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I I N T R O D U Ç Ã O 

Nas circunstâncias atuais do mercado brasileiro, com a situação 

econômica delineando um cenário que exige mais prudência nas 

decisões empresariais, as variáveis externas incontroláveis pe

la empresa exigem um esforço cada vez maior de análise da situa 

çao para a tomada de decisões mercadolÓgicas. Neste contexto, 

se procurarmos avaliar o desempenho de uma empresa ou produto, 

com base em suas vendas isoladamente, poderemos ter uma análise 

muito limitada em relação i sua posição e tend~ncia no mercado, 

já que a concorr~ncia torna-se mais acirrada e cresce a necessi 

dade da utilização de informações ordenadas e apresentadas de 

forma a refletir, com maior fidelidade, o desempenho de cada em 

presa ou produto em relação aos seus concorrentes. 

Dessa forma, a utilidade do conceito de Fatia de Mercado tem 

crescido muito, pois mostra-se de extrema efici~ncia para refle 

tir o posicionamento de cada empresa ou produto em relação aos 

concorrentes e i demanda da classe de produtos da qual faz pa! 

te. 

A importância da utilização do conceito de Fatia de Mercado tem 

sido reconhecida por vários autores. 

Goldschmidt (1978 p. 291) e Newman (1982 p. 60) ressaltam a im

portância, para a empresa, do acompanhamento da Fatia de Mer-

. I . 
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·, 
cado, pois permite a determinação de sua posição competitiva e 

identificação de seus pontos fortes e fracos, formando a base 

para decisões estratégicas e sendo um poderoso instrumento no 

planejamento das atividades futuras e, como também mostra 

Matthews (1964 p. 51), servindo como instrumento de medida de 

eficiência da comercialização de um produto. Kotler (1963 p.33) 

sugere que os executivos de Marketing devem acompanhai a Fatia 

de Mercado tanto quanto os lucros de sua empresa, já que os con 

sumidores atuais nunca podem ser considerados como definitivos. 

Segundo Day (1981 p. 209-211), a Fatia de Mercado conquistadap~ 

la empresa vem sendo encarada, por muito tempo, como determinan

te importante na lucratividade. A crença. nos benefícios de uma 

participação dominante no mercado está profundamente enraizada 

na experiência dos executivos e reforçada pela observação na 

maioria dos mercados. A evidência mais clara do valor da Fatia 

de Mercado vem de um estudo a respeito do Impacto das Estraté -

gias de Marketing sobre o Lucro (PIMS - P~o6l~ Impaa~ o~ Ma~ket 

~~a~egleh), que fornece percepções interessantes das razoes p~ 

ra a ligação entre Fatia de Mercado, Lucratividade e Retorno so 

bre o Investimento. 

A reconhecida importincia da Fatia de Mercado, conforme nos mo~ 

tram os autores citados, e a relação com o lucro e com o desem-

penho das empresas nos estimula a buscar elementos determinan -

tes de variações na Fatia de Mercado de um produto ou empresa. 

Consideramos que o estudo de relações entre variações no Compo~ 

./. 
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to Mercadológico e conseqUentes alterações na Fatia de Mercado 

poderá gerar elementos que permitam algumas explicações e gene

ralizações sobre os efeitos de variáveis mercadológicas na de -

terminação da Fatia de Mercado de um produto ou empresa. 

Ao nos colocarmos na posição de pesquisadores, buscando acres,· 

centar algum conhecimento à teoria mercadolÓgica existente, de

vemos lembrar que Parsons (1976 p. 124) posiciona a teoria mer

cadolÓgica em um estágio inicial em termos de desenvolvimento de 

um conhecimento sistemático, e Rodger (1965 p. 37) ressalta que 

a teoria mercadológica nunca deverá alcançar um estágio em que 

o risco e a incerteza serão inteiramente eliminados das decisões, 

mas deve-se procurar uma progressiva redução de riscos e erros 

em qualquer desenvolvimento teórico. Desta forma, o presente 

trabalho terá como objetivo oferecer contribuições para.a evolu 

ção da teoria mercadolÓgica-, propondo meios que permitam maior 

conhecimento para a anilise de problemas mercadológicos, com ba 

ses para explicações e, talvez, previsão e controle de efeitos 

de variações no Composto MercadolÓgico sobre a Fatia de Mercado 

de produtos e empresas, reduzindo riscos inerentes ao processo 

decisório. 

Para atingirmos este objetivo, o presente trabalho mostra estu

dos já realizados no sentido de explicar relações entre varia -

ções no Composto MercadolÓgico e Fatia de Mercado e, com c base 

nesses estudos e em informações obtidas no varejo brasileiro, d~ 

senvolve uma análise para acrescentar, ao conhecimento existen

te, relações entre as variáveis do Composto MercadolÓgico e Fa

tia de Mercado no contexto brasileiro. 
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II - CONHECIMENTO JÁ EXISTENTE 

Estamos apres~ntando, neste capítulo, a definição de alguns 

conceitos que devem ficar claros para o desenvolvimento do tra 

balho, a importância da Fatia de Mercado no planejamento estr~ 

tégico, variáveis que influenciam o nível de Fatia de Mercado 

conquistado por um produto ou empresa, e também citando mode

los já desenvolvidos para explicar o efeito de variáveis do 

Composto MercadolÓgico na Fatia de Mercado. 

O capítulo está dividido em cinco partes, da seguinte forma: 

1. Conceituação de Fatia de Mercado; 

2. Fatia de Mercado no Planejamento Estratégico; 

3. Esforço MercadolÓgico na determinação de Fatia de Mer

cado; 

4. variáveis do Composto MercadolÓgico que influenciam a 

Fatia de Mercado; 

5 • 

6 . 

modelos úteis 

conclusões. 

para explicar Fatia de Mercado;e 

. I . 
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1. Conceituação de Fatia de Mercado 

Antes de passarmos a anilises sobre a importincia da Fatia de 

Mercado no Planejamento Estratégico, e das variáveis que in~ 

fluenciam o nível de Fatia de Mercado de uma empresa, vamos de

finir a Fatia de Mercado, com base na relação entre os concei

tos de Demanda de Mercado e Demanda da Empresa. Vamos abordar, 

também, aspectos referentes à especificação das fronteiras do 

mercado para identificação da Fatia de uma empresa ou produto. 

Uma vez definido o conceito de Fatia de Mercado, é desenvolvido 

um exemplo para mostrar a importincia da utilização desse indi

cador de desempenho, ao invés de simplesmente utilizar as ven

das do produto. 

1.1 Demanda de Mercado 

A definição de Demanda de Mercado utilizada no presente 

trabalho é a proposta por Kotler (1980 p. 152-154): 

Vemanda de Me~eado pa~a um p~oduto ~ o volume total que ~~ 

~ia eomp~ado po~ um g~upo de6inido de eon~umido~e~ numa 

â~ea geog~á6iea de6inida num pe~Zodo de tempo de6inido num 

ambiente de ma~keting de6inido ~ob um p~og~ama de 

ting de6inido. 

ma~ke-

. I. 
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Para trabalharmos com o conceito de Demanda de Mercado, ... 
e 

necessário que cada um dos elementos que compõem a defini

ção sejam claramente delimitados: 

Produto: a definição das fronteiras da classe de produtos d~ 

ve ser bastante clara. Podemos considerar como produtos 

de uma mesma classe aqueles que concorrem diretamente en

tre si. Como a delimitação da Classe de Produtos ê um as

pecto bastante importante na avaliação de Fatia de Merca

do, e existem algumas dificuldades inerentes à sua defini-

ção, abordaremos mais detalhadamente este tema, ao tratar-

mos sobre o conceito de Fatia de Mercado. 

Volume total: a Demanda de Mercado poderá ser .avaliada 

sob diferentes unidades de medida, como volume físico (qui 

los, litros ou unidades), volume monetário ou volume rela-

tivo. 

Transação: o significado da Transação pode ter diferentes 

enfoques, como volume do pedido despachado, efetivc1mente 

pago, recebido ou consumido; portanto, precisa ser especi

ficado para a definição de Demanda de Mercado. 

Grupo de consumidores: quando nos referimos à Demanda de 

Mercado de um produto, podemos estar tomando como base o 

mercado todo ou apenas um segmento específico, como, por 

exemplo, jovens em uma determinada faixa etária, ou univer 

. I . 
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sitários. Como diferentes enfoques podem estar sendo con-

siderados, é preciso que o Grupo de Consumidores esteja 

bem delimitado quando nos referirmos a Demanda de Mercado. 

~rea geográfica: da mesma forma, podemos medir a Demanda 

de Mercado para diferentes extensões geográficas, como,por 

exemplo, cidade, estado, região ou pais. 

Período de tempo: é necessário um referencial de tempo p~ 

ra a definição da Demanda de Mercado, podendo ser,por exem 

plo, um determinado mês, semestre ou ano. 

Os seis elementos apresentados permitem a ·delimitação das 

variáveis necessárias para a operacionalização e especifi

cação do conceito de Demanda de Mercado. Existem, ainda, 

na definição apresentada por Kotler, dois elementos difí

ceis de serem éspecificados, que exercem influência sobre 

a Demanda de Mercado de um determinado produto e que deve

rão ser considerados, para efeitos de previsão; 

AmJ;>iente de Marketing: trata-se do ambiente em que a empre 

sa está inserida, no qual existem inúmeros fatores incon

troláveis pela empresa e que devem ser considerados quando 

nos propomos a fazer uma previsão de Demanda de Mercado.Es 

ses fatores incontroláveis são classificados por Howard 

(1970 p. 23-24) como aspectos sociais, políticos e econômi 

cos do ambiente que envolve a empresa. 

. I . 
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Programa de Marketing: sao os fatores controliveis pelas 

empresas do setor, que representam alternativas estratégi

cas à disposição das empresas, para atuarem no Ambiente de 

Marketing, afetando, também, de forma indireta, a Demanda 

de Mercado. Os fatores controliveis são, por exemplo, va

riações nos níveis de preço do produto da empresa, deci

sões de propaganda, melhorias no produto e esforço de dis

tribuição. 

Dessa forma, temos o conceito de Demanda de Mercado defini 

do e passamos à definição de Demanda da Empresa e Fatia de 

Mercado, para entendermos a relação existente entre esses 

três elementos. 

1.2 Demanda da Empresa e Fatia de Mercado 

Para maior clareza na definição de Fatia de Mercado, apre

sentaremos simultaneamente o conceito de Demanda da Empre

sa, já que ambos estão diretamente relacionados. 

Kotler (1980 p. 1ST)_ mostra a Demanda da Empresa como re-

sultado da Fatia que a empresa conquistou na 

Mercado: 

em que: 

Qi = siQ, 

Qi = Demanda da empresa i 

si = Fatia da empresa i no Mercado 

Q = Demanda total do Mercado 

Demanda ·de 

. I . 
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A Fatia de Mercado conquistada por uma empresa será fun 

ção da eficiência do seu Esforço MercadolÓgico, que defi 

nirá o volume da Demanda da Empresa em relação à Demanda 

total do Mercado. 

Definição das fronteiras da Classe de Produtospara a Me- · 

dida da Fatia de Mercado 

A clara especificação das fronteiras da Classe de Produ

tos é fator básico para a obtenção da Fatia de Mercado. 

Na definição de Demanda do Mercado, Kotler mostrou que 

devem ser considerados aqueles produtos que concorrem di_ 

retamente entre si. No entanto, as fronteiras da Classe 

de Produtos não sao facilmente definidas em muitos casos, 

conforme mostram Moran (1973) e Day (1981 p. 214), che

gando a afirmar que em nossa complexa sociedade de servi 

ços nao há mais Classes de Produtos, já que a maioria 

dos mercados não possui fronteiras precisas. Day mostra 

uma complicação associada aos mercados de bens de consu

mo, que é a possibilidade de se segmentarem diferenças 

nas percepções a respeito da substituibilidade dos prod~ 

tos. Por exemplo: existe um segmento que utiliza um prQ 

duto diferente para a limpeza de cada tipo de superfície 

(limpadores de pisos, de sanitários, branqueadores), e, 

no outro extremo, está o segmento que usa detergente pa

ra todos os problemas de limpeza. 

. I. 



12. 

Neste caso, por exemplo, poderíamos ter vários enfoques d_!. 

ferentes ao analisarmos a Fatia de Mercado de limpadores 

de piso, já que os detergentes podem ser substitutos e nao 

são classificados especificamente como limpadores de piso, 

por possuirem diversos outros usos para os consumidores.S~ 

gundo Day, as dificuldades são ainda maiores no caso de 

mercados industriais em que a substituibilidade entre os 

p~odutos 6 maior. 

Abordando este tema, Robinson (1971 p. 35) chega ao extre

mo, sugerindo que, de certa forma, todos os bens de consu-

mo concorrem entre si por uma Fatia da renda finita dos 

consumidores. Poderíamos, desta forma, classificar qual

quer produto de consumo como pertencendo à "classe de pro

dutos' de consumo". Poderíamos, no entanto, c.ons id,erar a 

sugestão de T±i~fin (1962) de usar a elasticidade 

cruzada para definir a Classe de Produtos e afirmar que os 

produtos x e y estão concorrendo no mesmo mercado, se as 

alterações nos preços de y tiverem um impacto significati-

vo nas vendas de x. Ou poderíamos afirmar, conforme 

Triffin ,, que estão concorrendo no mesmo mercado, se a 

elasticidade cruzada entre eles fôr maior do que um valor 

crítico V; 

t.x/x > v 
t::,py/Py 

Para produtos substitutos, a elasticidade cruzada será po-

. I . 
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sitiva e, para bens complementares, negativa. Consideran

do-se que, dentro de uma classe de produtos, as marcas cog 

correm diretamente entre si, a elasticidade cruzada tende

rã a ser positiva. 

Robinson (1971 p. 36) identifica que nao existem apenas di 

ficuldades conceituais, mas também práticas, que nao tor

nam razoável operacionalizar estes conceitos. Em primeiro 

lugar, que nível de elasticidade cruzada especificar, para 

escolher o valor de V? Em segundo lugar, o processo de 

estimar a elasticidade cruzada entre um produto e o número 

infinito de seus possíveis concorrentes é proibi ti vamente 

custoso. 

Apesar de nao operacionalizâvel, o conceito de elasticida

de cruzada é bastante útil. Ao introduzir explicitamente 

o conceito de substituibilidade de produtos, leva os pes

quisadores a definir as fronteiras do mercado com base não so 

mente na similaridade física dos produtos, mas também na 

similaridade das necessidades dos consumidores que 

dutos fisicamente diferentes podem satisfazer. 

pro-

Abell (1979 p. 391-396) aborda o problema de delimitação 

da Classe de Produtos de forma mais completa, considerando 

duas possibilidades. A primeira se refere ã possibilidade 

de todos os concorrentes definirem a Classe de Produtos de 

forma semelhante e, neste caso, a Fatia de Mercado seria 

. I . 
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obtida de forma direta, mostrando a proporçao das vendas 

que cada concorrente tem no mercado. A segunda possibili

dade considera concorrentes que definem o mercado com enfo 

ques diferentes. Para este caso, Abell mostra gráficos 

tridimensionais que facilitam a visualização de diferentes 

classificações para a concorrência. 

Gráfico 1.2.1 - Uma tecnologia disponível no mercado 

Usos do Produto 

Grupos de ConsUmidores 

Tecnologias 

O concorrente A S voltado principalmente para Grupos de 

Consumidores e pouco para Usos do Produto. Por outro la

do, o concorrente B & voltado principalmente para Usos do 

Produto e pouco para Grupos de Consumidores. 

. I . 
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No gráfico 1.2.2 é apresentada, por Abell, uma situação 

mais complexa, em que existem diferentes tecnologias no 

mercado (por exemplo: alimentos congelados, refrigerados 

ou frescos). 

Gráfico 1.2.2 - Várias tecnologias disponíveisno mercado 

Usos do produto 

TecrioTogias 

Grupos de 
Consumidores 

Na figura 1.2.2,· o concorrente A é voltado principalmente. 

para Grupos de Consumidores e menos para Usos do Produto. 

O concorrente B, principalmente para Usos do Produto e me-

nos para Grupos de Consumidores, enquanto o concorrente C 

é pouco voltado para Usos do Produto e Grupos de Consumido 

. I . 
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res, mas oferece produtos baseados em várias tecnologias 

substitutas. 

Com o objetivo de ilustrar os gráficos e o raciocínio a

-presentado por Abell, desenvolvemos um exemplo incluindo 

três concorrentes no mercado de bebidas alcoólicas. 

Fabricante A: produz vinho tinto e tem seu produto posi

cionado para atingir Grupos de Consumid-ores das Classes 

Sociais A e B. O produto somente é distribuÍdo para domi

cÍlios e tradicionalmente consumido puro, em doses. 

Fabricante B: também produz vinho tinto, entretanto, a

presenta o produto relacionando diferentes usos à sua ima 

gem. Distribui intensamente seu produto para restauran

tes, associando a imagem a diferentes pratos e ao pr~paro 

de aperitivos à base de vinho. O produto também é desti

nado ao uso doméstico, entretanto, devido à sua imagem de 

utilização como ingrediente para aperitivos, praticamente 

nao é consumido junto à Classe A, mas o é junto às Clas

ses B e C, em doses puras. 

Fabricante C: produz vodka, rum, conhaque e whisky, além 

de vinhos, e os seus produtos sao tradicionalmente consu

midos pela Classe B, em doses puras e também no preparo 

de a per i ti vos semelhantes aos sugeridos pelo Fabricante B . 

. I . 
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A distribuição do Fabricante C ~ totalmente voltada ao 

uso doméstico. 

Para a obtenção da Fatia de Mercado neste universo de fa

bricantes, utilizaremos as alternativas propostas por 

Abell: 

a) como uma percentagem: das vendas totais de várias li

nhas de produtos e mercados atingidos por diferentes 

concorrentes. 

No exemplo das bebidas alcoólicas, teríamos a Fatia 

de cada fabricante em relaçio às vendas totais dos 

tr~s fabricantes em todos os Grupos de Consumidores 

atingidos pelo Fabricante A, aos Usos propostos pelo 

Fabricante B e Tecnologias diferentes do Fabricante C. 

·b) como uma percentagem das vendas ,-~péTas- qüàis :tódos os 

fabricantes concorrem (as áreas achuriadas nas figu

ras 1.2.1 e 1.2.2). 

No exemplo, teríamos um segmento de consumidores atin 

gido pelos tr~s fabricantes: os de Classe Social B. O 

produto do Fabricante A ~ tradicionalmente destinado 

a esse segmento, para ser consumido em doses puras. 

Entre os usos do Fabricante B, está o consumo em domi 

cílios, em doses puras, atingindo consumidores de 

. I . 
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Classe B, da mesma forma que o Fabricante A, sendo , 

portanto, diretamente substitutos neste segmento. O 

Fabricante C apresenta diferentes produtos, tipicamen 

te voltados para consumidores de Classe B e que sao , 

também, substitutos para os Fabricantes A e B, no con 

sumo em doses puras. Neste caso, a Fatia de Mercado 

seria obtida considerando-se somente a parcela das 

vendas de cada fabricante destinadas ao mesmo Uso e 

Grupo de Consumidores. 

c) como uma percentagem de um mercado servido no r um 

produto específico, de acordo com a definição de um 

concorrente em particular. 

Suponhamos, por exemplo, que o Fabricante A tenha por 

objetivo obter a Fatia de Mercado dos fabricantes de 

vinho, levando em consideração as suas vendas totais 

para os Grupos de Consumidores que atinge (Classes A 

e B), as vendas totais do Fabricante B para uso domé~ 

tico, incluindo Classes B e C, e as vendas totais de 

vinhos do Fabricante C, excluindo-se as outras bebi

das. Esta delimitação de mercado ê função exclusiva

mente dos objetivos e necessidades do fabricante. 

A abordagem de Abell mostra que os problemas de delimita

ção de mercados para a obtenção da Fatia de Mercado podem 

ser contornados em função do conhecimento que · o observa-

. I. 
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dor tem sobre as características do mercado considerado 

e dos objetivos estabelecidos para cada caso específico. 

Os conceitos apresentados nesta parte do capítulo sao bá

sicos para os tópicos seguintes, quando abordaremos aspec 

tos referentes â utilização da Fatia de Mercado e explic~ 

ções sobre as variações e níveis de Fatia de Mercado con

quistados por empresas e produtos. 



2 o. 

2. Fatia de Mercado no Planejamento Estratégico 

Nesta parte do trabalho, ilustraremos a importância jâ citada 

da utilização de indicadores de Fatia de Mercado para a avalia

çao de desempenho de produtos ou empresas e mostrar alguns estu 

dos feitos, indicando razões para que as empresas busquem maio

res níveis de Fatia nos mercados em que concorrem. 

2.1 Fatia de Mercado na Avaliação de Desempenho 

Existem, basicamente, duas razoes para que as empresas 

avaliem seu desempenho em termos de Fatia de Mercado, co~ 

forme mostra Parsons (1976 p. 138): a primeira 
-~ 

e que as 

tend~ncias da demanda primiria estio freqUentemente fora 

do controle da empresa e afetam a indústria como um todo, 

o que é ilustrado por Donnelly (1970 p. 185), ao afirmar 

que, se as vendas de uma empresa são decrescentes, mas 

sua Fatia de Mercado permanece constante, isto significa 

que a indústria como um todo está sendo afetada por for

ças ambientais (incontroláveis para a empresa). 

A segunda razao mostrada por Parsons é que os instruTien- -

tos mercadolÓgicos devem ter um impacto mínimo sobre as 

vendas totais da Classe de Produtos. Neste sentido, Don-

nelly e Converse (1958 p. 673) podem ser citados, quando 

mostram que, se as vendas da empresa estão crescendo, mas 

a sua Fatia de Mercado é decrescente, isso poderia ser 

. I . 
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indicativo de que o Composto Mercadológico, ou sua imple

mentação, está sendo menos eficaz do que a dos concorren

tes. 

Ilustramos, agora, a importância da utilização dos Índi

ces de Fatia de Mercado, ao invês das vendas absolutas da 

empresa ou produto, na avaliação de desempenho. 

Exemplo: 
I 

p E R r o n o s 

1982 1983 

~Demanda da empresa i.. (QJ..) 5.000 kg 6.000 kg 

•. Demanda total do mercado ( Q ) 50.000 kg 100.000 kg 

.Fatia da empresa i.. no mercado (slf 10% 6% 

Este caso mostra uma situação em que as vendas da empresa 

estão crescendo, mas a sua Fatia é decrescente, ou seja,o 

Composto MercadolÓgico da empresa está sendo menos efi

ciente do que o dos concorrentes. O empresário habituado 

a avaliar o desempenho da empresa somente com base em 

suas vendas poderia concluir, satisfeito, que a mesma es-

tâ bem, jâ que as vendas cresceram de 5.000 para 6.000 

kg. No entanto, verificamos que o mercado apresenta um 

crescimento maior do que o de suas próprias vendas, pas

sando de 50.000 para 100.000 kg, e a empresa perdeu Fatia 

de Mercado para seus concorrentes, caindo de 10% para 6% . 

. / . 
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Utilizando a mesma forma de raciocínio, uma empresa pode 

estar perdendo vendas em termos absolutos e ganhando Fa-

de Mercado, j~ que a Demanda de Mercado cai 

mais do que proporcionalmente às vendas da empresa. 

O empresário poderá estar satisfeito, ainda assim, somen-

te com o crescimento de suas vendas absolutas, mesmo que 

o mercado esteja crescendo mais do que proporcionalmente 

e a Fatia de Mercado esteja caindo, mas existem fortes ra 

zões para que a empresa procure níveis maiores de Fatia 

de Mercado . 

. 
2.2 O valor da obtenção de maiores Fatias de Mercado 

A realização de estudos e observações feitas em ... . var1os 

mercados indica que existem vantagens para as empresas, 

decorrentes da conquista de maiores níveis de Fatid de 

Mercado. 

Apresentamos aqui, estudos relevantes mostrando algumas 

razões para que as empresas se ocupem na busca de melho

res níveis de Fatia de Mercado. 

2.2.1 PIMS (P~ojeet Impaet o6 Ma~ket St~ategie~J 

O PIMS ê um projeto desenvolvido pelo Ma~ketin.g 

Seien.ee In.~titute e Ha~wa~d Bu~in.e~~ Sehool, anali 

. I . 
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sando informações de 620 empresas, com o objetivo 

básico de determinar relações entre estratégias 

mercadológicas e retorno sobre investimentos. 

Com o objetivo de mostrarmos evidências que indi

cam a importância do estudo da Fatia de Mercado, 

não poderíamos deixar de apresentar os principais 

resultados obtidos no PIMS e suas implicações a ní 

vel de desempenho das empresas. 

Conforme Schoeffler (1974 p. 137-145), os resulta

dos do PIMS indicaram que a Fatia de Mercado, a I~ 

tensidade do Investimento (relação entre investi

mento total e vendas) e a Qualidade do Produto eram 

determinantes importantes do Retorno Sobre o Inves 

timento (RSI). 

Procurando ressaltar resultados obtidos no PIMS, 

apresentamos relações entre Fatia de Mercado e Re

torno Sobre o Investimento, conforme Buzzell (1975 

p. 97-106). 

Fatia de Mercado (%) RSI médio (%) 
< 10 9 

10 - 20 13 

20 - 30 18 

30 - 40 23 
> 40 30 

. I . 
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Os resultados mostram uma forte correlação entre a 

Fatia de Mercado e o Retorno Sobre o Investimento, 

constatando que variações de 10 pontos na Fatia de 

Mercado são acompanhadas por variações de cerca de 

5 pontos no RSI. 

Além dessa relação entre Fatia de Mercado e Retor

no sobre o Investimento, o PIMS apresenta conclu-

sões incluindo relações com outras . ... . Vd.rlaVelS. 

Schoeffler (1974 p. 141) apresentd. a seguinte rela 

ção entre Fatia de Mercado, RSI e Qualidade dos 

Produtos. 

• Efeito da Fatia de Mercado e Qualidade dos Pro-

dutos sobre o RSI 

(RSI em %) 

FATIA DE QUALIDADE DO PRODUTO 

MERCADO INFERIOR MEDIA SUPERIOR 

Abaixo de 12 ~ 4,5% 10,4% 17,4% 

1~% a 26% 11,0% 18,1% 18,1% 
Acima de 26% 19,5% 21,9% 28,3% 

" 

O melhor RSI (28,3%) é obtido com produtos de 

alta Qualidade e alta Fatia de Mercado. A Fa-

I 

l 

tia de Mercado elevada proporciona um bom 

. I . 
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RSI (19,5%), mesmo com produtos de Qualidade i~ 

ferior, realçando a importância do alto nível 

de Fatia. No entanto, quando a Fatia de Merca-

do é inferior a 12% e a Qualidade do Produto ... 
e 

de nível superior, obtém-se, também, um RSI sa-

tisfatório (17,4%), realçando também a importâ~ 

cia da Qualidade do Produto. O nível de RSI .. 
e 

realmente baixo (4,5%); no caso de Fatia de Mer 

cado abaixo de 12% e Qualidade inferior. 

O PIMS revela, ainda, conforme Schoeffler,o peE 

centual de empresas que se classifica em cada 

nível de Fatia de.Mercado e Qualidade do Produ-

to: 

PERCENTAGEM FATIA DE MERCADO 

DE PRODUTOS Abaixo Acima 
CQ\1 QUALIDADE de 12% 12% a 26% de 26% 

. Inferior 47% 33% 20% 
Média 30% 36% 30% 
Superior 23% 31% 50% 

TOTAL (em %) 100% 100% 100% 

TOTAL DE PRODUTOS 169 176 176 

Estamos constatando que, entre os produtos com 

Fatia de Mercado abaixo de 12%, há uma predomi

nância de produtos com qualidade inferior (47%) 

e, entre os produtos com Fatia de Mercado acima 

./. 
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de 26%, há uma predominância de qualidade supe

rior (50%). 

A indicação de que a maior qualidade relativa 

do produto tende a implicar em maior RSI, em 

qualquer nível de Fatia de Mercado relativa, e 

a predominância de produtos com qualidade supe

rior entre os maiores níveis de Fatia de Merca

do nos chama a atenção, já que a_qualidade do 

produto é uma variável que pode determinar ní

veis diferentes de Fatia de Mercado de um produ 

to ou empresa. Produtos de maior qualidade ten 

dem a ter preços acima da média do mercado, o 

que pode ser a causa para um RSI maior. 

Além destas conclusões, o PIMS apresenta,ainda, 

aspectos interessantes a serem destacados para 

o presente trabalho. Abel! (1979 p. 280-281), 

com base em dados do PIMS, mostra análises ~ru 

zadas entre variáveis, que se adaptam de forma 

bastante adequada aos nos~os objetivos neste 

trabalho. Entre as análises mostradas ~-por 

Abel!, destacamos uma relação entre as Despesas 

de Marketing, Fatia de Mercado Relativo e RSI. 

A Fatia de Mercado Relativa é definida como a 

Fatia de Mercado da empresa, dividida pela Fa

tia de Mercado total dos três maiores concorren 

. I . 
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tes. As relações entre estas variáveis sao 

apresentadas no quadro a seguir. 

• Relação entre Fatia de Mercado e Despesas de 

Marketing 

Baixa 

o~ 

"''> 
~·r-1 Baixa 
U+-1 
~ ~ 
(l),....j 20 
~(I) 

l::t:: 26% 
(!) 

"'d 21 
~ 63% 

•r-I 
+-1 
~ Alta c.t.. 

34 
' 

6% 

--. 

Alta 

11% 

13. 07 

19' 19· 

31 ' r 34· I 

Despesas de 
Marketing/Vendas 

Verificamos que, à medida que as Despesas de 

Marketing aumentam~ as empresas com pequena Fa

tia de Mercado Relativa sentem o seu RSI compr~ 

metido fortemente, provavelmente em função do 

reduzido nível de vendas. 

Uma possível razao para que esta relação 

ocorra ê o retorno das Despesas de 1'-Iarketing, 

obtido em termos de vendas e, conseqüentemente, 

Fatia de Mercado. Conforme constatamos tambêm, 

pelos dados do PIMS, há uma predominância de 

produtos de qualidade inferior entre os produ-

. I . 
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tos com Fatia de Mercado baixa. Provavelmente, 

a empresa terá que dispender um esforço maior 

para conseguir vendas para este produto do que 

as empresas que procuram vender produtos de me

lhor qualidade. O esforço maior necessário pa

ra obter vendas acabará gerando um RSI relativ~ 

mente menor. Indicadores que fundamentem esta 

opinião poderão ser obtidos na análise dos re

sultados dos modelos desenvolvidos neste traba

lho. 

Abell mostra ainda que, quanto menor a utiliza

ção da capacidade das instalações, mais forte o 

efeito sobre o RSI de empresas, particularmente 

as de menor Fatia de Mercado Relativa. Investi 

mentes maiores em Pesquisa e Desenvolvimento 

afetam mais do que proporcionalmente o RSI de 

empresas que detém reduzida Fatia de Mercado Re 

lativa. 

Estamos concluindo que há muitas vantagens em 

se deter elevados níveis de Fatia de Mercado. 

Vamos, então, identificar algumds razoes para 

que as relações entre Fatia de Mercado e RSI a

conteçam dessa forma. 

. I . 
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2.2.2 Curva de Experiência 

Segundo o apresentado por Abell (1979 p. 106~119)_ 1 

a lucratividade maior, decorrente do crescimento 

da Fatia de Mercado, ocorre porque as grandes em

presas obtém custos menores decorrentes, em parte, 

do efeito de escala, e também do efeito da expe

riência. 

• Efeito de escala: o efeito de escala não se apli 

ca somente como um fenômeno de produção em que 

as grandes fibricas podem ser construídas, ge

rando um custo menor por unidade produzida, e 

serem operadas mais eficientemente do que as p~ 

quenas, implicando em menor depreciação por uni 

dade fabricada. 

Os mesmos efeitos de escala se refletem também 

em outras áreas, como Marketing, Vendas, Dis

tribuição, Administração e Pesquisa e Desenvol

vimento. 

• Ef~ito da experiência: um trabalho desenvolvi

do pelo Bo~ton Con~ulting Gnoup (BCG - 1972)mo~ 

trou que, a cada vez que dobrava a quantidade~ 

cumulada de fabricação de um determinado produ

to, o valor total dos custos adicionados, in-

. I . 
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cluindo administração, vendas, marketing, dis

tribuição etc, além da produção, caíam em uma 

razão percentual e previsível. Além disso, os 

custos de bens regularmente comprados caíam, -a 

medida que os fornecedores reduziam os seus 

preços, em função, também, da sua redução de 

custos. A relação entre custos e experiência 

foi chamada de "Curva de Experiência". 

A figura 2.Z.l mostra uma Curva de Experiência 

em que o custo se reduz 15%, a ~ada vez que a 

produção acumulada dobra. Por exemplo: o cus

to da 20~ unidade é 85% do custo da 10~ unidade 

A fórmula da Curva de Experiência é: 

q -b 
Cq = Cn ( ) 

YL 

onde: 

q = a experiência (produção acumulada) a tê-' 

a data 

= a experiência (produção acumulada) em 

uma data anterior 

Cq = custo da unidade q (ajustado pela infla 

ção) 

Cií = custo da unidade YL (ajustado pela infla 

çao 

b = constante que depende da taxa de apren..,. 

dizado. . I. 
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Fig. 2.2.1- Uma Curva deE:xperiênciaTÍpica (85%) 
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Experiência (Unidades Acumuladas de 
Produção) 

Fonte: Abell (1979 p.l07) 

Abell apresenta, ainda, algumas razões para que 

ocorra o efeito da experiência: 

al maior eficiência do trabalho, ã medida que 

os trabalhadores repetem uma determinada ta 

refa; 

b) especialização do trabalho e melhoria nos 

métodos; 
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c) novos processos de produção; 

d) melhor desempenho, com o aperfeiçoamento 

nos equipamentos de produção; 

e) mudanças no composto de recursos, pela in

corporação de recursos diferentes, ou mais 

baratos na produção; 

f) padronização da produção; e 

g) mudanças no produto, em função de maior co

nhecimento do produtor e consumidores sobre 

as especificações do produto, possibilitan-

do reduções de custo. ~ 

2. 3 Implicações estratégicas 

Ji que uma parcela de custos pode at~ ser significativa

mente reduz ida .. em função da experiência, importantes van

tagens podem ser obtidas com uma estratégia voltada para 

acumular experiência mais rapidamente do que os concorreg 

tes. Esta estratégia, em Última instância, implicari em 

que a empresa conquiste a maior Fatia de Mercado relativa 

à concorrência. 

A figura 2.3.1 · ilustra um mercado com três concorren

tes, sendo que a empresa A ê a líder, a B é a segunda no 

mercado, e a C é a terceira. As três empresas se movem nc1. 

mesma Curva de Experiência, sendo que A tem uma vantage~ 

significativa de custos sobre B e maior ainda sobre C . 

. I . 
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Neste exemplo, o preço da indústria declina com a expe

riência e, portanto, a diferença nos custos pode signifi

car a diferença em lucros ou prejuizos. Neste caso,A tem 

um lucro bom; B, um lucro menor, e C, prejuizo. O concor 

rente A poderia eliminar concorrentes menores e menos efi 

cientes como C, se tivesse uma politica de preços mais 

agressiva, reduzindo seus preços à mesma proporção que 

seus custos, ou poderia, ainda, reduzir seus preços mais 

lentamente, para manter uma margem de lucro maior: isto 

favoreceria a saúde financeira da empresa, mas também en-

corajaria os concorrentes a investir no mercado, para 

também obter maior experiência. 

Fig. 2.3.1 - Vantagens em Lucratividade por mais 

Experiência (Fatia de Mercado) 

Custo das empre- Preço da indústria 
sas , 

' 
Margem de Lu- - 1 '--._B-

... ' PrejulZode CG 

cro de A ' ' A 

' 

Experiência (Volume Acumulado) 

Fonte: Abel! (1979 p.117) 

-Preço do concor
rente 
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As considerações feitas até o momento nos levam a concluir 

que as empresas devem buscar maiores níveis de Fatia de 

Mercado, para obter maior Retorno Sobre o Investimento. 

No entanto, conforme mostram Schoeffler (1977) e Hamer

mesh (1979 p. 37-43), não podemos assumir automaticamente 

que as empresas devem tentar conquistar maior Fatia de 

Mercado em todos os setores,pois, como também mostram 

Bloom (1975 p. 63-72) e Biggadike (1979), em algumas cir-

cunstâncias, o aumento da Fatia de Mercado pode implicar 

em investimentos muito elevados*. 

Newton (1983 p. 37-41) ressalta que o conceito de 

o maioJt, o me.l.ho!t surgiu do PI MS, no estudo feito cons ide

rando os resultados de grandes empresas durante 5 anos,já 

que, a curto prazo, a busca de maiores Fatias poderá com-

prometer o RSI. 

Sobre a Curva de Experiência, Abernathy (1974 p. 109-119) 

chama a atenção para a extensão até a qual os custos po

dem ser reduzidos, já que a Curva de Experiência não acon 

tece de acordo com alguma lei imutável, requerendo uma di 

reção cuidadosa e algum grau de estabilização do produto, 

a longo prazo. Abernathy considera que a inovação nos 

produtos e a eficiência dos custos não são compatíveis a 

. I. 

* Pa.Jta. maiatteA de;ta.l.heA .6abtte. a a..6.6u.vtta, ve.tt ta.mbêm We.n.6l.e.y ( 7982 p. 147-
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longo prazo, implicando em limites para a Curva de Expe

riência da forma como é apresentada. Day (1981 p. 216) 

considera ainda que um novo concorrente,ingressando em um 

mercado já estabelecido e com razoável acesso à tecnolo

gia, não deverá incorrer nos mesmos níveis de custos ini

ciais daqueles que desenvolveram o mercado. 

Essas observações colocadas por alguns autores nao depre

ciam a essência dos resultados apresentados no PIMS e as 

explicações da Curva de Experiência. ~ inegável a utili

dade do conhecimento gerado por esses estudos na orienta 

çao estratégica. ~ claro que existem momentos apropria

dos para que as empresas se empenhem mais fortemente na 

conquista de Fatia de Mercado. Mercados em crescimento, 

por exemplo, geram boas oportunidades para a conquista de 

Fatia, e, conseqüentemente, de experiência que proporcio

na reduções de custos ao longo do tempo. Em mercados es

táveis e maduros, a conquista de Fatia provavelmente será 

mais difícil, e a empresa com maior Fatia de Mercado, nor 

malmente será a de maior experiência. Apesar de mais di

fícil, a empresa poderá buscar ganhos de Fatia, mesmo em 

mercados estabilizados. O conhecimento do efeito das va

riáveis mercadolÓgicas sobre a Fatia de Mercado poderá 

permitir a identificação de alguns aspectos que influen

ciam mais fortemente o desempenho dos produtos nesse mer-

cado específico, e, assim, buscar o crescimento com a 
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alocação dos recursos mais precisamente nas 

mais importantes do Composto Mercadológico. 

36~ 

. ~ . var1ave1s 

Passamos, então, a analisar variáveis que influenciam a 

Fatia de Mercado, buscando explicações e alternativas pa

ra empresas que pretendam entender melhor o mecanismo de 

variações em Fatia de Mercado. 
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3. Esforço MercadolÓgico na determinação de Fatia de Mercado 

Já que verificamos as vantagens decorrentes da conquista de ele 

vades Índices de Fatia de Mercado, e estamos partilhando da pr~ 

posição de que as empresas devem buscar posições de liderança 

nos mercados em que concorrem, desde que surjam boas oportunid~ 

des para isso, vamos procurar entender melhor o efeito das va

riáveis controláveis e incontroláveis sobre o nível de Fatia de 

Mercado de um produto ou empresa. 

As relações de mercado podem ser sumarizadas e integradas na es 

trutura do modelo de dua~ etapa~ apresentado por Parente (1978 

p. 83). Na parte direita do modelo, refletindo os padrões exis-

tentes de comportamento dos consumidores, temos as variáveis de 

pendentes - Demanda de Mercado, Fatia de Mercado e Vendas. À 

esquerda, temos as variáveis independentes, normalmente classi-

ficadas como Fatores Ambientais, Esforço MércadolÓgico da Con

corr~ncia e Esforço MercadolÓgico da marca i: 

Fatores 
ambientais 

Demanda de 
Mercado r-

Vendas da 
Esforço MercddolÓgi - marca ..t 
co dos concorrentes ' 

Fatia de merca 
i----

do da 
... 

marca ..t 

Esforço MercadolÓ-
gico da marca i -

. I. 
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Esta abordagem permite um bom entendimento de como estas variá-

veis afetam as vendas. Mostra, por exemplo, que os Fatores A~ 

bientais, apesar de afetarem a Demanda de Mercado, pouco ou ne

nhum impacto tem sobre a Fatia de Mercado de uma marca específi:_ 

ca. Enquanto o Esforço Mercadológico da empresa e seus concor

rentes agem conjuntamente, influenciando o nível de Demanda de 

Mercado, exercem influências opostas entre si, sobre i Fatia de 

Mercado. Se a marca~ aumenta o seu Esforço Mercadológico,exe! 

cerá uma influência positiva sobre sua Fatia de Mercado. Por ou 

tro lado, se os concorrentes aumentam seu Esforço MercadolÓgico, 

a Fatia de Mercado da marca ~ será influenciada negativamente. 

As possibilidades de uma empresa afetar o nível da Demanda de 

Mercado são freqUentemente limitadas na maioria dos mercados. O 

volume de vendas da marca, portanto, dependerá essencialmente 

das relações entre o seu Esforçó Mercadológico e o dos concor

rentes. 

Da forma como foram abordadas as relações de mercado, verifica

mos que a conquista de melhores posições no mercado irá depen

der do quão bem a empresa reconhece e utiliza os instrumentos 

mercadológicos à sua disposição, obtendo, assim, diferentes ní

veis de Esforço Mercadológico em relação aos concorrentes. 
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3.1 Esf6rç6 Mere~d61Egico 

Ji que o Esforço Mercadol5gico consta como a variável de-

terminante da Fatia de Mercado, vamos estudar mais deti-

damente as relações entre esses dois conceitos. 

Kotler (1971 p. 92) mostra o Esforço MercadolÓgico da se-

guinte forma: 

si = m.{. = Mi 
M 

onde: s-<.. = Fatia de Mercado da empresa i, 

mi Fatia de Esforço da empresa .{., isto e, a F a-

tia de Esforço Mercadol5gico total, 

Mi = Esforço Mercadol5gico da empresa i, em unida 

des monetárias, e 

M Esforço Mercadológico da indústria, em unida-

des monetárias. 

A seguinte situação, ilustrada por Kotler, mostra a rela

ção entre Fatia de Mercado e Esforço MercadolÓgico. 

Empresas Mi. Qi* mi si 

1 Cr$ 50 Cr$ 500 0,50 0,50 
2 Cr$ 30 Cr$ 300 0,30 0,30 
3 Cr$ 20 Cr$ 200 0,20 0,20 

(*) Qi = vendas da empresa -<... 

. I . 
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Este exemplo mostra uma relação direta entre a Fatia de 

Esforço Mercadológico e a Fatia de Mercado de cada concor 

rente, pressupondo, portanto, um nível semelhante de efi

ci~ncia e ações de outros fatores sobre o Esforço Mercado 

lÓgico de cada concorrente. No entanto, Kotler (1971 

p. 93) mostra que a Fatia de Mercado conquistada pelo pr~ 

duto ou empresa pode não ser diretamente proporcional ao 

Esforço Mercadológico realizado, apresentando o seguinte 

exemplo: 

--

Empresas nu. s-<.. 

1 0,30 0,50 

2 0,50 0,30 

3 0,20 0,20 

No exemplo, constatamos que a Fatia de Mercado (s-<.) con

quistada pelas empresas 1 e 2 não é diretamente proporei~ 

nal ao Esforço MercadolÓgico (mi) realizado. 

Para explicar e$ta relação entre Esforço Mercadológico e 

Fatia de Mercado, Kotler desenvolve quatro hipóteses: 

3.1.1 Efeitos Qualitativos 

Usando a-<.. para representar a Eficiência Mercadoló-

. I . 
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gica dos valores monetários gastos pela empresa ~ 

(com a= 1.00 para efici~ncia m~dia), temos que o 

Esforço MercadolÓgico efetivo, Mi, dispendido pela 
. .... 

empresa~ e: 

= 

Dessa forma, a equação para determinação de Fatia 

de Mercado deve ser' revista para: 

si - . = m~ = 

onde mi = Fatia de Esforço efetivo. 

O exemplo a seguir ilustra uma relação entre tr~s 

empresas: 

-·-
Empresas Mi ~ aiMi si 

1 Cr$ 30 1,67 Cr$ 50 0,50 

2 Cr$ 50 0,60 Cr$ 30 0,30 

3 Cr$ 20 1,00 Cr$ 20 0,20 

A Empresa 1, com um Esforço MercadolÓgico de Cr$30, 

consegue alta efici~ncia em relação aos concorren-

tes, 1,67, o que lhe proporciona uma Fatia de Mer 

cada de 0,50, enquanto a Empresa 2 consegue baixa 

efici~ncia, 0,60, o que lhe proporciona uma Fatia 

. I . 
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de Mercado de apenas 0,30. 

A Fatia da Empresa é resultante, então, de va

riáveis quantitativas e qualitativas, como, por 

exemplo, um esforço promocional mais bem elabo-

rado, meios de comunicação adequados ou venda 

pessoal melhor treinada e capacitada. 

Krishman e Gupta (1967 p. 568-583) usaram a se-

guinte equação para um modelo de determinação 

de Fatia de Mercado em um duop6lio, enriquecen

do o modelo apresentado por Kotler: 

al Ml 
si = + K (Pl - P2) 

al Ml + a2 M2 

A Fatia de Mercado da Empresa 1, si, e função 

do seu Esforço Mercadol6gico efetivo em relação 

à indüstria composta pelas duas empresas e o seu 

preço em relação à Empresa 2. Se os preços fo-

rem iguais, a variâvel preço perde o efeito na 

equação, pela relação (P2- Pl), que seria 

igual a zero. -Se o preço da Empresa 1 e menor 

do que o preço da Empresa 2, então, a Fatia de 

Mercado da Empresa 1 é maior em K% da diferença 

(P2 - Pl). 

. I . 
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3.1.2 Fatores aleatórios 

A segunda hipótese apresentada por Kotler é que,se 

as variações na avaliação da Fatia de Mercado nao 

forem explicadas pelo Esforço Mercadológico efeti

vo, os fatores aleatórios podem ser utilizados, pe 

lo menos para explicações de diferenças a curto 

prazo. 

Dessa forma, temos: 

= -· m-<.. + lJ t ' 

onde ~t ~um erro aleatório, e a Fatia de Mercado 

deve girar em torno de seu valor, refletindo todos 

os tipos de fatores aleatórios, como conquista ou 

perda de alguns clientes importantes, falta de es-

toque, e assim por diante. 

Este conceito deve ser utilizado com bastante cui-

dado, para não levar a conclusões enganosas, como, 

por exemplo, uma indicação de perda de Fatia de 

Mercado ser atribuída a fatores aleatórios, espe

rando-se uma recuperação para o período seguinte , 

quando, na verdade, houve uma queda no Esforço Mer 

cadolÓgico efetivo da empresa, e a recuperaçao -50 

se dará no período seguinte se houverem mudanças 

quantitativas ou qualitativas desse Esforço. 

. I . 
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3.1.3 Ajustes nao imediatos {Lagged Adju~~me»~) 

A terceira hipótese de Kotler para a diferença en-

tre a Fatia de Mercado e o Esforço MercadolÓgico 

da empresa ê que a diferença ê temporária, ocorren 

do a curto prazo e tendendo a se ajustar com o de

correr dos períodos. Um novo produto, por exemplo, 

poderá ter como objetivo conquistar 10% de Fatia 

de Mercado. No entanto, para que isso seja possí

vel, a empresa irá participar com 20% do Esforço 

Mercadológico da indústria, até que a Fatia do no-

vo produto alcance os 10% e se estabilize em torno 

desse nível, a partir de quando o Esforço Mercado

lógico da empresa tenderá a se reduzir e se estabi 

lizar em 10%. 

... 
A equaçao para este caso e a seguinte: 

= SA.. 't-1 + K (iii-i. - s-i. , ) 
t-1 

onde O < K~ 1, ou seja, a Fatia de Mercado da em

presa -L, no período t, tende a ser igual à sua Fa

tia de Mercado no período anterior, ajustando pelo 

fator K a diferença entre a Fatia de Esforço efeti 

vo e a Fatia de Mercado do período anterior. 

. I . 
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3.1.4 Fatia de Mercado Não Linear 

A quarta hipótese de Kotler refere-se a uma rela

ção não linear entre o Esforço MercadolÓgico dis

pendido pela empresa i e a Fatia de Mercado con

quistada, conforme ilustra o gráfico a seguir: 

100% 

40% 

5% 

o 
25% 40% 100% 

Fatia de Esforço Mercadológico 

O exemplo desenvolvido mostra que a curva relacio-

nando a Fatia de Mercado e a Fatia de Esforço Mer

cadológico apresenta uma forma de S. Atê um Esfor 

ço Mercadológico equivalente a 25% da indústria, a 

Fatia de Mercado cresce em uma proporção menor, a

tingindo o ponto máximo de 5%. A partir de 25%, o 

. I. 
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aumento no Esforço MercadolÓgico gera um rápido 

crescimento na Fatia de Mercado, equivalendo-se em 

40%. A partir desse ponto, novamente verificamos 

que os aumentos no Esforço Mercadológico geram au

mentos menos do que proporcionais na Fatia de Merca 

do. 
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4. Variáveis do Composto MercadolÓgico que influenciam a Fatia de 

Mercado 

Na análise feita até o momento, nao detalhamos os elementos que 

compõem o Esforço MercadolÓgico de uma empresa. Para operacio-

nalizarmos e obtermos maior riqueza nas interpretações das rela 

ções entre Esforço MercadolÓgico e Fatia de Mercado, vamos in

troduzir o conceito de Composto MercadolÓgico. 

A definição de Composto MercadolÓgico apresentada por Kotler 

(1980 p. 88) e Richers (1975 p. 911) é a eomb~na~ão da~ van~ã

ve~~ meneadoiôg~ea~ eontnolâve~~ que uma empne~a ne~oive adotan 

pana aiean~an o~ ~eu~ objet~vo~ de meneado dentno de um pnazo 

deienm~nado. 

Muitas sao as variáveis sob controle da empresa, e vários auto

res* tentaram classificá-las para facilitar ás análises do Com-

posto MercadolÓgico. McCarthy (1971 p. 44) desenvolveu uma 

classif1cação que chamou de 4 P's: produto, distribuição 

(piaee), promoção e preço, que se mostra como a mais 

para o desenvolvimento proposto neste trabalho. 

adequada 

O quadro a seguir relaciona uma lista de variáveis particulares 

de cada componente do Composto MercadolÓgico, segundo a classi-

ficação dos 4 P's. 

. I. 
* A cia6~~6~ea~ão m~ exte~a ê a pnopo~ta po~ Bonden (7975 p. 386-397), e a 

mati ~~piu, po~ Fnelj (1967 p. 30), que ~uge~u que a6 v~ãvw de dewão 
6ôMem cia6~~Mc.ada6 em ( 1) OFERTA (pnodu:to, emba..ta.gem, mMc.a, pne~o e ~~v~
~o~), e (2) MÊTOVOS E INSTRUMENTOS (c.anati de ~~b~~ão, venda pu~oai , 
p~opaganda, pnomo~ão de vendaõ e pub~~dade). Lazen e Keiielj (196? p. 413) 
pnopM~am também a ~eg~n,te c.ia6~~6~ea~ã.o: ( 1) CompM:to de Be~ e. Senv~~o~ , 
(2) Compo~:to de V~~b~ção e (3) Compo~:to de Comu~eação. 
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Variáveis do Composto MercadolÓgico conforme os 4 P's 

. PREÇO PROMOÇÃO DISTRIBUIÇÃO (PLACE) PRODUTO 

. Nível . Propaganda . Canais de distribui- . Qualidade 
çao . Característi 

• Descontos e . Venda pes- --
Cobertura da distri- cas e opçoes 

reduções soal . Estilo buição . 
• Marca 

. Fonnas de . Promoção de . Pontos de vendas . Embalagem 
pagamento vendas Zonas de vendas • Linha de pro . dutos -

• Publicidade . Níveis e locais de . Garantia 
estoques . Nível de as-

. Transportadoras sistência 
técnica . Outros servi -ços 

' 
Sabemos que cada uma dessas variáveis inclui, na verdade, mui-

tos instrumentos. Entretanto, aqui serão tratadas como fatores 

individuais e identificadas da seguinte forma: 

p = Preço 

A = Promoção 

D = Distribuição 

Q = Pro.dut.o 

Com os elementos aqui introduzidos, podemos mostrar o Esforço 

MercadolÓgico de uma empresa como o resultado do nível de esfor 

ço empregado em cada variável do .Composto Mercadológico da em-

presa. Dessa forma, a formulação pode ser apresentada da se-

guinte maneira, conforme Robinson (1971 p. 80): 

. I . 
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s-<. = f (P-i. , A-i. , D-i. , Q-i. ) , 

s-<. = Fatia de Mercado da marca -i., 

P-i. = Preço da marca-<-, em relação aos preços das mar-

cas concorrentes no mesmo mercado, 

Ai= Despesas Promocionais da marca -i., em relação .... 
as 

Despesas Promocionais das marcas concorrentes, 

Di = Medida da.Eiiciencia do sistema de ·Distribuição 

da marca -i., e 

Qi = Medida da Qualidade da marca-<-, em relação à Qu~ 

!idade das marcas concorrentes. 

4.1 Efeito de cada variável do Composto MercadolÓgico na Fa

tia de Mercado 

Conforme as fórmulas apresentadas, podemos concluir que, 

de acordo com as características dos itens do Composto 

Mercadológico, diferentes formas de influência ser ao 

observadas no nível de Fatia de Mercado a ser conquistado 

pela empresa. Quanto maior fôr o Esforço da empresa em 

Produto CQ), Promoção (_A) ou Distribuição (D), em relação 

ao esforço da indfistria, maior tenderi a ser a Fatia de 

Mercado conquistada. No entanto, quanto maior fôr o ní

vel de Preço (P) da empresa, em relação à méqia da indfis-

tria, menor tenderá a ser a Fatia conquistada. 

Segundo Kotler (1971 p. 53), as variáveis do Composto Her 

. I . 
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cadolÓgico diferem entre si em vários aspectos, possuindo, por

tanto, efeitos diversos sobre a Fatia de Mercado: 

Divisibilidade: isto é, até que ponto o recurso mercadológico 

deve estar disponível em um volume que varia constantemente.Pro 

paganda, por exemplo, pode ser comprada em vários volumes, em 

meios e momentos diferentes, enquanto o investimento em melhor 

Qualidade do Produto será especificamente feito no momento e 

no produto. 

Alterabilidade: as condições comerciais sao altamente modificá 

veis a curto prazo, enquanto que o número de vendedores na for

ça de vendas é menos modificável, e o número de produtos em uma 

linha de produtos é menos modificável ainda. 

Dimensionalida:de: a variação do preço está mais próxima de um 

conceito unidimensional, enquanto que uma mudança no Esforço 

Promocional pode se referir a alterações na ;freqüência ou tempo 

das propagandas, ao meio de comunicação utilizado ou à mensagem. 

Imediatismo dos efeitos: promoções no ponto de venda tendem a 

ter seus efeitos imediatamente, enquanto que uma propaganda ins 

titucional trará somente resultados a longo prazo. 

Estas diferenças mostradas por Kotler poderão ser bastante 

. I . 
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úteis na análise dos modelos, para avaliarmos as implicações 

inerentes à implantação de cada alternativa do Composto Merca

dológico. 

A partir das características de cada variável ~do Composto Mer

cadolÓgico, podemos concluir que existem alternativas para a 

utilização das variáveis na conquista de ganhos de Fa~ia de 

Mercado. Fogg (1981 p. 229-232) mostra o que cQnsidera serem 

as principais formas de se buscar maiores Fatias: 

a) Preços: para ganhar Fatia numa linha de produtos onde exis 

te espaço para crescimento, ou no lançamento de um 

produto, de preferência em um mercado em crescimento; 

novo 

b) Novo Produto: quando puder ser identificada a necessidade 

de um novo Produto, deslocando os existentes por custo ou 

desempenho, ou expandindo o mercado para uma Classe de Pro 

dutos, por atingir a uma demanda até então não satisfeita; 

c) Serviços: para ganhar Fatia em linhas específicas, onde os 

níveis de serviço da concorrência não atendem os requisi

tos dos clientes; 

d) Qualidade e/ou força de Narketing: qúando·u~ segmento ou 

clientes específicos tiverem cobertura inadequada da força 

de vendas, ou de Qualidade inferior; e 

. I . 
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e) Propaganda e/ou Promoção de Vendas: quando um segme.!!_ 

to ou clientes específicos estiverem recebendo uma ex 

pos1çao inadequada aos Produtos, Serviços ou vanta

gens de Preços, comparados com a concorrência. ~ fei

ta uma mudança nas vantagens oferecidas, que precisa 

ser comunicada. 

Como pretendemos mostrar, através de modelos quantitati

vos e anilises qualitativas, os efeitos exercidos por al

gumas das variiveis do Composto MercadolÓgico sobre a Fa

tia de Mercado, os conceitos apresentados neste tópico do 

trabalho serão de elevada utilidade para explicarmos os 

resultados obtidos nos modelos. 
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S. Modelos úteis para explicar Fatia de Mercado 

Neste tópico do trabalho, vamos rever algumas caracterfsticas 

básicas de modelos economêtricos para análise de Fatia de Merca 

do e, em seguida, mostrar estudos feitos por vários autores p~ 

ra elaboração de modelos. Os conceitos e exemplos apresentados 

aqui serão a base para o desenvol~imento do modelo proposto pa

ra o presente trabalho. 

5.1 Caracterfsticas básicas de modelos Úteis para explicar 

Fatia de Mercado 

As características que pretendemos ressaltar estão classi 

ficadas e apresentadas da seguinte forma: 

5.1.1 Inclusão do esforço de concorrentes; 

5.1.2 Modelos Lineares ou Multiplicativos; e 

5.1.3 Modelos com Cruzamento Transversal de dados ou Sé

ries CronolÓgicas 

5.1.1 Inclusão do Esforço d~ con~6rrerites 

Conforme apresenta Parsons (1976 p. 208-211), os 

modelos econométricos para determinação de Fatia 

de Mercado Podem ser construídos levando-se em con 

. I . 
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sideração o Esforço da concorrência de duas formas 

diferentes: 

a) modelos com concorrência exógena, e 

b) modelos com concorrência endógena. 

a) Modelos com cdnCo~rência exógena 

Segundo Parsons, um modelo que considera expli-

citamente os aiustes das variáveis mercadolÓgi-

cas da concorrência, mas não as explica, inclui 

a concorrência de forma exógena. A forma geral 

desses modelos para Fatia de Mercado é: 

Fatia de Mercado A = f (Fatia de Mercado das va 

riáveis de.decisão A). 

A forma apresentada posiciona a Fatia de Merca

do como função da Fatia de todas as variáveis 

de decisão da empresa, mas os modelos podem ser 

desenvolvidos sob esta mesma forma básica, con-

siderando cada variável de decisão separadamen-

te*. 

. I . 

* Pcvz.a. um e6tudo maJ..6 detal.hado .60bJte. mode.R..OJ.> c.om ..i..n.c.R..u.6ã.o do E.6 6oJtç.o Me.Jtc.ado.tô-
g..i..c.o de. óoJtma e.xôge.n.a, ve.Jt We...i..-6.6 (7968 p. 290-295; 7969 p. 37-49), Se.xton. 
(1910 p. 338-341), Sc.huUz (1973 p. 153-164) e. Lamb..i..n. (1972 p. 119-126). 
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b) Modelos com concorrência endógena 

Segundo Parsons, um modelo endógeno de comporta 

mento da concorrência explica tanto os ajustes 

do Esforço MercadolÓgico da empresa quanto da 

concorrência. A forma geral desse tipo de mode 

lo pode ser expressa da seguinte maneira: 

Fatia de Mercado A = f (variáveis de Decisão 

MercadolÓgica A, variáveis de Decisão Mercado 

lÔgica B) 

Neste tipo de modelo, cada concorrente é consi-

derado separadamente, proporcionando maiores de 

talhes sobre a situação do mercado*. 

A açao dos concorrentes pode influenciar diret~ 

mente a Fatia de Mercado da empresa, devendo , 

portanto, ser considerado um elemento importan

te na análise da Fatia que uma empresa detém no 

mercado. Dessa forma, a constituição de um 

modelo que considere a açao dos 

. I. 
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( 7969) e. Ba.-6.6 e. Pa.Mon..6 ( 7969). . 



56. 

concorrentes deverá proporcionar um retrato 

mais fiel e significativo das condições do mer

cado. 

5 .1. 2 Modelos Lineares ou Multiplicativos 

A relação entre as vari~veis de decisao mercadolÓ

gica pode ocorrer de formà: 

a) linear, ou 

bl multiplicativa. 

a) Modelos Linea'res 

Se acreditamos que as variáveis de decisão mer

cadol8gica interagem de forma linear, a equação 

do modelo poderá ser expressa da seguinte for

ma, conforme Kotler (1971 p. 97): 

si = Ki - pPi + aAi + dDi + qQi 

Ei (Ki - pPi + aAi + dDi + qQi) 

b) Modelos MUltiplicativos 

Em determinados casos, podemos considerar que 

as variáveis estejam interagindo de forma multi 

./ . 
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plicativa. Dessa forma, a equação do modelo as 

sumirá, basicamente, a seguinte forma, conforme 

Kotler (1971 p. 97): 

si = Ki . Pi-p. Aia . Did . Qiq 

L (Ki . p-p . Ai a . Did . Qi q) 

Robinson (1971 p. 80) apresenta os modelos 

neares e multiplicativos de forma semelhante 

apresentada por Kotler. 

li-

-a 

Conforme Parsons (1976 p. 144), nos modelos 

multiplicativos os números podem ser interpre-

tados como elasticidades. A elasticidade de uma 

variável de decisão ê definida como a proporção 

da variação percentual na Fatia de Mercado (si) 

associada ã variação percentual 
. . .... . . 

nas var1ave1s 

de decisão: 

L = !::.si/si 

t::.VD/VD 

As elasticidades, segundo Parsons, sao numeras 

puros e podem ser comparadas sem restrições em 

relação às unidades de medida. 

. I . 
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Pela formulação dos modelos lineares, as variáveis 

de decisão apresentam variações marginais sempre 

constantes. No entanto, Parsons mostra que, em 

Marketing, normalmente se conclui que as variáveis 

de decisão apresentam variações marginais que ten

dem a se reduzir ou aumentar, o que é possível re

fletir-se em modelos multiplicativos. 

Concluimos, portanto, que os modelos multiplicati 

vos proporcionam a utilização de recursos adicio

nais capazes de enriquecer a análise, dependendo 

das necessidades em casos específicos. 

Os modelos lineares serao incontestavelmente úteis 

em casos onde as variáveis interagem de forma li

near. 

5.1.3 Modelos com Crtizament6 Transversal de dados ou 

Séries CronolÓgicas 

As informações utilizadas para a construção dos mo 

delos podem ser apresentadas de formas diferentes: 

a) Cruzamento Transversal, ou 

b) Séries CronolÓgicas. 

. I . 
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a) Cruzamento Transversal 

Neste caso, obtém-se uma relação entre as variá 

veis de decisão mercadolÓgica e Fatia de Merca

do em um determinado momento. Segundo Parsons 

(1976 p. 139), os resultados do modelo são limi 

tados em relação a detalhes por marcas indivi

dualmente, já que nio ocorrem alterações na po

sição do produto, mas sio significativos em re

lação i Classe de Produtos como um todo. 

b) Séries Cronológicas 

Quando se pretende um melhor entendimento da e

volução do comportamento da Fatia de Mercado pa 

ra produtos específicos, a utilização de Séries 

Cronológicas proporciona ma1s elementos. 

Conforme Parsons (1976 p. 139), as Séries Crono 

lÓgicas de dados permitem que os resultados 

obtidos pelo modelo sejam comparados com o de

sempenho da marca em vários momentos diferen

tes, possibilitando explicações para as varia

çoes da Fatia de Mercado. 

. I . 
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As vantagens decorrentes da utilização do Cruzamen 

to Transversal ou Séries Cronológicas são furição 

dos objetivos do pesquisador, ji que o Cruzamento 

Tranversal proporciona resultados satisfatórios pa 

ra anilises de Classes de Produtos como um todo, e 

as Sêries Crono18gicas geram melhores resultados 

quando se pretende a anilise detalhada para marcas 

específicas. 

5. 2 Modelos desenvolvidos para explicar Fatia de Mercado 

5.2.1 Modelo de Banks (1961 p. 22-28) 

Banks desenvolveu uma relação linear entre as va

riiveis de decisão e Fatia de Mercado, obtendo a 

seguinte formulação: 

Fatia da Marca "'" 131 (Preço) + 132 (Propaganda) + ••• 

+ 137 (Pontos de Vendas) + E, 

onde E = fatores aleatórios. 

O estudo foi desenvolvido para analisar duas elas-
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ses de produtos: café e detergentes. Os resulta

dos, conforme afirma Parsons (1976 p. 139), indic! 

ram que Propaganda era uma variável importante na 

determinação da Fatia de Mercado de caf&, mas nao 

de detergentes. Para os detergentes, as variáveis 

mais importantes foram Preço e Esforço Promocional. 

Os resultados, segundo Parsons, não foram muito 

significativos em função do tamanho da amostra. O 

estudo foi de Cruzamento Transversal, em que as 

unidades individuais eram marcas: 9 para detergen

tes e 21 para caf&. 

5.2.2 Modelo de Urban (1967 p. 322-327) 

O modelo resultante do estudo desenvolvido por Ur

ban, incluindo as variáveis Preço e· Distribuição 

(número de 6aeing~ no ponto de venda) para um pro

duto de mercearia, & um exemplo de modelo multipli 

cativo com a inclusão de relações com concorrente~ 

Os resultados obtidos com base em 100 

tos em_lojas foram os seguintes: 

s-<. = 
p -0,855 

1 

P -0,855 D 1,13 
1 X 1 

X D 1,13 
1 

+ p - 1,245 
2 

levantamen 

D 
1,20 

X .., ,_, 
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A inclusão dos concorrentes permite que se identi-

fiquem diferentes respostas do mercado para o Pre

ço e Distribuição de cada empresa. Os resultados 

obtidos pela regressão explicaram 54% das 

ções nas informações. 

5. 2. 3 Modelo de Lanib;i.n (1969 p. 69-7 4) 

varia-

Lambin desenvolveu um modelo procurando refletir o 

comportamento do mercado de um bem de consumo durá 

vel com tr6s marcas concorrentes, incluindo todas 

as variáveis do Composto MercadolÓgico. O modelo 

obtido é o seguinte: 

s-<. = 0 , 886 P-i.- 0,255x Ã-<.0,371 x fi-<.0,322 R
- .0,661 

X -<. ' 

onde cada variável com barra (-) corresponde i re

lação entre a variável de Decisão Mercadolôgica da 

empresa -<- e a média. das variáveis de Decisão Merca 

dolÕgica dos concorrentes na Classe de Produtos.Os 

Índices exponenciais indicam a elasticidade de ca

da variável. Verificamos, neste caso, que o Prod~ 

to, ou seja, Qualidade, aparece como a variivel 

mais importante na conquista de Fatia de Mercado . 
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Propaganda aparece como a segunda variivel mais im 

portante, e Preço como a menos importante. As va

riações de Fatia de Mercado explicadas pela regre~ 

são representaram 93% das variações totais de Fa

tia de Mercado para as três marcas. 

5.2.4 Modeld de Weiss (1968 p. 290-295) 

O trabalho desenvolvido e apresentado por Weiss re 

presenta valioso instrumento para o presente traba 

lho pela forma como é elaborado, razão pela qual 

vamos nos deter mais profundamente na anilise de 

alguns dos resultados obtidos. 

A Classe de Produtos analisada era composta por 

123 marcas diferentes, porém, entre essas marcas , 

apenas 3 de distribuição nacional, representavam 

cerca de 50% do mercado, e foram as marcas analisa 

das no modelo de Weiss. Tratava-se de produtos a

limentícios de preço baixo e alta rotação. As va

riiveis acompanhadas bimensalmente, durante 4 anos, 

foram: Fatia de Mercado, Preço e Propaganda em 

jornais, revistas, ridio e televisão. 
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6 4. 

Para explicar as variações das três marcas nacio

nais. Weiss desenvolveu várias formulações, cujos 

principais resultados são apresentados na tabela a 

seguir: 

A N Á L I s E s DOS R E SULTADO s 

Cons- Preço Prop~ Variáveis Dt.mnny 

Modelo tante ganda Mar- Mar- R2* 
ca 2 cal 

a. o a.l a.2 a.3 a.4 

MOdelo com dados bási 
cos sem transfonr.açãõ -o' 600** 62' 9* k 0,00654** - - 0,656 

Diferenças em relação 
à média 0,372** 64,5** 0,00956** - - 0,733 

Relação com a média -0,567** 0,843~:* 0,0926** - - 0,740 

Log da relação com a 
média -1 '40** 2,31** o ,4 99** - - 0,749 

Dunnnies , dados bási-
cos sem transformação 0,702** -37,8** o ,o 0114 o' 020 0,433** o' 900 

Dumrnies, diferenças 
em relação à média 0,121** -61,8** 0,00178 0,0157 0,509** 0,925 

Durnrnies, relação com 
a média 1,01** -0,8957t* 0,0154 0,008?8 0,501** o' 922 

Dummies, log da rela-
ção com a média -1,86** -2,56** 0,0723 0,0524 1,44** o' 935 

R2 ajustado pelos graus de liberdade. Todos sao significativamente diferen
tes de zero, ao nível de 95% de confiança. 

** significativamente diferentes de zero, ao nível de 95% de confiança. 

. I . 
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Os modelos de 1 a 4 nao incluem a variável dummy 

e são interpretados por Weiss da seguinte forma*: 

Modelo 1 - Modelo com dados básicos sem transfor-

maça o 

A variação explicada, resultante da regressao, cor 

respondeu a cerca de 66% da variincia nas altera

ções de Fatia de Mercado para as tr~s marcas nacio 

nais. Tanto os coeficientes de Preço como Propa-

ganda foram significativamente diferentes de zer~ 

ao nível de 0,95 de confiança. No entanto, o coe-

ficiente da regressao para Preço foi positivo, con 

trariando as expectativas. 

O mesmo padrão de coeficientes registrado neste 

primeiro modelo foi observado nos outros três mode 

los seguintes, sem alterações substanciais: 

Modelo 2 - Diferenças da média 

+ a + a 
1 2 

. I . 
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Modelo 3 - Relação com a m~dia 

+ a + a 
1 2 

Modelo 4. - Log da relação eo• a •&dia 

log (Sb,t) = log (a
0

) + a
1 

log (Pb,tl~t) + 

+ a
2 

log [Ab,t/Ãt) 

66. 

A obtenção de coeficientes de preços positivos nos 

quatro modelos contrariou completamente as expect~ 

tivas, e Weiss concluiu que a explicação mais pla~ 

sível era a de que existiam outras variáveis, fora 

da análise, que tinham uma associação positiva tan 

to com Fatia de Mercado como com Preço, e estavam 

manifestando suas influancias atrav~s da variável 

Preço. 

Como nao existiam informações suficientes disponí

veis para identificar o efeito de outras variáveis, 

foram adicionadas ao modelo as variáveis dummy co

mo substitutas. Embora a variável dummy represen

te o efeito combinado de todas as variáveis ausen-

tes, existiam fortes indicadores de que a qualida-

de era a mais importante. 

. I . 
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Os modelos com as variáveis dummy são os modelos 

5 a 8. 

Modelo 5 - Modelo com: dados básicos sem transfor-

maçao e variável dummy 

onde: 

+ a 
1 

pb t + a Ab t + a Q + a Q , 2, 31 '+2 

Q
1 

é 1 quando B é 2 e O em outros casos; 

Q2 é 1 quando B é 1 e O em outros casos. 

Modelo 6 - Diferenças da m:édia com: variável dummy 

+ a 
1 (Pb t , 

+ a Q + a Q 
3 1 '+ 2 

+ a 
2 

Modelo 7 - Relação com a média com VariâVel dummy 

+ a 
1 

+ a Q + a Q 
3 1 '+ 2 

+ a 
2 

Modelo 8 - Log da relação com a médiacorn variável 

dummy 

log (Sb,t) = log (a
0

) + a
1 

log (Pb,tl~t) + 

+ a2 log(Ab,t/Ãt) + a3Ql + a'+Q2 

. I . 
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A inclusão das variáveis dummy aumentou considera-

velmente a capacidade de explicação dos modelos, 

particularment~ nos modelos 6, 7 e 8, que revela-

ram coeficientes de determinação 0,925, 0,922 e 

0,935, respectivamente. 

Verificamos, neste caso, a importância da inclusão 

de variáveis dummy em modelos econométricos, con-

quistando um alto nível de explicação para as va

riaç6es de Fatia de Mercado. 

5.2.5 Modelo de Lambin (1970 p. 468-484) 

O modelo desenvolvido por Lambin inclui o efeito 

ea~~y ave~. não considerado até o momento nos mede 

los apresentados. O efeito ea~~y ave~ significa 

que o Esforço MercadolÓgico,feito por uma marca no 

período X, poderá influenciar também o seu desemp~ 

nho em períodos futuros. -O efeito ea~~y ave~ e re 

presentado em modelos por variáveis 

tornam os modelos dinâmicos. 

(laggedl que 

O modelo de Fatia de Mercado incorporando o efeito 

ea~~y ave~ desenvolvido por Lambin tem a seguinte 

forma básica: 

. I . 
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s. -1-
-t,-'1.. 

P · B 1 
= (--<..-) 

i? 

69. 

A· f3 2 
X (--<..-) 

Ã 

A análise de Lambin foi feita para uma marca de 

eletrodom~sticos líder de mercado. A variável Pro 

paganda mostrou-se de bastante importância na de

terminação da Fatia de Mercado da marca, bem como 

o efeito eanny oven*. 

Os modelos econométricos apresentados ilustram alguns tra 

balhos realizados utilizando-se de métodos quantitativos 

para explicar Fatia de Mercado. Esses modelos mostram ca 

minhos que serão utili·zados no presente trabalho, procuran 

do maior conhecimento sobre as causas determinantes das 

Fatias de Mercado obtidas por empresas ou produtos. 

Pana wn et>.tudo meú-6 detal.hado .6obne eüei.to.6 "~y oven", ven PaMon6 
p. 167-186}. 

( 7976 
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6. Conclusões 

Abordamos, ao longo deste capítulo, alguns conceitos impoE 

tantes para a definição de Fatia de Mercado e entendimento 

da sua importância no acompanhamento do desempenho de um 

produto ou empresa.· Foram identificadas algumas dificuld~ 

des na delimitação de uma Classe de Produtos e, conseqüen

temente, de Fatia de Mercado, e concluimos que existem 

boas opções para que essas dificuldades sejam superadas. 

Procurando a razao pela qual uma empresa deva buscar um 

bom posicionamento no mercado, obtendo níveis mais eleva

dos de Fatia, constatamos, com base nos resultados do PI MS, 

que as empresas com maior Fatia de Mercado obtém maior Re-

torno sobre o Investimento (RSI). Os resultados do PIMS 

indicam a presença de produtos de Qualidade relativa eleva 

da entre as marcas de maior Fatia de Mercado, o que permi 

te a prática de Preços relativamente mais altos, sendo uma 

das prováveis causas para maiores RSI. 

Foi mostrado que o efeito de escala e a curva de aprendi

zado são também razões para que se obtenha maiores RSI em 

função de maiores Fatias de Mercado que implicam num volu

me de produção mais elevado. Em função do aprendizado, a 

. I. 
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empresa poderá obter custos menores e conquistar mais fle

xibilidade na determinação dos seus Preços e, conseqüente

mente, da margem de lucro. 

Concluindo que realmente é importante para a empresa o 

aproveitamento de oportunidades que possibilitem a conquis 

ta de maiores Fatias de Mercado, procuramos identificar as 

variáveis que influenciam o nfvel de Fatia conquistadQ por 

um produto ou empresa. 

Abordando este problema, concluimos que a Fatia de Mercado 

é função, basicamente, da efici~ncia do Esforço Mercadol6-

gico feito pelo produto ou empresa em relação à efici~ncia 

do Esforço da concorr~ncia. Existem, também, outras variá 

veis que influenciam a Fatia de Mercado, como os ajustes 

não imediatos do Esforço feito, efeitos aleat6rios e uma 

relação nao linear entre Esforço Mercadol6gico e Fatia de 

Mercado que pode ser observada em algumas circunstâncias. 

Procurando entender melhor o Esforço Mercadol6gico, verifi 

camos que o mesmo pode ser detalhado e representado como 

resultante do Composto Mercadol6gico definido pela empresa. 

O ~Composto Mercadol6gico pode ser, por sua vez, 

nas variáveis: Preço, Promoção, Distribuição 

detalhado 

e ·Produto, 
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sendo que cada variável exerce diferentes·níveis de in

fluência sobre a Fatia de Mercado de um produto ou empresa. 

Com o objetivo de entendermos melhor a forma pela qudl es

sas variáveis influenciam a Fatia de Mercado, buscamos au

tores que já haviam estudado a relação entre as vari~veis 

do Composto Mercadológico e Fatia de Mercado. Vários auto 

res desenvolveram modelos de regressão múltipla para expli 

car essas relações e concluímos que esse recurso 

ser utilizado no presente trabalho. 

poderia 

Os elementos contidos neste capítulo representam a funda

mentação e a base para os estudos desenvolvidos, no prese~ 

te trabalho procurando mais conhecimento sobre o comporta

mento da Fatia de Mercado em função do Composto Mercadoló

gico no mercado brasileiro. 
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III. OBJETIVOS ESPEC!FTCOS DA DISSERTAÇÃO E METODOLOGIA 

Neste capítulo, vamos mostrar os objetivos específicos do presente 

trabalho e a metodologia para obtenção das informações que servem 

de base para análises e conclusões. 

Conforme afirmamos na Introdução, procuramos oferecer contribuições 

para a evolução da Teoria Mercadol6gica. Dessa forma, achamos in

teressante a inclusão de algumas considerações sobre a construção e 

desenvolvimento da Teoria Mercadol6gica. Essas considerações com

põem a primeira parte do presente capítulo. 

O capítulo está composto, portanto, da seguinte forma: 

1. Teoria Mercadol6gica, 

2. Objetivos específicos da Dissertação, e 

3. Metodologia. 
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1. Tedria Mer~adolÓgica 

Abordamos, neste tópico do trabalho, aspectos inerentes a ca

racterísticas e construção de teorias, e fazemos algumas consi 

derações sobre o desenvolvimento específico da Teoria Mercado

lógica. 

Este tópico está dividido, portanto, em duas partes: 

1.1 O significado de Teoria, e 

1.2 Evolução da Teoria Mercadológica. 

1.1 O significado de Teoria 

Parente (1978 p. 89-92) mostra, em uma revisão bibliográ 

fica, que existem maneiras diferentes na forma de defi

nir ~eo~~a. e há um crescente consenso sobre algumas con 

dições que um corpo de conhecimento deve satisfazer, pa

ra ser considerado ~eo~~a.-

Rudner (1966 p. 10) define ~eo~~a como um conjun~o de a-

6i~maçõe~ ~~~~ema~~camen~e ~elac~onada~ ~nclu~ndo algu

ma~ gene~al~zaçõe~ como le~~, que ~ão ~e~~ãve~~ emp~~~c~ 

men~e. Groot (1969 p. 40) afirma que ~eo~~a ê um ~~~~e 

ma de a6~~maçõe~ log~camen~e ~n~e~~elac~onada~ e conce~-

.}. 
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to~ ~eôe~ente~ a uma dete~minada á~ea, de tal fio~ma que 

hipôte~e~ te~tãvei~ podem ~e~ obtida~ a pa~ti~ dela~. Ko 

tler (1971 p. 7) define teo~ia como um ~i~tema explicito 

e c.oe~ente de va~iávei~ e ~elaç.õe~ c.om fiundamentaç.õe~ e!!'!_ 

pl~ica~ atuai~ ou em potenc.ial, c.om o objetivo de 

c.onhec.imento, p~evi~ão e c.ont~ole em 6enômeno~ 

ã~ea. 

de 

obte~ 

uma 

Zaltman, Pinson e Angelmar (1973 p. 80), com o objetivo 

de sentir intuitivamente a estrutura da teoria, utiliza-

ram uma analogia com uma rede, originalmente desenvolvi-

da por Hempel (1952 p. 36). Nessa analogia, a teoria po 

de ser vista como uma rede, em que os nós representam os 

conceitos e as linhas conectando os nós correspondem 
.. 
as 

definições, generalizações empíricas e hipóteses incluí-

das na teoria. Tendo como referência essa analogia, 

Zaltman, Pinson e Angelmar (1973 p. 19) definem c.oncei

to~ como os bloc.o~ de c.on~t~uç.ão de teo~ia~; p~opo~iç.õe~ 

como ~eqaênc.ia~ de c.onc.eito~ mo~t~ando ~elaç.õe~ ent~e o~ 

bloc.o~. e teo~ia como um c.onjunto de p~opo~iç.õe~ inte~-

~elacionada~. 

A analogia e as definições apresentadas anteriormente 

tornam clara a necessidade de uma estrutura sistemática 

para a existência da teoria. Zaltman, Pinson e Angelmar 

. I . 
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(1973 p. 11) afirmam, ainda, que a informação obtida ou 

o conhecimento adquirido devem ser agrupados de forma lÓ 

gica e coerente. A mesma idéia é expressa por Kaplan 

(1964 p. 27-31), observando que os conceitos devem ser a 

grupados para formar hipóteses e as hipóteses relaciona

das devem ser agrupadas para formar teorias. 

Parente mostra que uma das exigências implÍ'citas nas de

finições citadas é a da testabilidade. Parsons (1976 

p. 124) chega a definir teoria como an~leulaçÕeh eapazeh 

de henem nejel~adah pon dadoh emplnleoh, ou heja, an~leu 

laçÕeh eapazeh de henem teh~adah. 

Conforme Parente, à medida que proposições são continua

mente testadas por cientistas e são confirmadas, ganhan

do suporte e evidências empíricas, podem ser elevadas a 

generalizações e, eventualmente, emergirem como leis. 

Zaltman, Pinson e Angelmar (1973 cap. 3) mostram que ge

neralizações são obtidas quando hipóteses são aceitas em 

um nível considerado satisfatório. O termo satisfatório 

é bastante relativo, implicando em um critério subjetivo 

para estipular o momento em que uma proposição alcance a 

condição de lei. No entanto, entre os filÓsofos da ciên 

c ia, hâ um consenso indicando que quanto mais a hipótese 

é confirmada, e en 1m. contexto mais amnlo, mais se aprE_ 

. I . 
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xima da condição de lei. 

Parsons (1976 p. 125-130) afirma que as fontes das Teo-

rias Mercadológicas são as generalizações ·mercadolôgi-

cas. Mostra que, na pesquisa cientrfica, generalizações 

e, eventualmente, leis podem ser obtidas tanto por racio 

cinio indutivo (baseado em dados) quanto por raciocínio 
. .. . dedutivo (baseado em uma lÓgica prévia). o raCIOCl.nl.O 

indutivo mostra generalizações como um sumário aproxima-

do dos dados que descrevem o fenômeno. Dados, e entao 

observações, sao as fontes da generalização e, dessa for 

ma, uma precondição para o desenvolvimento da teoria.Por 

outro lado, o raciocínio dedutivo mostra generalizações 

como se originando de uma lÓgica prévia, sendo esta a 

maior fonte de desenvolvimento da teoria, ao invés de da 

dos. Zaltman, Pinson e Angelmar (1973 cap. 1) ressaltam 

que esses dois métodos de raciocínio não são mutuamente 

exclusivos, mas, na verdade, complementam-se e deveriam 

ser utilizados conjuntamente. 

As considerações feitas sobre teoria e construção de teo 

rias serão úteis para explicar a abordagem utilizada no 

presente trabalho com o objetivo de enriquecer a Teoria 

Mercadológica exist~nte. 

. I. 
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1.2 Evolução da Teoria MercadolÓgica 

Como estamos desenvolvendo um trabalho na área mercadolÕ 

gica, devemos considerar que a Teoria MercadolÓgica está 

ainda em um estâ'gio inicial de desenvolvimento. Parsons 

(1976 p. 1241 mostra que a Teo~ia Me~cadolÕgica ê, mai~ 

p~ecihamente, pouco palpável. Como um co~po de conheci

mento bem deóinido, ê po~~Zvel dize~ que nao exi~te; ~e

~ia ce~tamente polêmico tenta~ delimita~ a Teo~ia Me~ca

dolÕglca deh~a 6o~ma. Ent~etanto, exi~tem ce~ta~ hipõt~ 

~eh aceitah que podem ~e~ eonhlde~adah válida~ ~ob ce~

tah condlç.õe~, he~vindo como gene~alizaç.8e~ do compo~ta

mento me~cadolÕglco. Ehha~ hlpôteheh, fiundamentada~ em

pi~icamente, não chegam a con~titul~ uma explicação ln

te~dependente e coe~ente ou teo~ia ge~al do eompo~tamen

to me~eadolÕgico, ma~ ~ep~ehentam o inlcio do de~envolvi 

menta do conhecimento ~ihtemãtico em Ma~keting. Ela~ ~e 

p~e.& entam, pelo me no h, "i.lha~ de teo~ia". 

Uma abordagem semelhante é feita por Kotler (1971 p. 7), 

quando afirma que ape~a~ de 6~agmento~ de teo~ia ~obne 

a~ ~e.f..aç.õe~ ent~e vã~io~ tipo~ de E~ fioJtç.o.6 Me~cadolÕgico~ 

e ~e~po~tah me~cado.f..Õgica~ ~e~em encont~ado~ na .f..ite~atu 

pouca~ 

./ . 
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tentativa~ pana ~i~tematizan e de~envolven uma 

coenente em Manketing. 

80. 

Como estamos trabalhando em uma área onde hâ pouco desen 

volvimento teórico, limitações poderão surgir em decor

rência desta situação. Ressaltamos, no entanto, que o 

presente trabalho deverá procurar, simplesmente, elemen

tos que permitam alguma espécie de desenvolvimento ã Teo 

ria Mercadológica, baseando-se em dados empíricos e ide~ 

tificando, através do raciocínio indutivo e dedutivo, r~ 

lações entre os conceitos obtidos no presente trabalho e 

o conhecimento existente. 
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2. Objetivos Específicos da Dissertação 

• Investigar e descrever o fenômeno da Fatia de Mercado p~ 

ra várias ciasses de Produtos, buscando 

sobre esse fenômeno; 

generalizações 

• investigar e descrever as variáveis do Composto Mercado

lÓgico que afetam a Fatia de Mercado, notadamente as va

riáveis Preço e Distribuição; 

• explicar, através de modelos econométricos, os níveis de 

Fatia de Mercado conquistados por um produto, em função, 

particularmente, do esforço de Preços e Distribuição; 

• analisar os resultados dos modelos para Classes de Produ 

tos específicas, procurando explicá-las também, em fun

çao do esforço promocional ou no próprio produto; e 

e analisar diferenças no comportamento de Fatia de Mercado 

em Classes de Produtos com diferentes níveis de !ndices 

de Concentração em ramos industriais. 
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3. Metodologia 

A apresentação da metodologia a ser empregada para a análise 

de Fatia de Mercado e construção de modelos econométricos está 

dividida nas seguintes partes: 

3.1 Relações entre Patia de Mercado e as variiveis do Compo~ 

to Mercadológico para a construção dos modelos; 

3.2 quantificação das variiveis do Composto Mercadológico a 

serem incorporadas na anilise; e 

3.3 desenvolvimento dos modelos. 

3.1 Relações entre Fatia de Mercado e as variiveis do Com

posto Mercadológico para a construção dos modelos 

Entre as variáveis do Composto Mercadológico, Preço e 

Distribuição serão utilizadas para analisar quantitativa 

mente as alterações nos nfveis de Fatia de Mercado. Pro 

moçao e Produto serão, basicamente, utilizadas para com

plementação das análises dos resultados. 

Dessa forma, a análise dos resultados e do modelo econo

métrico apresenta o seguinte esquema de inclusão de va-

. I . 
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riáveis do Composto Mercadológico: 

Variáveis incluÍdas Variáveis incluídas 
com base em dados com base em aspec-
quantitativos para tos qualitativos pa 
a construção do mo- ra complementar a 
de lo anâlise dos resulta -dos 

Fatia de • Preço • Promoção 
= f .Mercado • Distribuição • Produto 

As variáveis Preço e Distribuição foram incluídas quanti 

t~tivamente para análise e construção do modelo, ~m fun 

ção da facilidade de acesso a essas informações e maior 

simplicidade de quantificação. 

As variáveis Produto e Promoção foram incluídas com base 

em aspectos qualitativos, em função da dificuldade de 

quantificação e obtenção das informaçóes. 

QUantificação das variáveis do Composto Mercadológico 

a serem incorporadas na análise 

Antes de passarmos ã descrição da metodologia para quan

tificação das variáveis do Composto Mercadológico incor-

poradas na construção do modelo, vamos definir alguns 

. I. 
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.. 
aspectos relacionados a amostra. 

3.2.1 Amostra 

• Classes de ProdUtos: foram utilizados resulta 

dos de 17 Classes de Produtos de bens de consu 

mo nio duriveis, abrangendo 103 marcas diferen 

tes. 

Estamos considerando como produtos pertencen-

·tes a uma mesma classe, aqueles que concorrem 

diretamente entre si, possuindo, nitidamente,o 

mesmo tipo de uso junto aos consumidores e com 

tecnologias que definem o conceito do produto 

de forma semelhante entre os fabricantes. 

Por solicitação da Santos Diniz Consultoria de 

Marketing Ltda. - fonte das informações - as 

Classes de Produtos não são identificadas, pa-

ra preservar o aspecto confidencial de forneci 

mento de informações para clientes específico~ 

Entretanto, as características gerais das Cla~ 

ses de Produtos são suficientes para a análise 

proposta no presente trabalho. As Classes de 

Produtos foram incluídas no trabalho em função 

. I . 
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da conveniência por disponibilidade de dados 

e representatividade entre as outras Classe~ 

na rede varejista. 

Entre as 17 Classes de Produtos escolhidas, te 

mos: 

- 12 Classes de Produtos Alimentícios; 

2 Classes de Bebidas Alcoólicas; 

2 Classes de Produtos de Higiene e Lim-

peza; e 

1 Classe de Produtos de Bazar. 

• Unidade de Medida: a demanda de cada Classe 

de Produtos que serviu de base para o cilculo 

de Fatia de Mercado foi medida em unidades fí

sicas (quilos, litros e unidades), conforme a 

característica de cada Classe de Produtos. 

• Transação e Lojas componentes da amostra: as 

informações bisicas para avaliação de Fatia 

de Mercado correspondem à venda efetivamente 

realizada do varejista ao consumidor. As in

formaçoes foram geradas em lojas de auto-servi 

ço, com base em experimentos realizados pela 

. I . 
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Santos Diniz Consultoria de Marketing Ltda, i~ 

cluindo na amostra cerca de 10 a 20 lojas bas

tante representativas no mercado. O número de 

lojas variou, dependendo da Classe de Produtos 

para.a qual foi realizado o experimento. 

O volume de vendas, bem como preços e área de 

exposição foram obtidos em observações quinze

nais nas lojas, realizando contagem de esto

ques, registrando preços e medindo área de ex

posição (medida utilizada para representar a 

Distribuição, como veremos adiante). Para a 

obtenção do volume vendido, foi feito, também, 

um acompanhamento diário das compras feitas p~ 

las lojas. 

• Grupos de consumidores: as lojas componentes 

da amostra são freqUentadas; predominantement~ 

por consumidores de nível social A, B e C, con 

forme o critério de classificação ABIPEME. Es

ta definição está baseada em pesquisas da San

tos Diniz Consultoria de Marketing Ltda. ,e peE 

cepções da rede varejista i qual pertencem as 

lojas. 

. I . 
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• Xrea geográfica: as lojas incluídas na amos

tra estão localizadas na cidade de São Paulo. 

• Período de tempo: o período base dos experi

mentos variou de 1 a 3 meses, e foram reàliza-

dos em 1982 e, a maior parte - 13 das 17 Clas 

ses de Produtos - em 1983. 

Apesar de dispormos das informações com deta

lhes quinzenais, os dados foram sempre agrupa-

dos, para refletir o comportamento do produto 

no total do período analisado. 

3.2.2 Critérios para quantificação das Variáveis incor

poradas na constrUção dos.modelos 

a) Fatia de Mercado 

A obtenção de Fatia de Mercado foi de forma di 

reta, com base na relação entre a Demanda da 

Marca e a Demanda da Classe de Produtos: 

onde: 

f .. .:: 
,(._ 

Q 
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F i = Fatia da Marca -<- no mercado, 

Q i = Demanda da Marca -<- , e 

88. 

Q = Demanda da Classe de Produtos. 

A Demanda da marca agrega todos os ite~s da 

marca. Por exemplo: embalagens com tamanhos 

diferentes, de uma mesma marca, tem os volumes 

convertidos para uma unidade padrão (quilos ou 

litros) e somados, para se obter o total da 

marca. 

b) Preços 

As informações sobre Preços são apresentadas 

sob a forma de Índices, que denominamos fndi

ces Relativos de Preços (IRP), refletindo sem

pre a relação entre o preço da marca e o preço 

médio da Classe de Produtos. 

Obtenção dos fn:dices e Unidade de Medida: os 

IRP são obtidos com base no preço médio em cru 

zeiros pela unidade de medida que melhor des

creva a Classe de Produtos (quilos, litros ou 

unidades). 

. I . 
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TR;P por marca; indica a relação do preço mé

dio da marca (obtido pela ponderação dos pre

ços das possíveis embalagens ou tipos diferen

tes da marca por unidade de medida) com o pre

ço médio da Classe de Produtos (obtido pela 

ponderação dos preços das marcas da Classe de 

Produtos). 

O IRP da marca A é definido por: 

r RP da marca A = __ P_r_e_ç._o_M_e_ .. _d_i_o_· _d_a_M_a_r_c_a_A __ _ 

Preço Médio da Classe .de Produtos 

Por exemplo: 

IRP da marca A = 28 

29 
= 0,97 

O !ndice 0,97 mostra que o preço médio da mar

ca A est& abaixo do preço médio da Classe de 

Produtos. !ndices iguais a 1.00 estariam mos

trando uma igualdade, e !ndices acima de 1.00 

estariam mostrando o preço da marca como acima 

da média. 

A seguir, apresentamos um exemplo da obtenção 

. I . 



OBSERVAÇOES 

Iní- a 1. 
cio Q 

Marca A 20 26 

Marca B 23 28 

90. 

do preço mEdia de duas marcas (A e B) e da 

Classe de Produtos composta por essas marcas , 

com base em observações quinzenais feitas du-

rante dois meses: 

QUINZENAIS (PREÇO EM CR$/LITRO) 

2~ 3~ 4~ Média Vendas Vendas Média 
em li- Pende-Q Q Q Simples em 
tros Cr$ rada 

29 31 34 28 150 4.200 

33 34 37 31 50 1. 550 

TarAL DA CLASSE DE PRODUTOS: ..................... 200 5.750 29 

Na análise dos resultados, sempre que nos re

ferirmos a Preços, estaremos considerando o !n 

dice Relativo de Preços da marca. 

c) Distribüiçao 

A Fatia de Distribuição de uma marca em rela-

çao aos seus concorrentes reflete a Área de Ex 

posição ocupada pela marca, em relação ao to-

tal da Classe de Produtos. 

. I . 
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Área de Exposição: a Área de Exposição refle

te o número de unidades visíveis por um consu

midor que está de frente para a gôndola, dis

play ou terminais de gôndola. 

A diferença nos tamanhos das embalagens sao 

ajustadas atrav&s da conversão das unidades p~ 

lo conteúdo de cada embalagem, procurando re

fletir a área frontal ocupada pelas embalagens. 

As observações da ~rea de Exposição também fo-

ram feitas quinzenalmente, procurando refletir 

com mais fidelidade as variações ocorridas no 

período. 

Obtenção da Fatia: a Fatia de Distribuição -e 

obtida conforme mostram os seguinte exemplos: 

• Obtenção da Area de Exposição da Marca A, 

em dois meses, com observações quinzenais 

OBSERVAÇOES (EM UNIDADES) 

QUINZENAS 
Inicial 

1~ 2~ 3~ 4~ 
Média 

15 18 20 18 19 18 

. I. 
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A ~rea de Exposição média da marca A, durante 

os dois meses de observação foi de 18 unidades. 

Vamos· supor, agora, que na Classe de Produtos 

da marca A, todos os produtos possuem o mesmo 

tamanho de embalagens e, pelo mesmo critério 

de cálculo feito para a marca A, concluimos 

que o total da Classe de Produtos teve, em mé

dia, nos dois meses de observação, 100 unida

des expostas. Portanto, a Fatia de Distribui

çao da marca A será: 

Fatia de Distribuição da Marca A = 

= 
~rea de Exposição Média da Marca A 

~rea de Exposição Média da Classe de Produtos 

Fatia de Distribuição da Marca A= 18%. 

O mesmo processo de cálculo é repetido para ca 

da marca da Classe de Produtos, obtendo-se a 

Fatia de Distribuição por marca. No caso de 

marcas com tamanhos de embalagens diferentes,a 

área ocupada é ponderada pelo conteúdo de cada 

embalagem. O total da Fatia de Distribuição é 

. I . 
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sempre 100% para a Classe de Produtos. 

Na análise dos resultados, sempre que nos ref~ 

rirmos à Distribuição, estaremos considerando 

a Fatia de Área de Exposição conquistada por 

uma marca na Classe de Produtos a que pertence 

3.3 Desenvolvimento dos Modelos 

Apresentamos, aqui, algumas considerações 

que dizem respeito à construção dos modelos 

sao e análise dos resultados. 

metodolÓgicas 

de regres-

Os aspectos metodolÓgicos apresentados neste tópico do 

trabalho seguem a mesma seqüência básica utilizada na 

análise dos resultados, definindQ e mostrando alguns con 

ceitos necessários para o entendimento das análises fei

tas. 

3.3.1 Características dos Modelos 

á) Inclusão dos concorrentes: conforme a descri

ção da metodologia para obtenção da Fatia de 

Mercado, Preços e Distribuição, é bastante ela 

ro que estão sendo levadas em consideração as 

. I. 
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ações dos concorrentes. Conforme apresentado 

na revisão bibliográfica, os concorrentes es-

tão incluídos no modelo de forma exógena, se-

gundo a classificação de Parsons (1976 po 208-

211), já que não temos a ação de cada concor-

rente explicitamente representada no modelo, 

mas sim a seguinte relação: 

Fatia de Mercado A = f (Fatia das 

Variáveis de Decisão de A) o 

b) Modelos Lineares ou Multiplicativos 

Ao longo do trabalho, foram testadas duas for

mas de relações entre as variáveis Preço e Dis 

tribuição. A primeira delas se refere a uma 

relação exclusivamente linear, assumindo a se-

guinte formulação básica: 

onde: 

F = a 
o 

a P + a D 
1 2 ' 

F = Fatia de Mercado, 

P = !ndice Relativo de Preço, e 

D = Fatia de Distribuição 

o I o 
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No entanto, foi considerada, ao longo do traba 

lho, que a relação entre Preço e Distribuição 

pudesse ser multiplicativa, ao invés de linear. 

Foram testados, então, modelos com a seguinte 

formulação: 

F = a + a D x 
o 1 

As razões para que esses modelos fossem testa-

dos e os resultados obtidos estão apresentados 

no Capítulo IV - Resultados 

c) Cruzamento Transversal ou Séries Cronológicas 

A forma de apresentação dos dados reflete a re 

lação entre as variáveis Preço e Distribuição 

na determinação de Fatia de Mercado em um pe

ríodo específico, sem mostrar alterações ocor

ridas nas variáveis ~m períodos de tempo dife-

rentes .. Caracteriza-se, portanto, o cruzamen-

to transversal, e não séries cronológicas. 

3.3.2 !ndice de Concentração 

Ao longo da análise dos resultados, foi levantada 

. I . 
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a hipótese de que, em Classes de Produtos c o m 

maior concentração de Fatia de Mercado em algu

mas marcas, pudesse haver a prática de preços 

mais elevados, principalmente pelas marcas que d~ 

tivessem maiores Fatias de Mercado. Essas marcas 

estariam desfrutando da sua forte posição no mer

cado, que permitiria a prática de preços mais ele 

vades. Dessa forma, introduzimos o conceito de 

fndice de Concentração. 

Figueiredo 0982 p. 69-72) mostra que existem di

ferentes formas de se medir o !ndice de Concentra 

ção em uma determinada indústria - e, no presente 

trabalho, Classes de Produtos. 

Uma das formas é o fndice de Concentração Absolu

ta, que mede, por exemplo, a participação das 4 

maiores empresas (critério mais freqUentemente u

tilizado} em relação ao iotal da indGstria. 

Este !ndice, conforme Figueiredo, nao leva em eon 

sideração o numero total de empresas na indústria 

e nem o seu tamanho relativo. Outras medidas de 

concentração que levam em consideração essas va

riáveis são chamadas de medidas de concentração 

. I . 
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relativa . O fndice de Herfindahl (1960) 

... 
e um exemplo de medida de concentração relativa, 

e consiste na soma dos quadrados dos tamanhos das 

empresas, medidos como percentagem dotamanho to

tal da indÜstria. O Índice pode ser definido por: 

I = ( c
2 

+ 1) 

n 

onde: c = coeficiente de variação dos ·tamanhos 

das empresas, sendo que o coeficiente 

de variação ê igual ao desvio padrão 

dos tamanhos das empresas - uma medida 

de desigualdade dos tamanhos - dividi

do pelo tamanho médio das empresas na 

indüstria; e 

n = número de empresas na indüstria. 

A interpretação do índice de Herfindahl ê sim-

ples: se todas as empresas de uma indüstria fo

rem de tamanho idêntico, o desvio padrão dos tama 

nhos é igual a zero, e o Índice ê igual a 1/n, ou 

seja, a recíproca do número de empresas na indús-

tria; se existir apenas uma empresa na indústria, 
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o coeficiente de variação é zero, e o Índice atin 

ge o valor máximo igual a 1. 

Figueiredo mostra que estudos empíricos foram de

senvolvidos, comparando a ordenação da concentra

ção de diferentes indústrias, utilizando o fndice 

de Concentração Absoluta e o índice de Herfindahl, 

chegando-se ã conclusão de que o uso de qualquer 

um deles leva essencialmente ã mesma ordenação. 

Para o presente trabalho, foi utilizado o !ndice 

de Concentração de Herfindahl, por acharmos impor 

tante a relação considerando o número total de em 

presas na indústria e o seu tamanho relativo. 

O conceito do índice de Herfindahl foi, portanto, 

utilizado para gerar um !ndice de Concentração 

das marcas em uma determinada Classe de Produtos. 

As razoes que nos levaram a incluir este Índice 

na análise dos resultados são apresentadas na evo 

lução da análise dos resultados. 

A utilização do !ndice de Concentração permitiu , 

na análise dos resultados, que identificassemos 
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diferentes comportamentos das variáveis do Campo~ 

to Mercadológico para Classes de Produtos com ca

racterísticas diferentes. 



IV. R E S U L T A D O S 
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IV RESULTADOS 

Neste capítulo apresentamos resultados obtidos a partir da amos 

tra, bem como o desenvolvimento de modelos de regressão múlti -

pla para análise dos efeitos de variáveis do Composto MercadolÓ 

gico sobre a Fatia de Mercado. 

O capítulo está dividido nos seguintes itens: 

1. Alguns resultados dos dados de Fatia de Mercado, Pre -

ços e Distribuição; 

2. Modelo Linear com as variáveis Preço e Distribuição; 

3. Modelos Mtiltiplicativos para análise mais detalhada 

da variável Preço; 

4. Efeito das variáveis do Composto Mercadológico em di

ferentes níveis de Fatias de Mercado; 

S. Comportamento das variáveis do Composto MercadolÓgico 

em Classes de Produtos com diferentes !rtdices de Con -

centração. 

BIBLIOTECA A. COEOECKER 
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1. Alguns· res'uTta·do·s· dos dados de Fatia . de Mercado, Preços e Dis

tribuição 

Apresentamos rteste t6pico do capftulo, alguns resultados que 

destacamos por Classes de Produtos, e também para alguns nfveis 

de Preços praticados pelos lfderes e pelas Últimas marcas nas 

Classes de Produtos. 

1.1 Algüns· ·resül'ta.do's· ·ae·talhado's pOr Classes de Produtos 

Destacamos no Quadro 1.1.1, alguns dados de cada Classe 

de Produtos, como o número de marcas que compõe cada Clas 

se e a Fatia de Mercado esperada para cada marca*. Apre

sentamos no mesmo quadro, os resultados de Fatia de Merca 

do, Preço e Distribuição do líder e da Última marca de ca 

da Classe de Produtos. 

Observamos que as marcas lÍderes apresentam, na maioria 

dos casos, uma Fatia de Mercado superior à Fatia de Dis

tribuição, obtendo no total uma média de Fatia de Merca-

. I . 

A Fazia de Meheado e~pehada eohhe~ponde ã média da Fazia da~ ma~ 

ea~ da Cta~~e de P~oduzo~. Se a c.e.a~~e de P~oduzo~ zem 4 ma~

ea~, a Fazia de Me~eado e~pe~ada paha eada mahea ê 25%, de um 

zoza.e. de 100%. 
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do de 40% e Fatia de Distribuição de 33%. Destacamos que 

entre as marcas lÍderes existem vários casos em que os Pr~ 

ços são iguais ou maiores do que a média dos concorrente·s, 

sendo que no total, temos a média dos !ndices de :Preços 

dos líderes igual a 1,00. S interessante observarmos ain 

da, que os lÍderes com maior Fatia de Mercado, são aque

les que praticam Preços ~ 1,00. A Fatia de Mercado média 

desses líderes é 44%, enquanto os líderes praticando Pre

ços < 1, 00 possuem uma F a tia de Mercado média de 35%. 

Observamos ainda, que nas Classes de Produtos com lÍderes 

de Preço :;a, 1, 00 temos em média 5 marcas ,,enquan~o que nas 

Classes em que os líderes praticam Preços < 1,00, temos 

em média 7 marcas, portanto um número maior de concorren 

tes. 

Os resultados da Última marca de cada Classe de Produtos, 

mostram, ao contrário dos líderes, a Fatia de Distribui -

çao como superior à Fatia de Mercado na maioria dos casos, 

gerando no total, uma média de Fatia de Distribuição de 

7% para uma média de Fatia de Mercado de apenas 4%. Na 

maioria dos casos, a Última marca apresenta um Preço sup~ 

rior ao líder, gerando uma média total de 1,20. 



Quadro 1.1.1 Alguns resultados por Classe de Produtos 
-h'-'-

Número Fatia de Resultados do Líder Resultados da 01 tima Marca 

Classe de Produtos de 'marcas Mercado F D p F D p 
esperada 

A 4 25 39 40 1,10 3 3 1,37 

B 8 13 19 18 1,09 3 6 1,06 

c 4 25 59 54 1,04 8 9 1,15 

D 4 25 39 39 1,00 1 3 1 'o 3 

E 7 14 29 31 0,87 1 1 1' 12 

F 6 17 47 41 1,00 3 3 1,86 

G 4 25 36 39 0,85 9 14 1,31 

H 6 17 48 30 1,09 4 4 0,95 

I 7 14 52 23 1,12 1 4 1,25 

J 8 13 34 27 0,97 1 1 0,84 

K 3 33 62 48 1,00 8 19 0,89 

L 5 20 38 24 1,11 7 16 0,99 

M 13 8 35 20 0,92 o 1 1,44 

N 4 25 38 33 0,94 8 10 1,54 

o 10 10 32 24 0,95 3 13 1,12 

p 6 17 38 43 1,01 1 1 1,18 
_, 

Q 4 25 41 33 0,88 4 5 1,25 

M:SDIA 6 17 40 33 1,00 4 7 1,20 

onde: F = Fatia de Mercado D = Fatia de Distribuição P = Indice Relativo de Preços 
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1.2 Posicionamento das marcas por níveis de Preços 

Em função dos resultados apresentados no Quadro 1.1.1, de 

cidimos explorar um pouco mais os resultados da variável 

Preço, já que a constatação de vários lÍderes praticando 

Preços iguais ou superiores à média nos pareceu interes-

sante. 

O Quadro 1.2.1 mostra o posicionamento de todas as marcas 

da amostra por níveis de Preços diferentes. Neste quadro, 

as marcas são classificadas em mai~ ea~a~ para fndices de 

Preços maiores do que 1,10, mê.dia; para fndices entre O, 90 

e 1,10 e mai~ ba~ata~ para fndices menores do que 0,90. 

Quadro 1. 2. 1 Posicionamento das marcas por níveis de 

Preços 

Base: Todas as marcas da amostra 

fNDICES DE PREÇOS 

MAIS CAROS MÊVIO MAIS BARATOS TOTAL 

+1,50 1,31 1,11 0,91 0,70 
-0 '70 a 1,50 a 1,30 a 1,10 a 0,90 

Número de mar-
cas por nível 3 7 13 63 16 1 103 
de Preços 

Participação 
percentual de 2,9 6,8 12,6 61,2 15,5 1,0 100,0 
cada nível de 
Preços 

. I. 
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Constatamos que 61,2% das marcas da amostra concorrem com 

um posicionamento de Preços medioJ.J e 15,5% na faixa de 

trya.iJ.J b a.Jt a.:t a.J.J • Estes dois agrupamentos juntos represen-

tam, portanto, 76,7% do total das marcas da amostra. En-

tre as marcas ma.iJ.J c.a.Jta.-6 temos que 12,6% se posicionam 

com Indices de Preços entre 1,11 e 1' 30 e somente 9,7% se 

posicionam como marcas .com níveis de Preços acima de 1, 30. 

Posicionamento de Preços do líder e da Última marca de ca

da Class~ de P~odutos 

Procurando um melhor entendimento do comportamento da va

riável Preço, separamos os resultados de acordo com o mes

mo critério de classificação por níveis de Preços, para a 

marca lÍder e Última marca de cada Classe de Produtos. 

O Quadro 1.2.2 mostra os resultados obtidos com este agru

pamento. 
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Quadro 1.2.2 - Posicionamento dos líderes e da Última mar-

LÍderes 

Oltima 

marca 

ca por níveis de Preços 

Níveis de Preços 
mais medias mais TOTAL caros l,lO~P baratos 
P>l,lO P>0,90 P~0,90 

... 
de mar-numero 

cas por nível 2 12 3 17 
de Preço 

1 

j Participação* 
1 percentual de 11,8 70,6 17,6 100,0 

1 

cada nível de 
Preço 

I ... 
de mar-numero 

cas por nível 11 4 2 17 
de Preço 

I Participação 
1 percentual de 64,7 2 3' 5 11,8 100,0 
j cada nível de 
I Preço 
I 
I 

*Apesar da base pequena, 17 marcas, foram cal 

culadas as percentagens para facilitar a com 

paraçao entre os diferentes níveis de Preços 

. I. 

I 
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Verificamos que entre os lideres, hi uma predominincia de 

marcas se posicionando com Preços médio~. 12 entre um to

tal de 17 líderes e 3 marcas com preços ba~ato~. abrange~ 

do portanto, 15 em 17 marcas. Curiosamente, identifica-

mos aqui, 2 marcas entre os líderes, que praticam Preços 

na faixa dos ma..i.~ c.a~o~. Nos dois casos', o Preço pratic~ 

do é pouco superior a 1,10, sendo 1,11 e 1,12. 

Constatamos também, que entre as Últimas marcas hi uma 

predominincia de marcas com níveis de Preços ma..i.~ ~a~o~. 

11 marcas e com nivei~ de Preços média~. 4 marcas, totali 

zando também 15 entre 17 marcas. 

Os resultados aqui apresentados, mostram uma relação esp~ 

rada entre Preço e Fatia de Mercado entre as Últimas mar

cas, ji que Preços elevados geram baixos niveis de Fatia 

de Mercado. Por outro lado, os Preços dos lideres se po

sicionam na maioria, como médio~. e não como mai~ ba~ato~. 

contrariando as expectativas. 

Posicionamento de Preços do vice líder e da penúltima mar

ca de cada Classe de Produtos. 

Seguindo com este mesmo tipo de apresentação dos resulta

dos, analisamos os vice-líderes, e a penúltima marca de 

cada Classe de Produtos. Os resultados deste agrupamento 

estão apresentados no Quadro 1.2.3. 
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Quadro 1. 2. 3 - Posicionanie'nto· do·s· Vice Líderes e da penú1-

· tim:a marca· por níveis de Preços 

Níveis de Preços 
mais médios mais 
caros 1,10 ~ p baratos TOTAL 
P>l,lO p :>. o' 90 p~ o' 90 

~ 

de numero mar-
c as por ní.vel 
de Preços o 12 5 17 

Vice 
Líderes 

Participação* 
percentual de 
cada nível de 0,0 70,6 29,4 100,0 Preços 

~ 

de numero mar-
c as por nível 

5 10 2 17 ' de Preços 
Penúlti- > 

ma marca 
Participação 
percentual de 

100,0 cada ní.ve1 de 29,4 58,8 11,8 
Preços 

* Apesar da base pequena, 17 marcas, foram calculadas as 

percentagens para facilitar a comparaçao entre os dife

rentes níveis de Preços. 

. I . 
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Verificamos que entre os vice lÍderes, permanece a predo

minincia do posicionamento em Preços m~dio4, 12 entre 17 

marcas. No entanto, entre os vice lfderes nio temos ~ar 

cas entre as mai4 eana4, e 5 entre as mai4 ba~ata4. O 

Preço médio entre os vice lfderes ê 0,95*, portanto, ahai 

xo do Preço médio dos lfderes, -~ ,00. Estes resultados in 

dicam que os vice lfderes mant6m a sua posiçio mais com 

base em Preços ~aixos d~ que os líderes. 

As penúltimas marcas apresentaram uma maior incidência de 

Pne.ç.o~ m~dio.6, 10 marcas, do que as Últi~as, 4 marcas. En 

tre as penúltimas marcas, o número de marcas consideradas 

mai.6 eana.6, 5, 6 menor do que as. Últimas, 11 marcas. O 

Preço m6dio das penúltimas marcas 6 1,04*, portanto infe 

rior ao das Últimas marcas, 1,20. 

Concluimos portanto, que entre as duas Últimas marcas das 

Classes de Produtos, obtemos uma relação esperada entre 

Preço e Fatia de Mercado, ou seja, Preços maiores, Fatias 

menores. Por outro lado, entre os líderes e vice líderes, 

obtemos uma relaçio inversa, contrariando as expectativas. 

* Caleulado eom ba.6e. no.6 de.talhe.-6 de. Pne.ç.o-6 no Ane.xo 1. 
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2. Modelo Linear com as variáveis Preço e Distribuição 

Buscando mais conhecimento das relações entre Fatia de Mercado 

e as variáveis Preço e Distribuição, foram desenvolvidos mode 

los de regressão múltipla. Inicialmente, pressupomos uma rela 

çao linear entre as variáveis Preço e Distribuição na determi

nação da Fatia de Mercado. Dessa forma, a relação entre as va 

riáveis do modelo ocorrem da seguinte forma: 

F = a - a P + a D 
o 1 2 

onde: F = Fatia de Mercado, 

p = fndice Relativo de Preço, 

D = Fatia de Distribuição, e 

a = constante. 
o 

O modelo inicial foi desenvolvido considerando-se as inform~ 

ções de todas as 17 Classes de Produtos componentes da amostra 

incluindo 103 marcas diferentes. A matriz de dados utilizados 

na calibração dos modelos assumiu, portanto, o seguinte formª 

to: 

. I . 
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MATRIZ DE DADOS 

VARIÁVEL .. 
VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

DEPENDENTE 

CLASSES DE 

PRODUTOS MARCAS F p D 

1 39 1,10 40 

2 31 0,83 30 
A 

3 27 1,01 27 

4 3 1,37 3 

1 19 1,09 18 

2 19 0,80 18 
B 

3 18 1,08 14 

I 
I I I ' 

I 

I ' ' ' 
I 

I I I I 

. I. 
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Com as informações consideradas, chegamos aos seguintes resulta 

dos: 

Desvio Padrão 
. ·Formulação R2 Teste T dos Resíduos 

F = - 1,37 + 0,14P + 1 ,O 7D 0,81 p = 0,05 6' 36 I 

D =19,82 

O teste T para a variável Preço é extremamente baixo, indicando 

que a relação entre Preço e Fatia de Mercado não é significan

te. Por outro lado, o resultado do teste T mostra relação en

tre Distribuição e Fatia de Mercado, ao nível de 99% de signi

ficância. Além disso! a variável Preço assumiu um coeficiente 

positivo no modelo, contrariando as expectativas para a relação 

entre Preço e Fatia de Mercado. 

2.1 Relações de causa e efeito entre Fatia de Mercado e Fatia 

de Distribuição 

A forte relação obtida entre Fatia de Mercado e Fatia de 

Distribuição nos despertou para a possibilidade que a Fa

tia de Distribuição fosse função da Fatia ,~.de Mercado. 

Neste caso, a área de exposição de uma determinada marca 

no ponto de venda, seria definida pelo varejista com base 

em seu conh.ecimento da procura de cada marca. No entan

to, em observações de resultados de Experimentos numa se

qu~ncia de períodos, constatamos que variações efetuadas 

. I. 
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na área de exposição das marcas, sao acompanhadas por va-

riações em Fatia de Mercado, mostrando que variações na 

Distribuição (medida pela área de exposição, conforme des

crito na metodologia) geram variações em Fatia de Mercado. 

O Quadro 2.1.1 mostra resultados obtidos no acompanhamen

to de uma marca durante um período de seis meses em um gr~ 

po de quatro lojas de alto potencial de vendas: 

Quadro 2 .1.1 - Evolução da Fatia de Mercado e Fatia de Dis

tribUição de Uma deterlninada marca. 

ME S E S 

1 2 3 4 5 6 l 
Fatia de Mercado 30 26 23 24 38 21 

Fatia de Distribuição 28 24 21 21 30 21 
I 

i 

. I. 
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Constatamos que as frequentes variações de Fatia de Dis -

tribuição são acompanhadas por variações no mesmo sentido 

na Fatia de Mercado. A frequência nas alterações indica 

que a causa deve ser a Fatia de Distribuição, ji que 
.. 
e 

pouco provivel que o varejista tenha condições de alterar 

a área das marcas em períodos de tempo tão curtos em f~ 

ção de percepçoes de diferenças no interesse dos consumi-

dores para cada marca. 

Temos ainda o exemplo do quadro 2.1.2 com marcas comercia 

lizadas simultaneamente em dois grupos compostos por cin

co lojas, sendo que os grupos entre si eram equilibrados 

em termos de potencial de vendas, tamanho das lojas, loca 

lização e características sócio econômicas dos consumido-

res: 

. I . 
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Quadro 2.1.2 - Comparação do desempenho da mesma marca em 

Grupos de Lojas diferentes e no mesmo Pe-

ríodo 

M:ES 1 
MARCAS INDICADORES 

LO~AS DO LOJAS DO 
GRUPO 1 GRUPO 2 

Fatia de 
30 24 

Mercado 
A 

Fatia de 

Distribuição 29 21 

Fatia de 
Mercado 27 33 

B 
Fatia de 
Distribuição 23 39 

Fatia de 
31 38 Mercado 

c 
F a tia de 40 46 
Distribuição 

As informações mostrando que a mesma marca possui Fatias 

de Mercado diferentes com níveis de Fatia de Distribuição 

proporcionais, simultaneamente e em grupos de lojas equiv! 

lentes (lojas pertencentes à mesma rede varejista), propo~ 

ciona mais um indicador para concluirmos que o efeito da 

Fatia de Distribuição deve ser realmente forte sobre a Fa-

tia de Mercado a ser conquistada pela marca. 

. I. 
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3. Modelos Mult'ipTicativo·s par·a análise :mais detalhada da Variá--

vel Preso 

Diante dos resultados obtidos com o modelo de regressao linear, 

foi levantada a hip5tese que as variáveis Preço e Distribuição 

interagissem de forma multiplicativa ao invés de linear na ex-

plicação de Fatia de Mercado. Desenvolvemos, portanto; modêlos 

com uma relação multiplicativa entre Preço e Distribuição, apr~ 

sentando a seguinte formulação básica: 

F = a 
o 

+ a D x (-1-)À 
p 

onde: À é um expoente para a variável Preço. À medida que se d.U-

menta ô valor de À cresce a importincia da variável Pre 

ço no modelo, e vice-versa. 

A relação multiplicativa entre Preço e Distribuição faz com que 

o Preço exerça um efeito relativo semelhante para cada nível de 

Distribuição considerado. Isto ocorre em função da divisão de 

"D" por "P" ao invés de subtração como no caso do modelo linear. 

Utilizamos mais uma vez as informações das 17 Classes de Produ

tos componentes da amostra, incluindo 103 marcas diferentes, ou 

seja, a mesma matriz de dados utilizada para a construção do mo 

dele linear no t5pico 2 deste capítulo, e testamos modelos mul

tiplicativos com oito expoentes diferentes para a variável Pre-

ço. Os resultados destes modelos estão apresentados no Quadro 

3 .1. 

. I. 
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Quadro 3.1 - Modelos Multiplicativos testados 

Expoente Formulação R2 Teste D.esvio Padrão 
para dos 

Preço 0.) T Resíduos 

- . 1 0,2 
0,2 F =-1 ,11 + 1, O 7. D (-) 0,81 20,58 6,36 

p 

.. 1 0,4 
0,4 F =-0,96+l,OS.D(-p-) 0,80 20~67 6,43 

1 o. 5 
0,5 F =-0, 89+1, os .D C-) 0,80 20,08 6,49 

p 

1 0,6 
0,6 F =-0,80+1,04 ·D(-) 0,80 19,90 6,53 

p 

- 0,9 
0,9 F =-0,4S+l,Ol.D(_!_) 0,78 19,06 6. 75 ·p 

- 1 
1,0 

1,0 F --0 33+1 00 ·D (-) 0,78 18,72 6,85 • • p 

1 1,1 
1,1 F = -0 1 7 +O 9 9 · D (-) 0,77 18,38 6,95 • • . p 

O, 7 3+0, 9 3 ·D ( _l_) 
1,5 

1, 5 F = 0,73 16,56 7,51 
p 

. I . 
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_Verificamos que conforme cresce o expoente da variável Preço , 

ocorre uma diminuição em R2 , que passa 

ra 0,73 em c-%-) 1 •5 , ou seja, à medida 

de 0,81 em (--1--) 0 • 2 , pa
p 

que atribuimos maior im-

portância à variável Preço no modelo, obtemos menos explicações 

para as variações de Fatia de Mercado. Estes resultados confir

mam as constatações feitas a partir do modelo linear a respeito 

da variável Preço. 

No entanto, os modelos multiplicativos proporcionaram bons ele

mentos para que fosse desenvolvida uma análise de resíduos por 

Classe :de Produtos, e evoluíssemos para identificar a razão des 

te comportamento da variável preço. 

3.1 AriáTise dos Resíduo·s dos Modelos MultiplicatiVos por 

Cla~s~ d~ P~ddutos 

A partir dos resultados obtidos até o momento, consider~ 

mos a possibilidade que o efeito da variável Preço fosse 

muito diferente sobre cada Classe de Produtos. Uma análi 

se para identificar essas possíveis diferenças poderia 

esclarecer alguns aspectos sobre a influência da variá-

vel Preço. 

Foram considerados então, os resíduos absolutos de cada 

Classe de Produtos obtidos em modelos multiplicativos com 

expoentes ( ~) 0,2; 1,0 e 1,5 para Preço, possibilitando 

uma análise com maiores detalhes. Os resíduos absolutos 

. I . 
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foram obtidos conforme mostra o exemplo para a Classe de 

- Produtos "A": 

CLASSE DE PRODUTOS "A" 

INDICADORES 

MARCAS Resíduos Resíduos 
F Fp R Absolutos 

1 39,0 40,7 - 1' 7 1' 7 
-2 31,0 32,0 - 1 ,O 1,0 

3 2 7 'o 27,6 - 0,6 0,6 

4 3,0 1,9 + 1,1 1,1 

TOTAL 100,0 102,2 + 2,2 4,4 

onde: FR = Fatia Real 

Fp = Fatia Prevista (neste caso pelo modelo multi -

plicativo com expoente 0,2 para Preço). 

Resíduos = F - F R p 

Resíduos Absolutos = Resíduos com sinais sempre po-

sitivos. 

Constatamos que o resíduo absoluto total para a Classe 

de Produtog "A" é igual a 4,4. Esta Classe de Produtos é 

. I. 
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composta por 4 marcas, portanto, obtemos os resíduos abso 

lutos por marca, para podermos comparar Classes de Produ

tos com número de marcas diferentes: 

-- Res·fduo Absoluto Total Resíduo Absoluto por Marca 
n9 de marcas da Classe 

de Produtos 

Resíduo:Absoluto por Marca= 4 •4 = 1,1 
4 

O resíduo absoluto por marca foi obtido para cada uma das 

17 Classes de Produtos componentes da amostra. 

Como pretendemos comparar os resíduos absolutos de cada 

Classe de Produtos em modelos com expoentes diferentes p~ 

ra a variivel Preço, 6 necessirio que se calcule o resí -

duo relativo por marca, ji que à medida que aumentamos o 

expoente da variivel Preço, crescem os resíduos totais de 

cada modelo. Temos por exemplo, que os resíduos absolu -

tos de todas as Classes de Produtos para modelos multi -

plicativos com os seguintes expoentes são: 

Expoente de Preço Resíduos de todas as Classes 
no modelo À de Produtos: 

0,2 4,40 
1, o 4,87 
1, 5 5,54 

. I. 
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O resíduo relativo para a Classe de Produtos "A" foi obti 

do da seguinte forma no modelo com expoente 0,2 para a 

variável Preço: 

Resíduo Relativo "A" = 

Resíduo Relativo "A" = 

Resíduo Absoluto "A" 

Total dos Resíduos do mo
delo com t _1_) O' 2 

p 

1,10 
- 0,25 

4,40 

O quadro 3.1.1 mostra os resíduos relativos de cada Clas 

se de Produtos, em modelos multiplicativos com expoentes 

0,2; 1,0 e 1,5 para a variável Preço. 

Os resultados revelam que as Classes de Produtos "A" até 

"H" tem os seus resíduos relativos crescendo conforme au-

menta o expoente de Preço. Este resultado indica que es

tas Classes de Produtos são mais sensíveis ao efeito de 

outras variáveis além de Preço. Por outro lado, as demais 

Classes de Produtos mostram uma tendência à redução dos 

resíduos conforme aumenta-se o expoente da variável Pre

ço, permitindo-nos concluir que esta varíavel está sendo 

mais importante nestas Classes de Produtos do que em ou-

tras Classes. 

Identificamos, desta forma, que existem diferentes níveis 

de sensibilidade ã variável Preço, dependendo da Classe 

. I. 
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Quadro 3.1.1 - Resíduos dos Modelos Multiplicativos por Classe 

de Produtos 

Classes dos Expoente da Variável Preço ( À ) Tendência 

Produtos 0,2 1,0 1,5 
dos 

Resíduos 

A 0,25 0,48 0,66 Aumentar 

B 0,43 0,62 0,87 Aumentar 

c 0,48 0,83 0,96 Aumentar 

D 0,50 0,59 0,73 Aumentar 

E ·0,50 0,59 0,68 Aumentar 

F O, 74 0,83 0,86 
. 

Aumentar 

G o ,99 1,10 1,07 Aumentar 

H 1,46 1,49 1,53 Aumentar 

I 2,32 2,32 2,20 Diminuir 

J o, 79 o' 74 o' 74 Diminuir 

K 2, o 7 1,98 1,84 Diminuir 

L 1, 86 1,69 1,65 Diminuir 

M 0,83 0,72 o' 6 7 Diminuir 

N 1,82 1,66 1,43 Diminuir 

o 0,66 0,54 0,47 Diminuir 

p 0,52 o, 39 o, 30 Diminuir 

Q o' 79 0,44 o' 36 Diminuir 

TOTAL 1,00 1,00 1,00 ~ 
. I. 
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de Produtos que estivermos considerando. Nos Ítens seguig 

tes deste capítulo vamos procurar entender melhor o que 

provoca esses diferentes comportamentos. 

Como os resultados obtidos quase nao indicaram diferenças 

nas análises estastísticas de modelos lineares e multipli 

cativos~ decidimos dar prosseguimento is análises utili

zando modelos lineares, pois possibilitam maior facilida

de no manuseio das informações. 
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4. Efeito das VariáVeis do Composto· Mercadológico em ·diferentes 

níveis de Fatias de Mercado 

Procurando maior conhecimento· das relações entre as variáveis 

do Composto Mercadológico e Fatia de Mercado, buscamos corrobo

rar algumas conclusões geradas pelo Projeto PIMS, apresentadas 

na revisão bibliográfica do presente trabalho. Os restiltados do 

PUAS mostram que a Qualidade é uma variável do Composto Mercad~ 

lÓgico presente principalmente em produtos com Fatia de Merca 

do superior a 26%. Segundo as conclusões do PIMS, os fabrican

tes tendem a praticar preços mais elevados para estes produtos, 

sendo esta uma provável razão para a obtenção de maiores índi

ces de Retorno sobre o Investimento em produtos com Fatia de 

Mercado elevada. 

A identificação de coeficiente de Preço positivo no modelo de 

r·egressão linear desenvolvido no presente trabalho, poderia es-

tar ocorrendo em função da presença de produtos com Fatia de 

Mercado elevada, praticando preços elevados, e investindo em 

variáveis como qualidade e/ou promoção. 

Para que pudessemos ter uma visão mais ampla das informações le 

vantadas em nossa amostra, foi feita uma média simples para as 

variáveis Preço e Distribuição, considerando-se faixas de Fatia 

de Mercado da seguinte forma: 

. I . 
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Fatia de Mercado Preço Distribuição 

< 10 1,12 7,3 

10-20 1,00 14,7 

20-30 0,98 23,2 

30-40 o' 9 7 32,9 

> 40 1 'o 2 38,2 

Estamos verificando que até a faixa de 30-40% de Fatia de Merc~ 

do, o Preço mantém uma contínua tendência a diminuir, parecendo 

exercer definida influência na preferência dos consumidores. 

Quando consideramos os produtos com Fatia de Mercado superior 

a 40%, encontramos preços pouco acima da média de mercado, con

trariando a tendência observada em relação a Preço. Este compor 

tamento pode ser reflexo da presença de produtos que mantém es

ta posição trabalhando em qualidade e promoção. 

Procuramos também, analisar as relações existentes entre Fatia 

de Mercado e Fatia de Distribuição, buscando indícios de que 

outras variáveis do Composto Mercadológico poderiam estar exer

cendo destacada influência entre marcas com elevada Fatia de 

Mercado. 

A segu~r temos a Fatia de Mercado média em cada faixa considera 

da e a Fatia de Distribuição: 

. I. 
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Faixas de Fatia de Fatia de Fatia de Mercado 

Fatia de Mer- Mercado Distribuição Média c - ) 

c a do Média Fatia de Distri-
buição 

< 10 5 7,3 -2,3 

10-20 15 14,7 +0,3 

20-30 25 23,2 +1,8 

30-40 35 32,9 +2 '1 

> 40 45 38,2 +6,8 

Com a alta correlação identificada entre Fatia de Mercado e Dis 

tribuição, poderíamos esperar que os valores destas duas variá 

veis seguissem em paralelo ao longo de diferentes níveis de Fa 

tia de Mercado. No entanto, verificamos que para produtos com 

Fatia de Mercado média de 5%, temos uma Fatia de Distribuição 

de 7,3%, portanto mais elevada. À medida que consideramos Fa

tias de Mercado mais altas, observamos que a Fatia de Distri -

buição não cresce na mesma proporção, chegamos por exemplo, que 

para marcas com Fatia de Mercado média de 45%, a Fatia de Dis

tribuição é de 38,2%, portanto abaixo da Fatia de Mercado. 

Esta constatação reforça a hipótese de que outras variáveis 

além de Preço e Distribuição podem estar sendo importantes em 

algumas Classes de Produtos, para marcas com elevados níveis de 

Fatia de Mercado. 
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4.1 Modelos para diferentes níveis de Fatia de Mercado 

Para que pudéssemos identificar o efeito de variáveis do 

Composto MercadolÓgico em diferentes níveis de Fatia de 

Mercado, dividimos a nossa amostra total em dois grupos . 

O critério utilizado para compor os dois grupos foi seme

lhante aos-níveis de Fatia de Mercado utilizadas no PIMS 

para relacionar Fatia de Mercado com Qualidade, ou seja: 

-Grupo A - todas as marcas pertencentes a amostra, com Fa-

tia de Mercado > 26%. 

-Grupo B - todas as marcas pertencentes a amostra, com Fa-

tia de Mercado ~ 26%. 

O Grupo A foi composto por 27 marcas, e o Grupo B,por 76 

marcas. 

As matrizes de dados assumiram, portanto, os seguintes 

formatos: 
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Grupo A - Marcas com Fatia de Mercado > 26% 

F p D 

62 1,00 48 
59 1,04 54 
. . . -· 
. . . 
. . . 

27 1,01 27 

Grupo B - Marcas com Fatia de Mercado ~ 26% 

F p D 

24 0,98 35 
23 0,95 21 
. . . 
. . . 
1 1,45 1 
o 1,44 1 

Foram obtidos modelos de regressao para cada um dos gru-

pos, gerando os seguintes resultados: 

Grupo A - Marcas com Fatia de Mercado · > 26% 

Formulação R2 Teste T Desvio Padrão 
dos resíduos 

F = -4,95 + 22,21P + 0,62D 0,36 p = 1,46 7,64 D = 3,58 
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GrupO B - Marcas com Fatia de Mercado ~ 26% 

2 Desvio Padrão 
Formulação R Teste T dos Resíduos 

F = 3,86-250P+0,74D 0,61 P= -1,18 4,27 

D= 9, 77 

Comparando os resultados dos dois modelos, identificamos 

um R2 maior para as marcas com Fatia de Mercado abaixo de 

26%. 

Entre as marcas com Fatia de Mercado abaixo de 26%, o tes 

te T revela relações entre Preço e Fatia de Mercado ao ní 

vel pr6ximo de 80% de significincia e entre Distribuição 

e Fatia de Mercado ao nível de 99% de significincia. 

Para as marcas com Fatia de Mercado acima de 26%, o teste 

T revela um Índice menor para Distribuição do que no ou

tro grupo, mas ainda significativo ao nível de 99%. Para 

Preço, o teste T revela relações com Fatia de Mercado ao 

nível de 80% de sigrtificincia. No entanto, neste modelo, 

a variável Preço assume um coeficiente positivo, onde po

demos concluir que há o efeito de outras variáveis, tais 

como qualidade e/ou promoção afetando o comportamento de 

marcas com elevada Fatia de Mercado em concordincia com 

os resultados do PIMS. 
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4.2 Comportamento das variáveis do Composto MercadolÓgico em 

diferentes Classes de Produtos e níveis de Fatia de Mer-

c a do 

Observando os resultados de cada Classe de Produtos,con~ 

tatamos a existência de casos em que os lÍderes detinham 

elevada Fatia de Mercado (maior que 26%), praticando 

Preços acima da média, e outros casos em que os lÍderes, 

também com elevada Fatia de Mercado, praticavam 

abaixo da média. 

Preços 

Analisando os detalhes das informações de cada Classe de 

Produtos, a impressão é que, mesmo onde os líderes prati 

cavam Preços acima da média, esta variável parecia ser 

importante na concorrência entre as outras marcas. Para 

analisarmos melhor esta situação, dividimos novamente a 

nossa amostra, com base no seguinte critério: 

Classes de Produtos com Fatia 
de Mercado do Líder (FL): 

FL > 26% FL ..:;:; 26% 

Classe de PL ~ 1,00 Grupo C Grupo D 
Produtos com 
Preço do Li-
der (P L): PL < 1,00 Grupo D Grupo D 
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Dessa forma, foram montados dois grupos: 

Grupo C Classes de Produtos com líderes de Preço~ 1, 00 

e Fatia de Mercado > 26%. 

Grupo D Classes de Produtos com líderes de Preço< 1, 00 

ouFatia de Mercado ~ 26%. 

O Grupo C foi composto por 9 Classes de Produtos (45 mar 

c as) , e o Grupo D, por 8 Classes de Produtos (58 marcas) . 

As matrizes de dados assumiram, portanto, o seguinte for 

·mato: 

Grupo C Classes de Produtos com Líderes de 

Preço ~ 1,00 e Fatia de Mercado> 26% 

Classes de Marcas F p D Produtos 

Líder 39 1,10 40 

A 2 31 0,83 30 

3 27 1,01 27 

4 3 1,37 3 

Líder 59 1,04 54 

c 2 17 0,83 20 

3 16 0,96 17 

4 8 1,15 9 

Líder 39 1,00 39 

o o o o 

D 
o . o . 
. . . o o 
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Grupo D 

Çlasses de 
Produtos 

G 

N 

Q 
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Classes de Produtos com Líderes de 

Preço < 1,00 ~u F~tia de Mercado ' 26% 

Marcas F p D 

Líder 36 0,85 39 
2 28 0,94 23 
3 27 1,16 24 
4 9 1,31 14 

Líder 38 0,94 33 

2 32 0,95 46 
3 22 0,98 11 

4 8 1,54 10 

Líder 41 0,88 33 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

Os modelos de regressão mostraram os seguintes resulta-

dos: 

Grupo C - Classes de Produtos com Líderes de 'Preço 

~ 1,00 e Fatia de Mercado > 26% 

Fonnulação Rz I Teste T 
Desvio Padrão 
dos resíduos 

F = -5,57 + 2,64P + 1,14D 0,80 
p = O,ól 7,90 D = 12,38 

Conforme podíamos esperar,em função dos resultados de m~ 

delas anteriores, a variâvel Preço assumiu um coeficien-
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te positivo, embora o teste T nao indicasse relações 

significativas desta variável com Fatia de Mercado. 

Ainda trabalhando com estas Classes de Produtos, excluí-

mos todos os líderes da amostra e consideramos somente 

as marcas não-líderes. O modelo de regressão obtido foi 

o seguinte: 

Fonnulação R2 Teste T Desvio Padrão 
dos resíduos 

0,18 - l,OSP + 0,92D 0,76 
p = -0,34 5,27 F = D = 9,34 

Neste modelo, a variável Preço já assume um coeficiente 

negativo, embora o teste T também nao apresente relações 

estatisticamente significativas entre esta variável e Fa 

tia de Mercado. De qualquer forma, permitimo-nos con-

cluir que o coeficiente negativo de Preço sugere que va

riáveis como Qualidade e/ou Promoção não estão exercendo 

tanta influência entre as marcas nao lÍderes quanto exer 

cem entre os líderes. 

Passamos, então, a analisar o comportamento das variá-
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veis do Composto MercadolÓgico em Classes de 

do Grupo D, obtendo os seguintes resultados: 

135. 

Produtos 

Grupo D Classes de Produtos com Irderes de 

Preço < L 00 ou: Fatia de Mercado~ 26% 

Fonnulação R2 Teste T ·Desvio Padrão 
dos resrduos 

F = 6,48 - 6,08P + 0,99D 0,82 p = -1,33 4,90 D = 14,80 

Para estas Classes de Produtos, o teste T mostra relação 

entre Preço e Fatia de Mercado ao nrvel de 80% de signi

ficância, sendo que a variável Preço assume um coeficien 

te negativo no modelo. A exemplo de todos os modelos, a 

variável Distribuição mostra relações com Fatia de Merca 

do ao nrvel de 99% de significância pelo teste T. 

Diante dos resultados obtidos para a Classe de Produtos 

como um todo, indicando o efeito da variável Preço, con-

sideramos desnecessária a segmentação para marcas não Ir 

deres em Classes onde os lideres praticam Preço 

da média. 

abaixo 

. I . 



136. 

Destacamos, neste item do trabalho, que a Distribuição é 

uma variável relevante nas Classes de Produtos de um mo

do geral, e Preço é também relevante em várias Classes 

de Produtos, cujos lÍderes praticam Preços abaixo da mé

dia. Em outras Classes de Produtos onde encontramos lÍ

deres praticando Preços acima da média, com base em va .... 

ri~veis como Qualidade e/ou Promoção, o Preço é relevan 

te entre as marcas não lÍderes. 
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S. Comportamento das Variáveis do Composto MercadolÓgico em Clas

ses de Produtos com diferentes !ndices de Concentração 

* 

A partir dos resultados obtidos até o momento, levantamos a hi 

p6tese de que, em Classes de Produtos de alta concentração, o 

Preço fôsse uma variável menos importante do que em Classes de 

Produtos de baixa concentração. Para avaliarmos esta hip6tese, 

foi obtido o !ndice de Concentração conforme a metodologia de 

Herfindahl*, para todas as Classes d.e Produtos componentes da 

amostra. Os resultados obtidos estio apresentados no Quadro 

5 . 1 • 

Verificamos que as Classes de Produtos cujos lÍderes praticam 

Preços~ 1,00, geram um !ndice de·concentração médio de 0,342, 

portanto, superior ao obtido em Classes com líderes praticando 

preços < 1,00, 0,231. Isso indica que, em Classes de Produ

tos onde há uma menor concentração, a variável Preço é mais 1n 

tensamente utilizada como ferramenta para a busca de ganhos de 

Mercado-. 

. I . 
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QUADRO 5.1 - !NDICE DE CONCENTRAÇÃO POR CLASSE DE PRODUTOS 

Classes de 
Produtos 

K 

c 
D 
F 

I 

A 

H 
p 

L 

MEDIA 

Q 
N 

G 

E 

J 

M 

o 
B 

ME!DIA 

I .C.O. 

0,481 
0,408 

0,342 

0,338 

0,340 

0,322 

0,295 

0,286 

0,263 

o·, 34 2 

0,327 

0,302 

0,289 

0,224 

0,210 

0,181 

0,161 

0,155 

o' 2 31 

Classes de Produtos com 
lÍderes de Preço 

p .... 1,00 ..,.. 

p ~ 1, 00 
p > 1, 00 
p ~ 1, 00 
p ~ 1. 00 
p ~ 1.00 
p ~ 1.00 
p ~ 1, 00 
p ~ 1,00 

p < 1,00 
p < LOO 
p < 1,00 
p < 1,00 
p < 1,00 
p < 1,00 
p < 1,00 

Líder com F < 26% 

138. 

. I . 



139. 

V. CONCLUSOES 

A análise dos resultados mostrou uma forte relação entre a va

riável Distribuição (medida em termos de Área de Exposição no 

ponto de venda) e Fatia de Mercado. Apesar da possibilidade de 

a Distribuição ser determinada em função da Fatia de Merca4o, 

existem constatações de que, em igualdade de condições, a mesma 

marca obtém desempenhos bastante diferentes em função de níveis 

de Distribuição diferentes. 

Apesar da forte relação entre essas variáveis, verificamos que 

o efeito da Distribuição não se mostra tão relevante em marcas 

com Fatia de Mercado elevada. Constatamos que a Fatia de Dis -

tribuição aumenta menos que proporcionalmente ao crescimento da 

Fatia de Mercado. À medida que analisamos marcas com Fatias de 

Mercado cada vez maiores, outras variáveis do Composto Mercado

lÓgico parecem crescer em relevância, mais do que a Distribui -

çao. 

A constatação da forte relação entre Distribuição e Fatia de Mé_E 

cado poderá ser Útil na definição estratégica de empresas que 

pretendam melhor desempenho para suas marcas. Por outro lado, o 

poder de barganha do varejista poderá crescer, ji que a decisão 

da irea ocupada ~elas marcas, no ponto de venda, está em 

maos. 

suas 
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Os resultados indicaram também, através de coeficientes positi

vos para Preço em modelos de regressao, que para marcas com Fa

tia de Mercado acima de 26%, deve haver a influência de outras 

variiveis tais como, qualidade e/ou promoção sobre a Fatia de 

Mercado. Por outro lado, entre as marcas com Fatia de Mercado 

inferior a 26%, a variivel Preço mostra um coeficiente negati 

vo no modelo de regressao, indicando uma relação com i determi

naçao da Fatia de Mercado destas marcas. Esses resultados es

tio em concordância com conclusões do Projeto PIMS, que indicam 

a maior presença de marcas com melhor Qualidade em níveis de F~ 

tia de Mercado superiores a 26%, permitindo a pritica de Preços 

mais elevados, o que é uma provivel causa para maiores retornos 

sobre o investimento. 

Constatamos também, que as Classes de Produtos mostram diferen

tes níveis de sensibilidade às variações de Preços. Algumas 

Classes de Produtos possuem lÍderes praticando Preços abaixo da 

média de seus concorrentes. Nessas Classes a variivel Preço 

mostra relação com Fatia de Mercado para as marcas como um to

do, gerando coeficientes negativos no modelo de regressão. 

Por outro lado, algumas Classes de Produtos possuem lÍderes pr~ 

ticando Preços acima da média, e esta variável assume um coefi

ciente positivo no modelo de regressão, indicando a presença de 

outras variáveis, tais como, qualidade e/ou promoção. No entan 

to, nessas mesmas Classes de Produtos, a variável Preço mostra 

relação com Fatia de Mercado entre as marcas não lÍderes. Cons 
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tatamos também, que os vice lÍderes em nossa amostra como um to 

do, praticam, em média, Preços abaixo dos lÍderes. 

Os resultados apresentados indicaram também que os lÍderes das 

Classes de Produtos da amostra tendem a se posicionar na faixa 

de Preços classificados como médio~ (1,10 > P > 0,90), e as Úl

timas marcas tendem a apresentar Preços mai~ ea~o~ (P > 1,10). 

Já constatamos que algumas marcas detém a liderança, praticando 

Preços acima da média de seus concorrentes, e podemos observar, 

também, que parece existir um limite no qual o consumidor está 

disposto a pagar por um produto melhor. Esse limite pode ser d~ 

finido como em torno de um !ndice de Preço 1,10, já que os lÍd~ 

res e vice-líderes posicionam seus preços abaixo desse nível e, 

acima desse limite, há forte predominincia de marcas com baixa 

Fatia de Mercado. 

Ainda em função da análise dos resultados, verificamos que as 

Classes de Produtos com lÍderes praticando Preços abaixo da mé

dia dos concorrentes possuem Índices de concentração, em média, 

menores do que as Classes de Produtos cujos lÍderes praticamPre 

ços acima ou igual à média dos concorrentes, e, nas Classes de 

Produtos com baixa concentração a variável Preço mostra uma re

lação mais forte com Fatia de Mercado do que em Classes de Pro

dutos de maior concentração, onde deve existir a presença de 

Qualidade e/ou Promoção exercendo maior influência sobre a Fa -

tia de Mercado. 
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Com as circunstâncias atuais do mercado brasileiro, que atrave~ 

sa momentos de maiores dificuldades econômicas, as empresas de

vem lutar mais intensamente por uma posição entre os concorren 

tes, ou seja, a concorr~ncia tende a tornar-se mais acirrada ! 

Podemos considerar que os baixos Índices de concentração suge

rem maior concorr~ncia entre as marcas da Classe de Produtos, e 

nessas Classes a variável Preço é importante. Podemos concluir 

que, à medida que a concorr~ncia tende a aumentar, provavelmen

te aumenta:-se a importância da variável Preço na determinação da 

Fatia de Mercado. 

Sugestões para outros trabalhos 

Observando as Classes de Produtos componentes da amostra, parece

-nos que as Classes em que os líderes praticaram Preços acima da 

média de seus concorrentes, e variáveis como Qualidade e/ou Prom~ 

ção se mostraram importantes, podemserclassificadas,na maioria, 

como em fase de crescimento no Ciclo de Vida do Produto. Por ou 

tro lado, Classes de Produtos em que a variável Preço se mostra 

mais relevante, podem ser classificadas, na maioria, na fase de 

maturidade no Ciclo de Vida do Produto. No presente trabalho ,não 
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pudemos obter informações seguras, que comprovassem essa hipóte

se. Um estudo nesse sentido poderá ou não confirmar essa hipóte-

se. Kotler (1971 p. 62-64) mostra um estudo desenvolvido por 

Mickwitz (1959), relacionando a elasticidade de cada variável do 

Composto MercadolÓgico com fases do Ciclo de Vida do Produto. O 

gráfico abaixo ilustra as conclusões obtidas por Mickwitz: 

i -

2 -

3 -
4 -
5 -

Elasticidade dos Instrumentos MercadolÓgicos em diferen

tes estágios do Ciclo de Vida do Produto 

c 

2 3 4 5 

v 

Introdução c - Custo do Esforço MercadolÓgico 

Crescimento v - Vendas 
p - Preço 

Maturidade A - Promoção 

Saturação D - Serviço 

DeclÍnio Q - Produto (Qualidade) 

K - Embalagem 
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Observamos que as variáveis Qualidade e Promoção são mais relevan 

tes do que Preço na determinação de Fatia de Mercadc durante os 

estágios de Introdução e Crescimento. No estágio seguinte, Matu

ridade, o Preço passa a ser mais relevante do que as outras variá 

veis. ~ interessante observar que a Distribuição é considerada 

pouco relevante, o -que demonstramos não ser compatível com os da

dos da nossa amostra e a forma como medimos essa variável. 

Um estudo nesse sentido poderia trazer contribuições para orienta 

ções estratigicas no mercado brasileiro, representando uma evolu

ção te6rica a partir do presente trabalho. 
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VI. ANEXOS 

ANEXO 1 

Informações de Fatia de Mercado (F)·; !ndices Relativos de · Pre

ços (P) e Fatia dé DistribUição (D) de todas as Classes de Pro

dutos e Marcas da Amostra 

Marcas 

1 

2 

3 

4 

Marcas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Classe de Produtos A 

F 

39 

31 

27 

3 

p 

1,10 

0,83 

1,01 

1,37 

Classe de Produtos B 

F p 

19 1,09 

19 0,80 

18 1,08 

17 0,92 

11 1,26 

6 1,06 

7 0,80 

3 1,06 

D 

40 

30 

27 

3 

D 

18 

18 

14 

16 

10 

7 

11 

6 
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Marcas 

1 

2 

3 

4 

Marcas 

1 

2 

3 

4 

Marcas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

F 

59 

17 

16 

8 

p 

1,04 

0,83 

0,96 

1,15 

Classe ·de PrOdutOs D 

F 

39 

37 

23 

1 

p 

1,00 

1,05 

0,92 

1,03 

· Classe de Produtos E 

F p 

29 0,87 

28 1 'o 7 

17 0,98 

16 1 'o 7 

8 1,10 

1 1,09 

1 1,12 

D 

54 

20 

17 

9 

D 

39 

33 

25 

3 

D 

31 

25 

13 

16 

11 

3 

1 

14 7. 
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Marcas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Marcas 

1 

2 

3 

4 

Marcas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Classe de P.rodutos F 

F p 

47 1,00 

32 0,74 

10 1,25 

5 0,82 

3 2,38 

3 1,86 

Glas se de ProdUtos G 

F 

36 

28 

27 

9 

p 

0,85 

0,94 

1,16 

1,31 

Classe de Produtos H 

F p 

48 1,09 

17 0,87 

12 0,92 

12 1,01 

7 0,85 

4 0,95 

D 

41 

28 

19 

7 

2 

3 

D 

39 

23 

24 

14 

D 

30 

17 

24 

18 

7 

4 

148. 
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Classe de Produtos I 

Marcas F p D 

1 52 1,12 23 

2 22 0,93 15 

3 11 0,72 15 

4 9 0,74 15 

5 3 0,95 10 

6 2 1 '32 18 

7 1 1,25 4 

Classe de Produtos J 

Marcas F p D 

1 34 0,97 27 

2 20 1,06 18 

3 19 1,04 16 

4 10 0,96 8 

5 6 0,92 12 

6 5 1,01 10 

7 5 1,01 8 

8 1 0,84 1 
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Marcas 

1 

2 

3 

Marcas 

1 

2 

3 

4 

5 

G1as·se de ProdUtos K 

F 

62 

30 

8 

p 

1,00 

1 '03 

0,89 

Classe de ProdUtos L 

F p 

38 1,11 

24 0,98 

22 0,68 

9 1,37 

7 0,99 

D 

48 

33 

19 

D 

24 

35 

16 

9 

16 

150. 
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Marcas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Marcas 

1 

2 

3 

4 

F p 

35 0,92 

16 1,04 

12 1,04 

8 1,05 

5 1,07 

5 1 'o 3 

5 1,00 

4 1,03 

4 1,02 

3 1,11 

2 0,90 

1 1,45 

o 1,44 

Classe de Produtos N 

F 

38 

32 

22 

8 

p 

0,94 

0,95 

0,98 

1,54 

D 

20 

7 

11 

10 

12 

6 

11 

9 

5 

5 

2 

1 

1 

D 

33 

46 

11 

10 

151. 
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· ·crasse de Produtos· o 

Marcas F p D 

1 32 0,95 24 

2 11 0,96 11 

3 11 o' 9 7 8 

4 11 1,23 12 

5 8 0,91 5 

6 8 0,97 8 

7 7 0,95 6 

8 5 1,19 8 

9 4 0,96 5 

10 3 1,12 13 

Classe de PrOdutos P 

Marcas F p D 

1 38 1,01 43 

2 29 1,01 26 

3 23 0,95 21 

4 5 1,02 4 

5 4 1,05 5 

6 1 1,18 1 
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Marcas 

1 

2 

3 

4 

Classe de Produtos Q 

F 

41 

33 

22 

4 

p 

0,88 

1,06 

1,09 

1,25 

D 

33 

34 

28 

5 

15 3. 
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