégia de Marketing.
Fonte: Nickels e Wood (1999, P. 22).

0 foco estratégico é amparado pelas necessidades e desejos do mercado
consumidor

e está

diretamente ligado A missão, a análise da situação

organizacional, ao mercado alvo e também As metas e objetivos da mesma.
Claramente determinadas às metas e objetivos, parte-se para a definição das
estratégias de marketing interno, envolvendo a estrutura organizacional e uma
possível reengenharia, trabalho em equipe e capacitação da mesma, sem esquecer
da qualidade total. A outra via, considera as estratégias de marketing externo,
partindo para o desenvolvimento do produto e os diversos níveis de serviços
agregados a ele, que levam consequentemente a sua diferenciação (produto ou
serviço), o gerenciamento de canais de distribuição e sua cadeia de valores (praça)
e

por fim, a comunicação integrada de marketing abordando os projetos

promocionais.
Parte-se então para a construção dos relacionamentos de troca e controles de
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marketing, gerando retro-alimentação (feedback) para a pesquisa e analise do
mercado.
A segmentação e seleção dos grupos, em conjunto com público alvo e o
posicionamento da marca, fornecem subsídios na determinação do mercado alvo a
ser contemplado pela organização. Da mesma forma, a pesquisa e análise de
mercado dão suporte ao mercado e a análise situacional, que é enriquecida também
com buscas no ambiente organizacional (interno e externo).
Posterior a de fi nição das estratégias de marketing, torna-se necessário que a
empresa volte sua atenção para os planos de ação, os quais possibilitem instruir
claramente as equipes, de modo que todas as estratégias sejam acompanhadas por
seus respectivos planos de ação. Esta é considerada uma das principais etapas de
um plano de marketing. Cada departamento e cada membro da equipe precisam
conhecer suas responsabilidades e o cronograma para realizá-las, de modo que
cada uma de suas estratégias de marketing possa ter um respectivo plano de ação.
Deve responder as seguintes perguntas: o que fazer? Como fazer? Quando fazer?
Quem irá fazer? Quanto irá custar? (WESTWOOD, 1996).
0 plano de custos mostrará a relação custo beneficio do projeto e de acordo
com os recursos financeiros da organização, saber se é viável ou não. Segundo Las
Casas (2001), para entender o orçamento de marketing há a necessidade de se
entender o processo de orçamento de uma empresa. Assim, o plano de custos de
uma empresa segue algumas etapas que não são diferentes das utilizadas para o
plano de marketing. Essas etapas se resumem basicamente ao estabelecimento dos
objetivos, planejamento financeiro e controle orçamentário. 0 plano de custos é
importante para se determinar o volume de recursos fi nanceiros necessários para a
implementação do plano de marketing e, ao defrontá-lo com o planejamento
estratégico da organização, será possível saber se é viável e se está dentro do que
foi planejado.

2.5.6 Implementação de marketing

Segundo Ferrel et al (2000), o plano de ação de marketing descreve como as
estratégias de marketing estabelecidas anteriormente serão desempenhadas, isto 6,
cria ações especificas que assegurarão que os objetivos de marketing sejam
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atingidos.
Ainda conforme o autor, o processo de implementação envolve as seguintes
etapas:
a) identificar as atividades especificas a ser desempenhadas;
b) determinar o tempo exigido para a conclusão de cada atividade;
c) separar as atividades que devem ser desempenhadas em seqüência das
que podem ser simultaneamente desempenhadas;
d) organizar as atividades na seqüência apropriada; e
e) atribuir a responsabilidade pela conclusão de cada atividade a um ou mais
funcionários, equipes ou gerentes.
É importante ressaltar que, antes da implementação do planejamento, o
responsável deve verificar se a realidade interna proporciona o sucesso do plano.
Nesse momento, o responsável deve comunicar o plano para todos os membros
envolvidos e não envolvidos no processo para que haja o comprometimento por
parte de todos (AMBONI eta!, 1997).

2.5.7 Avaliação e controle

A avaliação e o controle do planejamento devem ser feitos para que o mesmo
possa tornar-se eficiente e proporcione os resultados esperados. 0 papel do
controle e da avaliação é comparar o resultado prático com o planejado, assim como
realizar as mudanças necessárias para minimizar os desvios dos processos. Amboni
et al (1997, p. 36) afirmam que:
0 processo de controle e avaliação esta dividido em quatro etapas. A
primeira diz respeito ao estabelecimento dos objetivos, a segunda ao
padrão que será alcançado; a terceira à análise dos resultados e a quarta
corresponde a comparação com padrões para que se possa corrigir os
desvios que podem ocorrer na implementação do plana

Já Oliveira (1994, p. 113) complementa ao definir controle como:
Uma função do processo administrativo que, mediante a comparação corn
padrões previamente estabelecidos, procura medir e avaliar o desempenho
e o resultado das ações, com a finalidade de realimentar os tomadores de
decisões, de forma que possam corrigir ou reforçar esse desempenho ou
interferir em funções do processo administrativo, para assegurar que os
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resultados satisfaçam às metas, aos desafios e aos objetivos estabelecidos.

A primeira parte desse tópico envolve a avaliação financeira do plano de
marketing. A segunda parte é o controle de marketing, que envolve a definição de
padrões, a avaliação do desempenho real, comparando-o com estes padrões, e
caso seja necessário, a ação corretiva (FERREL et al, 2000). Ainda conforme os
autores, o gerente de marketing precisa convencer a alta administração de que o
plano e a estratégia de marketing são de grande valia para a empresa.
Na concepção de Kotler (1998), a empresa precisa rastrear os resultados e
monitorar aos novos desenvolvimentos no ambiente interno e externo. Contudo, a
empresa estará sujeita As mudanças ambientais e poderá ser necessário rever sua
implementação, programas, estratégias ou até seus objetivos.
Para Welsch (1992), a preparação de um plano anual de resultados encerrase com a demonstração projetada do resultado do exercício, que resume e integra
os detalhes dos pianos preparados pela administração para o período envolvido. E
também indica os principais impactos dos planos detalhados sobre as características
financeiras da empresa. Esses indicadores são importantes fontes de dados para
que seja possível aplicar as medidas corretivas necessárias citadas anteriormente
(KOTLER, 1998).
Ferrel et al (2000), afirmam que existem controles das ações tomadas antes
da implementação (input's), controles das ações tomadas durante a implementação
(processos) e controles de estabelecimento de padrões de desempenho

e

monitoramento dos resultados (output's).
Finalizando com Las Casas (2001), o plano de marketing traz A organização
benefícios como estimulo A otimização de recursos da empresa, estabelecimento de
responsabilidades e planejamento de tarefas, coordenação e unificação de esforços,
facilitação do controle e avaliação de resultados.
Portanto, é por meio da avaliação e controle que as organizações terão
indicadores que as auxiliem a tragar comparativos entre o planejado e o executado,
e assim realizar os ajustes necessários e também, a de fi nir os recursos a serem
investidos e seus responsáveis.
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3 METODOLOGIA

Todo estudo de campo requer por parte dos envolvidos no processo, a
definição dos procedimentos metodológicos, ou seja, a caracterização do estudo,
das técnicas de coleta e de análise utilizadas, bem como suas limitações, natureza
dos dados, dentre outros aspectos. Portanto, esse capitulo procura basicamente
responder perguntas como: de que se trata o estudo? Como o estudo foi realizado e
quais as limitações do mesmo? Portanto, é por meio das considerações teóricas
descritas abaixo, que o estudo será estruturado.

3.1 Caracterização do Estudo

Trabalhando os conceitos de Vergara (2007), uma pesquisa pode ser
classificada quanto aos seus fins e quanto aos seus meios.
Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa:
a) descritiva, pois revela determinadas características de uma população ou
de determinado fenômeno, podendo estabelecer relações entre variáveis e
defi nir sua natureza. Não tem o compromisso de explicar os fenômenos que
descreve, embora sirva de base para tal explicação; e
b) conforme citado e fundamentado anteriormente, o presente estudo é
caracterizado como uma pesquisa aplicada quanto ao seu fim.
0 presente estudo é caracterizado como qualitativo, pois não emprega
instrumental estatístico como base no processo de análise, e não pretende numerar
ou medir unidades das categorias pesquisadas (RICHARDSON, 2007). Apesar da
consideração desse autor, o estudo apresenta em determinado momento dados
quantitativos utilizados na mensuração do grau de satisfação dos clientes. Também
considera-se como pesquisa aplicada, uma vez que buscou-se verificar quais as
estratégias de marketing que devem ser adotadas pela HAZAN — Instituto de
Treinamento e Reabilitação Corporal, para manter e fidelizar sua atual clientela, e
conquistar também os potenciais não clientes, transformando os resultados obtidos
em ações futuras.
Para Vergara (2007), a pesquisa aplicada é motivada pela necessidade de
solucionarmos problemas concretos, de forma imediata ou não, assim, indicando a
fi nalidade prática, sem expor a curiosidade intelectual, característica essa presente
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na pesquisa pura.
Quanto aos meios de investigação a pesquisa é classificada segundo a autora
como uma:
a) pesquisa de campo, já que parte de uma verificação empírica realizada no
local onde acontece ou aconteceu algum fenômeno ou que possibilita
ferramentas para sua explicação. Pode indicar a aplicação de questionários,
testes, observação participante e entrevistas ou não;
b) pesquisa documental, uma vez que e realizada em documentos mantidos
por Órgãos públicos ou privados de qualquer natureza;
c) pesquisa bibliográfica, pois o estudo foi sistematizado e desenvolvido com
base em material publicado em livros, revistas, jornais e redes eletrônicas,
com o intuito de fornecer material analítico para outro tipo de pesquisa ou
esgotar-se;
d) pesquisa participante, visto que pessoas envolvidas diretamente no
problema sob investigação tomam parte, fazendo que em determinados
momentos a fronteira entre pesquisador e pesquisado não seja imparcial e;
e) estudo de caso, pois é restrito a uma unidade ou organização, com caráter
de profundidade e detalhamento. Pode ou não o processo de pesquisa ser
realizado no campo.
Considera-se também o estudo de cunho avaliativo, no momento em que se
procura estabelecer a proposta de plano estratégico de marketing para a empresa
HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal.
Segundo Amboni (1997), a pesquisa também se caracteriza pela dimensão do

é e do deve ser. A dimensão do é apresenta como característica essencial a
precisão e a objetividade. Sendo expressão do conhecimento racional, ela é
informativa por excelência; por isso não aceita expressão ambígua ou obscura.
Seus argumentos, conclusões e interpretações partem da realidade objetiva e
não da criatividade subjetiva do autor. Verifica-se a dimensão do "6" na fase
descritiva, quando o autor não procura interferir na realidade para modificá-la. A
dimensão do deve ser é a dimensão subjetiva, que apresenta como ponto principal a
criatividade subjetiva do pesquisador que está elaborando o trabalho. Assim, a
pesquisa em pauta procura combinar aspectos da dimensão objetiva e subjetiva.
Procura-se, num primeiro momento, descrever os fundamentos práticos relativos ao
assunto em pauta para, posteriormente, desenvolver a análise e a proposta do plano
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estratégico de marketing para a organização objeto do estudo.

3.2 Técnica de Coleta e Ana lise de Dados

As técnicas de coleta de dados proporcionam ao leitor as informações sob a
forma que se pretende responder ao problema de pesquisa. Portanto, foram
utilizadas no estudo a observação participante, entrevistas semi-estruturadas junto
ao corpo diretivo da empresa, questionário e análise documental. A seguir, serão
apresentados os conceitos que fundamentam a técnica de coleta e análise de dados
adotada.
Para Vergara (2007), a observação pode ser simples ou participante, em
tratar-se de participante, a mesma determina que o entrevistador esteja envolvido ou
se envolva na vida da organização ou em relação ao assunto abordado pela
pesquisa, ou seja, é considerado um ator interativo do processo.
Lakatos e Marconi (1990) concordam com a autora, afirmando que, a
observação participante consiste na real participação do pesquisador com a
comunidade ou grupo, ficando tão próximo quanto um membro do grupo e
participando das atividades da empresa como tal. O mesmo enfrenta dificuldades em
manter a objetividade pelo simples fato de exercer influência no grupo.
A entrevista semi-estruturada envolve um procedimento onde o entrevistador
faz perguntas a alguém, de forma oral e sem uma estrutura formalizada por meio de
roteiro. A presença física dos participantes é necessária no momento da entrevista,
no entanto, se as partes envolvidas dispõem de midia eletrônica interativa, ela tornase dispensável (VERGARA, 2007). Foi entrevistada a sócia proprietária da
organização objeto do estudo, que por conseqüência também atua como professora
de ginástica laboral devido a sua formação acadêmica. Este foi utilizado na pesquisa
de satisfação dos clientes, conforme será exposto a seguir.
Já o questionário conforme Vergara (2007), caracteriza-se por uma linha de
questionamentos apresentados ao entrevistado, por escrito. Seu conteúdo pode ser
aberto; pouco ou não estruturado; ou fechado, delineando uma estrutura formal. Foi
utilizado pelo presente estudo o questionário fechado, onde o respondente/empresa
faz escolhas, ou avalia, diante das opções apresentadas pelo entrevistador.
Mattar (1999) complementa que, instrumentos de coleta de dados mal
construidos são grandes fontes de erros não amostrais. Portanto, é importante que
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as perguntas sejam bem redigidas para evitar que as respostas obtidas possam
apresentar vieses, que as opções de respostas estejam completas, que haja
orientação adequada sobre como o entrevistado deve proceder em relação as
perguntas, e principalmente a localização das questões, que podem interferir nas
respostas e consequentemente no resultado final da pesquisa.
Segundo Vergara (2007), a análise documental refere-se aos arquivos

e

registros de regulamentos internos, circulares, pareceres despachos em processos
relatórios e outros documentos não publicados que auxiliem o estudo. Os
documentos analisados foram: cronograma de aulas, notas fiscais da prestação do
serviço, web site da organização, documentos da contabilidade e etc.
Em relação ao processo de coleta de dados vale mencionar a receptividade
da gestora e proprietária da empresa pesquisada, facilitando desta forma a
pesquisa. Por isso, a observação tornou-se relevante e incentivou o autor a verificar
se os dados e informações coletados representavam realmente a realidade da
empresa. Os dados e as informações coletadas serão tratados de modo qualitativo
por meio de textos descritivos apresentados neste trabalho de conclusão de curso
em forma de case avaliativo e exclusivamente no caso da pesquisa de campo, os
dados coletados serão tratados de modo quantitativo. A seguir identifica-se as
técnicas de coleta de dados citados e suas respectivas aplicações.
UTILIZAÇÃO

TIPO DE COLETA

»

Questionário

as forças

e

as fraquezas da

organização objeto do estudo

Observação participante

Entrevistas semi-estruturadas

Identificar

D

Identificar do público interno

D

Construir o histórico organizacional

D

Definir as estratégias corporativas

D.

Estabelecer os canais de distribuição

>

Caracterizar o serviço

D

Determinar do prego

»

Escolher os mecanismos de promoção

D.

Identi fi car o grau de aceitação e

Quadro 01: Técnicas de Coletas de Dados (continua).
Fonte: Vergara (2007).
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Continuação
»
»

Analisar receitas versus despesas

»

Na pesquisa dos aspectos legais

»

Constatar o movimento e valorização da vida

Estruturar os indicadores de desempenho

saudável no ambiente de trabalho

Análise documental

»

Pesquisar os indicadores de afastamento

»»

Pesquisar aspectos econômicos

»

Analisar a concorrência

»

Identificar ameaças e oportunidades

Escolher fornecedores

Quadro 01: Técnicas de Coletas de Dados (continuação).
Fonte: Vergara (2007).

3.2.1 Pesquisa de satisfação dos clientes

Foram aplicados 110 (centro e dez) questionários, contemplando o universo
total de colaboradores das três empresas consultadas, portanto, caracterizando a
pesquisa como um censo.

0 questionário não

atingiu os gestores dessas

organizações por solicitação dos mesmos, com o intuito de mensurar o grau de
satisfação exclusivamente dos empregados participantes do programa de ginástica
laboral ministrado pela organização objeto do estudo.
0 questionário foi elaborado e aplicado pela sócia proprietária da HAZAN —
Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda. ME. no decorrer do segundo
semestre de 2008. Sua análise decorre por meio da estatística, e delineada pela

distribuição da freqüência relativa dos resultados obtidos.

3.3 Limitações do estudo

Independente da natureza do estudo, quantitativo ou qualitativo, e dos
procedimentos metodológicos utilizados, o mesmo deve apresentar suas limitações

e que serão esclarecidas em seguida para favorecer discussões sobre o estudo. As
possíveis limitações detectadas são as seguintes:
a) quanto A delimitação do problema e A generalização dos resultados: o
presente estudo procura estabelecer uma proposta de planejamento

estratégico de marketing para a empresa HAZAN — Instituto de Treinamento e
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Reabilitação Corporal Ltda. ME. Dessa forma, a referida serve apenas como
um referencial e não como um produto acabado para ser aplicado a quaisquer
empresas;
b) quanto às técnicas de coleta e de tratamento dos dados: eles serão obtidos
por meio de observações, entrevistas, questionário

e

por meio de

documentos, e podem retratar a experiência objetiva e subjetiva do autor
acerca do assunto. Ainda assim, decorrem das percepções do autor e dos
entrevistados. A percepção pode mudar com

o transcorrer do tempo

distorcendo a realidade ou o fenômeno investigado, visto que o pesquisador
está diretamente envolvido nos processos abordados pelo estudo de caso;
c) quanto As influências comportamentais e ambientais: a proposta de
planejamento estratégico de marketing para a organização pesquisada pode
ficar limitada por influências comportamentais do autor e dos grupos que
atuam junto A empresa objeto de investigação ou por falhas apresentadas
pelo instrumento de coleta de dados (questionário) utilizado. Neste caso as
interpretações feitas no decorrer da proposta poderão, eventualmente,
expressar os sentimentos e a ideologia do autor;
d) quanto ao processo de análise da satisfação dos clientes: devido ao fato do
instrumento de coleta de dados (questionário) ter sido elaborado com base no
conhecimento empírico da gestora, o mesmo apresentava poucas opções de
resposta (sim ou não), possivelmente não contemplando a necessidade dos
entrevistados, e assim, sugerindo a possibilidade de vieses sobre o resultado
da pesquisa.

57

4 ESTUDO DE CASO
0 presente estudo visa proporcionar um diagnóstico situacional da empresa
"HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda. ME.", e torna-se
extremamente importante na elaboração do plano estratégico de marketing à medida
que, resgata informações históricas da organização tanto no ambiente interno
quanto no externo, confrontando as mesmas com a teoria apresentada.

4.1 Histórico Organizacional
A HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda. ME.,
empresa do ramo da prestação de serviços surgiu na idealização de um sonho da
sócia proprietária Camila Vieira Hazan, quando pretendia dar seguimento prático ao
aprendizado adquirido em sua formação acadêmica de bacharelado em Educação
Fisica , O negócio familiar foi constituído em 2006, junto ao escritório de
contabilidade de seus pais (HAZAN — Serviços Contábeis SC Ltda.) na cidade de
Florianópolis, estado de Santa Catarina, onde se situa até a data atual.
Hoje a empresa possui aproximadamente 02 anos de existência e emprega
diretamente 01 colaborador, também com formação acadêmica em Educação Física
incompleta (estagiário); exigência determinada pelo Conselho Federal de Educação
Física por meio de Resolução Normativa para atuar na área de prestação de
serviços em ginástica laboral. A demanda das atividades da organização consiste na
implantação do programa de ginástica laboral desenvolvido pela própria sócia
proprietária, avaliação física antes e durante a implementação do programa,
aplicação de questionários sobre o grau de satisfação em relação aos serviços
prestados, orientação sobre a correta postura nas atividades laborativas do dia a dia,
mensuração adequada dos dados para auditoria nos resultados (envolvendo
medidas corretivas para o sucesso do programa) e promoção de eventos que
promovam saúde e qualidade de vida tanto na vida profissional quanto pessoal,
como trilhas ecológicas e Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho
(SI PAT's).
A HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal funciona de
acordo com a necessidade da sua clientela, sendo de segunda-feira à sexta-feira
para desenvolvimento do seu programa de ginástica laboral, e utiliza sábados
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domingos e feriados para as atividades complementares ao programa, como citadas
anteriormente.
Para seu pequeno porte, possui clientes significativos em sua carteira, tais
como Serviço de Apoio és Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina
(SEBRAE/SC), Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Sucursal Santa
Catarina, dentre outros.
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5 PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING
A partir deste capitulo inicia-se a estruturação do plano estratégico de
marketing a ser incorporado pela HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação
Corporal Ltda. ME., determinando sua a forma e as ações propostas para sua
implementação.

5.1 Sumário Executivo
0 plano estratégico de marketing apresenta sua análise ambiental ao
considerar o entorno da organização objeto do estudo, identificando suas
oportunidades e ameaças, seus pontos fortes e fracos.
0 diagnóstico do ambiente interno estabelece a base estratégica corporativa
ao definir o negócio da HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal
Ltda. ME., sua missão, sua visão, seus valores e seus objetivos estratégicos. Analisa
o confronto entre as receitas e as despesas auferidas, determina a forma de
construção do preço dos serviços prestados, elabora indicadores de desempenho,
analisa o público interno da organização objeto do estudo, define os melhores canais
de distribuição (praça) para o escoamento do processo produtivo, determina o foco
do serviço e seus diferenciais em nível de atendimento, escolhe os melhores
mecanismos de promoção estruturando assim o mix de marketing do negócio e
mensura o grau de satisfação dos atuais clientes em relação aos serviços prestados
atualmente, constituindo, portanto, suas forças e fraquezas.
Já o estudo do ambiente externo considera os aspectos legais em relação ao
negócio da organização objeto do estudo, o crescimento do movimento pela
valorização da vida saudável no ambiente de trabalho, os indices de afastamento
por doenças relacionadas as atividade laborativas, fatores e aspectos econômicos
que interferem direta e indiretamente no dia a dia da empresa, fornecedores e por
fim, o mercado concorrencial atuante no ramo da ginástica laboral.
Com base nestas informações, elabora-se o diagnóstico SWOT relacionando
as oportunidade e ameaças versus pontos fortes e pontos fracos, constituindo assim
o plano de ação á ser incorporado pela HAZAN — Instituto de Treinamento e
Reabilitação Corporal Ltda. ME,
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5.2 Análise Ambiental

É a ferramenta que permite estruturar uma análise do que acontece dentro e
fora da organização, fornecendo assim o prenúncio para situações futuras. Ela deve
levar em considerações as informações internas e externas à empresa, e devem ser
obtidas da forma mais completa possível, estruturando assim um sistema de
informação em marketing eficiente, como suporte ao planejamento estratégico de
marketing.

5.2.1 Análise do Ambiente Interno

Tem como objetivo colocar em destaque as qualidades e deficiências da
organização que está sendo estudada, ou seja, detectar suas forças e fraquezas
perante sua atual posição de mercado. Essa análise não deve somente considerar a
empresa em si, mas também outras que atuam no mesmo ramo, sejam elas
concorrentes diretas ou indiretas. 0 ambiente interno é composto pelas variáveis
controláveis, tais como, empresa, público interno (colaboradores em geral),
fornecedores de produtos e serviços, clientes e não clientes, portanto, uma rica fonte
de informações na estruturação do planejamento estratégico de marketing.

5.2.1.1 Estratégia Corporativa

A base estratégica corporativa é composta pelos seguintes elementos:
definição do negócio, missão, visão e valores, descrição dos objetivos estratégicos
gerais e estabelecimento da postura estratégica organizacional, de seu alinhamento
estratégico (KOTLER, 2000).
A organização pesquisada não possui sua base estratégica formalizada e
documentada. Foi a partir do referido estudo que sua fundadora foi sensibilizada
para a necessidade de estruturar a base estratégica de sua empresa.
Como resultado da iniciativa, é apresentado a seguinte base estratégica
corporativa para a empresa HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação
Corporal.
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5.2.1.1.1 Definição de Negócio

A empresa HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda.
ME. tem por objetivo prestar serviços especializados que proporcionem qualidade de
vida e bem-estar no trabalho para demandas do mercado da indústria, comércio e

prestação de serviços de Santa Catarina.

5.2.1.1.2 Missão

Dar garantia e bem-estar para seus clientes, prestando um serviço de

excelência, oferecendo atendimento diferenciado na busca da plena satisfação, e
então proporcionar qualidade de vida no trabalho A seus clientes.

5.2.1.1.3 Visão

Ser referência no ramo da qualidade de vida e bem-estar no trabalho no
estado de Santa Catarina, através da prestação de serviços diferenciados e com
qualidade.

5.2.1.1.4 Valores
a) responsabilidade sócio-ambiental;
b) honestidade, integridade e transparência;
C) reconhecimento da importância intrínseca do capital humano; e

d) comprometimento com a qualidade de vida tanto em ambiente profissional,
quanta pessoal.
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5.2.1.1.5 Objetivos Estratégicos
a) crescimento e participação de mercado: focar no crescimento planejado
para conquistar e manter participação de mercado;
b) produtividade e qualidade: aumentar a eficiência dos processos, promover
o incremento do fluxo de trabalho e aprimorar a qualidade dos serviços;
C) interface com stakeholders: estabelecer parcerias com profissionais, e
relações de pós venda com clientes;
d) desenvolvimento humano e profissional: manter atualizado e valorizar o
capital intelectual da empresa, planejar as necessidades de qualidade no
ambiente de trabalho e de instrumentação técnica para o desempenho das
funções;
e) diferencial competitivo: manter a excelência e a qualidade dos serviços
prestados em ginástica laborativa no estado de Santa Catarina;
f) satisfação: surpreender seus clientes oferecendo serviços de qualidade;
g) política de controle: supervisionar as atividades para que não haja
desperdícios; e
h) pregos justos: oferecê-los com o intuito de obter resultados continuos
favoráveis ao andamento do negócio.

5.2.1.2 Análise das receitas versus custos
As informações a seguir referem-se as receitas auferidas com os contratos
fechados pela HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda. ME.
até a data da fi nalização do estudo. Por motivo de segurança, as razões sociais das
empresas que contrataram os serviços da organização foram resguardadas,
somente constando o montante total desses contratos. É interessante citar que
fazem parte da carteira de clientes 10 (dez) empresas.
Tabela 01

—

Receitas versus Despesas.

CONFRONTO — RECEITAS VERSUS DESPESAS
RECEITA LiQUDA
RECEITA BRUTA
DESPESAS (mensal)
(mensal)
(mensal)
(
R$ 4.242,00

R$ 650,00

Fonte: Documentos contabilidade — notas fiscais (2008).

R$ 3.59200
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Os valores obtidos pela receita bruta provêm do total de recursos que entram
para a HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda. ME.,
formado basicamente pelos contratos já citados. Nas despesas foram incluídas
todas as efetuadas durante o mês contábil de maio de 2008, incluindo variáveis e
fixas. Os valores são individualizados e customizados conforme a necessidade do
cliente, e leva em consideração o porte da contratante (n°. de colaboradores). No
entanto, as cifras do quadro acima referem-se As dez empresas constantes na
carteira de clientes; atualmente; da organização objeto do estudo.

5.2.1.3 Preço

A estratégia de prego é basicamente determinada pela decisão em relação ao
posicionamento de mercado. Quanto mais claro for o objetivo de uma organização,
mais facilmente ela estabelecerá seus pregos. A determinação do prego de produtos

e serviços feita sem critérios afeta os lucros da empresa e tende a aumentar a
insatisfação ou a recusa dos clientes. Mesmo que o preço de um produto ou serviço
possa causar impacto sobre seus lucros, nem sempre elas determinam os preços e
forma criteriosa.
A precificação da prestação dos serviços em ginástica laboral é baseada no
piso hora/aula. Para classe dos profissionais formados em Educação Física o valor

mínimo é de R$ 5,75 (cinco reais e setenta e cinco centavos) h/a, valor esse
ratificado pelo Conselho Regional de Educação Física (CREF/SC). Considera-se
também o custo do deslocamento empresa/trabalho e trabalho/empresa, tributação
do governo, e margem de lucro estabelecida pela empresa.
Ao considerar todas as informações apresentadas acima, junto A necessidade
do contratante em número de aulas solicitadas por semana, chega-se então ao valor
real da prestação do serviço.

5.2.1.4 Indicadores de desempenho

A taxa de ocupação por parte dos colaboradores que ministram as aulas de
ginástica laboral (duas professoras), sendo uma formada e outra estagiando na
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área; prestadas pela HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal
Ltda. ME. é um indicador de desempenho a ser considerado. Ela destina-se a
traduzir o tempo que o profissional tem ocupado e disponível durante a semana de
trabalho. Foi registrada conforme demonstra o quadro a seguir:

Tabela 02 — Grade de Horários das Aulas.
Segundafeira

Terçafeira

QuartaFeira

Quintafeira

Sextafeira

Totais

20

20

20

20

20

100

14

19

16

19

16

84

6

1

4

1

4

16

Capacidade
instalada (N°. de
aulas)
Capacidade
utilizada (N°. de
aulas)
Capacidade
ociosa (N°. de
aulas)

Fonte: Documentos gerenciais (2008).

Em termos proporcionais, 70% das aulas são ministradas pela professora
com formação acadêmica em educação física. 0 restante fica ao encargo da
estagiária graduanda na mesma formação.
Para o alcance desses valores determina-se o número de aulas que podem
ser ministradas em um único dia, levando-se em consideração o tempo de
deslocamento do professor de um local para outro dentro da organização
contratante, e também, o deslocamento de uma empresa para outra. Portanto, hoje
a capacidade total de aulas semanais é de 100, utilizando-se somente 84 por parte
dos profissionais ministrantes. Sobram assim 16 aulas, determinando uma
capacidade ociosa a ser utilizada sem o ônus do investimento em novos
colaboradores.

5.2.1.5 Público interno

Atualmente a concepção de funcionários está se transformando para a
formação de talentos humanos (capital intelectual), pois esses profissionais podem
gerar novas oportunidades de negócios

e constituem o público interno das
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organizações.
Partindo desse principio, a HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação
Corporal Ltda. ME. possui em seu quadro de colaborares somente um estagiário,
amparado pela legislação. 0 mesmo atua com a clientela de pequeno porte, visando
seu aprendizado e futura possibilidade de efetivação. 0 mesmo também atua em
eventuais necessidades apresentadas pelos clientes.

5.2.1.6 Canais de distribuição ou praça

As organizações podem optar pela venda direta ou por meio de terceiros. A
decisão sobre utilizar canais de distribuição diretos ou indiretos depende ou não de
diversos fatores, tais como, o porte do empreendimento, os recursos que a empresa
tem a disposição para investimento, a presença dos concorrentes, o ambiente
externo e seu público alvo, conforme já apresentado na fundamentação teórica.
Portanto, a HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda.
ME., por se tratar de uma prestadora de serviço de pequeno porte e não possuir
grandes montantes financeiros para investimento, considera a venda direta como
seu principal canal de distribuição, ressaltando a seus possíveis clientes o diferencial
em adquirir seus serviços.

5.2.1.7 Serviço

0 principal serviço comercializado pela HAZAN — Instituto de Treinamento e
Reabilitação Corporal Ltda.ME. é a qualidade de vida no trabalho por meio da
Ginástica Laboral. O diferencial apresentado pela organização

é o constante

aprimoramento por meio de cursos, palestras e encontros de classe (profissionais da
área da saúde).
Além da Ginástica Laboral, a empresa presta serviços na organização de
eventos vinculados a saúde do trabalhador, tais como:
a) semana interna de prevenção a acidentes de trabalho (SIPAT);
b) gincanas organizacionais;
C) massagem relaxante (quick massage);
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d) análise ergonômica dos postos de trabalho; e
e) pilates organizacional;
É importante ressaltar que os serviços fora da prática comum da Ginástica
Laboral não constam em contrato, sendo oferecidos separadamente por meio de
aditivos contratuais.

5.2.1.8 Promoção

Promoção é basicamente o processo de comunicação entre a empresa
detentora/produtora do bem ou serviço e seus clientes, e as atitudes que podem
influenciar o comportamento do mesmo.
A empresa HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal
Ltda.ME. investe muito pouco em marketing ou campanhas publicitárias. Umas das
raras medidas promocionais feitas pela sócia proprietária foram anúncios em um
jornal de circulação estadual, porém sem obter muito sucesso. Outra medida foi a
construção de um web site, informando todo o portfólio de serviços oferecidos pela
organização, sobre a formação e o grau de capacitação dos profissionais envolvidos
no processo e os atuais trabalhos executados nas empresas contratantes.
0 presente estudo visa propor o enriquecimento das ações promocionais
adotadas pela organização objeto do estudo.

5.2.1.9 Clientes

0 capital humano merece maior atenção e investimentos por parte das
organizações na atualidade, pois diariamente constata-se o crescente número de
casos de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho ou lesões por esforços
repetitivos (DORT/LER), em diferentes ramos de atividade. A execução de
movimentos repetitivos por parte dos colaboradores fez aumentar os afastamentos
no trabalho por dores e lesões ósseas e ou musculares.
Neste contexto a ginástica laboral passou a caracterizar um dos principais
programas de promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho adotado pelas
empresas, levando seus colaboradores a buscarem novos métodos sob essa nova
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prática de gestão, tendo em vista que as sessões aplicadas de alongamento
músculo - articular e de massagem relaxante utilizadas pela ginástica laboral são
comprovadas cienti fi camente como eficazes e de caráter preventivo nos casos de
dores e tensões osteomusculares causadas no intercurso da atividade laborativa.
A necessidade da existência de políticas que facilitem a melhoria do grau de
satisfação dos colaboradores é essencial para se atingir uma qualidade maior na
prestação de serviços, objetivando contribuir para o desenvolvimento pessoal e
profissional de seus integrantes, bem como para melhorar a adequação do processo
de trabalho sem deixar de lado a otimização do desempenho produtivo tão desejado
pelos empregadores. Sabe-se também que mudança de comportamento não é uma
tarefa de fácil realização e requer um empenho de diferentes profissionais motivados
por este objetivo.
A melhoria da qualidade de vida, no trabalho, é um tema complexo que
envolve muitas variáveis e a subjetividade permeia o processo. A experiência
demonstra que ações muitas vezes simples e pontuais, podem refletir em melhorias
perceptíveis. E o caso de três empresas contratantes dos serviços de ginástica

laboral prestados pela HAZAN

Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal

Ltda.ME.
A seguir apresenta-se o resultado da pesquisa realizada no segundo trimestre
de 2008 como parte da avaliação do grau de satisfação dos colaboradores em
relação As atividades aplicadas pelo programa de ginástica laboral ministrado a três
clientes, dos dez constantes na carteira da empresa objeto do estudo. Os resultados
foram evidenciados aos gestores responsáveis pelas organizações como parte do
processo de avaliação e controle adotado pela sócia-proprietária, com intuito de
manter o fluxo de informação entre as partes envolvidas. É importante ressaltar que,
todos os colaboradores das empresas consultadas não foram obrigados a
responder, entretanto, a espontaneidade é rati fi cada pelos números de questionários
recolhidos. Ainda sobre a pesquisa, foi mantido o anonimato dos entrevistados e as
respostas foram efetuadas longe da presença de seus gestores imediatos e do
pro fi ssional que aplicou o instrumento, evitando possíveis vieses.
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GRAU DE PARTIaPAÇÃO

o
5%

95%

Gráfico 01: Grau de Participação.

Fonte: dados primários (2008).

De acordo com os resultados acima, pode-se concluir que a prática da
ginastica laboral é muito bem aceita por parte dos colaboradores entrevistados
(cerca de 95% de respostas positivas), e ajudou a melhorar a disposição para o
trabalho em 96% dos colaboradores entrevistados. Os indicadores apresentados
denotam um cenário positivo tanto para os colaboradores, quanto para os
empregadores, pois colaborador disposto e motivado rende mais, e ao render mais,
o retorno sobre o investimento efetuado é garantido.

' DO ESTILO DE VIDA
NÍVEL DE ALTERAÇ AO
20%
9%

23%

• Passei a me exercitar com mais
freqüência (caminhar, correr,
pedalar, farar musculacão, praticar
esportes)
• Passei a realizar e>ercicios da
0 nastica Laboral mesmo quando
não há aula de Gnástica Laboral
• Passei a me alongar mais (em
casa, após os eercidos fisicos
e/ou quando sinto dores
musculares)
O Outros

48%

Gráfico 02: Nível de Alteração do Estilo de Vida.
Fonte: dados primários (2008).

Em relação ao nível de alteração do estilo de vida constatado pelos
entrevistados, 48% dos colaboradores afirma que o programa de ginástica laboral
alterou seu estilo de vida no sentido que, pratica exercícios de alongamento fora do

ó)

ambiente de trabalho e demais oportunidades ou necessidades; 20% passaram a
exercitar-se com mais freqüência por meio de caminhadas, corridas, passeios de
bicicleta ou demais práticas esportivas; 23% passaram a realizar exercícios de
ginastica laboral mesmo quando não há aula, mantendo intervalos esporádicos
durante as atividades laborativas indicados pelo profissional que ministra as aulas
(dicas de saúde e qualidade de vida no trabalho).

ABSORÇÃO E DIVULGAÇÃO co APRENDIZADO
ACQUI RI DO

45OAIlk

• Sim

• Não

Gráfico 03: Absorção e Divulgação do Aprendizado.
Fonte: dados primários (2008).

Uma das importantes ferramentas de marketing para organizações de
pequeno porte trata-se da propaganda boca a boca, pois a satisfação do cliente
automaticamente transforma-se em fator multiplicador de grande valia para
negócio.

o

Partindo desse principio, foi perguntado se já haviam ensinado ou

conversado sobre algum exercício/conhecimento agregado durante a prática do
programa de ginástica laboral à amigos, familiares

e outros contatos fora do

ambiente de trabalho. Constatou-se que, cerca de 55% dos colaboradores
responderam positivamente a abordagem, essa constatação além de importante
conforme já comentado, proporciona a oportunidade de convencimento aos outros
45% restante que negam a propagação das informações sobre os benefícios do
programa para seu circulo de convivência fora da organização, visando sempre o
crescimento dos indicadores de multiplicação da informação, e assim, estruturando
um instrumento de marketing espontâneo.
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GRAU DE Cot•rn:a BUIÇÃO/EE1NEFia OS

8%
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Gráfico 04: Grau de Contribuição/Beneficio.
Fonte: dados primários (2008).

Logo acima se observa que, a maioria esmagadora colaboradores (cerca de
92%) concordam que a prática de programas ginástica laboral contribuiu para
diminuir as suas dores musculares e aumentar a qualidade de vida tanto no
ambiente de trabalho, quanto no convívio familiar. É importante ressaltar que, a
implantação da ginástica laboral nas empresas pesquisadas é recente, como
também o tempo de atuação da empresa objeto do estudo no mercado, para que se
possa avaliar dados como afastamento das atividades laborativas por dores
musculares ou lesões. Mesmo assim, considerando os resultados apresentados,
conclui-se que a prática da ginástica laboral é de grande relevância para a melhoria
da disposição dos colaboradores e do seu estilo de vida, e conseqüentemente
reflete na sua vida profissional; aumentando a produtividade e a motivação com
relação à atividade exercida; e também na vida pessoal, assim como para a

prevenção das tão indesejáveis doenças relacionadas ao trabalho. E sobre o olhar
do contratante (a organização empregadora), otimiza sua produção, reduz custos
com a diminuição dessas doenças e por conseqüência possíveis afastamentos,
obtendo o retorno esperado sobre o capital investido.

5.2.1.10 Pontos fortes

É algo que a organização faz bem ou uma característica que lhe proporciona
diferencial importante. Um ponto forte pode ser uma habilidade ou uma capacidade
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competitiva valiosa ou uma ação que coloca a empresa numa posição de vantagem
perante o mercado concorrencial. Ele pode resultar de bons relacionamentos e
investimentos.
Dentre os pontos fortes apresentados pela A empresa HAZAN — Instituto de
Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda.ME. podem relacionar-se:
a) alto grau de capacitação profissional;
b) customização do serviço;
c) reciclagem permanente;
d) diversificação do conteúdo das aulas;
e) avaliação e controle permanente da satisfação dos clientes; e
f) baixos custos.
0 alto grau de capacitação dos profissionais prestadores do serviço de
ginástica laboral baseado na sua formação, a customização dos serviços
adequando-se a realidade organizacional de cada cliente, a constante busca pela
atualização das técnicas utilizadas na prestação do serviço, a diversificação do
conteúdo programático das aulas contribuindo para assiduidade dos alunos, a
constante preocupação com avaliação e controle do grau de satisfação dos clientes
e a integração junto ao ambiente organizacional das empresas onde há a prestação

do serviço, fazem os pontos fortes da HAZAN — Instituto de Treinamento e
Reabilitação Corporal Ltda.ME.

5.2.1.11 Pontos fracos

É algo que a organização não possui ou que não executa muito bem em
comparação aos seus concorrentes, colocando a mesma em desvantagem. Um
ponto fraco não necessariamente torna uma empresa vulnerável, mas pode
contribuir para seu insucesso.
Ao analisar a HAZAN

Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal

Ltda.ME., identi fi cou-se as seguintes desvantagens competitivas:
a) gestão e prestação do serviço;
b) reduzido número de colaboradores;
C) gestão informal;
d) pequeno porte;
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e) ausência de sede própria; e
f) pouco tempo no mercado.
Com relação aos pontos fracos, percebe-se que a gestão da empresa e a
prestação do serviço de ginástica laboral são executadas por um único profissional

(sócia proprietária),

causando certa confusão nas rotinas

e processos da

organização, o reduzido número de colaboradores ligados diretamente a prestação
do serviço, uma gestão totalmente informalizada dentro dos padrões atuais exigidos
pelo mercado, o pequeno porte da organização em relação as demais concorrentes,
a ausência de uma sede própria e o pouco tempo de atuação no segmento,
contribuem e influenciam de forma contrária ao sucesso da empresa.
Assim, resume-se os pontos fortes e fracos detectados pela análise do
ambiente interno:

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

Alto grau de capacitação profissional

Gestão e prestação do serviço

Customização do serviço

Reduzido número de colaboradores

Reciclagem permanente

Gestão informal

Diversificação do conteúdo das aulas

Pequeno porte

Avaliação e controle permanente da satisfação dos clientes

Ausência de sede própria

Baixos custos

Pouco tempo no mercado

Quadro 02: Pontos Fortes e Fracos.
Fonte: Análise do ambiente interno (2008).

Parte-se então para a análise do ambiente externo.

5.2.2 Análise Ambiente Externo
0 mesmo leva em conta as variáveis que exercem influências externas A

organização, considerando as ameaças e oportunidades determinadas pelo seu
entorno.

5.2.2.1 Aspectos legais

Por meio da Resolução N ° 73/2004 do Conselho Federal de Educação Física
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(CONFEF) fica decretado pelo seu presidente, que o Profissional de Educação
Física é qualificado e legalmente habilitado para intervir no seu campo profissional
prevenindo doenças, promovendo a saúde do trabalhador e contribuindo para a sua
qualidade de vida, e que em sua formação, além do domínio do e conhecimento
sobre o movimento humano e exercício físico nas suas dimensões biodinâmica,

comportamental e sociocultural, inclui a abordagem dos aspectos pedagógicos e
afetivos emocionais do comportamento motor do trabalhador, que tornam

diferenciada sua intervenção.
0 reconhecimento, por parte dos empresários e trabalhadores, da importância
da ginástica e lazer para o bem estar do trabalhador na realização de suas
atividades funcionais, proporcionando a redução dos indices de acidentes de
trabalho e de doenças ocupacionais do trabalhador, e demais considerações.
Logo abaixo será apresentado o quadro que contempla na integra as

resoluções determinadas pelo CONFEF:
Texto/Resolução

N°. do Artigo

Art. 10

Art. 2°

É prerrogativa privativa do Profissional de Educação Física planejar, organizar,
dirigir, desenvolver, ministrar e avaliar programas de atividades físicas,
particularmente, na forma de Ginástica Laboral e de programas de exercícios
físicos, esporte, recreação e lazer, independente do local e do tipo de empresa e
trabalho.
No desempenho das atribuições do Profissional de Educação Física, no âmbito da
Ginastica Laboral, incluem-se:
I - Wes profissionais, de alcance individual e/ou coletivo, de promoção
da capacidade de movimento e prevenção a intercorrência de processos
cinesiopatológicos;
II - prescrever, orientar, ministrar, dinamizar e avaliar procedimentos e a
pratica de exercícios ginásticos preparatórios e compensatórios as atividades
laborais e do cotidiano;
Ill - identificar, avaliar, observar e realizar analise biomecânica dos
movimentos e testes de esforço relacionados as tarefas decorrentes das variadas
funções que o trabalho na empresa requer, considerando suas diferentes
exigências em qualquer fase do processo produtivo, propondo atividades físicas,
exercícios ginásticas, atividades esportivas e recreativas que contribuam para a
manutenção e prevenção da saúde e bem estar do trabalhador;
IV - propor, realizar, interpretar e elaborar laudos de testes
cineantropornétricos e de analise biomecânica de movimentos funcionais, quando
indicados para fins diagnósticos;
V - elaborar relatório de análise da dimensão sócio cultural e
comportamental do movimento corporal do trabalhador e estabelecer nexo causal
de distúrbios biodinâmicos funcionais.

Quadro 03: Resolução N 0 73/2004 (continua)
Fonte: Adaptado do CONFEF (2004).
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Continua ão
0 Profissional de Educação Física no âmbito da sua atividade profissional está
qualificado e habilitado para prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria

Art. 3°

especializada.
0 Profissional de Educação Física contribui para a promoção da harmonia e da
qualidade assistencial no trabalho em equipe multiprofissional e a ela integra-se,
sem renunciar A sua independência ético-profissional.
0 Profissional de Educação Física 6 um profissional ativo nos processos de
planejamento e implantação de programas destinados a educação do trabalhador
nos temas referentes à saúde funcional e ocupacional e hábitos para uma vida
ativa.

Art. 4 0

Art. 5°

Quadro 03: Resolução N ° 73/2004 (continuação).
Fonte: Adaptado do CONFEF (2004).
È importante destacar também, que para estabelecer uma empresa no ramo

de prestação de serviços laborativos, a mesma deve contemplar as determinações
indicadas pela lei n°10.406, de 10 de janeiro de 2002, estabelecidas no novo Código
Civil Brasileiro conforme demonstra o quadro abaixo:

N°. do Artigo
Art. 997.

Art. 998.

Texto/Resolução
A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que,
além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
I - nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios,
se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos
sócios, se jurídicas;
ll - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
Ill - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo
compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária;
IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;
V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista
em serviços;
VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e
seus poderes e atribuições;
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas
obrigações sociais.
Parágrafo único. È ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto
separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato.
Nos trinta dias subseqüentes A sua constituição, a sociedade deverá requerer a
inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede.
§ 1'2 O pedido de inscrição será acompanhado do instrumento
autenticado do contrato, e, se algum sócio nele houver sido representado por
procurador, o da respectiva procuração, bem como, se for o caso, da prova de
autorização da autoridade competente.
§ 212 Com todas as indicações enumeradas no artigo antecedente, será
a inscrição tomada por termo no livro de registro próprio, e obedecerá a número
de ordem continua para todas as sociedades inscritas.

Quadro 04: Lei n°. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Fonte: Adaptado do novo Código Civil Brasileiro (2002).
Ao

considerar os aspectos legais descritos acima, determinam-se os
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investimentos de abertura e regularização conforme a seguinte tabela:

Tabela 03 — Registros e Investimentos na Abertura do Negócio.
Registros

Investimentos
R$ 50,00 com o DARE (Documento de Arrecadação Fiscal + R$

Junta Comercial

5,00 como o DARF (Documento de Arrecadação de Receitas

Federais)
Vistoria/Bombeiros

R$ 15,96

Conselho Regional de

R$ R$ 90,00 para o registro + R$ 26,67 para anuidade

Educação Física

Prefeitura Municipal de

R$ 110,98 para o registro + R$ 24,50 para o alvará de

Florianópolis

funcionamento

Honorários de

Abe rt ura/Contador

de R$ 400,00 à R$ 450,00

Fonte: Documentos contabilidade — boletos de pagamento (2008).

Sendo assim, ficam determinadas todas as obrigações para que o profissional
com formação em Educação Física e respectivamente sua empresa possa atender a
demanda do mercado dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelos órgãos
regulamentadores.

E

importante também citar, que está amparado por lei o profissional da

fisioterapia para atuar no âmbito da ginástica laboral dentro das empresas, conforme
nota de esclarecimento do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
— CREFITO3 (2008) a seguir: "A Ginástica Laboral enquanto Fisioterapia do
Trabalho é atividade do Fisioterapeuta, não havendo motivo para intimidar ou tentar
impedir o empregador de contratá-lo. Assim, o Fisioterapeuta é profi ssional
habilitado e autorizado por lei a exercer a Ginástica Laboral. Portanto, não está o
empregador obrigado a dispensar o Fisioterapeuta que presta serviço de Ginástica
Laboral a seus funcionários".
Segundo os conselhos das classes, conforme demonstrado anteriormente,
ambas estão fundamentadas na lei para atuar no mercado de trabalho da ginástica
laboral, exibindo assim um cenário de extrema concorrência. Caso tais fatores sejam
bem trabalhados poderão transformar-se em oportunidades ou se descartados numa
ameaça em potencial aos profissionais e suas organizações.
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5.2.2.2 Movimento de valorização da vida saudável no ambiente de trabalho
Trata-se de uma realidade dentro das organizações o movimento em prol da
valorização da vida saudável durante as atividades laborativas. Não só pelo retorno
percebido na produtividade dos seus colaboradores e consequentemente nos lucros
auferidos pela empresa, mas também para demonstrar a preocupação com a
valorização do capital humano, que é a real estrutura das organizações.
Polito e Bergamaschi (2008, p. 4) demonstram que, estatísticas recentes
apontadas pelo Conselho Federal de Educação Física, afirmam que cerca de quatro
milhões de brasileiros submetem-se a tratamento em razão de dores provocadas
pela postura incorreta no trabalho e pela pressão diária de situações determinadas
pela alta competitividade do mercado de trabalho. Surgiu então a necessidade da
criação de atividades que atuem direta e especificamente na prevenção de doenças
nos sistemas muscular e nervoso dos trabalhadores, principais causadoras das
lesões por esforços repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao
trabalho (DORT). A crescente preocupação das empresas com a saúde e
desempenho de seus colaboradores, isso transforma a Ginástica Laboral numa
ótima chance de trabalho para profissional de educação física.
de extrema importância alertar que o profissional responsável em ministrar
a atividade de ginástica laborativa saiba qual é o foco do negócio e conhecer o perfi l
da organização para qual está prestando o serviço, seu segmento e cultura,
procurando assim, satisfazer e superar as expectativas.
Ainda conforme abordagem das professoras Polito e Bergamaschi (2008, p.
4), a prática de Ginástica Laboral nas empresas não somente combate e previne as
LER e DORT, conforme comentado anteriormente. Ela é também uma potente arma
contra o sedentarismo, estresse, depressão e ansiedade. Melhora a flexibilidade,
força, coordenação, ritmo, agilidade e resistência, proporcionando uma maior

mobilidade e postura. Além disto, reduz a sensação de cansaço no final da jornada
de trabalho, contribuindo para uma melhor qualidade de vida do colaborador. Outro
resultado importante da Ginástica Laboral é favorecer o relacionamento sócioorganizacional e o trabalho em equipe, desenvolvendo a consciência corporal, pois
as esferas psicológica e social são bene fi ciadas, com isso proporcionando aumentos
consideráveis de produtividade sob o ponto de vista do empresário, e satisfação e
realização profissional por parte dos empregados.
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5.2.2.3 indices de afastamento por doenças relacionadas ao trabalho

Quando existe a necessidade de afastamento por doenças relacionadas a
atividade laboral, a mesma é caracterizada como doença ocupacional causadora da
incapacidade definitiva ou temporária para o trabalho. Com isso, o colaborador é
afastado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e receberá auxílio-doença
acidentário do mesmo, a partir do 16° dia de afastamento. Os primeiros 15 dias sua
remuneração salarial é de responsabilidade do empregador no seu valor integral.

Esse auxilio em geral, é conhecido como seguro e remunera de forma mensal

o beneficiário, em dinheiro, correspondendo a 91% da média aritmética salarial dos
últimos 36 salários logo após o afastamento de sua atividade laborativa. 0 auxilio
acidentdrio é pago pelo INSS até a liberação definitiva ou aposentadoria por

invalidez, respeitando o limite do valor do salário-beneficio.
A tabela a seguir demonstra em

números

reais a quantidade de

colaboradores afastados por doenças relacionadas ao trabalho entre o período de
2004 e 2006, fornecendo dados para que empregados e empregadores reflitam

sobre a necessidade de um ambiente de trabalho salubre, que proporcione o
alcance dos objetivos organizacionais e pessoais, sem prejuízos para os envolvidos
no processo.
Tabela 04— Acidentes do Trabalho.
ACIDENTES DO TRABALHO
Quantidade de acidentes do trabalho registrados, por motivo. Comparativo Brasil/Santa
Catarina - 2004/2006
QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO
REGISTRADOS
PAIS/UNIDADE FEDERATIVA

Anos

Motivo
Total

BRASIL

Santa Catarina

Típico

Trajeto

Doença do Trabalho

2004

465.700

375.171

60.335

30.194

2005

499.680

398.613

67.971

33.096

2006

503.890

403.264

73.981

26.645

2004

30.379

25.327

3.803

1.249

2005

32.666

26.523

4.399

1.744

2006

30.432

24.263

4.763

1.406

Fonte: Adaptado do Anuário Estatístico da Previdência Social (2006).
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Mais

abaixo identificamos uma tabela comparativa, entre os valores

desembolsados pelo INSS em âmbito nacional, e para o estado de Santa Catarina.
Veri fi ca-se, portanto, que os custos para manter um colaborador economicamente
inativo são muito mais elevados se comparados ao investimento feito em programas
que possibilitem uma atividade laborativa saudável, contribuindo tanto para a saúde

econômica pública quanto privada.

Tabela 05 — Acidentário.
ACIDENTARIOS
Valor de benefícios urbanos acidentarios concedidos, por grupos de espécies, comparativo Brasil/Santa
Catarina - 200412006

VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS (R$ Mil)
Grupos de Espécies
PAIS/UNIDADE

FEDERATIVA

BRASIL

SANTA
CATARINA

Anos

Total

Aposentadoria
por Invalidez

Auxílios

Pensão

por
Morte

Total

Doença

Acidente

Suplementar

2004

111.221

7.578

1.425

102.218

98.131

4.020

66

2005

109.651

8.637

1.312

99.702

94.574

6.073

54

2006

102.611

5.918

1.305

95.389

89.067

6.251

71

2004

7.306

326

80

6.900

6.630

270

0

2005

6.838

362

65

6.411

6.235

175

2006

6.781

166

75

6.539

6.265

256

17

Fonte: Adaptado do Anuário Estatístico da Previdência Social (2006).
Conclui se então, a importância e a contribuição positiva que atividades como
-

a ginástica laboral poderão proporcionar ao mercado altamente complexo

e

competitivo em que vivemos na atualidade, tais como redução dos custos com o
afastamento por motivos de doenças relacionadas a atividade laborativa, redução
estas tanto para o empregador (setor privado) quanto para o governo (setor público),
e principalmente para o colaborador, mantendo sua saúde e seu bem estar.

5.2.2.4 Fatores e aspectos econômicos

Para que os mercados existam num ambiente econômico, é preciso que
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existam pessoas e consequentemente capacidade de compra. Na economia o poder
de compra depende da renda, dos preços das aplicações financeiras, do grau de
endividamento e da disponibilidade de crédito. Portanto, os profissionais de
marketing devem estar atentos as principais tendências na renda e quanto aos
padrões de consumo do seu público alvo. 0 componente econômico no âmbito geral
indica como os recursos são distribuídos e usados dentro desse ambiente. Exemplos
de fatores internos ao componente econômico são o Produto Interno Bruto (PIB),
lucros auferidos pelas organizações, taxas de inflação, taxas de crescimento por
setor, taxas de juros, tributos e receita por parte dos consumidores, débitos e
despesas, conforme explana (KOTLER, 2000).
Logo abaixo serão detalhados alguns dos conceitos apresentados, que
auxiliam no entendimento do cenário econômico atual.
Segundo publicação do sitio Zoonews (2008), a economia brasileira tem todas
as condições de repetir em 2008 o bom desempenho comparando-se ao ano que
passou. Embora sobressaiam várias incertezas perante o cenário internacional, isso
não deve modificar as chances de continuidade do quadro favorável para o Brasil. 0
grande trunfo da economia doméstica é o crescimento do mercado. Embora o ritmo
de crescimento econômico-nacional de 5% ao ano ainda esteja muito distante em
comparação a média dos países em desenvolvimento, não há dúvida de que isso
representa uma grande vantagem. Especialmente quando combinada com um
quadro de inflação controlada. Apesar de certa pressão em relação a alta dos
preços, nada indica que a meta inflacionária de 4,5% para esse ano esteja
ameaçada.
Direcionando a atenção para o setor de prestação de serviços, ainda
conforme publicação do sitio Zoonews (2008), antecipa-se urn crescimento
aproximado de 4,2% em 2008. Contudo, houve uma leve redução em relação a
2007, o fato reflete principalmente, recuos nas taxas associadas aos segmentos
Intermediação fi nanceira (fomento ás atividades do setor) e administração pública,
refletindo, na ordem, alta base de comparação e ajuste do setor público.
Em contrapartida a um cenário econômico razoavelmente favorável, as
organizações atuantes no mercado da prestação de serviços e todo restante,
deparam-se com quantidades e valores exorbitantes no campo tributário. Impostos
Federais como o Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para

o

Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Imposto de Renda Pessoa Jurídica
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(IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a contribuição
previdenciária ao INSS e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em
conjunto com a tributação municipal, tal como Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS) no caso especi fi co das prestadoras de serviços, oneram de forma
desleal as empresas, causando certo desconforto financeiro e proporcionando o
desestimulo no processo do empreendedorismo não só na área de prestação de
serviços de ginástica laboral, mas também no mercado em sua totalidade.

5.2.2.5 Fornecedores

Os fornecedores de produtos e serviços são todos aqueles que abastecem de
matéria prima e serviços outras organizações, proporcionando um funcionamento a
contento das empresas e maior comodidade aos seus clientes. 0 fornecedor pode e
deve representar uma vantagem competitiva estratégica para as organizações, pois

e por meio dele, que pode-se barganhar um preço mais justo e como conseqüência,
alcançar a tão desejada redução dos custos, e assim então, diminuir os preços
oferecidos à clientela.
A "HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda. ME." tem
como principal fornecedor a "Clinica dos Pés", localizada em Florianópolis — Santa
Catarina, oferecendo produtos médicos hospitalares, fi sioterápicos, ortopédicos e
saúde em geral. Os principais produtos adquiridos são carrinhos para massagem,

elásticos que auxiliam nos exercícios de alongamento, balança de bioimpedância,
dentre outros. Essa aquisição acontece de forma esporádica, conforme ocorre o
desgaste dos insumos.
0 mercado de fornecedores da grande Florianópolis oferece opções variadas,
no entanto, foi citado somente a "Clinica dos Pés" levando em consideração a
qualidade dos seus produtos, aliados ao bom preço.

5.2.2.6 Mercado concorrencial

A seguir pretende-se demonstrar um horizonte consistente sobre o mercado
concorrencial no estado de Santa Catarina atuante na prestação de serviços em
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ginástica laboral e qualidade de vida no trabalho.
Concorrentes são todas as organizações que possuem missões e objetivos
semelhantes. Produzem os mesmos produtos ou prestam os mesmos serviços,
comercializam para os mesmos segmentos de mercado ou
similares. Neste caso em especifico

detém estratégicas

são consideradas concorrentes diretas

empresas que atuam no mercado da qualidade de vida no trabalho por meio da

ginástica laboral.

No entanto, se geram produtos

e serviços substitutos ou

suplementares, passam a ser consideradas como indiretos (KUAZAQUI, 2004).

0 quadro abaixo procura demonstrar os principais serviços oferecidos pelos
concorrentes da "HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda.
ME.", comparando suas semelhanças e diferenças.

EMPRESAS CONCORRENTES

PR jr ESA
t-

.-

,,04:,

Programa de Exercício e Sande
Tempo de atuação no mercado: não
disponível

Localização: Florianópolis — Santa
Catarina
Fone: (0)0(48) 9972-2547
Endereço de correio eletrônico:

proesaaio.com.br

PRINCIPAIS SERVIÇOS
OFERECIDOS
Ginastica Laboral; Palestras; PAtEs
(Pratica de Atividades Especificas);
Lista de checagem; Organização da
SIPAT; Atualização para membros da
CIPA; Programa anti-estresse em Call
Center; Programa de saúde dos
executivos; Programa de prevenção
aos DORT/LER; Atendimento
diferenciado a portadores dos
DORT/LER; Atendimento a
trabalhadores que estão retornando da
pericia médica; Treinamento
carregadores/transportadores de
carga; Programa de
prevenção/tratamento ao tabagismo,
alcoolismo e drogas; Curso de
ginastica compensatória para
comissários de bordo; Curso de
postura, stress e cuidados com a
saúde para motoristas; Programa de

melhorias ergonômicas; Analise
Ergonômica do Trabalho (AET);

DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS
COM A HAZAN
Também esta localizada em
Florianópolis, porém seu foco de
atuação não se limita somente ao
estado de Santa Catarina. Possui uma
gama maior de serviços, tais como:
atualização para membros da CIPA,
programa anti-estresse focado para
Call Centers, programa para saúde
dos executivos, atendimento a
trabalhadores que estão retornando da
perícia médica, treinamento
carregadores/transportadores de
carga, programa de
prevenção/tratamento ao tabagismo,
alcoolismo e drogas, curso de ginastica
compensatória para comissários de
bordo, curso de postura, stress e
cuidados com a saúde para motoristas.
Nos demais, se equipara a empresa
objeto do estudo.

Personal Training.

o
A

Funcional Sande e Bem Estar
Tempo de atuação no mercado: a mais de

•

dez anos
Localização: Florianópolis — Santa
Catarina
Fone: (0XX48) 3733-5536
Endereço de correio eletrônico:

Ginastica Laboral; Antropometria
Laboral; Condicionamento fisico
laboral; Shiatsu laboral; Avaliação e
monitorização do estado de saúde,
equilíbrio físico e bem estar dos
colaboradores; Avaliação física;

Treinamento personalizado;
Treinamento desportivo; Reabilitação
física; Acompanhamento infantil.

funcionalftfuncionalsaude.com.br

Quadro 05: Mercado Concorrencial (continua).
Fonte: Adaptado das Home-pages das empresas (2008).

Conforme a empresa anterior também
presta serviços para todo o Brasil.
Diferente a empresa objeto do estudo,
presta serviços de treinamento
personalizado, treinamento desportivo,

reabilitação fisica e acompanhamento
infantil.
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Continua ao

Stafetta Esportes Lazer 8. Eventos Ltda.
Tempo de atuação no mercado: a mais de
oito anos
Endereço: Rua Raul Machado, 200 Centro - Florianópolis - Santa Catarina
Fone: (0XX48) 3733-8389
--

c,, -

-UV-

Ginástica laboral (Alongamentos,
Relaxamento, Avaliação física);
Eventos, tais como: Cursos,
Formaturas e Esportivos (gincanas e
campeonatos).

Igualmente a empresa objeto do
estudo sua atuação abrange todo o
território Catarinense, porem
diferenciando-se, foge do foco da
Ginástica Laboral com o suporte e a
organização de eventos.

Por meio do programa Ginástica na
Empresa são ministradas atividades
vinculadas a Ginástica Laboral
(exercícios de alongamento, postura e
consciência corporal), em conjunto
com o programa de alimentação
saudável.

Empresa grande, de porte nacional,
que atua no segmento da ginástica
Tabora) sem muita diferenciação dos
serviços prestados pela organização
objeto do estudo.

•
•
,Esit . Oualidade de vide e
respousabilidad e social
.. .
_
A,

-

Serviço Social de Indihdria

SESI - SANTA CATARINA
Tempo de atuação no mercado: a mais de
dez anos
Endereço: Rodovia Admar Gonzaga, 2765
- 3 0 andar - ltacorubi - Florianópolis Santa Catarina
Fone: (0XX48) 3231-4141
Endereço de correio eletrônico:
suoerintasesisc.oro.br

Quadro 05: Mercado Concorrencial (continuação).
Fonte: Adaptado das Home-pages das empresas (2008).

Analisando a concorrência no setor de prestação de serviços em ginástica
laboral e qualidade de vida no trabalho, percebe-se que as organizações de certa

forma podem ser consideradas como concorrentes diretas, uma vez que os serviços
oferecidos na sua essência apresentam as mesmas características demonstradas
pela empresa objeto do estudo. No entanto, é fato que muitas delas pulverizaram em
demasia seu negócio, partindo para áreas mais distantes do assunto abordado.
Mesmo assim é importante considerar a presença forte e ameaçadora no
mercado desses concorrentes, exigindo flexibilidade e uma constante reciclagem
nos conhecimentos técnicos dos profissionais envolvidos no processo, e também
não descartar a ameaça de novos entrantes,

pois conforme já exposto e

fundamentado no decorrer do estudo, é um mercado em crescimento constante
atraindo cada vez mais novos empreendedores.

5.2.2.7 Ameaças e oportunidades

São os elementos fornecidos pelo ambiente externo às organizações e caso

sejam bem aproveitados

(oportunidades)

e

consecutivamente descartados

(ameaças), proporcionarão o diferencial competitivo exigido pelo mercado.
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A oportunidade de marketing da empresa é uma área de importante ação
mercadológica, em que a mesma desfruta de uma vantagem extremamente
diferenciada. A análise de ameaças e oportunidades não só ajuda os gestores a
organizarem a informação e análise ambiental,

mas também os obriga a

estruturarem conclusões fundamentadas nessa informação. A previsão do ambiente
é a técnica pela qual o administrador tenta prever as características futuras do
ambiente empresarial e, consequentemente, tomar decisões que ajudem a
organização a lidar com cenários futuros (KOTLER, 2000).
No quadro abaixo serão apresentadas as oportunidade

e ameaças

identificadas pela análise do ambiente externo à empresa HAZAN — Instituto de
Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda.ME.:

AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

Forte Concorrência

Amparo legal

Desconhecimento do negócio da contratante

Aumento da qualidade de vida dos trabalhadores

Não adesão ao programa

Redução de custos/contratante

Concorrentes de grande porte

Pequenas e médias empresas

Carga tributária

Mercado em crescimento

Profissionais autônomos

Foco disperso da concorrência

Quadro 06: Ameaças e Oportunidades.
Fonte: Análise do ambiente externo (2008).

Ao estabelecer as ameaças e oportunidades sugeridas pelo ambiente externo
a organização (mercado), fundamenta-se mais uma das partes importantes para o
estabelecimento do plano estratégico de marketing.

5.2.2.8 Análise SWOT

Após determinar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças nos ambientes
internos e externos à HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal
Ltda.ME., pode-se então executar a análise SWOT descrita a seguir:
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PONTOS FRACOS

PONTOS FORTES

•

Alto grau de capacitação profissional

•

Gestão e prestação do serviço

•

Customização do serviço

•

Reduzido número de colaboradores

•

Reciclagem permanente

•

Gestão informal

•

Diversificação do conteúdo das aulas

•

Pequeno porte

•

Avaliação e controle permanente da

•

Ausência de sede própria

satisfação dos clientes

•

Pouco tempo no mercado

•

Baixos custos

AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

•

Amparo legal

•

Forte Concorrência

•

Aumento da qualidade de vida dos

•

Desconhecimento do negócio da contratante

trabalhadores

•

Não adesão ao programa

•

Redução de custos/contratante

•

Concorrentes de grande porte

•

Pequenas e médias empresas

•

Carga tributária

•

Mercado em crescimento

•

Profissionais autônomos

•

Foco disperso da concorrência

Quadro 07: Matriz SWOT.
Fonte: dados primários (2008).

Posteriormente a construção da matriz SWOT, é importante correlacionar as
forças e fraquezas apontadas com as oportunidades e ameaças constatadas,

possibilitando o estabelecimento de um diagnóstico SWOT para a HAZAN — Instituto
de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda.ME. Na seqüência pode-se observar
essa relação:
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OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Amparo legal
versus

Alto grau de capacitagao

Forte concorrência

Aumento da qualidade de vida

Baixos custos

versus

ros1

versus

Avaliação e controle permanente

Desconhecimento do negócio

Redução de custos

Customizagão do serviço

versus
versus

Aumento da qualidade de vida

Não adesão as aulas

Mercado em crescimento

Diversificação do conteúdo

versus
versus

Baixos custos
Carga tributaria
PONTOS FRACOS

Versus

Pequenas e médias empresas

Pequeno porte

versus

Reduzido n°. de colaboradores

Profissionais autônomos

Foco disperso da concorrência

Gestão e prestação do serviço

Versus
versus

Pouco tempo de mercado

Concorrentes de grande porte
versus

Gestão informal

Quadro 08: Diagnóstico SWOT.
Fonte: dados primários (2008).

Ao avaliar as correlações acima, pode-se considerar capacidade de ação
ofensiva o amparo legal que a classe dos professores de educação física possui
perante seu conselho profissional para exercer e ministrar atividades no mercado da
ginástica laborativa, caracterizando

uma oportunidade

e tendo como força

contribuinte o alto grau de capacitação dos profissionais executantes do conteúdo
programático das aulas, projetado para atender a necessidade de seus clientes.
Assim como, a periódica avaliação do aumento na qualidade de vida dos
colaboradores participantes das aulas com o intuito de manter os indicadores
positivos e, portanto, garantir a satisfação dos envolvidos. Outra capacidade de ação
ofensiva é a redução de custos proporcionada pela implantação de programas de
ginástica laboral que as empresas podem auferir, tendo como força o aumento da
qualidade de vida dos seus colaboradores, e por conseqüência a diminuição dos
indices de absenteísmo e rotatividade que interferem diretamente no desempenho e
produtividade. Ainda trabalhando a relação entre oportunidades e fraquezas,
verifica-se que a participação de mercado onde atua a empresa objeto do estudo
pode ser potencializada, pois a mesma apresenta baixo custo de manutenção
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contribuindo na construção de mais uma ação ofensiva.
0 aumento da procura por parte de pequenas e médias empresas pelos
serviços de ginástica laboral amplia a demanda das prestadoras do serviço, no
entanto, o reduzido número de colaboradores que apresenta a HP■ZAN — Instituto de
Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda.ME. compromete

o seu nível de

atendimento, demonstrando uma fraqueza em agregar novos clientes. Contribuindo
também para isso, o pouco tempo que a empresa objeto do estudo atua no mercado
registra uma debilidade, apesar de seus concorrentes apresentarem em
determinados momentos foco disperso do padrão de serviços contemplados pela
ginástica laborativa.
A capacidade defensiva da empresa relaciona as ameaças com suas
oportunidades, e partindo desse principio, identificou-se uma forte concorrência no
mercado da ginástica laboral atualmente, porém os baixos custos na prestação do
serviço apresentados pela HAZAN — Instituto de Treinamento

e Reabilitação

Corporal Ltda.ME., estruturam um diferencial competitivo na disputa pela clientela.
Outra capacidade defensiva propõe conhecer mesmo antes do fechamento do
contrato a empresa para qual será prestado o serviço, pois dessa forma pode-se
apresentar um pacote customizado A realidade da contratante, antecipando suas
necessidades e marcando pontos importantes no processo de negociação. Essa
prática é constante na realidade HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação
Corporal Ltda.ME. Ainda trabalhando as capacidades defensivas, a constante
diversificação do conteúdo das aulas ministradas contribui na redução da falta de
participação dos colaboradores, sempre buscando fugir da monotonia, e portanto,
tornando a atividade constantemente atrativa. Considera-se vulnerabilidade a
estreita relação entre as ameaças e os pontos fracos da organização, isso é
constatado mediante as altas cargas tributárias citadas anteriormente (tanto federal,
quanto estadual ou municipal) A que a empresa está sujeita. Essa ameaça aliada ao
pequeno porte da empresa pode não suplantar os custos advindos das mesmas, e
deste modo colocar o negócio em risco caso não haja demanda suficiente na
geração da receita. Outra vulnerabilidade constatada é a gestão dos processos
administrativos combinados à prática da prestação do serviço de ginástica laboral, já
que a sócia proprietária além de dirigir o negócio atua também como professora.
Esse fato em determinados momentos interfere o bom andamento das atividades em
geral, tanto por sobrecarregar seu tempo, quanto pela falta de experiência em
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funções gerenciais. Portanto, pode-se confundir a empresa com os profissionais
autônomos (pro fi ssionais de educação física e fisioterapia), atuantes no mercado da
ginástica laboral, propagando a informalidade como imagem indesejada da
organização. E finalizando a vulnerabilidade, seus concorrentes citados na análise
do ambiente externo possuem uma estrutura administrativa formal

e bem

estruturada, diferentemente da HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação
Corporal Ltda.ME., e caso essa debilidade venha a transparecer, cria-se mais uma
barreira na conquista do posicionamento de mercado desejado.

5.2.3 Plano de Ação de Marketing

A implementação das estratégias de marketing necessita da estruturação de
um plano de ação. A seguir apresenta-se o plano desenvolvido para HAZAN —
Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda.ME., seus objetivos,
estratégias, prazo, responsáveis e os recursos a serem utilizados.

OBJETIVOS

ESTRATÉGIAS

PRAZOS

RESPONSAVEIS

R$ 200,00

1.1Fazer contatos
1_ Crescimento e

com novas

participação de

empresas

mercado

1_2 Consultar

2° Semestre
de 2008

Sócia-proprietária
Custo do
transporte

murals de licitação
2. Aumento da

2.1 Investir em

produtividade e

treinamento e

qualidade

capacitação

RECURSOS

2° Semestre
de 2008

Soda-proprietária

R$ R$ 1_500,00

Sócia-proprietária

R$ 250,00

3.1 Buscar
parcerias com
3. Interface com

stakeholders

outros
profissionais da
área da saúde

Quadro 09: Plano de Ação (continua).
Fonte: dados primários (2008).

2° Semestre
de 2008
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Continua Ao
41 Contratar um
4. Defi nição do modelo

profissional da

de gestão e estrutura

administração

organizacional

para prestar

2° Semestre
de 2008

Sócia-proprietária

Valor a definir

Sócia-proprietária

R$ 1.000,00

consultoria
5. Desenvolvimento
humano e profissional

5.1 Construir
ferramentas
motivacionais

2° Semestre
de 2008

Quadro 09: Plano de Ação (continuação).
Fonte: dados primários (2008).

As estratégias apresentadas serão detalhadas a seguir, evidenciando os
argumentos que levaram a sua escolha e a importância de cada uma delas como
facilitadoras na obtenção dos objetivos propostos.
Estratégia 1.1: a sócia proprietária conhece bem o mercado onde atua, por já
ter trabalhado como colaboradora de uma prestadora de serviços em ginástica
laboral, e pode usar essa facilidade a seu favor buscando fazer contatos com
empresas do ramo da tecnologia e prestação de serviços atuantes no estado de
Santa Catarina, portanto, expor as vantagens que os serviços propostos pela
HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda. ME. oferece. Esse
contato primeiramente poderá ser realizado por telefone, contribuindo na contenção
de gastos com deslocamento e desperdício de tempo. Após este primeiro contato,
agendar uma visita in loco, para apresentar material estruturado que divulgue todo o

portfólio de serviços oferecidos e os benefícios atrelados a ele.
Estratégia 1.2: adotar um cronograma que estabeleça visitas periódicas aos
murais de licitações e web site da Secretaria de Estado da Administração de Santa
Catarina, com o objetivo de atender ao crescimento da demanda dos serviços de
ginástica laboral advinda do setor público, conquistando novos clientes e, portanto, e
aumentando sua participação de mercado.
Estratégia 2.1: aumentar a eficiência dos processos, promover o incremento
do fluxo de trabalho e aprimorar a qualidade dos serviços por meio de investimento
em cursos de capacitação na área, congressos, encontros de classes, pois o
mercado da saúde e qualidade de vida no trabalho está em constante atualização de
métodos e técnicas utilizadas, portanto é de extrema importância a reciclagem dos
profissionais envolvidos no processo didático da organização objeto do estudo.
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Estratégia 3.1: estabelecer parcerias com outros profissionais da Area da

saúde buscando a diferenciação de atendimento perante a ótica dos clientes, visto
que, a empresa não tem em seu portfólio somente a ginástica laboral, mas também
dá suporte a eventos, tais como, semana interna de prevenção a acidentes de
trabalho (SIPAT) que exigem a participação de enfermeiros e médicos do trabalho, e
demais profissionais da saúde. Não se deve deixar de lado o relacionamento de pós
venda com clientes, mantendo e aprimorando a política adotada atualmente de

aplicação de questionários, com o intuito de medir o grau de satisfação dos serviços
prestados tanto por parte dos alunos, quanto

por parte das organizações

contratantes.
Estratégia 4.1: definir o modelo de gestão a ser utilizado e planejar a estrutura
organizacional deliberando perfis profissionais, funções, atribuições e etapas de
implementação por meio da contração de uma consultoria na área administrativa,
visando a profissionalização e formalização das rotinas burocráticas da empresa,
que de certo modo contribuem de forma negativa na busca do crescimento e
posicionamento de mercado.
Estratégia 5.1: manter atualizado e valorizar o capital intelectual da empresa,
planejar as necessidades de qualidade no ambiente de trabalho e de instrumentação
técnica para o desempenho das funções por meio da adoção de técnicas

motivacionais. Esta estratégia tem vinculo estreito com a apontada anteriormente,
porém merece atenção individual mediante a concorrência acirrada do mercado
onde a organização atua.
Considera-se como valor de investimento aproximadamente 30% da receita

liquida auferida pela empresa, com uma de expectativa de retorno de 100% sobre o
valor total do capital investido.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Administrar de forma competente uma organização não requer somente o
conhecimento do mercado onde ela atua, mas também utilizar os recursos e
ferramentas gerenciais que auxiliem no planejamento e alcance dos objetivos
estabelecidos. Portanto, a estruturação de um plano estratégico de marketing
conforme apresentado neste estudo, fornece instrumentos que auxiliam a
organização a posicionar-se em relação ao mercado de forma diferenciada e
competitiva.
Partindo desse principio, A HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação
Corporal Ltda. ME., por atuar em um ambiente de extrema competitividade,
colaborou na estruturação do plano estratégico de marketing proposto, procurando
disponibilizar informações detalhadas do ambiente interno, evidenciando o alto grau
de capacitação dos professores, a customização do serviço ao atender as
necessidades dos clientes, a busca permanente pela reciclagem do conhecimento e
técnicas, a preocupação com a avaliação e controle da satisfação dos contratantes e
os baixos custos do negócio constituem seus pontos fortes. Em relação aos pontos
fracos, ficou clara a confusão entre a gestão organizacional e a prestação de
serviço, pois o mesmo pro fissional que gerencia também atua como professor, o
reduzido número de colaboradores para suprir um possível e imediato crescimento
na demanda, os processos administrativos extremamente informalizados, o pequeno
porte da organização, a ausência de uma sede própria e o pouco tempo de atuação
no mercado.
A identificação de oportunidades na prestação de serviços de ginástica laboral
fundamentou-se nas necessidades do mercado, identi fi cando o amparo legal para a
atuação dos profissionais de educação física no ramo, o aumento do movimento
pela qualidade de vida no ambiente laborativo, a redução de custos para as
organizações que investem nesses programas, a grande procura pelos serviços de
ginástica laboral por parte das pequenas e médias empresas, denotou um mercado
em forte crescimento e o foco disperso adotado pelas concorrentes. As ameaças
foram detectadas também por meio da análise do ambiente externo, levando em
consideração a forte concorrência, o desconhecimento do negócio e da clientela em
potencial, por parte das prestadoras de serviço em ginástica laboral, a carência de
adesão ao programa oferecido pela empresa aos seus colaboradores, a
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concorrência de grande porte a mais tempo no mercado, profissionais autônomos
atuando com custos reduzidos.
Fundamentado nessas constatações, o estudo buscou relacionar estes dois
ambientes por meio da análise SWOT, identificando capacidades de ação ofensiva,
vulnerabilidades e capacidades de ação defensiva.
Logo após, segue a estruturação das ações de marketing contidas no plano
estratégico desenvolvido para HAZAN — Instituto de Treinamento e Reabilitação
Corporal Ltda. ME., seus objetivos, estratégias, prazo, responsáveis e os recursos a
serem utilizados, relacionam ações que facilitam a construção de uma rede de
relacionamentos com seus futuros clientes e exponha as vantagens que os serviços
propostos oferecem, a criação de um cronograma que estabeleça visitas periódicas
aos murais de licitações e web site da Secretaria de Estado da Administração de
Santa Catarina, com o objetivo de atender ao crescimento da demanda dos serviços
de ginástica laboral advinda do setor público, o aumento da eficiência dos
processos, ao promover o incremento do fluxo de trabalho e aprimorar a qualidade
dos serviços, por meio de investimento em cursos de capacitação, congressos e
encontros de classes, o estabelecimento de parcerias com outros profissionais da
área da saúde buscando a diferenciação de atendimento perante a ótica dos
clientes, visto que, a empresa não tem em seu portfólio somente a ginástica laboral.
Observa-se que não se deve deixar de lado o relacionamento de pós-venda, assim
é necessário manter e aprimorar a política adotada atualmente de aplicação de
questionários, com o intuito de medir o grau de satisfação dos serviços prestados,
tanto por parte dos alunos, quanto por parte das organizações contratantes e a
manutenção, atualização e a valorização do capital intelectual da empresa,
planejando as necessidades do ambiente de trabalho. Todas essas sugestões
partem deste estudo.
Sugere-se que o plano estratégico de marketing proposto para a HAZAN —
Instituto de Treinamento e Reabilitação Corporal Ltda. ME. seja implementado a
partir do segundo semestre de 2008, analisando-se os custos

e benefícios

financeiros auferidos por ele neste período. Observando a necessidade de um
acompanhamento que deve ser executado de forma continua, uma vez que seus
resultados irão muito além do período determinado para análise, e mesmo dentro
desse período estará sujeito à adaptações determinadas pelo mercado.
Recomenda-se que na elaboração dos próximos pianos estratégicos de

92

marketing para a empresa objeto do estudo ou demais organizações, o mesmo leve
em consideração um período igual ou maior que um ano, pois benefícios e efeitos
atrelados à ele poderão ser percebidos após um período maior de tempo.
Por fim, conclui-se o alcance pleno de todos os objetivos específicos quanto a
sua formulação.
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APÊNDICE A - Opinião Sobre a Ginástica Laboral
1. Você tem participado da Ginástica Laboral?
( ) SIM
( ) NÃO
2. Se a resposta anterior foi NEGATIVA, explique o motivo de sua abstenção.
( ) Não gostou da atividade
( ) Não teve tempo
( )
Outra
3. Você acha que a Ginástica Laboral ajudou a melhorar a sua disposição para o
trabalho?
( ) SIM
( )NÃO
4. 0 programa de Ginástica Laboral alterou seu estilo de vida (leia as alternativas
da questão n°. 5 antes de responder)?
( ) SIM
( )NÃO
5. Se a resposta anterior foi POSITIVA, assinale a(s) alternativa(s) que melhor
exemplifica(m) como o programa de Ginástica Laboral alterou seu estilo de vida:
( ) Passei a me exercitar com mais freqüência (caminhar, correr, pedalar, fazer
musculação, praticar esportes)
( ) Passei a realizar exercícios da Ginástica Laboral mesmo quando não há aula
de Ginástica Laboral
( ) Passei a me alongar mais (em casa, após exercícios físicos e/ou quando
sinto
dores musculares)
( )
Outros
6. Você já ensinou a amigos ou familiares ou conversou sobre algum
exercício/conhecimento aprendido no programa de Ginástica Laboral?
( ) SIM
( ) NÃO
7. Você acha que a ginástica laboral contribuiu para diminuir as suas dores
musculares?
( ) SIM
( ) NÃO
8. Se você quiser escrever algo sobre o programa de Ginástica Laboral, por favor,
utilize verso da folha.
Agrademos a colaboração!

