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Resumo: 

O texto aborda o processo de gestão de produto em empresas produtoras de 
bens de consumo. Conceitos gerais de marketing são revistos, buscando-se 
sua integração com as estratégias competitivas apresentadas por Porter. 
Novas abordagens teóricas que preconizam a reengenharia de processos 
também são discutidas, com ênfase na sua necessidade e aplicabilidade. São 
apresentados, como ilustração, casos de produtos que obtiveram sucesso em 
seus mercados, no Brasil. 

Palavras-chave: 

Gerência de Produto - Marketing de Produto - Estratégia Competitiva -
Processo de Negócio - Reengenharia - IBM - Procter & Gamble - Johson & 
Johnson - Gradiente - ThinkPad - Pumpers - Cilergil 

ii 



ÍNDICE 

Página 

INTRODUÇÃO 1 

PARTE I- ESTRATÉGIA, MARKETING E GESTÃO DE 4 
PRODUTO 

CAPÍTULO 1- FUNDAMENTOS DE ESTRATÉGIA COMPEIIIIVA 5 

CAPÍTULO 2- CONCEITO DE PRODUTO 11 

CAPÍTULO 3 - CICLO DE VIDA DO PRODUTO 15 

CAPÍTULO 4- ELEMENTOS GERAIS PARA GESTÃO DE PRODUTO 

4.1- SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

4.2- POSICIONAMENTO- Muro ALÉM DE ENTREGAR O CORE PRODUCT 

4.3- GERAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DEMARKFriNG PARAPRODUI'OS 

4.4- MARCA E Mix DE PRODUIO 

4.5- 0 PAPEL DA PESQUISA MERCADOLóGICA 

4.5.1 -Pesquisa Mercadológica -um esquema básico 

4.5.2 - Painel National de Consumidores - IBOPE 

4.5.3 - Índice Nielsen de V arejo 

4.5.4 - O Relatório Indicator de Preços 

4.6- CONFIGURAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇOES MERCADOLóGICAS- SIM 

4.6.1 -Processo de Gestão de Produto- uma definição preliminar 

4.6.2- Conjuntos de Variáveis para o SIM 

4.6.3 - Qualidade do Sistema de Informações Mercadológicas 

4.7- PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MARKETING 

4.7.1- Ciclo de Planejamento e Controle de Marketing 

4.7.2- O Plano de Negódos 

4.7.3 - O Plano de Marketing 

4.7.4- Controle Operacional 

4.8- FINALIZAÇÃO DE PRODUTOS E MARCAS 

22 

22 

32 

36 

41 

49 

51 

52 

53 

57 

58 

59 

62 

66 

68 

69 

70 

73 

75 

77 
continua .. 

iii 



ÍNDICE 

PARTE 11- A GERÊNCIA DE PRODUTO COMO 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

CAPÍTULO 5- A GERÊNCIA DE PRODUTO, SUAS TAREFAS E 
LIMITAÇÕES 

5.1- A ORGANIZAÇÃO DE MARKETING DENTRO DA EMPRESA 

5.2- PRINCIPAIS AlRIBUIÇOES E INTERFACES DA G~CIA DE PRODutO 

CAPÍTULO 6- DESAFIOS À GESTÃO DE PRODUTO NA 
ORGANIZAÇÃO 

6.1- CONDICIONANTES DA MUDANÇAS A lU AIS 

6.2- GESTÃO DE PRODU10 COMO UM PROCESSO 

6.2.1 - Cadeia de Valor 

6.2.2- Definição e Determinação de Processos 

6.2.3 - O Processo de Gestão de Produto 

PARTE III- A PRÁTICA DA GESTÃO DE PRODUTO 

CAPÍTULO 7- CASOS 

7.1- GRADIENTE: VíDEO CASSESTE GSV -804HF- 0 ExAGERADO 

7.2- FRALDAS PuMPERS UNI: A PROCTER & GAMBLE EXPANDINDO O MERCADO 
BRASILEIRO 

7.3- CILERGIN: A JOHNSON & JOHNSON SEGMENTA O MERCADO DE F ÁRMACOS 

7.4- THINI<P AD: A FORÇA DA MARcAmM 

CAPÍTULO 8- CONCLUSÕES 

BIBLIOGRAFIA 

continuação 

Página 

80 

81 

82 

91 

96 

97 

98 

99 

104 

106 

111 

112 

112 

119 

125 

134 

142 

149 

i v 



Agradecimentos 

O autor agradece a contribuição de todos os colegas que, com críticas, sugestões e 
incentivo, contribuiram para a realização deste trabalho, especialmente os professores 
Zilla Bendit e Gustavo Sá e Silva. Também agradece a colaboração e informações das 
empresas que permitiram a redação dos casos: 

• CILAG 

• GRADIENTE 

• IBM / PCCo. BRASIL 

• PROCTER & GAMBLE DO BRASIL 

• NIELSEN DO BRASIL 

• IBOPE 

• INDICATOR 

Também cabe lembrar da comunidade geveniana, que propiciou ambiente e estímulos 
adequados à consecução deste trabalho, tanto professores quanto funcionários e alunos: 

João Passador, Mário Aquino, Rafael, Denise, Rosa, Renata, Ricardo Bressler, Tereza de 
Souza, Giuseppe (in memoriam), Abel, Ana Maria, Merege, Fernando Motta, Lúcia e 
Vera, Marcão, Cassiano, Luciana, Inês Pereira, Giulia, Cláudia Acevedo, Elisa Mihaguti, 
Fábio, Juliana & André, Alessandra, Estela Najberg, Greice, João e Juliana, Teima 
Rocha, Tatiana, \Vander, lVang, Nelson, Barbieri, Agostinho Giacornetti, Akira e last but 
nof leasf, a Haydé, claro ... 

v 



INTRODUÇÃO 

A mais relevante contribuição do Marketing para a vida moderna é a de colocar em 

destaque as preferências e gostos do consumidor. De fato, segundo Kotler, marketing 

é a atividade humana dirigida à satisfação das necessidades e desejos, através de processos de 

troca, definição esta bastante semelhante à de Richers, que enuncia que marketing são 

as atividades sistemáticas de uma arganização humana voltadas à busCfZ e realização de trocas 

para com o seu meio ambiente, visando beneficios específicos1• Tal_ definição, sistêmica, 

coloca em evidência o papel ativo da empresa em buscar entender e, posteriormente, 

satisfazer seus clientes. A condição sine qua non de sobrevivência das organizações 

empresariais, sejam elas com ou sem fins lucrativos, é a capacidade de prover uma 

oferta de produtos adequados ao mercado, em volume, preço, disponibilidade e 

outros serviços agregados. Cabe então à administração de marketing a análise, 

planejamento e controle de programas destinados a realizar as trocas com os 

mercados, moldando o composto mercadológico oferecido. A teoria mercadológica 

tradicional usualmente divide o composto mercadológico em quatro componentes, a 

saber, produto, preço, promoção e ponto de venda/ distribuição, os quais 

configuram os 4 P's do Marketing. Uma outra maneira de analisar as atividades de 

marketing, é a sua divisão em quatro A' s, a saber, análise, ativação, adaptação e 

avaliação2• Esta última abordagem, embora menos difundida, toma-se mais 

conveniente quando se pretende efetuar um estudo focalizando-se os processos que 

permeiam as estruturas organizacionais de marketing. O objeto de estudo - o 

produto e seu gerenciamento empresarial- possui uma série de características, que 

não se restringem às puramente físicas ou mensuráveis, como por exemplo, sua 

1 RICHERS, Raimar - O QUE É MARKETING - São Paulo, Editora Braziliense, 1981 

2 RICHERS, Raimar -0 QUEÉ ••• - cap.1. 
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marca, sua imagem, etc .. Segundo Levitt3, "( ... ) se o comprador não quiser comprar 

( ... )porque a entrega é incerta, as condições de venda são inaceitáveis, a reputação 

geral do fornecedor é questionável ( ... ) então o produto é mais do que apenas a coisa 

genérica de engenharia produzida na fábrica.". 

Utilizando como ponto de partida os conceitos básicos acima delineados, esta 

monografia aborda o que é denominado na literatura de gestão de produto, 

enfatizando a ótica mercadológica, compondo a PARTE I do texto. Propositadamente, 

somente conceitos gerais - e cruciais - de marketing são ab~:rdados. Especificidades, 

inerentes a diferentes mercados e produtos, demandariam um· aumento indesejado 

do escopo deste trabalho. 

Os condicionantes organizacionais da gestão de produto também são explorados, já 

que a gerência de produto, estrutura muito usual dentro de estruturas de marketing 

nas empresas, passa hoje por importantes redefinições de tarefas. Pretende-se 

oferecer uma visão integrada e abrangente, que propicie um entendimento do 

processo no qual são tomadas as decisões referentes à gestão de produto. Tal visão 

está alinhada com as tendências recentes observadas na literatura, as quais salientam 

a necessidade de se repensar a administração- e as organizações empresariais- de 

uma maneira sistêmica, que contemple as profundas modificações no padrão sócio

econômico contemporâneo. Neste, o padrão de competição se toma mais intenso, a 

partir da globalização dos mercados e da maior velocidade na qual informações 

estratégicas são intercambiadas, acelerando os avanços tecnológicos e impondo às 

grandes empresas produtoras de bens uma agilidade decisória muito maior que a 

observada até a década passada. Esta problemática é abordada na PARTE 11 do texto. 

Coerentemente com tal visão, a PARTE 111 contém casos ilustrativos, relevantes dentro 

de nossa preocupação em sempre confrontar a teoria com a prática mercadológicas. 

3 LEVITI, Theodore - A IMAGINAÇÃO DE MARKETING- São Paulo, Atlas, 1990 
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Além disto, resgatando uma opinião do Prof. Marcos Cobra4, os casos podem servir 

como fonte documental e memória a respeito de importantes empresas e produtos 

que estão presentes no país hoje. Pretende-se mostrar a importância, para um 

negócio, de se possuir um controle apurado de cada produto que está sendo colocado 

no mercado. O monitoramento deste, o planejamento e controle dos lucros gerados, 

são tarefas cruciais para a continuidade e crescimento do negócio, seja da 

unidade/ divisão, seja da empresa como um todo. Não obstante, podem ser 

encontrados na literatura indícios da existência de limitaç_ões organizacionais à 

consecução das tarefas acima citadas. Assim, através de pesquisa de campo, buscou

se entender como algumas empresas, no Brasil, enfrentam este problema: como na 

prática se resolve a gestão de produto, vis-à-vis o que propõe a teoria mercadológica. 

Os casos não têm a pretensão de validar os modelos e idéias propostos, servindo 

mais como contraponto ilustrativo das partes anteriores. 

Em resumo, o objetivo desta dissertação é o de apresentar - coligidas e sistematizadas 

-as mais recentes contribuições dentro da área de gestão de produtos de consumo, 

confrontando a moderna teoria mercadológica com sua prática no Brasil, incluindo

se questões organizacionais. 

4 COBRA, Marcos- SUCESSOS EM MARKETING: CASOS BRASILEIROS- São PaUlo, Atlas, 1991. 
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PARTE I 

ESTRATÉGIA, MARKETING E GESTÃO DE PRODUTO 
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CAPÍTULO! 

FUNDAMENTOS DE ESTRATÉGIA COMPETITIVA 

O ambiente de negócios contemporâneo, de rápidas mudanças econômicas, 

tecnológicas e sociais, torna imperativo que as empresas possuam estratégias 

dinâmicas, bem como que as mesmas sejam executadas d~. maneira conseqüente e 

sincronizada por todos os seus componentes organizacionais, sejam departamentos, 

divisões ou unidades de negócio. Mais que isso, existe uma íntima relação entre as 

estratégias gerais de uma empresa e a política de gestão de seus produtos. Os custos 

da não existência de um alinhamento entre a estratégia geral e a dos produtos são de 

difícil mensuração, pois envolvem desde esforços mal-sucedidos de posicionamento 

de marca até a saída prematura do mercado de produtos que, de outra forma, 

poderiam ter sido bem-sucedidos. 

Tomando-se por base os estudos de Porter, pode-se afirmar que a estratégia de uma 

empresa está vinculada ao ambiente no qual ela se insere. Mais precisamente, Porter 

desenvolve sua construção teórica a partir do conceito de indústria5, que seria um 

grupo de empresas que fabricam produtos substitutos bem próximos entre si. 

Utilizando as chamadas técnicas analíticas gerais, pode-se diagnosticar a estrutura de 

uma indústria e elaborar-se então uma estratégia competitiva. Por estratégia 

competitiva deve ser entendido o conjunto de políticas e diretrizes que a empresa 

adota para atingir suas metas. Em outras palavras, são uma combinação de fins, com 

os respectivos meios para se alcançá-los, dada uma análise do ambiente. As 

s PORTER, Michael E.- ES1RATÉGIA COMPETITIVA: TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE INDúSTRIAS E DA 

CONCORRENCIA- Rio de Janeiro, Ed. Campus, 1991. Este capítulo contém idéias desenvolvidas nos 
três capítulos iniciais da obra do autor dtado. 
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estratégias competitivas existem de fato, sejam explícitas ou implícitas. As estratégias 

explícitas facilitam a coordenação de ações entre as unidades organizacionais, já que 

um conjunto comum de metas, com os respectivos caminhos para alcançá-las, são de 

conhecimento geral da organização. 

Esquematicamente, a tarefa de se elaborar uma estratégia competitiva deve ser 

iniciada com uma análise dos fatores internos à companhia, especialmente os seus 

pontos fortes e fracos, bem como sua cultura. A partir desta auto-análise, então, deve

se partir para a coleta de informações sobre o ambiente _de negócios no qual a 

empresa atua, que vai ser a pedra fundamental da formulação estratégica. 

O ambiente de negócios, ou seja, a estrutura de uma dada indústria, vai determinar a 

rentabilidade de cada uma das empresas que o compõe. Analiticamente, Porter 

identificou cinco forças basilares, que conformam a rivalidade da indústria. A 

estratégia competitiva a ser perseguida por uma unidade empresarial passa ser, 

então, a perseguição de uma posição na qual possa: 

i. defender-se melhor das forças que lhe são adversas, e 

ü. tirar proveito daquelas que jogam a seu favor. 

A saber, tais forças são assim especificadas: 

• entrantes potenciais 

• ameaça de produtos substitutos 

• poder de negociação dos compradores 

• poder de negociação dos vendedares 

• rivalidade entre os concorrentes 

A FIGURA 1.1. a seguir ilustra graficamente como elas interagem na indústria. 
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FIGURA1.1 

FORÇAS DETERMINANTES DA CONCORRÊNOA INTRA-INDÚSTRIA 

IENTRANTES POTENCIAIS 
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0 
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--

.... k._ - I COMPRADORES I I - - I . 
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~~ 
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I SUBSTITUTOS I 

Para uma dada indústria, a análise deve ser iniciada com a identificação de qual das 

forças acima especificadas é a predominante. Como será visto no capítulo 4 -

especialmente os itens 4.1 e 4.4. - tal identificação irá servir de base a uma correta 

definição da estratégia de gestão de produto. Pode-se tom~ como exemplos a 

existência de produtos substitutos, o que eventualmente pode levar a uma 

redefinição completa do produto, e o poder de negociação dos compradores, o que 

pode conduzir a um processo de seleção de compradores. A seleção de compradores 

é, essencialmente, um processo de segmentação, porém definido a partir de 

motivações estratégicas. 
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Ainda sobre estratégia competitiva, vale repassar os elementos principais das três 

estratégias genéricas identificadas por Porter, e suas possíveis implicações 

mercadológicas. 

A primeira delas é a estratégia da liderança no custo total. Esta implica em uma 

configuração organizacional voltada para os controles de custos, onde os resultados 

de programas de melhoria de qualidade, produtividade, etc., são medidos tendo 

ênfase nesta variável. Tal estratégia pressupõe um grande volume de produção, 

tendo em vista as economias de escala assim obtidas(. bem como uma alta 

participação de mercado, a fim de fazer-se valer o poder de negociação da empresa 

junto aos seus fornecedores e canais de distribuição. Ela ainda pressupõe uma baixa 

iniciativa mercadológica no que tange à agregação de características diferenciadas 

nos produtos, já que provavelmente tal ação implicaria em aumento de custos. Desta 

maneira, não é a estratégia indicada para uma empresa que pretenda inserir-se e ser 

rentável em nichos de mercado, mas sim é essencialmente voltada para o mercado de 

massas, provavelmente com um grande volume de propaganda, a qual no entanto 

tem de ter a preocupação de atingir o consumidor "médio". Coll_lo exemplo, pode ser 

tomado o setor de microinformática, que vem executando tal estratégia em escala 

global. 

A segunda estratégia competitiva, chamada diferenciação, pode ser resumida como 

a conquista, pela empresa, de características que a diferenciem de seus concorrentes, 

tais como seu sistema de distribuição, seus estoques de peças de reposição, suas 

marcas, etc ... Ela implica, portanto, na existência de um marketing agressivo, ainda 

que não necessariamente segmentado. T ai estratégia pode de certa maneira 

sobrecarregar os custos, porém ao mesmo tempo gera lealdade à marca e, portanto, 

menor sensibilidade do cliente com relação aos preços. 

8 



A terceira estratégia competitiva descrita é chamada e~oque. Ela consiste 

basicamente em voltar a empresa constante e sistematicamente para a conquista e 

manutenção de redutos de mercado - nichos - sejam eles geográficos, sociais e/ ou de 

segmentos industriais. A sua grande virtude, do ponto de vista mercadológico, é a 

de que, na busca constante de adaptação ao segmento de mercado que atende ou 

pretende atingir, a empresa acaba por desenvolver programas sofisticados de 

marketing, tendo em vista a satisfação do cliente final. Com este tipo de estratégia, 

grandes empresas solidificam marcas e consolidam posições c:Ie liderança, as quais 

são um patrimônio inavaliável das mesmas. A conquista do ·maior market-share neste 

caso não é um objetivo fundamental, mas sim a conquista do segmento de mercado 

que inicialmente se pensa poder atender melhor. Esta conquista pode se dar via 

diferenciação dos produtos ou redução de custos dos mesmos, ou ambos, caso seja 

possível. 

As estratégias descritas acima nos dão apenas uma idéia de modelos, os quais não 

devem ser encontrados cotidianamente de uma forma pura. No entanto, caso sejam 

efica~ e coordenadamente entendidos e aplicados pela empresa, a tendência é a de se 

obterem retornos acima da média da indústria. Logo, a formulação de estratégias 

competitivas e a formulação de estratégias de lançamento e manutenção de produtos 

devem estar intimamente ligadas, pois, em última instância, uma complementa a 

outra; a imagem de uma empresa é, em grande parte, a imagem de seus produtos, e 

esta imagem deve traduzir a estratégia da empresa. Assim, qualquer discrepância 

entre a imagem corporativa e a imagem de algum produto da empresa somente pode 

refletir desajuste na coordenação de programas estratégicos. Exemplificando, uma 

companhia que produza bens de consumo duráveis que tenha optado pela estratégia 

competitiva de liderança no custo total, pode simplesmente obstruir programas de 

segmentação, oriundos da área de marketing da empresa, os quais visem o 

consumidor de maior poder aquisitivo; ainda que tais programas tenham 
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continuidade, provavelmente não encontrarão consumidores receptivos, uma vez que 

a imagem de marca que não confere status provavelmente prevaleça. Como pode ser 

concluído, então, existe a necessidade da estratégia de produtos fazer parte da 

estratégia geral da empresa, como condição sine qua non de sucesso. 

10 



CAPÍTUL02 

CONCEITO DE PRODUTO 

Conforme abordado no capítulo 1, a imagem de uma empresa é altamente 

correlacionada com a imagem de seus produtos. É necessário então explorar melhor o 

conceito de produto, até porque sem um claro entendimento do mesmo, toma-se 

difícil, senão impossível, entender como deve ser realizada sua gestão. 

Em princípio, um produto é qualquer coisa que pode ser oferecida a um mercado, 

gerando atenção, aquisição e consumo, satisfazendo um conjunto de desejos e f ou 

necessidades de quem o consome6. 

Uma distinção que cabe ser esclarecida é a que envolve os conceitos de produto, 

forma de produto e categoria de produto. A mais abrangente destas categorias é a 

última, que indica uma categoria de bens que satisfaz a uma mesma necessidade 

básica. Por exemplo, cigarros em geral. Uma mesma categoria de produto pode 

assumir várias formas, por exemplo, cigarros luw tar, comuns, de cravo, etc.. O 

produto é o último degrau da tipologia apontada, apresentando elementos 

distintivos entre os diversos fabricantes, especialmente a sua marca. 

Segundo Kotler e Armstrong7, conforme o conjunto de desejos e f ou necessidades 

satisfeitas pelo consumo do produto, este pode ser decomposto, para fins de análise, 

em alguns ruveis. 

O primeiro ruvel é o chamado core product, o qual é definido como a solução que o 

produto oferece a uma necessidade básica do consumidor. Um bom exemplo é a 

6 KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary - PRINCIPLES OF MARKJmNG - New Jersey, Prentice Hall, 
Sixth Edition, 1994, capítulo 10. 

7 KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary- PRINCIPLES OFMARKJmNG- Cap. 10. 
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afirmação do presidente da Revlon, Charles Revson, a respeito dos produtos de sua 

empresa: Em nossa faürica, produzimos cosméticos; nas lojas, nós vendemos esperanças. Tal 

afirmativa implica no reconhecimento de que, para os consumidores, um perfume é 

um símbolo, que satisfaz a necessidade básica de demonstrar status, lifostyle ou 

sensualidade. 

O segundo nível de um produto é o chamado produto tangível, que agrupa as 

características físicas do mesmo, tais como: 

• propriedades 

• estilo 

• marca 

• embalagem 

• nível de qualidade 

Apesar de todas estas características serem observáveis, a avaliação das mesmas é 

subjetiva, já que algumas delas não são mensuráveis. 

O terceiro nível de um produto é o chamado produto expandido, que é determinado 

pelo produto tangível mais algumas características complementares, tais como: 

• serviços 

• propaganda f imagem 

• atendimento ao consumidor 

• facilidades de financiamento da compra 

• facilidades na entrega do produto 

Um outra maneira de decompor um produto nos é indicada por Theodore Levitt9. 

Um produto, segundo Levitt, pode ser decomposto em quatro níveis distintos. 

s Citado no capítulo 10 de KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary - PRINCIPLES OF MARKEilNG -
Fourth Edition. 

9LEVITT, Theodore- A IMAGINAÇÃO DE MARKETING- São Paulo, Atlas, 1990, especialmente o capítulo 
4. 
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O primeiro deles seria o produto genérico. O produto genérico seria o produto físico 

em si, condição sine-qua-non da participação da empresa no mercado, seu cacife 

mínimo para disputar os consumidores. Por enquanto, a expectativa do consumidor 

não está sendo levada em conta. 

O segundo nível de um produto, ainda segundo Levitt, é o produto esperado. 

Resumidamente, o produto esperado é a soma do produto genérico com as 

expectativas mínimas do cliente a seu respeito. Tais expectativas incluem, além da 

capacidade do produto de satisfazer um desejo ou necessida4e ·específicos, seu preço 

e condições de pagamento, os seus prazos de entrega, e mesmo a imagem geral da 

empresa vendedora. 

O terceiro nível de um produto, segundo tal ótica, seria o produto aumentado. O 

produto aumentado agrega, aos níveis anteriores, características diferenciadas e 

positivas, não esperadas, em princípio, pelo consumidor. Por exemplo, uma empresa 

fabricante de tintas pode oferecer para seus clientes industriais, além de tinta em si, 

treinamento sobre técnicas de utilização da mesma, otimizando seu uso e 

durabilidade. Segundo Levitt, a oferta constante destas características diferenciadoras 

do produto com relação à concorrência pode educar o consumidor a balizar suas 

expectativas do que está comprando, ajudando a fixar a imagem da empresa. 

O último nível componente de um produto seria o produto potencial. O produto 

potencial indica todas as possibilidades latentes de todos os níveis anteriores. Este 

nível de produto põe em questão a dimensão temporal do produto. Este deverá ser 

ajustado às necessidades do mercado, em 

necessariamente estáveis no longo prazo. 

ambientes de negócios não 

Grosso modo, o modelo conceitual de produto de Levitt está calcado na sua 

argumentação a respeito da diferenciação como ferramenta. Comparando tal modelo 

13 



ao de Kotler e Armstrong, encontramos algumas similaridades, conforme mostrado 

na TABELA2.1. 

TABELA2.1 

O CONCEITO DE PRODUTO: KOTLER X LEVTIT 

KOTLER 

Core Product: a característica que i 
atende a necessidade básica do .. ~ 
consumidor. 

Produto Tangível: o set de 
características observáveis no 
produto. 

Produto Expandido: todos os 
atributos e serviços adidonados a i 
um produto tangível, com a ~ 
finalidade de atender melhor o ;.~':. 
consumidor. 

corresponde a LEVl1T 

Produto Esperado: características mínimas 
esperadas pelo consumidor. 

Produto Genérico: o produto físico em si. 

Produto Aumentado: o produto esperado 
mais todos os serviços que a empresa 
oferece ao consumidor, com o intuito de 
diferendar-se da concorrência. 

Produto Potencial: todas as posslVeiS 
modificações no produto em função da 
situação do mercado. 

Conforme pode ser depreendido da TABELA 2.1, existem algumas similaridades entre 

os conceitos de produto formulados por Kotler e por Levitt No entanto, tais 

similaridades são apenas casuais, uma vez que as premissas utilizadas por um e por 

outro são completamente distintas. Levitt está preocupado com a utilização da 

diferenciação do produto, em todos os níveis por ele descritos, como arma 

competitiva. Kotler, por sua vez, parte da premissa de que é o consumidor quem tem 

diferentes níveis de percepção desse mesmo produto. Desta maneira, fica claro que a 

melhor utilização do conceito de marketing foi a de Kotler, uma vez que é o 

consumidor que está no centro de suas atenções, e não o produto em si, como faz 

Levitt 
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CAPÍTUL03 

CICLO DE VIDA DO PRODUTO 

Um dos conceitos mais controversos abordados na literatura de marketing é o de 

ciclo de vida do produto. De fato, tal conceito possui um certo aroma biológico, algo 

distante da frieza de produtos dispostos em prateleiras de um supermercado 

qualquer. No entanto, caso a questão seja examinada sob ~a rationale histórica, 

então a analogia é imediata. Provavelmente nenhum produto seja colocado no 

mercado por uma empresa com a pretensão de subsistir indefinidamente. Pelo 

contrário, horizontes temporais de planejamento são definidos e uma vida útil do 

produto é estimada. Dentro desta vida útil, um fluxo de receitas - e lucros - também 

são projetados levando em conta muitas vezes algumas fases observadas em 

produtos similares, anteriormente comercializados pela empresa. Emerge então o 

modelo de ciclo de vida do produto, o qual é usualmente definido como a 

concatenação de fases pelas quais um produto passa no decorrer de sua existência. 

Tais fases seriam as seguintes: 

• desenvolvimento 

• introdução 

• crescimento 

• maturidade 

• declínio 

Normalmente, a fase de desenvolvimento, situada entre o surgimento de uma idéia 

de produto na empresa e o seu efetivo lançamento no mercado, não é levada em 

consideração pela maioria dos autores de marketing10• No entanto, ela é crucial, não 

to Tal fase foi introduzida na bibliografia pesquisada na 6° Edição de KOTLER, Philip e 
ARMSTRONG, Gary- PRINCIPLES OFMARKETING- cap. 11. 
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somente para o futuro desempenho do produto em si, mas sim é condição de 

sobrevivência da empresa no longo prazo. Esta fase envolve: 

i. busca ativa de informações que visem detectar possíveis necessidades e desejos de 
consumidores; 

ü. avaliação da satisfação dos mesmos com relação à produtos já desenvolvidos pela 
empresa 

m. avaliação do desempenho passado e atual de produtos concorrentes e f ou 
substitutos próximos. 

iv.formatação de um produto que preserve o equihôrio entre os requerimentos de 
mercado e as capacidades tecnológica, física e gerencial da_ ~presa. 

A fase de introdução é aquela que se segue imediatamente ao lançamento, 

perdurando enquanto o crescimento de vendas for pequeno - não se sabe exatamente 

o quanto isto significa - e os lucros inexistentes, levando-se em conta a amortização 

das despesas iniciais com o processo de lançamento. 

A fase de crescimento é iniciada quando os lucros surgem, em sintonia com o rápido 

crescimento das vendas. 

A fase de maturidade é iniciada com a inflexão da curva de receita de vendas, a qual 

vai evoluir a taxas de crescimento decrescentes. O nível de lucros passa a sofrer um 

ligeiro declínio. 

A fase de declínio surge quando o crescimento de vendas reverte e passa a diminuir 

em termos absolutos, com forte diminuição dos lucros. 

Segundo alguns autores, para cada fase do ciclo de vida do produto, existe um 

conjunto de práticas que podem ser seguidas com a finalidade de aproveitar ao 

máximo o resultado final para a empresa. A TABELA 3.111 nos mostra um quadro 

11 Adaptado de KOTLER, Philip e ARMSIRONG, Gary - PRINCIPLES OF MARKETING- cap. 11. 
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resumo de características e respostas adequadas de marketing, correspondentes a 

cada fase do ciclo de vida. 

TABELA3.1 

CARACTERÍSTICAS X MARKETING, SEGUNDO A FASE DO CICLO DE VIDA DO PR.ODUI'O 

I INTRODUÇÃO l CREsCIMENTO I MATIJRIDADE I DEcúNIO 

CARACTERÍSTICA 

Vendas 

Lucros 

CashFlow 

Consumidores 

Competidores 

REsPOSTA 

Foco 

Baixas 

Desprezíveis 

Negativo 

Inovadores 

Poucos 

Expandir 
Mercado 

Gastos de Muketing Altos 

~ Cresdmento 
j Rápido 

~ Níveis 
j Crescentes 

~ Moderadamente 
j Positivo 

~ Cresdmento 
j Lento 

I Declinantes. 

Alto 

Declinantes 

Baixos ou 
inexistentes 

Baixo 

~Mercado 
l Massas 

de ~ Mercado de Imitadores 

! Massas 
~ Crescente 
l Número 

· Muitos Rivais Número 

~ Penetração 
j Mercado 

de Defesa 

i Share 

~ Altos, porém i Declinantes 
j declinantes · 

Declinante 

de Produtividade 

Baixos 

Ênfase de Muketing Confiabilidade i Preferência 
em: do Produto j Marca 

de ~ Lealdade de Seletividade 
j Marca 

Distribuição Dirigida ! Intensiva ! Intensiva Seletiva 

Preço Alto ! Baixo j Mais Baixo Decrescente 

Produto Básico ! Melhorado j Diferenciado Inalterado 

Muitas objeções podem ser interpostas a este tipo de análise, sendo que a principal 

delas é a da auto-realização das características, a partir das respostas mercadológicas 

acima recomendadas. Por exemplo, se uma empresa julga que seu produto encontra

se na fase de declínio, em busca de minimização de custos, ela provavelmente pode 

tomar uma ou mais das seguintes iniciativas: 

i. manter inalterado o design do produto; 

ü. reduzir os gastos de comunicação; 
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ili. minimizar a rede de distribuição 

iv. manter o preço constante ou então decrescente; 

Como conseqüência, parcela dos consumidores irá gradativamente se afastando, as 

vendas e os lucros deverão cair, e então a morte do produto será inexorável. 

Há que se questionar a validade pretensamente universal deste modelo, pois muitos 

de seus aspectos generalizam eventos que não são comuns a todas as indústrias. A 

presença de poucos ou nenhum competidor na fase de introdução do produto, 

evoluindo para muitos competidores na maturidade, por . exemplo, pode não se 

aplicar a determinados produtos, não sendo sequer relevante para muitos deles. O 

que se pode dizer, por exemplo, da indústria de frios e embutidos? É, sem sombra de 

dúvida, uma indústria madura, com a presença de muitos competidores. Quem 

comanda o mercado, porém são quatro ou cinco grandes companhias, que, ao menos 

no Brasil, estão incrementando seus negócios, exportando para mercados distantes e 

aumentando sua participação no mercado doméstico. Outro exemplo que poderia ser 

citado é o do cimento. Produto de uso tanto industrial quanto de consumo, possui 

fortes barreiras à entrada de novos competidores no mercado. Logo, quase não existe 

competição no sentido estrito do termo. O lucro da indústria não é, de modo algum, 

declinante, como prevê a tabela acima. Desta maneira, pode-se dizer que em 

indústrias com fortes barreiras à entrada e com pouca competição, o modelo de ciclo 

de vida do produto não deve ser aplicável. 

Theodore Levitt12, ao escrever um dos primeiros grandes artigos sobre o tema, 

ressalta a necessidade de se explorar dinamicamente o conceito de ciclo de vida, não 

aplicando--o. de maneira mecanicista, míope. Assim, aos primeiros . sinais de fraco 

desempenho de um produto no mercado, devem ser buscadas as causas do 

problema. O erro, segundo outros autores, muitas vezes reside em um processo de 

12 LEVITI, Theodore- A IMAGINAÇÃODEMARKETING- capítulo 11. 
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comunicação equivocado13• Outros usos, outros consumidores, novas formas de 

produto, são algumas das alternativas que podem ser estudadas antes de se 

simplesmente abdicar do produto. 

De um ponto de vista mais amplo, há de se reconhecer a extrema dificuldade de 

utilização do conceito de ciclo de vida de produto de um ponto de vista prático, 

cotidiano, como por exemplo, previsão de vendas. Talvez a maior utilidade do 

mesmo seja a sua possível utilização como ferramenta conceitual estratégica, 

tomando-se por base a combinação de três curvas de ciclo d~ vída - a da categoria de 

produto, a da forma do produto e a do produto em si. 

O ciclo de vida de uma categoria de produto é, geralmente, bastante longo - havendo 

algumas que vêm sendo consumidas a tempos imemoriais, tais como o vinho, a 

cerveja, o whisky, etc. Existem, no entanto, alguns fatores que podem determinar o 

esgotamento de uma categoria de produto. 

O primeiro fator, bastante aparente atualmente, é a aceleração da velocidade do 

desenvolvimento técnico, o qual conduz à obsolescência categorias inteiras de uma 

maneira às vezes drástica, substituídas por sucedâneos mais eficazes. Possíveis 

exemplos podem ser os seguintes 

• as máquinas de escrever, as quais estão sendo celeremente substituídas nos 
escritórios por microcomputadores. 

• os aparelhos de som com toca-discos, os quais vêm perdendo terreno para os CD
Players. 

• os motores de automóveis equipados com carburador, substituídos por motores 
com injeção eletrônica de combustível. 

Um segundo fator, também bastante relevante no ambiente social contemporâneo, é a 

mudança de hábitos e atitudes do consumidor. Chapéus, por exemplo, são um item 

13 DHALLA, Nariman K. & YUSPEH, Sonia - FORGET THE LIFE CYCLE CONCEPT ! - Boston, Harvard 
Business Review, v. 54, n° 1, p. 102-112, 1976. 
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de vestuário absolutamente old-fashioned, à possível exceção de alguns eventos sociais 

de alcance reduzido. Roupas leves e funcionais substituem antigos padrões menos 

adequados ao ambiente de trabalho moderno. 

O ciclo de vida de uma forma de produto - por exemplo, máquina de escrever elétrica 

- é, por suposto, menor que o da categoria de produto máquina de escreoer. Está sujeito, 

também, aos mesmos fatores relacionados para a categoria de produto, porém de 

uma forma mais branda. No Brasil, a introdução do refrigerante demandou um 

grande esforço publicitário. Particularmente sua embalage~. - garrafa de vidro -

transformou-se em verdadeiro ícone do produto. Te;ntou-se introduzir-se a lata como 

uma das opções de embalagem. Tal modificação na forma do produto foi muito lenta 

e difícil, dada a imagem que tal embalagem detinha. O surgimento de variações de 

embalagem mais práticas e seguras - como a lata de alumínio, o post-mix e as 

garrafas em PET - veio a diminuir significativamente a participação da embalagem 

de vidro no mercado. 

Quando se chega ao último nível de desagregação, observa-se um comportamento 

errático, que dificilmente pode ser traduzido num modelo de curva de ciclo de vida. 

Ficam expostos, a partir daí, os limites deste modelo, o que de forma alguma deve 

inibir seu entendimento, como ferramenta conceitual do marketing. Para fins 

práticos, porém, importa mais do que o apego ao modelo de ciclo de vida, uma forte 

coleta de informações confiáveis a respeito do comportamento do consumidor, suas 

atitudes, percepções e hábitos de compra. É decisivo ter-se clareza na identificação 

do core product, o que realmente o consumidor está comprando. Um grande fabricante 

de máquinas de escrever - a Olivetti - percebeu, a tempo, que seus consumidores 

estavam realmente adquirindo capacidade de armazenar e comunicar informações na 

forma de texto; daí ter ingressado no mercado de microcomputadores, a categoria de 

produto mais recente que se adequa àquela necessidade. Mais adiante, terá de se 

defrontar com a evolução do setor, que estimula, via novas tecnologias de 
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armazenamento e transmissão de dados, o uso de produtos cada vez mais complexos 

e integrados -microcomputador, fone, fax e 1V integrados num .único equipamento. 

É nesta arena - a do mercado, não a dos modelos - que se decide se um produto é, 

afinal, viável ou não. 
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CAPÍTUL04 

ELEMENTOS GERAIS PARA GESTÃO DE PRODUTO 

Neste capítulo, serão explorados alguns conceitos básicos de marketing, analisando

se algumas de suas implicações e relacionamentos com o conceito de estratégia 

competitiva, delineado no capítulo 1. Tais conceitos, consagrados como parte da 

teoria de marketing, são, todavia, passíveis de alguma interpretação subjetiva, 

colocando-se assim o desafio de interpretá-los de maneira adequada à realidade 

brasileira, já que o perfil do consumidor brasileiro é diferente do perfil do 

consumidor norte-americano, país no qual se gestou a maior parte dos conceitos aqui 

expostos. 

~1. SEGMffiNTAÇÃODEN.mRCADO 

A crescente evolução dos mercados, a rápida e continua diversificação das 

oportunidades de compra, e as extremas diferenças encontradas no Brasil no que 

tange ao poder aquisitivo e hábitos de consumo são algumas das variáveis que 

grandes empresas devem observar ao planejar ações de marketing. Estas variáveis 

indicam quão difícil pode ser a tentativa de se tentar atingir o mercado como um 

todo, de uma mesma maneira. No atual ambiente de negócios, planejar e executar 

marketing de maneira igual aos modelos vigentes até a metade do século pode 

condenar um empreendimento ao fracasso. Muitas grandes empresas, proprietárias 

de marcas legendárias - GnLETE, CoCA-COLA, etc.. - iniciaram suas atividades 

fortemente orientadas para produto ou para vendas. Com a adoção de uma postura 

organizacional voltada para o mercado, a satisfação dos gostos e preferências do 

consumidor passou a ter um caráter central na formulação de suas estratégias. Em 
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realidade, deve ser observado que, historicamente, o marketing conhece três grandes 

e distintas posturas, a saber14: 

• marketi.ng de massa: o exemplo clássico de tal postura é o da COCA-COLA, pelo 

menos até os anos 70. Supunha-se que ofertar um produto que agradasse aos 

gostos e necessidades de um consumidor médio suportaria um grande volume de 

vendas, gerando economias de escala, tanto ao nível da planta e distribuição, 

quanto com relação ao controle e geração de programas de marketing. Na prática, 

o que ocorre é que o produto acaba por tornar-se adeq~ad-o somente a um dos 

segmentos do mercado - geralmente o maior - onde a concorrência também tende 

a ser muito mais acirrada. Os segmentos menores são mal atendidos, e a primeira 

empresa que tiver uma abordagem segmentada tende a abocanhá-los e conquistar 

sua lealdade. 

• marketi.ng de variação de produto: com a crescente proliferação de marcas e o 

cada vez maior número de novos produtos sendo despejados no mercado a cada 

ano, tornou-se necessário a muitas empresas buscar sempre a inovação, seja na 

embalagem, seja na distribuição, com a finalidade de preservarem seu market

share. As inovações citadas coincidem com a permanência do produto original no 

mercado, gerando uma maior variedade de produtos postos à disposição dos 

mesmos compradores. 

• target marketing: É o marketing que propõe-se a entender as necessidades 

específicas de segmentos do mercado. A emergência de consumidores cada vez 

mais bem informados e exigentes no que tange ao respeito à sua identidade e 

valores, a evolução das técnicas de pesquisa de mercado, bem como a 

maturidade de muitos dos produtos existentes, fez com que surgisse tal approach. 

14 KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary- op. dt. - cap. 9 
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É nesta direção que caminha o marketing atual, seja para bens de consumo, seja 

para bens de capital. Um exemplo é a política recente da própria CocA-COLA, a 

qual diversificou seus produtos em função da necessidade de atingir segmentos 

não atingidos pela sua postura anterior, como aquele constituido por 

consumidores de bebidas sem açúcar. Este fato, porém, não alterou sua postura de 

manter a sua principal marca com um marketing de massa. 

Das três visões citadas acima, a que explicitamente preconiza a segmentação é a 

última, o chamado target marketing, o que justifica maior 4etalhamento, que segue 

adiante. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que um consumidor nunca é igual a 

outro. Ele pode ter, por exemplo, renda diferente, o que implica uma diferente 

capacidade de compra. Pode também ter hábitos de vida - lifestyle - diferentes, o que 

inevitavelmente leva a hábitos de compra diferentes. A localização de um 

consumidor - se na cidade ou no campo, se em regiões afluentes ou pobres, se mora 

em bairros sofisticados ou bairros operários - também leva a decisões de compra 

diferentes entre si. A questão a ser respondida então é em que medida um programa 

de marketing envolvendo um projeto único de preço, produto - em todas as suas 

dimensões - comunicação e distribuição, é capaz de atingir tal diversidade de 

consumidores, nas mais variadas situações de compra. Se a empresa reconhece que 

não pode atingir a todos os consumidores potenciais, em todos os mercados, da 

mesma maneira, então a única via a seguir é iniciar um programa de target 

marketing. 

O target marketing consiste na consecução de três etapas, segmentação, seleção de 

segmentos-alvo e posicionamento. 

A segmentação de um dado mercado consiste em identificar grupos de consumidores 

que demandam ou produtos distintos ou marketing-mixes diferenciados entre si. As 

bases mínimas para que este processo seja levado a cabo com sucesso são: 
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• MENSURABniDADE : O segmento deve ser avaliável do ponto de vista do retorno 

potencial, total e da empresa. Tal retorno deve ser calculado através de uma 

projeção de vendas vis-à-vis os custos mercadológicos de inserção no mesmo. 

• ACESSABILIDADE : Uma vez identificado um segmento rentável, deve ser possível 

iniciar programas de comunicação que o atinjam eficazmente, a um custo 

compatível com os estimados no ítem anterior. A existência, por exemplo, de 

revistas especializadas, é sempre um bom indicador de que tal segmento de 

alguma maneira é acessável. 

• SUBSTANCIALIDADE : Um segmento deve ser o menor grupo homogêneo passível 

de ser atingido, rentavelmente, via customização de pr.odutos voltados aos seu 

consumo. Se um segmento é exageradamente pequeno e com baixo poder de 

compra, então seu grau de substancialidade é baixo, afastando a possibilidade de 

ser atingido, ao menos com exclusividade. 

• ACIONABILIDADE : Trata-se da capacidade empresarial de atender os requisitos 

demandados pelo segmento. Muitas vezes tais requisitos implicam em mudanças 

desde o lay-out industrial, em função de modificações na linha de produtos 

existente, até mudanças mais profundas, na cultura da organização. Toma-se 

difícil imaginar, por exemplo, uma pequena empresa familiar, fabricante de 

roupas dirigidas a teenagers, classes B I C, atingir eficazmente o propósito de criar 

moda voltada para um público adulto, de classe A. 

A priori, podem ser identificados segmentos de consumidores através do uso, 

individual ou combinado, de fatores geográficos, demográficos, psicográficos e 

comportamentais. A TABELA 4.1 nos resume tais fatores, identificando seus 

componentes. 
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TABELA4.1 

VARIÁVEIS DE SEGMENTAÇÃO PARA MERCADOS DE BENS DE CONSUM015 

FATOR COMPONENTES 'fl!>_ICOS 
GEOGRÁFICO: 

• Região Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste 
-

• Tamanho do Estado Pequeno, médio ou grande 

• Tamanho da Cidmie Menos de 10.000; entre 10.000 e 100.000; acima de 100.000 

• Densidade Urbana, suburbana, rural 

• Clima tropical, subtropical, etc. 

DEMOGRÁFICO: . 
-· 

•Idade Menos de 4, 5 a 9, de 10 a 19, 20a29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 
maisde70 

•Sexo Masculino, Feminino 

• Tamanho da Famüia 2 componentes, 3 a 4, cinco ou mais componentes 

• Estágio no ciclo de vida familillr Jovem Solteiro; jovem casado - sem ou com filhos; etc. 

• Renda famüillr ou indiuidual Menos de 3 salários mínimos; entre 3 e 5 salários mínimos; de 5 a 10 
salários mínimos; de 10 a 20 s.m.; acima de 20 salários mínimos. 

• Ocupaçãb Principal Profissional liberal; empresário; operário; funcionário público, etc. 

• Educ.açQo Segundo grau completo; superior incompleto; superior completo; pós-
graduado. 

• Religião Católico; evangélico; sem religião . 

• Origem I Nacionalidmie Asiática, européia, africana. 

PSICOGRÁFICO: 

• Classe Social A, B, C, D, E 

• Estilo de Vida Seguidores, Integrados, Pioneiros 

• Persoruzlidade Gregários, autoritários, ambiciosos 

COMPORTAMENTAL: 

• Oazsião de Compra Compras regulares; compra em situações especiais 

• Beneficio Esperado qualidade; serviços; baixo preço 

• Status do Usuário não-usuário; ex-usuário; usuário potencial; usuário pela primeira vez; 
usuário regular. 

• Taxa de Uso Hetmy-user; light-user 

• lealdade à Marca nenhuma; média; forte; absoluta. 
-

• EstágiD de Propensão a Cansumir não-apto; apto; informado; interessado; desejoso; com intenção de 
compra 

• Atitude frente ao Produto Entusiástica; positiva; indiferente; negativa; hostil 

t5Adaptado de KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary- op. dt.- cap. 9. 
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Para um país com as dimensões territoriais do Brasil1 com profundas e marcantes 

diferenças regionais~ com sua elevada taxa de concentração de renda1 bem como com 

sua pirâmide demográfica típica de país não desenvolvido~ é possível identificar 

uma infuúdade de combinações que conformam segmentos de mercado. Tais 

segmentos~ comportando atitudes de compra e padrões de consumo diferenciados 

entre si~ merecem por parte das empresas um tratamento mercadológico 

diferenciado. 

Do ponto de vista geográfico~ por exemplo1 é possível identificar diferenças 

climáticas entre o Nordeste e o Sul/Sudeste do Brasil; é possível que tais diferenças 

gerem características de consumo igualmente diferenciadas~ tanto para a categoria 

como um todo como quanto para um mesmo produto. Isto quer dizer que 

características de consumo diferenciadas por região devem ser levadas em conta na 

gestão de produto. Exemplos de produtos com consumo regional muito distinto são 

os sorvetes e alimentos em geral~ inseticidas e produtos veterinários e cerâmicas de 

revestimento~ por exemplo. 

Do ponto de vista demográfico1 segundo dados do ffiGE16
1 ·mais da metade da 

população encontra-se entre 10 e 29 anos de idade. As mais diferentes categorias de 

produtos1 tais como roupas1 publicações~ aparelhos eletro-eletrônicos1 etc., têm de 

levar em conta esta realidade. O bombardeio de informações hoje existente leva a 

uma natural diferenciação de atitudes entre as diferentes faixas etárias1 estando as 

mais novas mais propensas ao consumo de novos produtos~ tais como CD-players~ 

vídeo-discs1 etc .. Para as faixas etárias superiores~ o apelo de comunicação deve ser 

outro1 provavelmente voltado para facilidade de uso e durabilidade. Ainda segundo 

16 IBGE - ANUÁRIO ESTA Tlsnco DO BRASIL - Rio de Janeiro: IBGE, 1992. 
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um ponto de vista demográfico, deve ser notada a influência ainda hoje presente de 

imigrantes oriundos da Europa, especialmente no Sul e Sudeste do país. Embora não 

formem hoje um contingente numeroso, seus hábitos alimentares, festas típicas, sua 

cultura enfim, permanecem influenciando as comunidades nas quais estão presentes. 

Isto facilita abordagens de comunicação que contenham elementos baseados nestas 

culturas, as quais são positivamente encaradas pelos seus descendentes. 

Do ponto de vista psicográfico, também pode ser observada a diversidade de classes 

sociais, estilo de vida e personalidade existentes. É conhecida a hipótese de que as 

classes A e B influenciam, atráves de sua imagem pública, os hábitos de consumo das 

demais17• Ao mesmo tempo estas classes, especialmente a classe A, anseiam por 

produtos que exibam marcadamente sua exclusividade de uso. Tal segmento, dada a 

existência de uma forte concentração de renda no país, é comparável ao existente em 

diversos países europeus. Com relação aos lifestyles , a grande concentração urbana, 

ainda em processo no país, faz surgir grandes metrópoles, dando um caráter 

bastante cosmopolita às mesmas. Nestes grandes aglomerados urbanos, encontram-se 

desde trabalhadores industriais até um contingente bastante considerável de 

profissionais autônomos, seja do setor formal - profissionais liberais - seja do setor 

informal, em sua maioria micro-empresários. A existência de atividades noturnas de 

lazer e compras - lojas de conveniência, shapping centers, clubes, academias de 

ginástica, teatros, etc. - também gera um contingente de pessoas que utilizam estes 

serviços, preferindo inclusive estes horários e canais diferenciados de atendimento -

um outro lifestyle, um outro segmento que pode ser atingido. 

A possibilidade de se identificar segmentos baseados no fator comportamental é mais 

difícil. Em realidade, tal segmentação depende de dados de pesquisas primárias, 

17 ENGEL, James F. et alii - CONSUMER BEHAVIOR - NewYork: The Dryden Press, 1993, Seventh 
Edition, cap. 4. 
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Eventualmente, a existência de um sistema de informações ·de marketing pode 

possibilitar a coleta e análise de alguns componentes comportamentais, tais como 

ocasião de compra, status do usuário, e taxa de uso. Tais possibilidades serão 

abordadas com maior detalhe no ítem 4.6. 

Após a identificação e mapeamento dos segmentos existentes para um determinado 

produto, passa-se à fase seguinte do target marketing, ou seja, a seleção dos 

mercados-alvo. A partir das bases definidas no início deste ítem, torna-se possível 

para uma dada empresa definir, em conformidade com su~ eStratégia competitiva, 

qual será sua postura em relação aos segmentos identificados. Existem três posturas 

genéricas que podem ser seguidas, neste momento, resumidas na FIGURA 4.1. 
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FIGURA 4.118 

ALTERNATIVAS DE COBERTURA DO MERCADQ 

Marketing lndiferenciado 

Marketing Mix Segmento 1 
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Marketing Mix 
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Como nos indica a figura, uma empresa pode, mesmo após a identificação de 

diversos segmentos que preenchem os requisitos de mensurabilidade, acessabilidade, 

substancialidade e acionabilidade, dedicar-se a um marketing semelhante ao 

marketing de massa, o chamado marketing indiferenciado. Basicamente ele pode ser 

descrito como um esforço em se identificar as necessidades comuns da maior parte 

dos consumidores, mais do que suas diferenças. É baseado em grande volume de 

distribuição e propaganda, geralmente enfatizando um ou outro atributo superior do 

produto. As vantagens e desvantagens de tal postura são as mesmas do marketing de 

lBAdaptado de KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary- PRINCIPLES OFMARKETING -capítulo 9. 
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massa, já citadas. Cabe considerar, no entanto, que a adoção da mesma pode ser um 

imperativo de ordem econômico-financeira, ou ligado de alguma maneira à 

capacidade produtiva da empresa. 

Uma outra postura é o chamado marketing diferenciado. Para empresas que 

possuem capacidade tecnológica e gerencial de produzir produtos diferenciados para 

segmentos distintos, então esta geralmente é a melhor alternativa. Esta alternativa 

acaba por gerar lealdade à marca nos diversos segmentos, o que significa em última 

instância que os consumidores tem menor sensibilidade _aos preços. Esta menor 

sensibilidade pode ser vantajosa por duas ordens distintas de fatores; a primeira é a 

situação proporcionada numa conjuntura estável, quando se pode operar com 

margens ligeiramente acima da média da indústria; a segunda é o enfrentamento de 

crises , ou guerras de preços, numa situação mais confortável que os concorrentes. 

A terceira alternativa de target marketing é o marketing concentrado. Duas ordens 

de razões podem levar à sua adoção. A primeira são impedimentos econômico

financeiros, ou tecnológicos, ou ainda de capacidade de produção e distribuição, ao 

atendimento de todos os segmentos identificados. A segunda ordem de razões são 

considerações de caráter estratégico e mercadológico. Uma empresa pode ter como 

estratégia competitiva o chamado enfoque -já discutido no capítulo 1 - e portanto se 

orienta para a descoberta e atuação em nichos de mercado, geralmente inexplorados 

pela concorrência. Outra forma de situar a questão, resultando na mesma direção do 

anterior, porém partindo de premissas inteiramente diversas, é a utilização do 

conceito de posicionamento da empresa. Uma empresa pode, contínua e 

sistematicamente, buscar formar uma imagem homogênea e distinta na mente de 

seus clientes e consumidores em geral. Uma das formas para atingir tal situação é a 

especialização, a qual geralmente proporciona skill e eficiência maior que a dos 

concorrentes. Tal temática será discutida com maior detalhe no próximo item. 
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No ítem 4.4, adicionando os conceitos de marca e linha de produtos, será finalizada 

a temática complexa que envolve as ligações entre estratégia competitiva, target 

marketing e posicionamento. Por ora, pode ser dito que, especialmente no setor de 

bens de consumo distribuídos via auto-serviço, a competição acirra-se 

continuamente. O lançamento de marcas próprias das grandes cadeias varejistas -

private labels - claramente põe a nú a rivalidade existente entre os diversos pontos da 

cadeia de distribuição de tais bens, reforçando a necessidade, hoje mais premente do 

que nunca, de se reforçar o pensamento estratégico e a política de marketi.ng seguida 

pelas empresas industriais. 

4.2 POSICIONAMENTO- Murro ALÉM DE ENTREGAR O CORE PRODUcr 

O conceito de posicionamento, exposto no clássico trabalho de Ali Ries e Jack 

Trout19, nos conduz a um refinamento da tarefa inicial de segmentação de mercado. 

Em realidade, é extremamente difícil localizar um segmento de mercado 

inteiramente virgem, com a ausência de concorrência. No caso de um produto ter à 

sua frente um ou mais concorrentes, é tarefa básica da gestão de produto saber como 

posicioná-lo na mente do prospect. Segundo Cobra20, posicionamento pode ser 

definido como u ••• a arte de configurar a imagem da empresa e o valor oferecido do produto 

em cada segmento, de forma que os clientes possam entender e apreciar o que a empresa 

proporciona em relação à concorrência." 

Tal abordagem está preocupada basicamente em entender como a mensagem é 

compreendida pelo consumidor em potencial, focalizando-se~ desta maneira, no 

19RIE5, Ali e TROUT, Jack- POSICIONAMENTO: COMO A MíDIA FAZ SUA CABEÇA- São Paulo: Pioneira, 
1989. 

20 COBRA, Marcos - .ADMINISiRAÇÃO DE MARKETING - São Paulo, Atlas, 1990, cap. 10. 
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processo de comunicação empresa-consumidor. Parte-se da constatação de que 

vivemos numa sociedade saturada de comunicação, sob todos os pontos de vista, 

dado o número imenso de produtos e marcas existentes no mercado. Propõe-se então 

a simplificação da mensagem publicitária, de modo a esta ser claramente 

interpretada pelo consumidor, sem ambiguidades. Tal simplificação deve levar em 

conta não somente as características e atributos do produto em si, mas sim muito 

mais a imagem que ele transmite ao mercado. Esquematicamente, a mente do 

consumidor é comparada a um local onde estão situadas peque~s escadas, cada uma 

delas simbolizando uma categoria de produto. O número de degraus em cada uma 

destas pequenas escadas siginifica uma posição imaginária em termos de conceito de 

marca. O número de tais degraus é limitado, já que a mente não guarda, por suposto, 

informação inútil. Partindo-se desta imagem-premissa, pode ser concluído que é 

muito difícil uma marca nova obter lugar neste esquema imaginário, a não ser que se 

utilize de algumas técnicas, às quais os autores chamam, em seu conjunto, de 

posicionamento. 

A primeira destas técnicas é assumir a postura de líder21• Evidentemente, tal postura 

é, por definição, limitado somente a uma marca por categoria de produto. 

Para as marcas que não conseguem ou não querem assumir uma postura de 

liderança, restam poucas alternativas. A primeira delas é tentar.reproduzir atributos 

da marca líder, a chamada resposta eu também. Tal perspectiva não é recomendável, 

pois de fato não posiciona a marca, não proporcionando à mesma uma identidade 

própria e distintiva na mente do consumidor. No entanto, em mercados maduros, tal 

atitude de marketing é a mais usual. Uma outra alternativa é tentar descobrir um 

nicho de posicionamento desocupado pela concorrência. Alguns dos possíveis 

nichos são os seguintes: 

21No Brasil poderíamos citar o exemplo da "Cerveja Número 1". 
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• TAMANHO: um produto pode muito facilmente explorar os desejos de 

conveniência - tamanho pequeno - ou economia - tamanho grande - e fixar-se 

como a marca que, por excelência detém tais atributos. Uma vez atingido tal 

posicionamento, a associação da marca aos seus atributos é instantânea, 

dificultando a ação da concorrência. 

• PREÇO : o fator preço sempre deve ser considerado cuidadosamente no processo 

de elaboração de estratégias de marketing. Um produto posicionado com preço 

alto sempre carrega consigo a imagem de conferir status a quem o consome. 

Porém não basta que ele tenha um preço alto. É imprescindível que ele seja o 

primeiro a ser reconhecido como tal, de maneira a afugentar concorrentes 

seguidores do lema eu também. Um raciocínio análogo se aplica ao caso de 

produtos com preço inferior ao da concorrência. Não bas~ ser o mais barato, 

senão de ter sido o primeiro a divulgar tal característica, aliás extremamente em 

voga nos dias de hoje. 

• SEXO : existem inúmeros exemplos de posicionamento de produtos com base no 

sexo do consumidor22• Tal abordagem, de imediato, tende a garantir a disputa de 

metade do mercado do produto existente. 

• IDADE : produtos dirigidos ou ao público jovem ou ao público de meia-idade ou 

ao público idoso tendem a ser mais bem-sucedidos do que aqueles que tentam 

atingir todas as faixas etárias ao mesmo tempo. Aqui é necessário ressaltar que 

não se trata de uma mera segmentação por idade. A segmentação comporta 

ajustar o produto aos segmentos que ele atende. Neste caso,. trata-se de focalizar, 

concentrar a comunicação e gerar uma imagem fortemente associada ao target. Tal 

22 Entre outros exemplos, poderiamos citar os cigarros Charm , que atingem o público feminino e a 
cerveja Caracu, que atinge o público masculino de baixa renda, no Brasil. 

34 



ocorre, por exemplo, na rede de televisão MTV, que é praticamente sinônimo de 

comwúcação jovem. 

Outros nichos poderiam ser arrolados, porém o importante a se ressaltar é o conceito 

básico de, ao se planejar a comwúcação de um produto, pensar menos no produto em 

si do que no que poderia imaginar seu consumidor potencial a respeito do mesmo. 

Adicionalmente, o conceito de posicionamento também diz respeito às políticas 

extremamente comuns de pendurar diversos produtos sob um~ mesma marca, bem 

como um de seus casos mais específicos, que é usar o nome ·da empresa como uma 

marca wúversal de seus produtos. Tais políticas confundem o entendimento da 

mensagem que é passada ao consumidor, pois a essência do posicionamento é 

associar certas features de um produto a uma e somente uma marca. Quando o 

consumidor é bombardeado por uma multidão de produtos com a mesma marca, 

esta perde seu caráter distintivo. Quando esta marca é o próprio nome do fabricante, 

este nome então passa a ter diluído seu significado, sendo facilmente desposicionado 

pela concorrência em 'cada categoria e forma de de produto. Mais ainda, o fabricante 

pode não ter o seu posicionamento geral muito claro, o que facilita ainda mais as 

ações de marketing de seus concorrentes. Por exemplo, poderíamos perguntar o que 

é um Chevrolet. A resposta é, claro, um Chevrolet é um carro. Mas seria um carro 

grande ou um carro pequeno ? De luxo, esportivo ou popular ? A resposta é um tanto 

quanto diferente se trocarmos Chevrolet por Ferrari. Tal tema será explorado com 

mais detalhe no ítem 4.4. Por ora, cabe dizer que o conceito de posicionamento, 

embora algo nebuloso e carente de maior objetividade, é de uma importância central 

no cotidiano da gestão de produto, na medida em que permite vislumbrar novas 

perspectivas de marketing. Ele escapa do lugar-comum, de gerir o marketing de um 

produto como se o produto sempre fosse algo semelhante a uma commoditie. 

Inversamente, este conceito busca explorar as dimensões situadas além do core 

product. Os exemplos levantados indicam que, num mercado extremamente 
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competitivo, onde a profusão de marcas e o volume de propaganda gerado é imenso, 

sempre há de se buscar o melhor caminho para fixar o conceito da marca no 

consumidor, de tal maneira que esta não se confunda com as demais, ou seja, esteja 

bem posicionada. 

4.3. GERAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA PRODUTOS 

A existência de correspondência entre estratégia competitiva e estratégia de 

marketing não tem sido abordada com destaque na literatura pesquisada. Porém 

esta correspodência pode ser o passo inicial no entendimento da melhor maneira de 

se planejar o marketing de um produto específico. 

A estratégia competitiva da empresa, caso efetivamente implantada, deve ter como 

consequência a modelagem de uma estratégia de marketing compatível com a 

mesma. À guisda de exerdcio, pode ser feita um correspondência entre as estratégias 

genéricas, tais como definidas por Porter, e as estratégias de marketing, tais como 

definidas por Kotler. A TABELA 4.2 busca explorar esta correspondência. 

TABELA4.2 

ESTRATÉGIA COMPE'ITITV A X ESTRATÉGIA DE MARKETING 

Estratégia Competitiva I implica em 

t. Liderança no Custo 
Total 

ii. Diferenciação 

iii. Enfoque 

Estratégia de Marketing 

Marketing de Massa f Marketing 
Indiferenciado 
Marketing de Variação de Produto 
Marketing Diferenciado 
Marketing Concentrado 
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Para um maior entendimento desta tabela de relacionamento, deve ser consultada a 

FIGURA 4.1, já que as diferentes opções de cobertura de mercado dadas pelo target 

marketing podem ser confundidas com outras anteriores ao mesmo. A estratégia de 

liderança no custo total - i - requer grande penetração no mercado como um todo, a 

qual conduz a economias de escala. Frequentemente as empresas líderes adotam tal 

estratégia que, não obstante, coloca em segundo plano o atendimento a segmentos 

específicos de consumidores. Possíveis melhorias na qualidade do produto ou 

qualquer tipo de diferenciação que não o preço não são adQtadas, uma vez que 
.. 

podem elevar os custos e dificultar a execução da estratégia competitiva. Logo, as 

estratégias de marketing que ela pode gerar são ou o marketing de massa ou o 

marketing indiferenciado. 

A estratégia da diferenciação - ii - visa também a conquistar grande parcela do 

mercado, num contexto em que pode ser percebida uma competição que gira em 

torno de se obter features não facilmente reproduzíveis na indústria. Tal estratégia 

deve ser amparada por um grande volume de propaganda e uma distribuição maciça 

dos produtos, podendo ou não privilegiar segmentos específicos de consumidores. 

Portanto, ela conduz à adoção do marketing de variação de produto, que diferencia 

o produto frente aos demais sem levar em consideração a segmentação - ou então o 

marketing diferenciado, que prevê o atingimento de diversos segmentos de mercado 

com marketing mixes diferentes. 

Já a terceira estratégia competitiva genérica, o enfoque, privilegia a especialização da 

empresa no atendimento de nichos de mercado. A estratégia de marketing 

correspondente deve ser o marketing concentrado, pois assume-se que cada nicho 

responde diferenciadamente às diferentes políticas de marketing. Logo, o 

atingimento de vários deles ao mesmo tempo não seria possível de maneira eficaz -

seja produzindo a baixo custo, seja diferenciando-se os produtos. 
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As estratégias acima delineadas - competitiva e de marketing - devem ser traduzidas 

para a prática cotidiana da gestão de produto. No entanto, tal prática possui uma 

dinâmica impossível de ser abordada de uma maneira suficientemente esclarecedora 

pelo modelo de Porter, dada sua característica estática. 

Para tentar suprir esta lacuna, é necessário recorrer-se a alguns conceitos 

complementares, referentes à estratégia dinâmica de uma empresa. Tais conceitos 

foram expostos por Kotler23, partindo da classificação de empresas com relação à sua 

disputa pelo mercado. Segundo tal abordagem, as empresas podem ser divididas em 

quatro grandes categorias: 

• líderes de mercado 

• desafiantes 

• seguidoras 

• nichers 

Tais categorias são determinadas tanto em termos de market-share da empresa quanto 

em termos de atitude da empresa frente aos seus competidores. Assim, uma empresa 

é líder quando possui a maior fatia do mercado e maior capacidade financeira. As 

desafiantes são aquelas que ostensivamente buscam obter a liderança de mercado. As 

seguidoras encontram-se numa posição de garantir a sua própria permanência no 

mercado, evitando os riscos embutidos numa possível guerra comercial com a 

empresa líder, já que os benefícios advindos da conquista da liderança podem ser 

não superiores ao custo esperado de tal ação. As empresas nichers, como o próprio 

termo indica, estão preocupadas em atender convenientemente seus segmentos-alvo, 

procurando agir de maneira parecida à das empresas seguidoras, evitando 

confrontar o líder. 

23KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary- PRINCIPLESOFMARKETING -capítulo 19. 
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Cabe às empresas líderes três desafios de marketing, que são a expansão do mercado 

total, a proteção de seu market-share atual e a viabilização da expansão do market

share, quando conveniente. 

Com relação ao desafio de expandir o mercado total, existem três grandes 

alternativas, a saber, a conquista de novos consumidores para o produto, a busca de 

novos usos para o mesmo, bem como a intensificação de seu uso pelos usuários 

atuais. Qualquer uma destas alternativas pode envolver o desenvolvimento de novas 

características do produto - embalagem, preço, tamanho, e~nsões de linha, entre 

outras. Com ou sem o desenvolvimento de novas características, porém, a expansão 

do mercado total deve levar em consideração dois conceitos cruciais em marketing, a 

saber: 

• posicionamento 

• ciclo de vida do produto 

O posicionamento do produto - e também o da empresa - é. obtido às custas de 

grandes investimentos em programas de marketing bem elaborados. Qualquer 

tentativa de expansão do mercado total envolve possíveis mudanças no 

posicionamento do produto - a empresa passa a imagem de querer vender para 

todos. Logo, tais iniciativas devem ser executadas com o máximo possível de 

cuidado, visando à manutenção do posicionamento adquirido pelo produto -

excessão óbvia feita quando avalia-se 'I:ue o posicionamento atual não é conveniente 

para a empresa. Tal evento pode ocorrer quando nota-se que o produto encontra-se 

na fase declinante de seu ciclo de vida. Neste caso, não há outra alternativa para a 

empresa senão iniciar tentativas de reanimar o produto, caso deseje continuar a 

produzir o mesmo. 

Se a empresa é desafiante, aspirando a liderança do mercado~ então existem dois 

grandes grupos de táticas a serem seguidas no tocante a produtos. A primeira leva a 
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empresa a optar por confrontar seus produtos com a empresa competidora, 

explorando ou pontos fracos desta, ou desafiando seus produtos fortes, ou as duas 

ações ao mesmo tempo. Outra tática é a de evitar o confronto direto através de, por 

exemplo, desenvolvimento de nova tecnologia, que cria praticamente uma nova 

categoria de produto. Foi o que a M!CROSOFI' conseguiu realizar com extrema 

eficiência, ao introduzir o ambiente gráfico "Windows, levando a sua maior 

concorrente - e ex-parceira, diga-se de passagem - a IBM, a se contentar com uma 

participação quase que marginal no mercado de sistemas operacionais para 

microcomputadores. 

As outras duas categorias de empresas - as seguidoras e as nic1ze:s - seguem políticas 

distintas entre si. As primeiras encontram-se numa posição estrategicamente difícil 

de se gerenciar, já que precisam dispor de produtos e tecnologias à altura da empresa 

líder. No entanto, sem querer iniciar uma guerra por posições no mercado, ficam com 

liberdade restrita no que tange às suas políticas de preço de produto e investimentos 

em marketing. As segundas encontram-se em posição mais confortável, já que podem 

investir maciçamente nos seus respectivos mercados-alvo. No entanto, tal atitude não 

é isenta de riscos, já que divisões de empresas maiores podem tentar adentrar tais 

mercados, contanto com um suporte financeiro considerável. Portanto, sua política de 

produtos deve ser sempre cuidadosamente ajustada ao cliente, gerando um 

posicionamento e uma lealdade à marca que se tornem eficientes barreiras à entrada 

de competidores. 

O entendimento das estratégias dinâmicas pode ajudar na definição das políticas de 

gestão de produto, sempre tendo-se como pano de fundo as estratégias competitiva e 

de marketing. 

No próximo item será concluida a discussão das tarefas mercadológicas básicas da 

gestão de produto, abordando-se os conceitos de marca e mix de produto. 
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4.4. MARCA E Mix DE PRODUTO 

As decisões referentes à branding e gerenciamento de mix de produto são cruciais 

para o sucesso de um empresa, bem como para cada produto em particular. Tais 

- conceitos estão muito imbricados com outros dois, a segmentação e o 

posicionamento, abordados em ítens anteriores. 

De fato, marca é um dos componentes básicos de um produto~- tal como descrito no 

capítulo 2. A marca é composta por um conjunto de características identificáveis, que 

podem abranger um nome, um slogan, um símbolo ou um desenho. O principal 

papel de uma marca é o de identificar um produto aos seus consumidores, 

diferenciando-o dos demais concorrentes24 e facilitando sua escolha e compra. Ao 

mesmo tempo, procicia a possibilidade de existência de uma maior diversidade de 

produtos de uma mesma categoria no mercado, já que mesmo pequenas modificações 

podem ser introduzidas em um produto e serem associadas a uma nova marca. 

Recentemente têm sido discutida na imprensa especializada a questão das private 

labels, ou marcas próprias, as quais têm crescido vigorosamente nos últimos anos nos 

EUA. Segundo Hoch & Banerji25, em 1989, o market share das marcas próprias era de 

12.7% em valor e 15.3% em unidades vendidas em supermercados dos EUA. Trata-se 

de uma disputa de mercado que opõe, de um lado, grandes empresas industriais, 

fabricantes tradicionais de marcas de amplitude às vezes global, à sua cadeia de 

distribuição, especialmente os varejistas. Tais varejistas iniciam um processo de criar 

marcas para determinados produtos, fornecidos por empresas capacitadas 

tecnicamente a fabricar os mesmos. O resultado desse processo é a diminuição de 

24KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary - PRINCIPLES OF MARKETING -capítulo 10. 

25 HOCH, Stephen }. & BANERJI, Shumeet - WHEN Do PRIVATE LABELS SUCEED ? - Sloan 
Management Review, v. 34, n° 4, p. 57-67, Summer 1993. 
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espaço nas prateleiras - e consequente perda de mercado - das marcas tradicionais. 

Os custos de operação e marketing menores também fazem com que as private labels 

geralmente sejam ofertadas a preços mais baixos que seus concorrentes. Ainda 

segundo os autores~ os determinantes do sucesso das marcas próprias são os 

seguintes: 

• qualidade do produto; 

• consistência na qualidade do produto; 

• categoria na qual o produto compete - mais favorável em alimentos e menos 

favorável nas demais; 

• margem bruta média da categoria como um todo. 

Possíveis fatores limitantes ao sucesso das marcas próprias seriam o número de 

concorrentes de âmbito nacional e a média de gastos com publicidade - o que reforça 

a concepção de fortalecimento de marca como uma barreira à entrada de novos 

concorrentes~ inclusive private labels. 

O possível impacto das private labels1 no momento ainda incipientes no Brasil~ deve 

ser uma das preocupações mais prementes dos detentores de marcas nacionais~ 

quando o segmento varejista se modernizar o suficiente para perceber esta possível 

fonte de incremento de ganhos. O fortalecimento da imagem da marca1 seu correto 

posicionamento~ a escolha dos segmentos-alvo a partir de critérios solidamente 

embasados em pesquisa1 são armas decisivas para a disputa do mercado. 

Particularmente a força da marca sempre é um handicap muito forte nesta disputa -

basta lembrar o exemplo da NIKE1 empresa que comercializa milhões de pares de 

tênis ao ano no mundo1 que1 no entanto1 são fabricados quase que em sua totalidade 

por terceiros~ em países como Malásia e Indonésia. 

Do ponto de vista da empresa ou da unidade de negócios~ a gestão da marca também 

imbrica-se com as decisões referentes à . gestão das linha de produtos 

individualmente e do conjunto destas~ o product-mix. 
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Uma linha de produto 26 é definida como um conjunto de produtos que estão 

relacionados entre si, seja por satisfazerem uma mesma necessidade básica, seja 

porque atendem o mesmo grupo de usuários ou são distribuidos pelos mesmos 

canais. O primeiro quesito - satisfazer a uma mesma necessidade básica - é o mais 

importante para caracterizar uma linha de produto, do ponto de vista do cliente; já 

do ponto de vista da empresa, uma linha de produto pode possuir um significado 

mais amplo, como por exemplo o fato de ser distribuida pelo mesmo canal. Sobre 

este ponto, vale relembrar que produtos são essencialmente V<?~tados à satisfação de 

desejos e requerimentos de seus consumidores. Focaliza.iido-se o marketing no 

cliente, pode-se perceber com mais rapidez o surgimento de ameaças e 

oportunidades de negócios. O agrupamento de produtos em linhas segundo seu 

canal de distribuição, portanto, deve ser considerada como útil sempre que tais 

canais possuem uma relação biunívoca com os consumidores - a cada canal seu 

próprio segmento, e vice-versa. Fora desta possibilidade, a empresa corre o risco de 

focalizar-se em atividades e ações de marketing dirigidas aos seus canais de 

distribuição, não a seus clientes finais. 

Product-mixZl é o conjunto de linhas de produto que uma empresa ou unidade 

negócio oferece ao mercado. 

Um exemplo de product-mix é aquele da PROCI'ER & GAMBLE norte-americana, a qual 

conta com seis linhas de produto: 

• detergentes 

• dentifrícios 

• sabões e sabonetes 

• desodorantes 

26 KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary - PRINCIPLES OF MARKimNG - capítulo 10 

27!(0TLER, Philip e ARMSTRONG, Gary- PRINCIPLES OFMARKETING -capítulo 10 
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• fraldas descartáveis 

• café instantâneo. 

A amplitude do product-mix é dada pelo número de linhas de produto que uma 

empresa ou unidade de negócios oferece ao mercado. Cada uma destas linhas possui 

um comprimento, determinado pelo seu número de marcas, e uma profundidade ou 

extensão, determinada pelo número de variações - especialmente embalagens - que 

cada marca possui. Estas três dimensões - amplitude, comprimento e profundidade 

devem estar integradas umas às outras. Tal propriedade é chamada consistência, e é 
--

característica distintiva de empresas que possuem programas eficazes de 

segmentação e posicionamento. Uma empresa que luta por conquistar um posição 

clara, definida, na mente de seu consumidor, deve possuir um product-mix muito 

consistente. Como exemplo, basta tentar comparar o product-mix de um grande 

conglomerado como o BUNGE Y BORN com o product-mix da PROCTER & GAMBLE. No 

mundo, esta última é a maior das duas, com uma imagem muito mais sofisticada que 

a do grupo argentino-brasileiro. Por outro lado, quando a . empresa atua 

mercadologicamente seguindo o target marketing, é natural que a busca de novos 

segmentos de mercado conduza a mesma a aumentar o comprimento e a 

profundidade de suas linhas, via incremento do número de marcas e oferta de maior 

número de variações das mesmas. 

Segundo Quelch e Kenny28, existe um apelo lógico ao aumento do número de 

variações de produto, sob a mesma marca - ou seja, ampliar a profundidade do 

product-mix. Tal aumento, chamado pelos autores de line extension, é motivado por 

sete fatores: 

• busca de segmentação - o gestor de marketing vislumbra a possibilidade de 

atingir vários segmentos com baixo risco e baixo custo. A crescente oferta de 

2s QUELCH, John. A. & KENNY, David - Ex1'END PROFITS, NOT PR.ooucr LINES - Harvard Business 
Rewiew, v. 72, n° 5, p. 153-160, September/October 94 
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novos e mais sofisticados instrumentos de pesquisa vêm possibilitando a 

detecção de micro-segmentos, induzindo assim o aumento da profundidade das 

linhas. 

• desejo do consumidor - a queda na lealdade por parte dos consumidores os 

induz a tentar experimentar novos produtos, ou produtos antigos com 

características novas. Geralmente, a experimentação ocorre por impulso, quando 

da visualização do produto na prateleira. A variação da marca pode fazer com 

que o consumidor escolha algo diferente, porém do mesmo fabricante, o qual 

ocupa com várias variantes de uma ou mesmo de várias marcas, uma parcela 

maior do espaço em prateleira. 

• novo posicionamento de preço - visando atingir novas parcelas do mercado, 

empresas podem lançar variações de marca com características - e preço, 

logicamente - premium, visando um incremento da margem de contribuição 

unitária do produto. Também pode ocorrer o inverso, ou seja, em função dos mais 

diversos motivos- como por exemplo, capacidade ociosa- uma empresa pode 

querer aumentar significativamente sua participação de mercado através do 

lançamento de variações de marcas com preço menor, mais competitivas. 

• excesso de capacidade estrutural - com o processo de intensa modernização 

econômica, muitas empresas possuem plantas capazes de fabricar maiores 

variações do mesmo produto, sem necessariamente perder sua eficiência. 

• possibilidades de ganho de curto prazo - nos EUA, o custo do lançamento de 

uma nova marca nacional pode atingir US$ 30 milhões, enquanto que o 

lançamento de uma variação de uma marca já consolidada custaria US$ 5 milhões. 
A redução de custos é determinada pela não necessidade de intensa pesquisa 

tecnológica, pela existência de pessoal já familiarizado com o produto, bem como 

pelo baixo custo de possíveis ajustes no processo de manufatura. Todos estes 

fatores contribuem para o entendimento da extensão de linha como sendo de 

baixo risco, fácil implementação e de custo menor do que a introdução de uma 

nova marca. 

• intensificação da concorrência - do ponto de vista de competitividade a curto 
prazo, o lançamento de novas variedades de produto pode levar até a uma 

expansão do consumo da categoria de produto como um todo. Tal fato pode 

sigflificar o incremento do espaço em prateleira ocupado pela categoria, além de 
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tomar o espaço de marcas menores e sem poder de barganha junto aos canais de 

distribuição. 

• pressões comerciais - alguns canais de distribuição - especialmente os grandes 

distribuidores atacadistas - pressionam os fabricantes no sentido de oferecer 

produtos customizados, especialmente em tamanho e embalagem, adequados às 

suas necessidades de armazenamento e transporte. 

Os mesmos autores, porém, também indicam os riscos associados à extensão 

exagerada de linhas de produtos, conforme segue. 

• fraca lógica de linha - geralmente, a extensão de linha se dá sem a retirada de 

produtos existentes. Logo, têm início o processo de supérsegmentação, ou seja, 

uma quantidade de produtos destinados a segmentos extremamente específicos 

do mercado. Quando o canal de distribuição não compartilha da mesma visão do 

marketing da empresa fabricante de tais produtos, ocorre a retirada das 

prateleiras daqueles que possuem o menor giro. Logo, os compradores ficam 

confusos quanto a real disponibilidade do produto de sua preferência, gerando 

uma possível demanda potencial para produtos mais genéricos, que atendam a 

maioria das preferências e/ ou usos. 

• baixa lealdade à marca - a lealdade à marca é definida como o comportamento 

de comprar o mesmo produto repetidas vezes. Tal comportamento é obtido e 

mantido através de anos de uso, por parte dos consumidores. Quando existe a 

extensão de linha, todo o processo decisório de compra é reaberto e reavaliado, o 

que pode encorajar consumidores a procurar maior variedade e, eventualmente, 

novas marcas. Desta maneira, a imagem, o posicionamento da marca ficam 

alterados aos olhos dos consumidores leais, sem necessariamente atrair novos . 

• idéias subexploradas - os objetivos de carreira de gerentes de marketing podem 

conduzi-los a valorizar mais os resultados de curto prazo que os de longo. 

Marcas já estabelecidas são mais fáceis de gerenciar do que novas. No entanto, 

algumas idéias podem ser boas o suficente para bancar novas marcas que, caso, 

não sejam lançadas, terminam por subaproveitar o potencial do produto. 

• demanda pela categoria de produto estagnada - extensões de linha não estão 

correlacionadas a maior demanda de produtos da categoria. Os consumidores não 

bebem mais, ou lavam mais seus cabelos, po exemplo, somente porque há uma 

variedade maior de bebidas ou shampoos a sua disposição. 
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• relações com canais abaladas- de 1985 a 1992, nos EUA, o número de itens de 

produtos cresceu a uma média anual de 16%, enquanto que o espaço de 

prateleira somente 1.5% ao ano29• Os varejistas têm, como consequência, 

aumentado seu poder de barganha frente aos fabricantes. Isto se dá através de 

racionamento do espaço em prateleira, estocagem de produtos de baixo giro 

somente quando estes são promovidos pelo fabricante e também pela cobrança de 

novos taxas, seja para o espaço em prateleira para novos itens, seja para 

compensar o custo de falhas de produtos que não obtiveram o retorno esperado 

em dois ou três meses. 

• mais oportunidades para os concorrentes - marcas menC?res podem concorrer 

efetivamente contra extensões de linha de marcas maiores, tanto em termos de 

market-share quanto em giro das mercadorias. Adicionalmente, o enfraquecimento 

das grandes marcas - fraca lógica de linha - abre mais espaço para o avanço das 

private labels. 

• custos crescentes - a diluição dos esforços de marketing, a maior complexidade 

da produção no chão-de-fábrica, os erros de previsão de demanda e consequentes 

dificuldades em gerenciar estoques, bem como um possível enfraquecimento da 

área de novos produtos são alguns dos possíveis custos incorridos - e nem 

sempres corretamente contabilizados - quando há o inchaço da linha de produtos. 

Deve ser considerado também que, num ambiente competitivo, as variações de 

menor giro de uma marca podem tomar o espaço de prateleira daquela de maior 

giro. Quando existe falta do produto carro-chefe da linha - que pode ser ocasionada 

por excesso de estoques das variações - os consumidores podem optar pelo produto 

concorrente mais parecido, e não às variações daquele. 

Em resumo, é necessário frisar que o inchaço do produd-mi:x pode deixar a empresa 

vulnerável sob dois aspectos: 

• pode existir um número excessivo, seja de produtos, seja de marcas ou variações, 

no tocante à rentabilidade e penetração de mercado. 

29 Dados elaborados por QUELCH e KENNY, a partir das segumtes fontes: Marketing Intelligence 
Seroices; Nielsen North America; Scantrack. 
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• como já salientado, a proliferação de variações de um mesmo produto pode trazer 

embutido o pressuposto de conquista de novos usos e novos consumidores. Ora, 

novos usos e consumidores provavelniente significam um outro segmento a ser 

explorado, talvez com outra estratégia de posicionamento - e neste caso deveriam 

ser abordados com uma outra marca, diferente da inicial. 

Quando se toma uma decisão a respeito da gestão de um dado produto, existe um 

conjunto de variáveis que tem de ser levados em consideração, variáveis estas 

concernentes à estratégia competitiva da empresa, à sua estratégia de marketing, sua 

postura de mercado, seu posicionamento, real ou pretendido, e as interrelações 

destas com o product-mix e o portfólio de marcas em uso pela empresa. Quelch e 

Kenny indicam algumas ações que devem ser praticadas para manter saudáveis as 

linhas de produto: 

• melhorar a contabilidade de custos - devem ser eshldados com detalhe os custos 

marginais de incremento das linhas de produto, até o final da cadeia de valor. 

• alocar os recursos aos produtos vencedores - trata-se da otimização dos recursos 

da empresa, para que os produtos carros-chefe da empresa não fiquem sem o 

apoio necessário no tocante à promoções, esforços de venda e espaço em 

prateleira. 

• pesquisar o comportamento do consumidor - para evitar a canibalização de 

produtos e atrair novos consumidores para a marca, é necessário conhecer o 

comportamento destes. Identificar corretamente as razões da lealdade à marca é 

fundamental. 

• estabelecer um teste para a lógica de linha - cada item de uma linha de produto 

deve ter um papel claramente definido dentro da mesma, que não seja 

incompatível com o dos demais. Este papel deve ser objetivo o suficiente para que 

tanto o vendedor quanto o consumidor o saibam, sem problemas de 

entendimento. Quando não há lógica na linha, está aberto o caminho para a 

desova de estoques via promoções, sempre presentes quando há uma infinidade 

de produtos a venda- como por exemplo, a Avon Cosméticos, que possui 1.500 

itens nos EUA. 
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• padronizar as ações de marketing ao longo da linha - é mais fácil para o 

consumidor e menos custoso para a empresa que, por exemplo, o preço de uma 

linha de produtos seja o mesmo ou próximo, do que fazer a precificação para cada 

item distanciar-se muito dos demais. 

• trabalhar junto aos canais de venda - através da parceria com os canais, o mix 

mais adequado a cada um deve ser recomendado pela empresa ao canal. É 

importante que a adequação do mix deve levar em conta somente fatores 

objetivos, obtidos através de pesquisas, com a clara visualização do giro de cada 

item na prateleira do varejista, por exemplo. 

• gerenciar a retirada de produtos - após estudar cuidado.sa.Diente a possibilidade 

de manter em produção um item, pode-se chegar a conclusão de que tal não é 

mais viável. Os consumidores existentes devem ser levados em consideração, 

podendo inclusive serem estimulados ao uso de substitutos - por exemplo, através 

de cupons de desconto para as duas marcas, a atual e a substituta. 

A integração das diversas políticas e a coerência dos programas de marketing devem 

ser buscadas de maneira determinada, tendo como amálgama a visão estratégica da 

indústria na qual o negócio - seja a empresa, seja uma divisão da mesma - se insere. 

Dando continuidade ao processo decisório, para que este tenha objetividade e 

praticidade ao nível de gestão de produto, é necessário o controle cotidiano de 

variáveis referentes ao desempenho do produto no mercado, bem como o 

monitoramento das atitudes atuais -e de possíveis mudanças - do comportamento do 

consumidor. O restante do capítulo explorará algumas destas tarefas básicas, 

buscando abordá-las de maneira integrada, sem a preocupação de esgotar os temas. 

4.5. 0 PAPEL DA PESQUISA MERCADOLÓGICA 

Para que a gestão de produto ocorra de forma eficaz, é necessário monitorar-se 

continuamente um conjunto de informações que permitam mapear o resultado, no 
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mercado, do planejamento de marketing. Sem a disponibilização dessas informações, 

toma-se impossível efetuar correções de diretrizes e objetivos de mercado, atuando

se às cegas e, portanto, num estado de extrema vulnerabilidade frente à concorrência. 

O custo associado a estratégias e táticas delineadas sem o apoio de atividades de 

pesquisa eficazes geralmente pode ser traduzido numa única sentença: o produto 

fracassa30• Por sua vez, claro está que a simples presença das mesmas não garante o 

sucesso do produto. Segundo Cobra3t, u para ter sucesso, uma organização precisa 

conhecer o mercado em que atua. Isto implica obter constantes informações acerca de seu meio 

ambiente .. . A coleta de dados, de forma sistemática, facilita ·a tomada de decisão em 

marketing." 

As informações que o gestor de produto deve ter à mão para o contínuo uso em seu 

processo decisório podem ser classificadas em dois tipos : 

• dados primários 

• dados secundários 

Os dados secundários estão disponíveis para uso público e não é necessário recorrer a 

pesquisa mercadológica strictu sensu para se obtê-los. 

Os dados primários, por sua vez, dividem-se em dados já conhecidos e manipulados 

pelos sistemas corporativos, tais como vendas, preços ao canal de distribuição,·etc ... e 

dados relevantes, inicialmente desconhecidos da empresa, tais como market share, 

preços ao consumidor, níveis de estoque nos canais de distribuição, dentre outros. À 

atividade sistemática de coleta de dados primários referentes ao ambiente externo da 

empresa estaremos chamando aqui de pesquisa mercadológica. 

so Existem centenas de casos documentados a este respeito. Ver HENDON, Dona.ld W.- Cl.ASSICAL 
FAILURFS IN PRooucr MARKETING: MARl<:ETING PRINCIPLE VIOLATIONS AND How TO AVOID THEM
New York, Quorum Books, 1989. 

31 COBRA, Marcos - MARKETING COMPETITIVO: UMA ABORDAGEM Es1RATÉGICA - São Paulo: Atlas, 
1993, cap. 2. 
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Desta maneira, não estamos aqui considerando a função pesquisa mercadológica, a 

qual abrange objetivos mais amplos, a saber, a ligação, através de informação, entre o 

mercado e o gestor de marketing de uma empresa, com o objetivo de identificar e 

definir oportunidades de mercado, gerar, refinar e avaliar ações de marketing, bem 

como monitorar o processo de marketing e melhorar o seu próprio entendimento. 

Desta maneira, consideramos somente o ferramenta} de pesquisa como provedor de 

inputs de certo tipo para o processo de gestão de produto, deixando sua consolidação 

e utilização para outro tópico, qual seja, a configuração __ de um Sistema de 

Informações Mercadológicas. 

Iniciaremos a seguir um sumário roteiro de uma pesquisa mercadológica, e a seguir 

daremos exemplos práticos de serviços já estabelecidos no mercado : o Painel Nacional 

de Consumidores, do IBOPE, o Índice Nielsen de Varejo e o Relatório Indicatar de Preços. 

Tais exemplos mostram a utilidade e ao mesmo tempos os limites da pesquisa 

mercadológica na gestão de produtos do tipo bens de consumo. 

4.5.1 Pesquisa Mercadológica- um esquema básico 

Segundo Kotler e Armstrong32, uma pesquisa mercadológica envolve quatro grandes 

etapas, a saber: 

• definição do problema e configuração dos objetivos da pesquisa 

• desenvolvimento do plano de pesquisa 

• implementação do plano de pesquisa 

• análise, interpretação e comunicação dos resultados obtidos 

A princípio, a primeira e última etapas podem ser cumpridas com a estreita 

colaboração entre o demandante da pesquisa - alguém . ou alguma estrutura de 

32 KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary - PRINCIPLES OF MARKETING - capítulo 4 
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gerenciamento de marketing da empresa - e o executor da pesquisa - usualmente um 

pesquisador ou uma empresa especializada nesta atividade. Não é necessário 

avançar-se muito nos detalhes deste esquema, porém claro está que cada fase deve 

ser cumprida com o máximo de cuidados possíveis, desde ·a determinação das 

questões a serem pesquisadas, o método de coleta de dados, o conhecimento do 

universo abrangido pela pesquisa, bem como a determinação da amostra que,· a um 

custo razoável, seja capaz de representar o universo a um nível de erro conhecido. 

Os itens a seguir exploram exemplos de pesquisas efetuac;l.as- sistematicamente no 

Brasil, a respeito de market-share e preços para bens de consumo não-duráveis, 

basicamente. 

4.5.2 Painel de Nacional de Consumidores - IBOPE 

O objetivo básico do Painel Nacional de Consumidores- PNC- é o de quantificar o 

consumo de bens de uso doméstico, tais como produtos de higiene e limpeza, alguns 

ítens de alimentação, etc ... , a partir de uma amostra. Os resultados colhidos são 

ponderados de acordo com a distribuição sócio-econômica, para respeitar a 

proporção populacional e posteriormente expandidos, para se obterem as 

informações desejadas. Algumas informações adicionais são também levantadas, as 

quais são as seguintes : 

• Nome do fabricante, 

• Marca, 

• Tamanho, 

• Variedade, Sabor, 

• Quantidade Comprada, 

• Data de Compra, 

• Nome do Local de Compra, 

• Tipo do Local de compra, 

• Promoção , quando houver, e finalmente, 

• Sexo e idade do usuário, quando se tratar de vestuário. 

52 



Como se vê, os preços não são contemplados em tal pesquisa. 

A metodologia utilizada é uma variação do stare audit, adaptado à domicílios 

residenciais. Procede-se, de início, a uma etiquetagem de mercadorias- 80 produtos 

são pesquisados - nos locais de estoque do domicílio; a pessoa que atende o 

pesquisador recebe também um pequeno envelope plástico, a fim de guardar as 

embalagens dos produtos consumidos até a próxima visita, a q~al se dá a intervalos 

rigorosos de uma semana. Para se apurar o que foi consumido e f ou comprado, se 

procede a uma verificação dos estoques não-etiquetados, bem como dos envelopes 

plásticos contendo as embalagens dos produtos consumidos. Os domicílios 

pesquisados recebem como incentivo à sua contribuição para a pesquisa brindes de 

um catálogo, conforme um score de pontos atribuidos pelos pesquisadores de campo. 

Caso sejam solicitadas, podem ser efetuadas análises especiais, como por exemplo, 

frequência de compra, distribuição detalhada, dia de compra, origem-destino. 

Tais relatórios são entregues até o 25º. dia útil após o período pesquisado. 

4.5.3 Índice Nielsen de Varejo 

Direcionado aos produtos de consumo distribuidos através do varejo, o Índice 

Nielsen de Varejo é um dos mais conceituados do país, já que conta com todo o knaw

haw desenvolvido pela Nielsen Inc. , EUA. A seguir, daremos uma sumária descrição 

do mesmo. 

O Índice Nielsen de V arejo tem por objetivo acompanhar o fluxo de produtos de 

consumo nos estabelecimentos varejistas. Mais especificamente, ele fornece relatórios 

bimestrais que contém, dentre outras, as seguintes informações : 
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• vendas ao consumidor. 

• compras do varejo, no bimestre. 

• estoques no varejo. 

• distribuição do produto com relação às outras marcas 

• origem das compras do varejo , se da fábrica ou de intermediários. 

Nem todos os tipos de produtos podem ser atingidos por tal metodologia de 

pesquisa. A Nielsen divide então os produtos pesquisados em quatro grandes 

categorias, cada um com pequenas diferenças no tocante aos pontos de venda 

pesquisados. Tais categorias são as seguintes: 

• Alimentar 

• Farma-Cosmético 

• Bares 

• Bebidas Alcoólicas 

Estas categorias de índices são, por sua vez, subdivididas nas seguintes : 

• alimentar 

• higiene pessoal e limpeza caseira 

• sorvetes 

• refrigerantes e cervejas 

• bebidas alcoólicas 

• produtos de bar 

• produtos fárma-cosméticos 

Cada um destes mercados gera um índice Nielsen, devendo ser frisado que um 

mesmo estabelecimento comercial pode fornecer dados a vários destes índices. 

A metodologia utilizada para serem obtidas os dados obedece ao esquema clássico 

conhecido por store audit, dado pela fórmula : 

ESTOQUE INICIAL 

(+) COMPRAS 

(-) ESTOQUE FINAL 

(=) VENDAS AO CONSUMIDOR 
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Como tal metodologia implica numa auditoria física dos estoques das lojas 

pesquisadas, bem como num controle das notas fiscais de compra das mesmas, há 

então a geração de problemas relacionados à evasão fiscal, que são de 

mensurabilidade dífícil, senão impossível. Por outro lado, o crescente avanço da 

informatização dos estabelecimentos comerciais no país tem permitido a utilização de 

coleta de dados eletrônica, dispensando a auditoria de notas fiscais em papel e 

aumentando a confiabilidade e rapidez do processo. 

Dada a extensão territorial do país, bem como a extrema desigualdade sócio

econômica inter-regional do mesmo, o universo pesquisado é restrito, excluindo-se os 

seguintes estados: Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Acre, Amapá, Tocantins, 

Maranhão e Mato Grosso. Os demais estados formam então a base geográfica de 

abrangência do índice Nielsen de varejo, abrangendo 90% das cidades, 89% da 

população total do país e 95% de seu consumo potencial33• 

A inexistência de dados primários a respeito das características do comércio varejista 

força a Nielsen a elaboraçãode um censo próprio, de onde são extraídas informações 

gerais sobre faturamento, check-outs, etc. 

O roteiro de um produto, da fábrica às mãos do consumidor final, pode ser efetuado 

por diversos caminhos, como é mostrado na FIGURA 4.1, a seguir : 

33 Dado calculado a partir do Índice Alpha de Potendal de Consumo, para todas as classes. 

55 



FIGURA4.1 

ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO 

CANAIS NÃO AUDITADOS 

(Economia Informal e outros) 

transporte 
armazenagem 
exportações 
regiões não auditadas 

Como pode ser claramente visualizado, a existência de um pipeline entre o produtor e 

os consumidores finais leva à existência de assincronia no tempo· entre o que se vende 

ao canal imediato e a efetiva compra por parte do consumidor final, refletindo-se 

numa participação de mercado do produto ou marca com uma certa defasagem 

temporal às inciativas de marketing, frequentemente gerando confusões e 

interpretações errôneas com respeito aos dados provenientes da pesquisa 

mercadológica34. Além disso, existe a possibilidade de "vazamentos" no esquema de 

34Tal observação remete ao amplo tema conhecido no âmbito da logística como Dinâmica de 
Sistemas, cujo principal autor é Jay Forrester. Não nos aprofundaremos, no entanto, em tal 
temática, por extravasar os objetivos desta dissertação. 
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auditoria, advindos da existência de uma forte economia informal, bem como de 

regiões não-auditadas. 

4.5.4 O Relatório lNDICATOR de Preços 

Dentre as variáveis que devem ser monitoradas pela gestão de produto, encontram

se algumas que sofrem mudanças muito rápidas, em função do dinamismo de seus 

mercados; é o caso de produtos que tem como canal de 4istrlbuição o chamado 

auto-serviço, onde preço, promoções e nível de exposição no ponto-de-venda, entre 

outras variáveis, mudam quase que diariamente. 

Para suprir estas necessidades de informação, uma das alternativas existentes no 

mercado brasileiro são os relatórios produzidos pela empresa paulista Indicatar -

Informação e Análise Mercadológica - entre os quais podemos citar o de ponto-de

venda, o de novos produtos e o de preços. Com relação a este último, cabe uma 

menção mais detalhada. 

Tal relatório contém, para um universo de aproximadamente 350 pontos de venda 

auto-serviço, a evolução de preços de um dado produto e de seu~ concorrentes, numa 

base semanal. A defasagem entre a coleta dos dados e o recebimento das 

informações pelo cliente é de apenas 72 horas. As informações estão agrupadas por 

marca e embalagem, contendo, além do preço nominal, as médias aritmética e 

ponderada35 dos mesmos, o maior e o menor preço observados, as variações 

percentuais acumuladas na semana, na quinzena e no ano, bem como a quantidade 

de estabelecimentos onde o produto está presente. 

35Ponderação esta baseada no número de check-outs (caixas) da loja. 
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É necessário frisar que tal pesquisa não tem o objetivo de fornecer informações 

estatisticamente verificáveis strictu sensu, uma vez que a preocupação é somente a de 

detectar o comportamento do produto nas maiores e mais representativas lojas do 

setor. Cobrindo cerca de 40 cidades, incluindo as capitais, e tendo-se em mente que o 

setor de auto-serviço é razoavelmente concentrado, tais relatórios são de utilidade 

bastante significativa, permitindo detectar movimentos da concorrência a tempo de 

se tentar iniciativas mercadológicas de reação aos mesmos. A INDICATOR deve estar 

interligada eletronicamente a seus principais clientes no primeiro semestre de 95. 

4.6. CONFIGURAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES MERCADOLÓGICAS -SIM 

A importância da existência de um dinâmico sistema de informações mercadológicas 

não é facilmente mensurável. A capacidade destes sistemas de agilizar o processo de 

tomada de decisões, sejam elas estratégicas ou táticas, não obstante, é inquestionável. 

Num ambiente econômico-mercadológico caracterizado pelo claro aumento da 

competição, globalização de mercados e de mudanças cada vez mais rápidas nas 

preferências e gostos do consumidor, fica cada vez mais patente o diferencial 

competitivo que a presença destes sistemas representam. Segundo Richers36, o SIM é 

componente básico da função análise do marketing. 

A existência de uma infinidade de informações passíveis de uso pela gerência de 

produto, bem como o surgimento de numerosos softwares que se propõe a suprir as 

necessidades de informação na área de marketing, tem propiciado o crescente uso de 

sistemas computadorizados de informação mercadológica. Porém, para evitar 

dissabores - advindos seja de uma possível falta de flexibilidade do sistema de 

informações, seja pelo alto custo do mesmo - a gerência de produto deve planejar 

36 RICHERS, Raimar - O QUE É MARKETING - op. cit., cap. 3. 
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suas próprias necessidades de informação. O foco da questão reside então em 

identificar o conjunto adequado de variáveis relevantes ao processo de gestão de 

produto, de maneira a orientar a construção de sistemas de informações 

mercadológicas. Tal tarefa não é de maneira alguma trivial, porém pode ser 

delineada através da focalização no processo que o sistema de informações deve 

abranger. 

4.6.1 Processo de Gestão de Produto - uma definição preliminar 

O processo de gestão de produto tem início com alguns inputs básicos. Alguns destes 

podem ser os seguintes: 

• informações e tendências sócio-econômicas; 

• estratégia competitiva da empresa; 

• análises de mercado, tais como estimativas de seu tamanho, tendências de 

crescimento, canais de distribuição, entre outras; 

• análises referentes ao desempenho competitivo da empresa - podem incluir 

custos, volumes vendidos e planos de expansão, tanto próprios quanto de 

concorrentes. 

• informações referentes à clientes; 

• informações relativas à fornecedores. 

Tais inputs podem estar condensados em documentos como planos de negócios e 

planos de marketing, como mostrado na seção 4.7. No entanto, estes dados estão 

geralmente muito mais associados às primeiras fases do ciclo de vida do produto, 

não sendo suficientes para caracterizar um SIM. 
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Os outputs do processo são a determinação de variáveis tais como mercado-alvo, 

preço do produto, planejamento de volume de vendas, decisões de canais de 

distribuição e todas as demais que constituem o composto mercadológico. Para 

suportar a geração destas, então faz-se necessária a inclusão no SIM de dados mais 

sensíveis aos movimentos do mercado e ao desempenho do produto neste. 

Em geral, a posição do produto no mercado, vis-à-vis a concorrência, é um bom 

indicador do sucesso do processo como um todo. No entanto, para utilização 

cotidiana na gestão de negócios, um sistema de informaç~s -mercadológicas deve 

disponibilizar informações, confiáveis e no timing correto, sobre os fatores críticos 

de sucesso do produto. Como fatores críticos de sucesso entendemos o conjunto de 

fatores que determinam a escolha e a compra do produto por parte de seus 

consumidores. Como exemplos gerais, podem ser citados a embalagem de um 

produto, a sua ampla disponibilidade e conveniência de compra, seu preço e f ou 

condições de financiamento, etc. Para tais fatores críticos, podem ser estabelecidos 

metas de desempenho adequadas ao produto em questão - caso não sejam atingidas, 

comprometem o desempenho do produto no mercado. Oaro está que a existência de 

informações e análise sobre os fatores críticos devem ser acompanhados do 

planejamento e execução de planos de ação, visando responder rapidamente à 

dinâmica do mercado. Em outras palavras, um SIM deve ser considerado um 

instrumento de suporte que: 

• centraliza os feedbacks necessários para o andamento do processo de gestão de 

produto 

• atualiza o conjunto de informações necessárias para a continuidade dos 

programas de marketing e planos de ação da empresa. 

Sob esta ótica, então, o passo fundamental para o início do design de um SIM é serem 

definidas as fases envolvidas na gestão de produto, bem como identificados os 
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fatores críticos de sucesso do produto no mercado. A identificação de tais 

condicionantes do processo deve estar ligada aos conceitos e metas mercadológicos 

escolhidos para o produto. Por exemplo, um controle sobre um processo de 

distribuição maciço e de amplitude nacional exige a coleta de dados que podem ser 

completamente desnecessários para produtos restritos a um nicho mais restrito de 

mercado. 

A FIGURA 4.2 a seguir ilustra, esquematicamente, o processo mercadológico de 

gestão de produto. Neste esquema está sendo considerado _que todas as atividades 

referentes à introdução de produto estão contempladas dentro do processo de gestão 

- o que vai ser questionado e discutido mais adiante, na seção 6.2. 

FIGURA4.2 

ETAPAS GERAIS DO PROCESSO DE GESTÃO DE PRODUTO 

ESTRATÉGIA 
COMPETITIVA 

TARGEnNG 
POSICIONA

MENTO 

- Sistemas de 
Informação 

- Sistemas de 
Controle 

O primeiro elemento, a estratégia da empresa, é dado. Os demais elementos, o 

targeting e o posicionamento do produto, ao contrário, são jobs claramente 
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desenvolvidos no decorrer do processo, devendo ser considerados desdobramentos 

da estratégia competitiva da empresa. A partir da análise destes elementos. podem 

ser definidas as variáveis que virão a compor o primeiro set de informações do SIM. 

A visualização da figura também nos indica que o controle dos resultados obtidos, 

especialmente em termos financeiros e de custo do produto, constituem um tópico a 

parte - desenvolvido na seção 4.7. - já que vai indicar, de uma maneira objetiva, a 

própria viabilidade do negócio. 

4.6.2 Conjuntos de variáveis para o SIM 

De acordo com o modelo proposto na FIGURA 4.2, podem ser definidos que tipo de 

variáveis devem ser incluídas no SIM. 

Os três primeiros elementos do processo de marketing - estratégia competitiva, 

targeting e posicionamento - em princípio não geram variáveis a serem monitoradas, 

porém geram sim constantes, metas a serem atingidas. O cotejo destas com os 

números de fato somente pode se dar via inclusão de variáveis de adequação no SIM. 

·Com relação ao targeting, devem ser identificados os critérios que determinaram o 

mesmo, que podem ser aqueles já listados na TABELA 4.1. Geralmente tais variáveis

sexo, idade, classe social, habitantes de determinada região geográfica - possuem um 

ciclo de monitoramento mais longo, onde o mais importante a ter-se em vista são as 

suas tendências e características, tais como taxa de crescimento anual, hábitos de 

compra, lifesh;le e outras, as quais compõe o comportamento do consumidor. A 

análise de tais dados pode permitir a revisão dos targets iniciais do produto, ou 

mesmo a detecção de oportunidades de negócio talvez antes não vislumbradas. 

O posicionamento pode ser monitorado de várias formas, geralmente através de 

pesquisas de periodicidade mais longa, visando determinar-se com mais precisão 

como está sendo percebida a marca pelo consumidor. Freqüentemente periódicos de 
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negócios publicam pesquisas relacionadas ao top-ofmilld de diversas categorias de 

produto, sendo esta provavelmente a fonte mais barata - embora menos completa -

de informação relevante ao monitoramento desta variável. Caso os objetivos da 

empresa impliquem em ser líder em imagem do produto, e o posicionamento deste 

ser fraco, por exemplo, ações podem ser tomadas para corrigir o desvio. 

Em resumo, o primeiro set de informações do SIM deve contemplar variáveis que 

permitam validar o planejamento global do produto. 

As variáveis anteriormente mencionadas não são, contudo, suficientes para a gestão 

cotidiana do produto, uma vez que revelam as tendências do mercado, não 

conseguindo captar, por exemplo, manobras da concorrência ou surgimento de 

ameaças/ oportunidades de mercado de curto prazo. Para suprir esta lacuna, um 

segundo set de informações a serem capturadas é o monitoramento do 

comportamento de compra dos canais de distribuição. 

O monitoramento dos canais de distribuição é uma tarefa que, embora trabalhosa, 

dispensa em grande parte a busca de fontes externas de informação, uma vez que os 

registros contábeis e de venda, devidamente trabalhados, servem de base para a 

atualização dos dados. Entre as variáveis que podem ser monitoradas a partir destas 

fontes estão: 

• market-share por canal de distribuição 

• distribuição geográfica dos canais de distribuição 

• indicadores de concentração de vendas/ curva ABC de clientes 

• indicadores de rentabilidade de clientes, segundo região geográfica e porte 

• indicadores de lealdade/freqüência de compra, segundo região geográfica e porte 

• indicadores de pontualidade de pagamento, segundo região geográfica e porte do 

comprador 
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• indicadores de ações conjuntas de mercado - por exemplo, propaganda 

cooperada. 

O monitoramento destas variáveis está intimamente relacionado ao controle do 

desempenho de vendas, portanto deve ser analisado conjuntamente com estas, a fim 

de que ações corretivas de curto prazo possam ser tomadas no timing necessário. 

Mesmo tratando-se de indicadores de curto prazo, nada impede que a direção da 

empresa elabore programas de ação visando melhorar estratégicamente seu 

desempenho com relação a estas variáveis, fixando metas que- devam ser atingidas 

no médio e longo prazos. 

É na arena do mercado, da disputa do consumidor final, entretanto, que a acurácia e 

o tempo de disponibilização das informações tornam-se mandatórios para que as 

ações devidas possam ser planejadas e executadas a tempo. Quando se avalia o 

desempenho do produto no mercado, essencialmente se está avaliando a própria 

qualidade da operação como um todo, não somente do seu processo de gestão de 

produto. Abordando o tema pela ótica dos processos, consideremos as seguintes 

etapas envolvidas na aquisição de um bem de consumo durável, por exemplo, um 

automóvel: 

~·· escolha de um tipo e marca de automóvel 

~· localização, pelo c1iente, da revenda mais próxima 

~·· formalização do pedido de compra 

c:: análise de crédito para financiamento ao cliente 

c:: verificação do estoque disponível do modelo, cor, e opcionais desejados pelo 
cliente 

c::· entrega do veículo ao comprador 

c:: disponibilização de assistência técnica durante o prazo de garantia, incluindo-se 
revisão periódica 

Cada uma destas fases, à excessão dos dois primeiros, pode ser precisamente medida 

e comparada aos processos equivalentes da concorrência. Deve ser ressaltado que tais 
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medições podem se referir tanto aos ciclos de tempo envolvidos quanto à qualidade 

dos processos, sempre pela ótica do cliente. Tais medidas podem ser classificadas 

genericamente como aferidoras do grau de desempenho do produto com relação aos 

fatores críticos de sucesso e compõe o terceiro e último set de informações 

necessárias à constituição de um SIM básico. Quando a empresa consegue 

sistematizar seu processo de competição no mercado, torna-se mais natural explorar 

recursos de melhoria contínua de processos, tais como o benchmarking, ou mesmo 

reconstruir processos inteiros -a "reengenharia de processos". 

Neste terreno, a análise competitiva desempenha o papel de modelar o processo de 

competição da empresa no mercado e efetivar comparações sistemáticas da empresa 

vis-à-vis a concorrência. Entre as possíveis variáveis passíveis de observação, medição 

e comparação encontram-se as alinhadas a seguir, que irão ou não ser aplicadas 

dependendo das características de cada produto e de seus canais de distribuição: 

• tempo de ddo de atendimt-nto do pedido - que abrange desde o momento de 

efetivação de um pedido por parte de um cliente até a efetiva entrega do produto 

desejado. 

• market-sllare- tanto o geral quanto o de exposição no ponto de venda. 

• características dift-rt-nciadas e outros indicadores de qualidade dos principais 

concorrentes, segundo canais de distribuição 

• preços dos produtos concorrentes, segundo suas características 

• tempo de ciclo de atendimento ao consumidor no pós-venda- seja para prestar 

informações de caráter genérico, seja para o atendimento e resolução de 

solicitações de assistência técnica para produtos em garantia. 

• nível de satisfação de clientes - tanto geral quanto referente a determinadas 

características do produto. 
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4.6.3 Qualidade do sistema de informações mercadológicas 

Considerando-se o próprio SIM como um uproduto interno" do departamento de 

marketing, destinado a uclientes internos", então o nível de qualidade deste produto 

pode e deve ser continuamente monitorado e melhorado. A questão, aqui, passa a 

ser a seguinte: quais os critérios que devem comandar o processo de melhoria 

contínua do sistema de informações mercadológicas ? 

A simplicidade da questão formulada não implica necessariamente na simplicidade 
.. 

de sua resposta. De fato, existem pontos de vista diversos· a respeito do próprio 

conceito de qualidade. 

De acordo com Wood Jr. e Urdan37, uos princípios e práticas que suportam TQM 

derivam de contribuições de um grupo restrito de estudiosos". Assim, surgem uma 

série de ramificações em tal conceito, seguindo as idéias propostas por Philip Crosby, 

Edward Deming, Arrnand Feigenbaum, Kaoro Ishikawa e Joseph Juran. Uma 

revisão extensa da obra de cada um dos autores citados não encontra-se no escopo 

deste trabalho, muito menos a prescrição do modelo de um destes como paradigma a 

ser seguido incondicionalmente no tocante à qualidade em marketing. 

Para contornar esta dificuldade, pode ser sugerido um modelo não-prescritivo de 

qualidade, tal corno é aquele proposto pelo Malcom Baldrige Award dos EUA. Tal 

prêmio, que tem como equivalente brasileiro o Prêmio Nacional da Qualidade, 

fundamenta-se em avaliar as empresas segundo os chamados critérios de excelência. 

Tais critérios "são a consolidação das práticas das empresas classe mundial, 

continuamente atualizada"38. Estes critérios são agrupados em sete categorias -

37 WOOD Jr., Tomaz <' URDAN, Flávio Torres - GERENCIAMENTO DA QUALIDADE TOTAL, UMA 

REVISÃO CRíTICA - Revista de Administração de Empresas, vol. 34, n° 6, p. 46-59, 
novemhro/dE>zE>mhro 1994 

'38 Fundação para o Prélmio Nacional da Qualidade- CRITÉRIOSDEEXCELmCIA 1995- São Paulo, 1995. 
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Liderança, Informação e Análise, Planejamento Estratégico, Desenvolvimento e Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão de Processos, Resultados do Negócio e Focalização no Cliente e sua 

Satisfação. Os itens de avaliação para a segunda destas categorias - Informação e 

Análise - podem servir de referencial para a avaliação da qualidade de um SIM, com 

as devidas adaptações. São eles: 

• gestão de informações e dados - avalia questões-chave da gestão de informações, 

tanto do ponto de vista do negócio - verificando se o conjunto destas está voltado 

para a melhoria de desempenho da empresa - quanto do ponto de vista do usário 

das mesmas - confiabilidade dos dados, acesso e atuàlização rápidas; é 

recomendado que o sistema de informações deva incluir tanto dados financeiros 

quanto t;Jão-financeiros. 

• comparações com a concorrência e com referenciais de excelência - aborda a 

presença de informações referentes a fatores competitivos e melhores práticas do 

mercado, incluindo os critérios de seleção dos dados, a abrangência, fontes e 

principais uso dos mesmos. 

• análise e uso dos dados - enfoca em como formar uma base de informações 

necessária à tomada de decisão, ou seja, como são agregados e analisados os 

.dados relativos aos clientes/mercados, às operações, bem como às medições sobre 

como as melhorias na qualidade em geral têm se refletido no desempenho 

financeiro da empresa. 

Segundo os critérios, deve sempre ser enfatizada a necessidade de avaliar e melhorar 

a gestão de dados e informações. A partir de avaliações sobre variáveis como tempo 

de ciclo de coleta e acesso aos dados, processo de seleção de novas e mais confiáveis 

fontes, entre outras, podem ser estabelecidas metas que irão fazer com que o SIM 

exerça cada vez melhor seu papel estratégico de apoio aos gestores de produto. 

A integração das informações com o processo decisório da empresa, como se vê, não 

possui relação direta com o uso de informática. Muito mais que isto, é resultado do 

conceito de gestão baseada em informações. Se a empresa em geral- e os gestores de 

produto em particular- possuem esta cultura, então a concepção e execução de um 

adequado Sistema de Informações Mercadológicas é efetivada de maneira natural e 

67 



sem desgastes. O aprimoramento da qualidade de um sistema de informações torna

se assim um suporte para o próprio aprimoramento da qualidade da gestão de 

produto, resultando em benefícios mútuos para empresas e consumidores. 

4.7. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MARI<ETING 

Conforme visto na seção 4.6, um eficiente sistema de informações mercadológicas 

deve propiciar à gestão de produto informações confiáveis, ~b:r;~ngentes e integradas 

sobre o desempenho do produto no mercado. O resultado da combinação das 

informações adquiridas, sua análise acurada e a correta implementação de ações de 

màrketing que se fizerem necessárias têm como conseqüencia a manutenção ou o 

fortalecimento da posição competitiva do produto no mercado. Tal posição 

competitiva deve ser traduzida na geração de resultados financeiros. Faz-se 

necessário possuir, então, um conjunto de instrumentos de controle gerencial, que 

abarque o controle dos preços de venda, as receitas geradas e os custos envolvidos, 

bem como as margens que puderam ser obtidas. Tais variáveis financeiras são, em 

última instância, os medidores do sucesso ou falha do planejamento de marketing. 

A função controle de marketing implica basicamente em medir os resultados obtidos, 

avaliá-los e dar o start para ações corretivas, reiniciando o processo de gestão de 

produto desde o seu início - o planejamento - ou desde algum ponto intermediário - a 

execução dos planos. Portanto, um bom controle de produto depende visceralmente 

de um planejamento suficientemente claro, não ambíguo, com todas as premissas 

explícitas, de maneira que, quando de sua comparação com a realidade, eventuais 

desvios tenham um entendimento rápido e único. 
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4.7.1 Ciclo de Planejamento e Controle de Marketing 

Para que as condições de execução do controle de marketing sejam estabelecidas, é 

necessário possuir um processo adequado de planejamento e controle, sistemático e 

documentado. O modo usual de se obtê-lo é a sua condensação em documentos

chave, quais sejam, o Plano de Negócios - que deve incluir a primeira versão do 

Plano de Marketing - e planilhas de controle operacional. Cada um destes 

documentos deve ser gerado segundo um determinado ciclo, proposto na FIGURA 4.3, 

a seguir. 

• PlANODE 
NEGÓCIOS 

FIGURA 4.3 

0CLO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MARKETING 

Confecção: a cada 
lançamento de produto 
Revisão: a cada finalização 
de produto. 

· · PLANO OE c:= 1° versão contida no Plano 

MARKETING . • • Revisão: anual e quando da finalização 
• . • . •. : > . do produto. 

_,: : ... ::: ... ::-:. ·::.::.:··:::-::::: 
· :· coNTkol.ê< .. 

l-...---------.1 OPERACIONAL' • 

Confecção: dados 
contidos no Plano de 
Marketing anual 
Execução: mensal 

Tal ciclo é proposto com o objetivo de sistematizar e documentar os resultados do 

planejamento de produto, possibilitando assim seu melhor controle . 

. A rationnle deste ciclo proposto é a seguinte: 

• o plano de negócios é o documento chave de planejamento, gerado uma única 

vez, com a finalidade de expor a viabilidade de lançamento de um produto; sua 
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revisão não é imperativa para o processo de gestão de produto, porém pode vir a 

ser um bom exercício para a aferição da qualidade dos planos gerados. 

• o plano de marketing é um dos componentes do plano de negócios - o mais 

importante no contexto estrito do marketing; deve ser revisto no mínimo 

anualmente, especialmente seu capítulo de orçamento do produto. 

• o controle operacional nada mais é que o destaque mensal do orçamento do 

produto especificado no plano de marketing; sua finalidade é a de controle, por 

excelência. 

O principal benefício advindo da adoção deste ciclo é o de garantir a coerência de 

todas as informações geradas no planejamento do produto, facilitando seu controle e 

possibilitando a melhoria do processo como um todo, já que as fases a serem 

seguidas são similares, qualquer que seja o produto em questão. Ele permite ainda a 

visão do produto enquanto negócio para toda a equipe empenhada em sua execução. 

Este último fator citado é tanto mais relevante quanto mais se sabe a respeito da 

formação de "times de produto" em empresas líderes em seus mercados - como será 

visto nos capítulos 5 e 6. 

A -seguir, será dada uma breve descrição dos conteúdos dos documentos citados, sem 

a preocupação de exaustão do assunto - já que a cada novo produto, a cada novo 

mercado, e mesmo a cada mudança de estratégia das empresas, estes podem e devem 

ser modificados. 

4.7.2 O Plano de Negócios 

O planejamento de um produto se inicia muito antes da primeira unidade ser 

produzida, através da geração de um Plano de Negócios. 

Um plano deste tipo abrange um período de tempo razoavelmente longo, que varia 

de produto a produto. Seu objetivo principal é o de mostrar, pelos critérios 

econômicos clássicos de valor presente e taxa interna de retomo, a viabilidade e 
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oportunidade do produto no mercado. Siegel e outros39 enumeram outras possíveis 

finalidades, a saber: 

• ferramenta de planejamento, onde sua elaboração serve para refinar estratégias e 

desenvolver idéias de como o negócio deva ser conduzido 

• ferramenta de controle, onde a primeira versão do orçamento do produto é feita, 

possibilitando assim sua posterior monitoração 

• ferramenta de captação de recursos, no caso de investimentos onde se faz 

necessário o aporte de capital de terceiros. 

Embora o modelo de plano de negócios proposto por Siegel seja preferencialmente 

dirigido à criação e gestão de empresas como um todo, com as devidas adaptações 

ele se mostra perfeitamente adequado à gestão de um produto somente. 

Um plano de negócios padrão deve ser sucinto e objetivo, condensando as idéias e 

dados-chave do negócio. Um possível roteiro do mesmo é o seguinte: 

a. SUMÁRIO EXECUTIVO 

b. ES'ffiA TÉGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA EMPRFSA 

c. PLANO DE MARI<ETING DO PRODUTO 

d. PLANO DE OPERAÇÃO DO PRODUTO 

e. ESTRUfURA ORGANIZAOONAL ALOCADA PARA O PRODUTO 

f. PLANO FINANCEIRO 

O Sumário Executivo deve conter sumariamente descrito os principais resultados dos 

demais componentes do plano, servindo quase que como uma u carta de 

apresentação" do produto para quem não o conheça. 

A seguir, deve ser incluído um breve histórico a respeito da estratégia da empresa, 

contendo também dados históricos de volumes, market-share e receita de seus 

produtos. No tocante à sua estratégia, é necessário mostrar como a empresa está 

~9 SIEGEL, Eric S.; SCHULTZ, Loren A.; FORO, Brian R; CARNEY, David C. - GUIA DA ERNST & 
YOUNG PARA DF.SF.NVOLVF.R SF.U PLANO DE NEGÓCIOS- Editora Rt>cord: Rio de Janeiro, 1993. 
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situada em sua indústria, realçando seus pontos fortes, ameaças e oportunidades. 

Esta seção do plano de negócios pode vir mais tarde a justificar ou não a introdução 

do produto. 

O plano de marketing será descrito com detalhe no item 4.7.3, porém é possível 

resumi-lo como a análise da oportunidade e as justificativas para a adaptação da 

empresa para a captura da mesma. 

O Plano de Operação do produto deve conter basicamente um cronograma de acões, 

tanto internas - preparação da planta, treinamento de pessoal; etc. - quanto externas -

seleção de fornecedores e canais de distribuição, eventos de lançamento do produto, 

etc. - devidamente justificadas e orçadas. 

A seção dedicada à estrutura organizacional do produto deve mencionar se a 

estrutura atual é suficiente para gerenciar o mesmo, ou se são necessárias 

modificações . Neste último caso, cabe dimensionar o overhead adicional para a 

empresa. 

Com relação ao Plano Financeiro, é aplicável quando houver necessidade de captação 

de recursos de terceiros e/ ou formação de joint-venhtre para executar o projeto. Esta 

seção deve dimensionar, através de demonstrativos financeiros, o volume de recursos 

necessários para a consecução do negócio, bem como demonstrar as fontes e 

utilização dos mesmos. Desta maneira, consolida as análises de viabilidade 

econômica anteriormente delineadas no Plano de Marketing. 

Cabe reforçar o conceito de plano de negócios como instrumento de planejamento 

único, não sujeito a revisão total periódica. A revisão de planejamento do produto se 

dá, por excelência, através da revisão de um subset do plano de negócios - seu plano 

de marketing - como será visto no próximo item. 
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4.7.3 O Plano de Marketing 

Como mencionado em 4.7.2, o Plano de Marketing deve fazer parte do Plano de 

Negócios, sendo seu componente mais importante do ponto de vista mercadológico. 

Em princípio, um plano de marketing inserido num contexto de controle deve 

possibilitar o monitoramento do desempenho de "vendas, participação de mercado, 

despesas de vendas, despesas financeiras, atitude do cliente e prever ações corretivas 

necessárias''40• 

O conteúdo de um plano de marketing padrão está exposto á seguir, na TABELA4.341• 

Ele foi escolhido por possibilitar a integração no ciclo de planejamento e controle 

exposto neste item. 

40 COBRA, Marcos- ADMTNlSTRAÇÃODEMARKETING- São Paulo: Atlas, 1990, cap. 23. 

41 Adaptado dt> KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary - PRINCTPLES OF MARKETING - capítulo 2. 
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ITEM 

SUMÁRIO 
EXECUTIVO 

TABELA4.3 

CONTEÚDO DE UM PLANO DE MARKETING 

PROPÓSITO 

Resumir o plano, para uso gerencial. 

SITUAÇÃO ATUAL Apresentar dados referentes a itens referentes ao mercado, 
DE MARKETING produto, competição e distribuição 

ANÁLISE DE Identificar os pricipais fatores que podem ter impacto sobre o 
OPORTUNIDADES . E produto, tanto positivos quanto negativos. Os positivos 
AMEAÇAS podem ser reumidos através da caracterização de um nicho 

OBJETIVOS 
TAREFAS 

EsTRATÉGIA 

MARKETING 

PROGRAMAS 
AçÃO 

ORÇAMENTO 

mercadológico. Os negativos através de análise do ambiente 
atual e simulação de algumas situações adversas provindas 
do ambiente de negócios. 

E Definir os objetivos para o produto em termos de 
participação de mercado e margem de contribuição, 
identificando as tarefas necessárias para alcançá-las. 

DE Apresentar a abordagem de marketing que será utilizada 
para a obtenção dos objetivos. Atenção especial deve ser 
dada à consistência entre a segmentação e posicionamento 
propostos com a definição dos canais de distribuição e ações 
de publicidade e promoção. 

DE Agrupar e especificar num cronograma o que será feito, 
quem irá fazer, e quanto irá custar. É importante especificar 
aqui os check-points de controle de execução do plano, para 
que os ajustes de tempo tão comuns na execução de projetos 
sejam tomados de forma coordenada pela equipe de produto. 

Consolidar as previsões financeiras. Deve apresentar 
projeções mensais de receitas, custos e margem de 
contribuição, para posterior controle. Também deve 
apresentar uma planilha que especifique o valor presente 
líquido e f ou taxa interna de retorno do negócio, num 
horizonte adequado ao produto em questão. 
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O plano de marketing proposto é bastante abrangente, não sendo adequado, 

portanto, revisá-lo como um todo para fins de gestão de produto no dia-a-dia. 

A sua revisão anual, quando o ciclo de vida do produto comportar, deve ater-se 

basicamente ao orçamento - excessão feita quando existem evidências ou indícios de 

que o produto esteja necessitando de uma nova abordagem mercadológica. 

4.7.4 Controle Operacional 

O orçamento anual de produto estabelecido no plano de_ marketing deve conter 

informações numa base mensal. O controle operacional necessário passa a ser então a 

comparação entre o estipulado no plano e os resultados das operações de produção e 

vendas, apurando-se as receitas, custos e margens auferidas com o negócio. 

Logo, as mesmas variáveis que estão contidas no plano devem ser controladas, como 

no modelo a seguir: 

TABELA4.4 

MODELO DE PLANIUÍA DE CONTROLE DE MARI<ETING 

ITEM 

PRootJToA 

Vendas 
(unidades) 
Ponto de Equilíbrio 
(unidades) 

Market Share (%) 

Receita Líquida 
(US$) 

Custo Variável 
(US$) 

MARGEM BRUTA 
S$ 

ORÇADO 

(A) 
REAli7ADO 

(B) 
B/A 
% 

ORÇADO 

(c) 

ANO 
REALIZADO 

(D) 
D/ C 
% 
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Conforme pode ser observado no modelo, opta-se por analisar o resultado do 

produto do ponto de vista tanto do mercado - market-slzare - quanto da margem de 

contribuição do mesmo à empresa - expresso na bottom-line. Opta-se aqui por escolher 

o método do custeio direto como base para análise gerencial de desempenho do 

produto. Segundo Schoeps42, tal método #proporciona maior flexibilidade nas 

decisões de fixação de preços", possibilitando umeios mais flexíveis para o 

planejamento financeiro". A base do conceito de custeio 4ireto é o de expurgar 

possíveis efeitos advindos de critérios subjetivos de rateio dos custos indiretos, 

sendo o custo do produto determinado somente pelos custos dos insumos e trabalho 

que podem ser diretamente inputados ao mesmo. Segundo Ivan Pinto Dias43, unão se 

pode raciocinar modemamente em termos de custos totais por produto, mas sim em 

termos de margem de contribuição". 

A presença, no corpo do relatório, do ponto de equilíbrio, por sua vez, permite avaliar 

alternativamente: 

• se a margem é conveniente, dada a estrutura de custos; 

• se há necessidade de redução dos custos fixos, para baixar o ponto de equilíbrio, 

dados os preços; 

Nada seria mais prejudicial ao controle mercadológico do produto, especialmente a 

avaliação do preço do mesmo, do que este ser baseado em informações de custo que 

contemplam a absorção de custos indiretos, de maneira sempre questionável. A 

utilização das variáveis margem de contribuição e ponto de equilíbrio sempre pode 

42 SCHOEPS, Wolfgang - O MÉTODO DO CUSTEIO DIRETO - Revista de Adminishação de Empresas, 
São Paulo, v. 32, n° 3, julho/agosto 92. 

43 PINTO DIAS, Ivan- ALGUMAS OBSERVAÇÕFS SOBRE A MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO- Revista de 
Administração de Empresas, São Paulo, v. 32, n° 3, julho/agosto 92. 
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ser útil na avaliação da política de precificação mais adequada aos imperativos do 

mercado. 

4.8. FINAUZAÇÃO DE PRODUTOS E MARCAS 

Pouca atenção tem sido dada ao um aspecto importante da gestão de produto, qual 

seja, a gestão de sua retirada do mercado. Diversos motivos indicam a necessidade 

de que tal atividade seja sitemática, especialmente em empresas que possuem um 

product mix amplo. 

Segundo Avlonitis44, as variáveis a serem consideradas efou determinantes da 

retirada de um produto do mercado são os seguintes: 

• circunstanciais: políticas públicas, leis e regulações, competição exacerbada, 
vendas e lucros com baixa performance, etc. 

• gerenciais / de avaliação: efeito da eliminação do produto no volume de vendas e 
nas receitas da empresa, liberação de capacidade instalada, comparação com 
vendas e lucros de outros produtos da empresa. · 

• forma de retirada: eliminação imediata, eliminação gradual, venda da marca. 

O mesmo autor chega à conclusão que a retirada de um produto do mercado pode 

ocorrer em qualquer fase de seu ciclo de vida, segundo razões específicas, mostradas 

na TABELA 4.5, a seguir. 

44 AVLONITIS, George, J.- PROJECTDROPSTAT: PRODUCTELJMINATION AND1HEPRODUCTLIFE-CYCLE 
CoNCEPT- European Joumal of Marketing, v. 24, n° 9, p. 55-67, 1994. 
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TABELA4.5 

FATORES E MODO DE RETIRADA DE UM PRODUTO 

SEGUNDO FASE DO CICLO DE VIDA 

FASE F ATORES DETERMINANTES 

Introdução • Mercado não convidativo 

• Problemas operacionais 

• Baixa performance de vendas 

• Utilização dos recursos em melhores 

oportunidades 

Crescimento • Baixa qualidade, design pobre 

• Problemas operacionais 

Maturidade j• competição exacerbada 

i • mercado potencial declinante 

Declínio ! • competição exacerbada 

! • lançamento de sucedâneos 

1 • redução da linha de produtos 

MODO 

Retirada 

imediata 

Retirada 

imediata 

Retirada 

imediata 

Retirada lenta 

Um roteiro para o controle de produtos, visando a eliminação de produtos com baixa 

performance já foi descrito por Kotle:r45, onde é sugerido fortemente que as empresas 

não concentrem sua atenção nos ganha-pães de ontem e sim nos do futuro. Os critérios 

podem e devem ser objetivos, através do estabelecimento de valores críticos para 

certas variáveis: 

• participação do produto na receita da empresa 

• razão entre a margem de contribuição do produto e os custos fixos da empresa 

• número de períodos consecutivos com queda de vendas ..;. depois de ajustada a 
sazonalidade 

• número de períodos consecutivos com queda do market share do produto 

• número de períodos consecutivos com queda da margem de contribuição 

45 KOTLER, Philip- PHASING OurWEAK PRODUCTS- Hatvard Busint-ss Rt-view, v. 43, n° 2, p. 107-
118, March/ April 1965. 
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A partir dos dados acima, é possível a elaboração de um índice de retenção de 

produto, que é utilizado para localizar produtos de continuidade duvidosa. 

Após a localização dos produtos candidatos à eliminação, uma equipe multifuncional 

deve avaliar as implicações financeiras, mercadológicas e fabris da retirada do 

·produto. 

Na execução da eliminação diversos fatores devem ser levados em consideração, 

dependendo sempres da especificidade do produto/empresa, ~s como: 

• necessidade de estoque de peças de reposição 

• necessidade de manutenção/ assistência técnica durante um período de tempo 
determinado 

• estoques de produtos acabados da empresa 

• estoques dos distribuidores 

• realocação de equipamentos e funcionários 

• estoques de matérias primas 

• relacionamento com os clientes 
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PARTE II 

A GERÊNCIA DE PRODUTO COMO ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 
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CAPÍTULOS 

A GERÊNCIA DE PRODUTO, SUAS TAREFAS E LIMITAÇÕES 

A gestão de produto pode ser definida como o conjunto de atividades de 

planejamento, coordenação, direção e controle das ações mercadológicas sobre um 

dado produto46• Conforme exposto no capítulo 2, produto é basicamente um 

agregado que satisfaz desejos ou necessidades de quem o com.pra; ressalve-se que, 

para fins de clareza e simplicidade, como produto também· podemos entender um 

serviço. Para exercer tais atividades, as empresas adotam diversas formas de 

organização, desde as mais rudimentares até as mais complexas, como será visto 

mais adiante. Uma das mais comuns é a organização de um moderno departamento 

de marketi.ng, com papel de destaque para a gerência de produto. Tal gerência 

possui uma atividade centrada no planejamento, controle e melhoria contínuas do 

desempenho de seu produto. Para tanto, atividades diversificadas, tais como 

planejamento de propaganda, pesquisa de mercado, distribuição, entre outras, estão 

na esfera de interface desta gerência, sem estar sob sua direção. Assim, tal gerência 

está em contato permanente com membros de outras áreas funcionais da organização, 

tais como produção, vendas, logística, sistemas, bem como com organizações 

externas, prestadoras de serviços. As diversas configurações organizacionais 

possíveis serão aqui descritas, particularmente as inerentes ao funcionamento de um 

moderno departamento de marketing. A gerência de produto e seus relacionamentos 

serão situados dentro de tais configurações. O capítulo seguinte fornecerá alguns 

elementos indicadores de possíveis alternativas às configurações atualmente 

utilizadas. 

46 BUARQUE DE ALMEIDA, Eduardo - GamNCIA DE PRoouros: EVOLUÇÃO E CONCEITOS BÁSICOS -
Apostila ML 423 (M 755), EAESP /FGV. 
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5.1 A ORGANIZAÇÃO DE MARKETING DENTRO DA EMPRESA 

Existe uma série de configurações organizacionais possíveis para um departamento 

de marketing, as quais podem ou não contemplar a presença de uma gerência de 

produto. Tais configurações são oriundas da própria evolução hlstórica que tomou o 

conceito de marketing no gerenciamento empresarial. Conceitualmente, Kotler47 nos 

indica tal evolução da seguinte maneira : 

• SIMPLFS DEPARTAMENTO DE VENDA: em princípio, uma empresa precisa exercer três 

grandes funções básicas, a produção, a venda e a gestão financeira. Embora tal 

ponto de vista seja muito primitivo, ele foi muito útil quando do início das 

atividades industriais, sendo o ponto de partida da organização clássica, 

funcional. Neste nível de complexidade, o marketing ainda não emergiu de 

maneira autônoma dentro da empresa, a qual simplesmente tenta vender tudo o 

que foi capaz de produzir. 

• DEPARTAMENTO DE VENDA COM FUNÇÕES AUXIUARES : num segundo momento, o 

departamento de vendas percebe que deve gerenciar também informações, tanto 

as oriundas de eventuais pesquisas de mercado, quanto àquelas referentes ao 

desempenho de cada produto, segundo critérios geográficos e/ ou de mercado. 

Assim, ele se expande, ganhando ares mais amplos que um mero agrupamento 

de vendedores. 

• DEPARTAMENTO DE MARKETING DISTINTO: lústoricamente, a intensificação da 

concorrência, a recessão, a inflação e diversos fenômenos de caráter social e 

comportamental impuseram às empresas uma preocupação muito maior com os 

47 KOTLER, Philip - ADMINIS1RAÇÃO DE MARKETING : .ANÁLISE, PLANEJAMENTO E CONTROLE - 'Z' 
edição, São Paulo: Atlas, 1993, cap. 20. 
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mercados que atendiam. Geralmente, esta preocupação se traduziu com a 

implantação maciça de departamentos de marketing distin~s dos departamentos 

de venda. Tal separação revelava o reconhecimento de que o contínuo 

monitoramento do mercado - com a utilização tanto das técnicas mercadológicas 

emergentes, como a segmentação, quanto das anteriores, tais como a propaganda 

e a pesquisa de mercado- já não podia ficar a cargo do pessoal de vendas. Tal 

linha de atuação, embora mais moderna que a anterior, não estava isenta de um 

sério defeito, qual seja, o divórcio entre o marketing e as vendas, duas atividades 

estreitamente relacionadas. De fato, a atividade de vendas é parte importante de 

qualquer programa mercadológico bem elaborado. As contínuas tensões 

existentes neste tipo de organização levam a que geralmente o conflito se resolva 

em detrimento de uma das partes envolvidas, ocasionando a volta do arranjo 

organizacional anterior, departamento de vendas com funções auxiliares, ou então 

ocasionando a geração de um moderno departamento de marketing. 

• MODERNO DEPARTAMENTO DE MARKETING: caso, no arranjo anterior, o 

departamento de marketing tenha mais força que o departamento de vendas, 

então este último será incorporado ao primeiro, configuração ideal para a 

implantação coordenada de técnicas de marketing sofisticadas. O restante do 

capítulo será dedicado a explorar um pouco mais este tipo de organização, 

provavelmente o mais comum entre empresas industriais produtoras de bens de 

consumo. 

• MODERNA EMPRESA ORIENTADA PARA MARKETING: a mera existência de um 

moderno departamento de marketing de maneira alguma garante que o restante 

da organização seja orientada para o atendimento das necessidades do 

consumidor. De fato, é muito difícil que os componentes de diversos setores 

funcionais de uma organização estejam suficientemente esclarecidos que o ponto 

fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa é a geração e manutenção 
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de clientes satisfeitos. No ítem 5.2 serão discutidos com mais detalhe os 

problemas envolvidos na interface do marketing com outros setores funcionais. A 

percepção desta lacuna não somente de comunicação, porém de propósitos, vem 

despertando diversos questionamentos a respeito mesmo do ·grau de utilidade de 

uma organização funcional; tais questionamentos serão explorados no ítem 5.3. 

Do ponto de vista teórico, a organização de um moderno departamento de marketing 

dentro de uma empresa pode comportar três dimensões : 

• funções 

• produtos 

• mercados 

Assim, três estruturas genéricas podem ser utilizadas como referência para a 

montagem de uma estrutura organizacional de marketing, que correspondem às 

dimensões acima citadas. Dadas as estratégias competitiva e de marketing da 

empresa, bem como a sua cultura organizacional, uma delas deverá se ajustar de 

maneira mais adequada. 

O primeiro tipo de estrutura é a organização de um departamento de marketing 

voltado para funções. No topo da hierarquia organizacional tem-se um diretor de 

marketing, responsável pela coordenação das diversas atividades operacionais sob 

responsabilidade de sua diretoria. Abaixo deste diretor, podem existir diversas 

gerências48, tais como vendas, publicidade e propaganda, pesquisa mercadológica, 

merchandising, serviços ao cliente, previsão de vendas, dentre outros. A FIGURA 5.1 

ilustra esquematicamente este modelo. 

48Para fins de simplicidade, adotaremos aqui o termo gerência, não importando se ela corresponde a 
um departamento ou seção. 
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FlGURA5.1 

A ORGANIZAÇÃO DE MARKETING POR FUNÇÕES 

I Diretor de Marketing I 
r---------

1 Gerente de Pesquisa I 
I 

fGerente de Vendas j I Gerente de Propaganda 

Tal modelo é adequado à empresas monoproduto, bem como à empresas que não 

encontram grande diversidade qualitativa em seus clientes e territórios de venda, e 

que adotam a estratégia competitiva de liderança no custo total A esta estratégia 

competitiva pode ser associada uma estratégia de marketing, no caso, marketing de 

massa ou marketing indiferenciado , como visto na seção 4.3. À medida que a 

empresa se diversifica, ampliando seu mix de produtos, ou seus públicos-alvo, então 

algumas deficiências emergem: 

• planejamento de produto heterogêneo 

• baixa penetração nos mercados 

Tais deficiências aparecem em função de sobrecarga de tarefas do diretor de 

marketing, o qual tem que coordenar as ações de diversos especialistas. Além disso, 

se a empresa não é inteiramente voltada para o mercado, então a diluição de 

responsabilidades gera a desatenção com certos produtos e/ ou marcas que de outra 

forma seriam melhor trabalhados e, possivelmente, mais bem-sucedidos. 

Para atender uma organização que comporte uma certa diversidade de públicos-alvo, 

é possível organizar o departamento de marketing voltado para mercados. Pode-se 

descrever tal arranjo organizacional como tendo, no seu topo, um diretor de 

marketing. Imediatamente abaixo dele se situam gerentes de mercado, bem como 

outras gerências de funções especializadas, à maneira do modelo anterior. Desta 
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maneira, a gestão de produto é assumida então pelos gerentes de mercado. A FIGURA 

5.2 ilustra esquematicamente tal tipo de estrutura. 

FIGURA5.2 

ORGANIZAÇÃO DE MARKETING POR MERCADOS 

l Diretor de Marketing I 
-------a 

I -·r 
1
fGerente de Vendas 

f 
I Gerente de Propaganda IIGerente de Mercado 1 ~ 

Gerente de Mercado 2 
1 Gerente de Mercado 3 

Quando uma empresa se defronta com segmentos e/ ou canais qualitativamente 

diferenciados, como por exemplo, governo, atacadistas e consumidores finais, e ao 

mesmo tempo não oferece uma gama diversificada de produtos, então esta 

configuração organizacional parece ser a mais adequada. Tal configuração 

corresponde à empresas que têm por estratégia competitiva a diferenciação, já que 

isto implica em conhecer o público-alvo que se pretende atingir, conforme abordado 

no capítulo 1. A estratégia de marketing correspondente é o marketing diferenciado. 

Um possível questionamento a ser feito é quanto à imagem da empresa na mente do 

consumidor. Eventualmente, uma empresa que atue em mercados muito distintos, 

com públicos-alvo completamente diferenciados, não consiga ser associada de fato a 

nenhum destes. É a questão do chamado posicionamento, o qual foi visto com mais 

detalhe na seção 4.2. 

Um terceiro tipo de estrutura organizacional genérica é aquela voltada para 

produtos. Surgida em 1927, na PROCTER & GAMBLE, ela é bastante semelhante à 

organização por mercados, substituindo-se a figura do gerente de mercado pelo 

gerente de produto. Quando há uma diversidade de produtos ofertados pela 
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empresa, necessita-se um planejamento de marketing especializado, de maneira a 

possibilitar um controle sobre o portfo1io total de produtos por parte do executivo de 

marketing. Obtém-se, desta forma, a geração de programas de segmentação e 

posicionamento de produto mais eficazes e agressivos do que sob outras estruturas 

organizacionais. A FIGURA 5.3 ilustra tal configuração organizacional. 

FIGURA5.3 

A ORGANIZAÇÃO DE MARKETING POR PRODUTO 

Diretor de Marketing 

Gerente de Vendas Gerente de Propaganda Gerente de Produto 
ou Linha de Produto 

Uma das variações deste sistema pode incluir ainda, hierarquicamente abaixo do 

gerente de produto ou de linha de produtos, a figura do gerente de marca, o qual é 

necessário num tipo muito específico de atuação num dado mercado, qual seja, a 

existência de várias marcas posicionadas de maneira diferente entre si, chegando 

mesmo a serem concorrentes. A PROCTER & GAMBLE, por exemplo, é conhecida por 

sua estratégia de oferecer diversas marcas de um mesmo produto - por exemplo, 

sabão em pó - com a finalidade de não ceder espaços no mercado à concorrência; 

também é válido este desenho organizacional quando existe uma simultaneidade 

temporária de duas marcas, sendo uma delas em fase de abandono pela empresa, 

enquanto a outra ainda está na fase inicial de seu ciclo de vida. Uma outra variante é 

a de se possuir gerentes de linhas de produtos, tendo sob sua responsabilidade 

gerentes de produto. No entanto, estas duas últimas variações somente são 

necessárias e factíveis em grandes organizações, com uma gama realmente 

abrangente de produtos de consumo de massa, que justifiquem os altos custos 
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envolvidos em tal desenho organizacional. Um exemplo dos E. U.A. é a organização 

de marketing da General Foods, a qual comporta gerências de produto, gerências de 

linha de produto e gerências de marca. 

Numa organização que adota este arranjo, pode ser dito que os gerentes de funções 

gerenciam recursos, enquanto que os gerentes de produto gerenciam programas de 

marketing. Com efeito, a organização por produto é quase que matricial, já que cada 

gerente de recursos se envolve com cada gerente de programa, sem no entanto existir 

vinculação hierárquica entre os mesmos. 

As empresas que tem como estratégia competitiva o enfoque e oferecem uma gama 

diversificada de produtos necessitam deste tipo de organização. O marketing 

concentrado é o mais adequado a esta situação. 

O uso de uma das três estruturas explicitadas vai determinar a maneira pela qual um 

produto será gerenciado dentro de uma empresa, salientando-se que os diferentes 

níveis hierárquicos determinam diferentes tipos de decisão49, como mostra a TABELA 

5.1, a seguir . 

49WIND, Yoram- PRoDUCT POLICY- Reading (Mass): Addisson-Wesley Publishing Company, 1982, 
cap.l. 
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TABELA5.1 

DECISÕES TÍPICAS SEGUNDO NÍVEL GERENCIAL 

NÍVEL GERENCIAL DECISÃO TÍPICA 

Corporativo (CEO) Gerenciar o partfo1io corporativo, especialmente 
decisões de fusões e aquisições 

Divisional (Gerente de Gerenciar o partfo1io da divisão, incluindo 
Profit Center) acompanhamento do desenvolvimento de novos 

produtos e decisão de retirada de produtos. 

Linha de Produtos I Posicionamento da linha de produtos, bem como 
Mercado sua profundidade e dispersão. 

Modificações nos produtos . 

Retirada de produtos 

Gerente de Marca Posicionamento da marca 

Estratégia para a Marca. 

Tal tabela auxilia a visualizar o escopo das decisões de marketi.ng tomadas por cada 

um dos possíveis níveis hierárquicos dentro da empresa. No entanto, não deixa claro 

os liames entre tais decisões e a configuração organizacional correspondente. 

Provavelmente, a melhor abordagem para entender tais liames seja explorar os 

conceitos referentes à estratégia de marketing das empresas. A priari, pode ser dito 

que, a cada estratégia de marketing, uma configuração organizacional seja a mais 

adequada. Conforme vimos, existem três configurações possíveis, para três 

estratégias de marketing. Na TABELA5.2 é proposto um vínculo entre a configuração 

e a estratégia de marketing. 
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TABELA5.2 

CONFIGURAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRATÉGIA DE MARKETING 

CONFIGURAÇÃO ORGANIZACIONAL adequa-se a 

Por Funções: não existe nenhuma 
estrutura destinada a controle e 
planc>jamento esp<'dficamente 
ocupada em produtos ou mercados. 

Por Produto: para cada produto ou 
linha de produtos, ou ainda, 
marcas, existe uma ger~nda 

específica. 

Por Mercados: para cada mercado 
atingido pela empresa, existe uma 
gerênda espet."Úica. 

EsTRATÉGIA DE MARI<ETING 

Marketing de Massa: não se reconhece a existênda 
de um segmentos específicos de mercado. O 
volume de vendas é a variável-chave de 
controle. É utilizado em empresas 
monoproduto. 

Markt.'ting Indiferendado : apesar de se reconhecer 
a existência de segmentos ~e mercado, busca-se 
atingir a todos da mesma forma. 

Marketing Diferenciado : para cada mercado-alvo 
é delimitada uma estratégia de marketing. Na 
medida em que se deseje penetrar em diversos 
segmentos, talvez seja necessário produzir 
diversos produtos. 

Marketing Concentrado: os esforços da empresa se 
concentram no atendimento de um determinado 
segmento de mercado. Um mesmo segmento de 
mercado pode necessitar de produtos diferentes. 

Marketing Diferenciado: para cada mercado-alvo 
é delimitada uma estratégia de marketing. 
Eventualmente, a empresa opte por oferecer o 
mesmo produto a segmentos diferentes de 
mercado - por exemplo, mercado nacional 
privado, governo e exportações. 

Conforme a tabela busca mostrar, dada a estratégia de marketing da empresa, existe 

uma configuração organizacional ideal. Cabe dizer, assim, que a configuração 

organizacional deve ser a expressão no próprio modo de funcionamento da empresa, 

de sua estratégia geral, a qual determina a de marketing. 
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5.2 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E INTERFACES DA GERÊNCIA DE PRODUTO 

A posição relativa da gerência de produto dentro da estrutura organizacional de uma 

empresa não deve alterar substancialmente a abrangência das atividades da gestão 

de produto, já que de urna maneira ou outra é necessária uma atividade de gestão do 

produto, porém determina o grau de autonomia e/ ou poder de negociação desta 

área frente aos outros setores da organização. 

Estão mostradas na TABELA 5.3 as atividades e características típicas de uma gerência 

de produtos, de acordo com Boyd & Massy50• Nesta tabela, foram consideradas 

apenas atividades de empresas produtoras de bens de consumo - as que estão 

orientadas para o mercado business-to-business não estão situadas dentro do escopo 

deste texto. 

TABELA5.3 

ATIVIDADES E CARACfERÍSTICAS DA GERÊNCIA DE PRODUTO 

ATIVIDADE 

a. Planejamento 

b. Propaganda 

c. Promoção de Vendas 

d. Merchandising 

e. Embalagem I Rotulagem 

f. Precificação 

g. Desenvolvimento de Produto 

h. Planejamento de Linha de Produtos 

i. Pesquisa de Mercado 

j. Planejamento da Produção 

k. Estoque I Arma:::enagem 

I. Vendas I Distribuição. 

CARACTERÍSTICAS 
Dever-chave 

Cria planos 

Origina 

Recomenda Políticas 

Faz recomendações 

Estuda e Recomenda 

Estuda e Recomenda 

Recomenda modificações 

Solidta estudos 

Prevê volume de vendas 

Estima nível de estoque 

Recomenda canais 

so BOYD ]r., Harper W. & MASSY, William F. - MARKETING MANAGEMENT- New York: Harcourt 
Brace Jovanovich, 1972. Citado por SANTOS, Dílson Gabriel dos - O PAPEL DO GERENTE DE 
PRODUTO EM EMPRESAS BRASILEIRAS PRODUTORAS DE BENS DE CONSUMO - São Paulo, Dissertação 
de Mestrado, FEA / USP, 1982. 
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Tal tabela de certa maneira traz apenas um check-list superficial- e algo confuso- das 

atividades de gestão de produto, pois não as agrupa nem as pondera segundo as 

grandes tarefas clássicas da administração: planejamento, coordenação, direção e 

controlél. Explorando-se mais estes conceitos, podem ser inferidos graus de 

intensidade de efetivo envolvimento da área funcional de marketing - gerência de 

produto, de mercado ou de linha de produto - nas atividades citadas. Em ordem 

decrescente de envolvimento, uma possível classificação das atividades citadas é a 

que segue: 

i. alta intensidade de participação da área - planejamento, coordenação, direção e 

controle: 

+ planejamento de linha de produtos, desenvolvimento de produto; 

ü. média intensidade de participação da área - planejamento e controle: 

+ propaganda, merchandising, precificação, pesquisa de mercado, vendas e 

distribuição; 

ili. baixa intensidade de participação da área - essencialmente controle: 

+ promoção de vendas, planejamento da produção, estoque e armazenagem. 

Os critérios utilizados para a classificação vista acima são baseados no processo de 

gestão de produto - esboçado na seção 4.6 e revisto na 6.2 - bem como no papel 

decisório que em uma organização funcional tradicional pode ter rima gerência de 

produto. As decisões fundamentais sobre um dado produto - ~u volume de vendas 

projetado, bem como sua margem bruta de contribuição - tomam forma a partir da 

gerência de produto. A seguir, toma forma toda uma cadeia de decisões, em que o 

grau de participação da gerência de produto vai gradativamente perdendo 

intensidade; no entanto, para garantir a coerência das decisões e fidelidade ao 

51 BUARQUE DE ALMEIDA, Eduardo- G'ERSNCIA DE PR.oouros: EVOLUÇÃO E CONCEITOS BÁSICOS
Apostila ML423 (M 755), EAESP / FGV. 

92 



planejamento inicial, há a consulta ao gerente de produto. Para finalizar o processo, 

o controle deve ser exercido pelo originador dos planos - a área de marketing. 

Uma observação final a respeito desta classificação é a de que ela não pretende 

espelhar ou referenciar a alocação do tempo dispendido em cada tarefa, uma vez 

que os esforços necessários para a consecução de cada uma destas são bastante 

distintos. 

Como pode ser observado, inúmeros outros setores da organização entram em 

contato direto com a gerência de produto. Desta maneira,· não há como se evitar 

pontos de possível conflito, os quais devem ser cuidadosamente previstos e 

administrados. Wind52 e Kotler53 nos indicam alguns deles: 

• com engenharia de produto : geralmente a engenharia de produtos está 

interessada tão somente em projetar produtos a um custo mínimo, dado um certo 

padrão técnico. Pode tornar difícil a inclusão e/ ou exclusão de outros atributos 

que atendam a certos requisitos mercadológicos . 

• com compras : nem sempre o departamento de compras consegue desenvolver as 

parcerias necessárias à obtenção de insumos adequados aos padrões de qualidade 

e preço recomendados pela gerência de produto. 

• com planejamento e controle da produção : a manutenção de custos baixos de 

fabricação muitas vezes é incompatível com as necessidades e gostos dos 

consumidores. Além disto, nem sempre a programação da produção consegue 

estar pronta para uma eventual sobrecarga de produção devido ao súbito 

aumento da quantidade demanda pelo mercado ou promoções ad hoc, por 

exemplo. 

• com gerência de estoques de produtos acabados : as políticas de estoque mínimo, 

as quais minimizam os custos financeiros de se carregar estoques ociosos, não 

52 WIND, Yoram- PRODUCTPOLICY- cap. 1. 

53 KOTLER, Philip - ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING: ANÁLISE, ••• - cap. 20. 
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levam em conta os custos de desagradar e/ ou perder clientes em função de 

atrasos ej ou faltas de produtos acabados. 

• com finanças : as ações de marketing que impliquem em compressão da margem 

de contribuição, mesmo que tenham caráter temporário, tendem a não contar com 

o apoio desta área. Na definição do orçamento de marketing, a alocação das 

verbas nem sempre é compatível com as necessidades do gerente de produto, já 

que é sempre difícil saber qual vai ser o retorno da propaganda, quanto vale 

investir na solidificação de uma marca, etc ... Portanto, os aspectos financeiros de 

um plano de marketing devem ser cuidadosamente trabalhados, especialmente no 

caso de novos produtos, já ques estes nada mais são do que projetos de 

investimento sob a ótica financeira. 

• com contabilidade : muitas necessidades mercadológicas de informações ad hoc , 
como por exemplo custo marginal, custo total, vendas segundo determinado nível 

de desagregação, etc., tendem a não serem satisfeitas, já que fogem das rotinas 

normais deste departamento. Mais importante, a apropriação de custos indiretos, 

os quais são rateados entre os diversos produtos para comporem seu #custo total", 

pode criar atritos com a área de marketing, pois pode gerar critérios duvidosos de 

precificação. Como se sabe, preço é uma variável-chave do composto 

mercadológico. Desta maneira, sempre deve ser dada a máxima atenção ao 

. sistema de custeio de produtos utilizado pela empresa. 

• com crédito : o departamento que concede crédito tem políticas creditícias 

determinadas à revelia da área de marketing, podendo haver conflitos entre 

ambas. Por exemplo, um grande cliente, o qual representa um importante ponto

de-venda, pode estar sendo assediado pela concorrência e pedir prazos mais 

longos de pagamento que o usual, os quais são rejeitados pela área responsável 

pela concessão de crédito da empresa. 

• com vendas : caso tal departamento esteja em outra parte da organização que não 

marketing, então as políticas de marketing podem conflitar com as necessidades 

de cumprimento de metas de venda, sob as quais se pautam os membros desta 

área. Por exemplo, um esforço de vendas para cobrir o maior número de canais 

possível pode desfigurar o posicionamento de uma marca que pretenda ter uma 

imagem de ser exclusiva a certo tipo de canal, proporcionando status a quem a 

use. 
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Mais recentemente, tem surgido uma vasta literatura envolvendo um setor que, 

devido à velocidade dos avanços tecnológicos nele operados, bem como seu potencial 

com limites ainda desconhecidos de recursos de apoio à decisão, merece especial 

atenção: 

• a área de sistemas : com os avanços rápidos e crescentes na área de informática e 

sistemas, as empresas podem contar com a presença dos mais diversos sistemas 

de apoio a decisão, como vimos na seção 4.6. No entanto, a customização de um 

sistema deste tipo voltado para as necessidades da gerência de produto pode 

levar a colisões, dadas as necessidades operacionais do marketing e as restrições 

técnicas da área de sistemas. Geralmente, grandes empresas possuem diferentes 

ambientes de computação nos quais estão localizadas as fontes de dados que 

servirão de base para o sistema de apoio a decisão. Tais ambientes podem ser tão 

distintos quanto aplicações corporativas em mainframes e planilhas eletrônicas de 

uso restrito a um departamento da empresa. Como consequência, qualquer 

aplicação que deva ter acesso a esta diversidade de ambientes ocasiona elevado 

dispêndio de recursos humanos e técnicos - software e hardware - para sua a 

montagem. 
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CAPÍTUL06 

DESAFIOS Á GESTÃO DE PRODUTO NA ORGANIZAÇÃO 

As mudanças estruturais observadas na economia mundial, tais como o surgimento 

de mercados emergentes no Sudeste Asiático e Leste Europeu, a formação de blocos 

econômicos poderosos- CEE, NAFTA, MERCOSUL, etc ... - as novas tecnologias, bem 

como as intermitentes recessões tem provocado crises e transf~rmações nas maiores e 

mais tradicionais organizações54• Tais crises estão levando-as a profundos e 

dramáticos processos de reestruturação interna, visando a adequação a um padrão 

de competição cada vez mais intenso. Os resultados negativos, em 93 e 94, de 

empresas de porte como IBM e a GENERAL MOTORS, apenas para citarem-se os casos 

mais conhecidos, têm levado a uma reflexão de pesquisadores e geração de 

programas empresariais de redesenho organizacional55• Neste contexto, tem 

assumido cada vez maior importância, tanto nas discussões acadêmicas quanto na 

prática de grandes corporações, o conceito de reengenharia de.processos e negócios. 

Em essência, tal conceito preconiza a identificação dos processos inerentes a uma 

empresa, diagnosticando sua eficiência e eficácia. Procede-se então às correções 

necessárias, as quais geralmente envolvem dawnsizing de setores que não agregam 

valor ao produto e radical redesenho organizacional, adaptando-se a estrutura da 

empresa aos processos56. 

54 Uma abordagem ampla desta temática está contida no artigo YOUR NEW GLOBAL MARKET, How TO 
WIN lHE WORLD W AR FOR PROFITS ANO 5ALFS- Fortune lntemational, n° 6, march 1988. 

55 COBRA, Marcos - MARI<ETING: COMO REAUZAR UMA REENGENHARIA ANTECIPADA - São Paulo: 
Marcos Cobra, 1995, cap. 7. 

56 Excelentes referências para este tema são LIMA GONÇALVES, José Ernesto- REENGENHARIA, UM 
GUIA PARA o EXECUTIVO - Revista de Administração de Empresas, vol34, n°4, p. 23-30, julho/ agosto 
1994, e ABREU, Fábio de Souza - REENGENHARIA, EM BUSCA DE UMA TEORIA - Revista de 
Administração de Empresas, vol. 34, n° 5, p. 49-61, setembro/outubro 1994. 
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No âmbito da gestão de produto, a questão a ser colocada é identificar-se o processo 

do qual ela faz parte, e qual a maneira de geri-lo de maneira eficaz, competitiva. 

6.1 CONDICIONANfES DA MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS ATUAIS 

Analisando-se mais detidamente os fatores acima alinhavados, pode ser observado 

que: 

• a globalização da economia, com a abertura comercial · crescente de países até 

então quase que isolados - entre eles o Brasil, a África do Sul, a China, etc. -

implica em que as estratégias de desenvolvimento, introdução e gestão de 

produto devem ser pensadas a nível global, agregando novas e complexas 

variáveis e interdependências a estes processos. Passam a perder força, com maior 

velocidade, os enraizados monopólios locais, que floresceram à sombra do 

protecionismo governamental. Logo, a busca de fornecedores de insumos e 

matérias primas diversas, a menor custo e cada vez mais altos níveis de 

qualidade, em nível mundial, passa a ser a regra, e não a excessão, do 

comportamento empresarial. 

• o contínuo e crescente fluxo de informação entre países chamados de primeiro 

mundo e aqueles chamados de terceiro mundo leva a um nivelamento, por cima, 

das necessidades, gostos e preferências do consumidor. Torna-se virtualmente 

impossível lançar, em um determinado país, produtos que já são considerados 

obsoletos em seus países de origem. Mais ainda, caso isto seja tentado, ou o fluxo 

de produtos concorrentes de outras procedências asfixia o produto, ou novos 

concorrentes locais rapidamente adquirem tecnologia e skill para competirem com 

vantagem no mercado. Logo, o ciclo de vida do produto já não pode ser esticado, 

forçando o ritmo de inovações a ser cada vez mais rápido. 

• os elementos acima apontados levam a intensificação da competição a níveis até 

então desconhecidos, seja por causa da concorrência global entre fornecedores de 

insumos, matérias primas e componentes, seja pelo contínuo incremento dos 

níveis de exigência dos consumidores, a partir de padrões já alcançados nas 

economias desenvolvidas. Logo, organizações que não possuem agilidade 
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necessária para acompanhar o novo jogo do mercado global, tendem a serem 

expulsas do mesmo. 

• a busca do acréscimo contínuo de competitividade tem como um de seus 

elementos centrais a adequação organizacional ao novo ambiente de negócios. Isto 

significa que as novas configurações organizacionais tendem a perseguir 

melhorias na tomada de decisões estratégicas - maior agilidade, mais precisão, 

menores custos. Já não é permitido o uinchaço" organizacional- departamentos 

que não conseguem justificar sua existência do ponto de vista de fornecer valor ao 

cliente são extintos com rapidez antes não imaginada. 

• o rápido desenvolvimento de um conjunto de equip~entos - hardware - bem 

como programas - software - de operação amigável, que permitem o 

desenvolvimento de rápida comunicação e trabalho em grupo - groupware - torna 

possíveis modos diferentes de administrar negócios, antes não vislumbrados em 

função da não existência das tecnologias mencionadas. Para certas corporações, 

estar conectado on-line à sua matriz no exterior ou a seus parceiros de negócio no 

país é tão corriqueiro quanto passar um fax, por exemplo. Isto permite não 

somente a viabilização da difusão de informações numa velocidade muito maior 

do que ocorria num passado recente, mas também a formaç~o e o gerenciamento 

de equipes - inclusive distantes fisicamente - sem o empecilho gerado pela 

dificuldade de comunicação. 

A partir das considerações acima, podemos concluir que novos padrões de 

configuração organizacional estão surgindo, não em função de eventuais modismos 

administrativos, porém sim em função de sua adequação às tendências econômicas, 

tecnológicas e de marketing. 

6.2 GESTÃO DE PRODUTO COMO UM PROCESSO 

A definição do que seria um processo de gestão de produto já foi esboçada na seção 

4.6. Faz-se necessário, no entanto, refinar um pouco mais este conceito, já que essa 

definição facilitaria enormente a reflexão sobre a inserção das atividades de 
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marketing no contexto das mudanças organizacionais descritas na seção 6.1. Mais 

ainda, ela viabilizaria a possibilidade de se explorar mais a fundo questões como a 

qualidade em marketing e a reengenharia de processos de marketing, entre outras. 

6.21 Cadeia de Valor 

A base inicial de recentes desenvolvimentos em teoria das organizações está 

assentada no conceito de cadeia de valor, a qual reflete o entendimento de uma 

organização como um conjunto de processos articulados, explícita ou implicitamente, 

entre si. Porter57 define um modelo composto de nove processos~have, que seriam: 

1. infra-estrutura da empresa 

2. gerenciamento de recursos humanos 

· 3. desenvolvimento de tecnologia 

4. compras 

5. logística interna 

6. operações 

7. distribuição 

8. marketing e vendas 

9. serviços 

Os quatro primeiros constituiriam o que Porter denomina atividades de suporte. Os 

demais constituiriam as atividades primárias. As atividades de suporte se 

caracterizam por fornecer inputs às atividades primárias, permitindo que estas sejam 

executadas continuamente. As atividades primárias possuem em comum o fato de 

estarem diretamente relacionadas à geração do produto ou serviço em si, sua venda e 

entrega ao cliente e suporte pós-venda. Deve ser notado que existem ligações entre 

os processos que fazem com haja uma interdepedência entre estes - o custo e a 

eficiência com que cada um é executado depende dos demais. 

57 PORTER, Michel - COMPETITION IN GLOBAL INDUS'IRIES: A CONCEPTUAL FRAMEWORK - in PORTER, 
Michael- COMPETITION IN GLOBAL INDUSTRIES- Boston: Harvard Business School Press, 1986. 
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Outros modelos de cadeia de valor podem ser desenvolvidos - podem variar de 

indústria a indústria, ou mesmo de empresa a empresa. Apenas como exemplo, 

apresenta-se a seguir, na FIGURA 6.1, uma cadeia de valor, adaptada de um modelo 

desenvolvido por Quinn, Doorley & Paquette58. 

58 QUINN, }ames Brian, DOORLEY, Thomas L., PAQUETfE, Peeny C. - TECHNOLOGY IN SERVICES: 

RE'IHINKING STRA TEGIC Focus - Sloan Management Review, vol. 79, p. 79-87, Winter 1990. 
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Tal modelo apresenta como principal virtude a a~rdagem da totalidade dos 

processos de negócio usuais. No entanto, carece da perspectiva moderna de 

marketing, qual seja, o mercado e os clientes é que devem determinar os produtos 

que a empresa deve entregar - e não produzir antes para depois analisar o mercado, 

como sugere o esquema esboçado. 

Com a finalidade de exercitar um pouco mais o que foderia vir a ser um modelo 
I 

geral de cadeia de valor, é proposto um esquema gráfico, com forte inspiração nos 

conceitos de marketing expostos no capítulo 4. Conforme __ mostra a FIGURA 6.2 a 

seguir, podem ser definidos dez processos básicos de uma cadeia de valor com base 

no cliente. 
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F!GURA6.2 
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Tal esquema nos mostra basicamente uma sequência de' processos de negócio, cíclico, 

que se inicia com o planejamento estratégico da: empresa, se desdobra no 

planejamento de produto e tem como objetivo final a satisfação das necessidades 

detectadas dos clientes, às quais a empresa deve se preparar para atender. Na figura, 

os processos nos quais os conceitos de marketing são intensamente utilizados estão 

em destaque. Mais especificamente, pode ser observado que: 
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• o processo de planejamento de produto - ou introdução de produto - é a chave 
que liga a estratégia da empresa e sua materialização para o consumidor: os 
produtos; embora todos os processos relacionados sejam crlticos para o sucesso 
da cadeia de valor como um todo, pequenas falhas neste processo vão 
comprometer em demasia os processos seguintes- a medida que se avança na 
cadeia de valor, mais difícil se torna a correção de erros anteriores. 

• o processo de gestão de produto é, de fato, conceitualmente distinto do processo 
de introdução de produto; embora possam ser identificados participantes comuns 
aos dois, em essência, tal processo é composto pela definição de ações e ajustes 
sistemáticos da comunicação, produção e vendas do produto, baseados na 
monitoração dos resultados - processo de controle de resultados. 

• o processo de controle de resultados depende em grande parte das áreas 
financeiro-contábil e de sistemas da empresa; no entanto, o~_ gestores de produto 
não devem se esquivar da participação ativa nas atividades de controle, já que 
com base nos resultados obtidos é que vão ser mantidas ou modificadas as 
premissas e o curso das ações de marketing de produto; tal participação se deve 
dar fundamentalmente através da definição das ; variáveis e dos critérios de 
medição a serem adotados pela empresa, bem como fornecendo subsídios para o 
correto entendimento dos resultados em nível desagregado. 

A seguir serão explorados em mais detalhes conceitos subjacentes ao modelo 

apresentado, possibilitando o entendimento do papel ,desempenhado pelo processo 

de gestão de produto numa organização tradicional, manufatureira, bem como 
' 

possíveis mudanças que este enfrentaria, dado o atuai ambiente de mudança nas 

organizações. 

6.22 Definição e Determinação de Processos 

Na cadeia de valor, o processo de gestão de produto ocupa localização muito 

próxima ao cliente. De fato, caso se considere que vender é uma das atividades deste 

processo, então este é o processo no qual vai ocorrer o primeiro .~~momento da 

verdade"- o contato de representantes da empresa com seus clientes. 

Os limites e conteúdo de cada processo dependem de' critérios variáveis em função 

da ênfase que cada empresa dedica a certas atividades de negócio, carregando, 

portanto, um certo grau de imprecisão e subjetividade. Em termos conceituais, um 

processo "é uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no 
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espaço, com um começo, um fim, e inputs e outputs claramente especifi.cados"59, às 

quais agregam valor ao cliente quando de sua execução. Para a definição mais 

precisa de um processo qualquer, é necessária também a identificação dos 

participantes e dos clientes do processo. 

O output dos processos deve possuir um valor adicion~do que, de alguma forma, 

possa contribuir para a valorização do produto final para 6 cliente. Processos que não 

agregam valor são candidatos a eliminação ou, Jia melhor das hipóteses, 

completamente redesenhados, visando desonerar a estrutur~ de custos da empresa. 

Ao redesenho radical de processos empresariais é dado o nome reengenharia. O 
! 

termo surgiu, pela primeira vez, a partir de um artigo de Michael Hammer, 

publicado em 199060• Em termos gerais, algumas de suas propostas podem ser 

apresentadas e comentadas como segue: 

i. a identificação de processos a partir de seus ~s; geralmente processos de 

negócio envolvem mais de uma área funcional da orgaruzação; desta forma, pode 

ser muito difícil e confusa a operacionalização do conceito de proce5so, a não ser 
I 

que se tenha em mente o output principal de um de~rminado encadeamento de 

atividades; tal encadeamento deve estar atendendo um conjunto de clientes 

(internos ou externos) claramente definido. 

ü. a concentração da obtenção de um output únl,co numa umca estrutura 

funcional; a medida em que se reconhece o que J cliente quer, a quebra de 

barreiras funcionais pode permitir ganhos signifkativos do desempenho do 

negócio. 

ili. a utilização maciça de novas tecnologias de informação; a utilização de 

tecnologia de informação que melhore ou mesmo possibilite o trabalho em 

equipe, bem como permita o compartilhamento dei informações relacionadas a 

I 

59DAVENPORT, Thomas H.- REENGENHARIA DE PROCESSOS: COMO INOVAR NA EMPRESA AlRAVÉS DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1994.: 

60 HAMMER, Michael- REEGINEERING WORK: DoN'T AUTOMATE1 0BUTERATE - Harvanl Business 
Review, Boston, v. 68, n° 4, p. 104-112, July-August 1990. ' 
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uma determinada categoria - por exemplo, Oiente - pode viabilizar o quesito 

anterior. 

iv. a transformação do trabalho de especializado numa tarefa para um trabalho 

constituído de várias tarefas relacionadas a um fim; o poder de decisão sobre o 

fluxo de atividades que resultarão no produto do processo deve se situar dentro 

do processo, não fora dele. 

v. deve haver a medição do desempenho do processo; através da implantação de 

· medidas de fluxo no output, tal tarefa torna-se bastante simples; uma vez que cada 

processo é definido em função de seu uproduto final", a ele podem ser aplicados 

conceitos e medidores de qualidade; tais medidores permitem a avaliação da 

regularidade do processo, seu tempo de ciclo, bem como· a· iljerição dos níveis de 

satisfação dos clientes do processo. 

Tais definições são suficientes para caracterizar e mesmo prescrever melhorias em 

processos. Porém, não existe ainda um critério cristalino na literatura analisada que 

sirva para distinguir a tênue fronteira entre participantes do processo e fornecedores 

do processo. Neste ponto, um critério adequado consistiria em partir-se da 

identificação dos grandes processos de negócio, para então subdividi-los em 

subprocessos, cujos participantes seriam definidos em função da realidade de 

trabalho em equipe, ou não. Não faria sentido definir-se um processo com 

participantes imaginários, que pouco peso possuissem nas decisões cotidianas do 

mesmo. Por outro lado, é perfeitamente admissível - e mesmo desejável - o 

questionamento do modelo de processos de uma organização tal como ela é, e se tal 

modelo é adequado às finalidades do negócio e à satisfação do cliente final. 

6.2.3 O Processo de Gestão de Produto 

Dadas as considerações apontadas, pode ser dito que é possível caracterizar-se a 

gestão de produto como um processo. 
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Seus inputs são claramente informações provenientes de diversas fontes - como 

explicitado na seção 4.6 - e seus outputs podem ser medidos através de um sistema de 

controle de marketing - tal como exposto na seção 4.7. Por outro lado, a gestão de 

produto, ao ajustar o composto de marketing às necessidades e desejos do cliente é, 

por excelência, agregadora de valor ao produto final. Um possível detalhamento de 

tal processo é mostrado na FIGURA 6.3. 
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Conforme mostrado, a sequência de subprocessos sugerida é a seguinte: 

• monitorar demanda - é o conjunto de atividades que recolhe e analisa as 

informações sobre o ajustamento entre o produto que está sendo entregue versus 

as expectativas e desejos de seu segmento-alvo; as quantidades vendidas são o 

primeiro .:. mas de forma alguma o ÚIÚco - indicador a ser analisado; através de 

um sistema de informações de marketing adequado, deve ser possível detectar 

necessidades de mudança seja nas características físicas do produto, seja no seu 

posicionamento; os principais outputs deste processo sã~. ajustes na previsão de 

vendas, bem como solicitações de ajustes nas características do produto. 

Corresponde grosso modo às funções análise e avaliação do modelo dos 4 A' s. 

• monitorar produção e estoques- a partir dos inputs do subprocesso anterior, é 

possível executar ajustes no produto e nas quantidades produzidas, de modo a 

obter-se o giro de estoque adequado ao negócio; seu principal output consiste em 

um conjunto de informações referentes genericamente ao nível de utilização da 

capacidade que a empresa possui de atender a demanda existente; tais 

informações servem para #calibrar'' os subprocessos seguintes - comunicação e 

vendas. Corresponde à função adaptação do modelo dos 4 A: s. 

• gerenciar comunicação - dada a capacidade de atendimento da demanda do 

produto, pode-se optar por intensificar, reduzir ou modificar o plano de 

comunicação existente, de maneira a atingir de maneira apropriada seus clientes, 

permitindo a otimização da capacidade produtiva da empresa; este subprocesso 

possui intensa interação com agências de publicidade e imprensa; também deve 

se preocupar em atingir adequadamente o público interno. Engloba parte das 

atividades de ativação do modelo dos 4 A' s. 

• gerenciar canais e vendas - é a linha de frente do processo, a arena na qual os 

produtos rivais disputam posições no mercado; as tarefas incluídas dentro deste 
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subprocesso visam basicamente a otimizar a cobertura de mercado da empresa, 

maximizando receita e volumes e minimizando custos de vendas e distribuição; 

entre as tarefas típicas deste processo estão a busca de clientes, a elaboração de 

propostas, a negociação de contratos e o follow-up básico dos negócios. É 

responsável por ações descritas como sendo parte da função ativação no modelo 

dos4A's. 

Os integrantes das diversas fases do processo de gestão de produto estão localizados 

em áreas da organização que não somente a de marketing, _como mostra a TABELA 

6.1. 

TABELA6.1 

PROCESSO DE GESTÃO DE PRODUTO- ÁREAS PARTICIPANTES 

SUB PROCESSO 

MONITORAR DEMANDA 

MONITORAR PRODUÇÃO E EsTOQUFS 

GERENCIAR COMUNICAÇÃO 

GERENCIAR CANAIS E VENDAS 

ÁREA 

Marketing, Planejamento 

Marketing, Engenharia de 
Produção, Logística 

Marketing, Treinamento 

Marketing, Vendas 

Como visto, vários setores de uma organização podem e devem ser envolvidos na 

gestão de produto. Esta participação deve ser mantida por todo o ciclo de vida do 

produto, já que facilita rápidos movimentos no mercado, como mudança de 

embalagem, ampliação dos canais de distribuição, novos investimentos em capital 

fixo, etc. 

O papel a ser desempenhado pela organização de marketing, neste contexto, antes de 

ser reduzido, toma-se mais importante e presente do que na tradicional organização 
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funcional. A condução do processo como um todo, de maneira a que este seja 

executado sempre tendo em vista os interesses do consumidor, são tarefas que os 

homens de marketing tem a missão de cumprir. A liderança em times, com a difusão 

e aplicação efetiva do conceito de marketing por toda a empresa só vêm a trazer 

benefícios, tanto aos consumidores quanto à própria empresa. Aos consumidores, 

por proporcionar produtos que vão ao encontro de seus desejos e necessidades. À 

empresa, pela forte vantagem competitiva que esta adquire quando se antecipa aos 

concorrentes e obtém lealdade de seus clientes. 
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CAPÍTUL07 

CASOS 

Na Parte m desta monografia são descritos casos de produtos que obtiveram sucesso 

amplo e reconhecido em seus mercados, seja por sua qualidade superior, seja por sua 

penetração. O primeiro deles é o vídeocassete da GRADIENTE, modelo GSV-804HF. A 

seguir, é apresentado o caso das fraldas Pampers Uni, da PRoCTER & GAMBLE. O 

terceiro apresenta a fórmula do sucesso de produtos da ]OHNSON & ]OHNSON no setor 

farmacêutico, abordando especificamente o Cilergil. A recuperação da força de uma 

marca legendária, IBM, é descrita através do acompanhamento do sucesso do 

notebook ThinkPad. Tais casos buscam descrever, em largas pinceladas, o ambiente 

organizacional das respectivas empresas, bem como as principais variáveis 

mercadológicas que propiciaram o sucesso do produto. 

7.1 GRADIENTE : VÍDEO CAssETE GSV -804HF- O EXAGERADO 

O ano de 1992 viu ocorrer um movimento ousado e ao mesmo tempo delicado por 

parte da GRADIENTE ELETRÔNICA S.A. Esta empresa decidiu se retirar, a partir de 

junho, do mercado de vídeo cassetes, para tentar retomar depois, em uma posição 

mais favorável. Sua linha de vídeo-cassetes, lançada em 1988, obteve inicialmente 

grande sucesso, chegando a conquistar 8.5% do mercado em 1991. No entanto, dada a 

velocidade das inovações própria do setor, bem como a agressiva concorrência em 

preços existente, a continuidade da linha foi inviabilizada. O desafio a ser 

enfrentado passou a ser então a volta ao mercado, com um posicionamento mais 

112 



definido, prE'ferencialmente associando a marca a tecnologia inovadora, design atual e 

elevado padrão de qualidade. 

7.1.1 Histórico da Empresa 

A história da empresa se inicia em 1964, a partir da associação de um grupo de 

engenheiros recém-formados. Em 1970, seu atual presidente, Eugênio Staub, 

associou-se ao grupo, trazE'ndo consigo a experiência adq~da na gestão da 

indústria que herdara do pai. Hoje, a empresa conta com aproximadamente 3 000 

funcionários, localizados em suas 4 plantas em Manaus, matriz e Centro de 

Distribuição, estes dois últimos em São Paulo. Está dividida em duas unidades de 

negócio- Áudio/Vídeo e Telecomunicações- e duas joint-ventures- Playtronic, com a 

Nintendo e a Estrela e JVC do Brasil, com a JVC. Apoiando as unidades de negócio, 

existem uma série de serviços centrais, tais como finanças, atendimento ao 

consumidor e operações fabris. 

A postura da GRADIENTE sempre foi caracterizada pelo pioneirismo e ousadia, sendo 

líder no mercado de áudio. Em 1990, recebeu os prêmios de Melhor Equipe de 

Vendas e Top de MarkeHug da ADVB, bem como o prêmio de Melhor Desempenho do 

Setor Eletro-Eletrônico, conferido pela revista EXAME. Nos anos 80, chegou a 

adquirir uma tradicional fabricante britânica de equipamentos de som, a Garrard. 

No Brasil, foi a empresa pioneira a lançar produtos como o tuner AM/FM estéreo, o 

recei'oer E'Stéreo, o receiver digital, bem como os primeiros CD-players de áudio e de 

vídeo nacionais. Para manter a atualidade tecnológica de seus produtos, tem buscado 

fortalecer parcerias com empresas mundialmente líderes do setor eletro-eletrônico, 

especialmente a JVC. 
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7.1.2 Concorrt"ntes 

Os principais concorrentes são grandes empresas de atuação forte no mercado 

mundial. No Brasil, para produtos de vídeo, temos os seguintes, segundo uma 

ordem decrescente de participação de mercado: 

• PHILco - tem aumentado sua participação neste mercado; também dá mostras de 

tentar maior participação em produtos de áudio 1C1lv-end. 

• PHILIPS - possui atuação focada em vídeo - tanto TV's quanto VCR's; sua imagem 

de marca é muito forte e vem sendo rejuvenescida via ações de comunicação; 

também possui uma invejável capacidade tecnológica. 

• SHARP - já foi líder de mercado áudio e vídeo; hoje, a desorganização que vem 

mostrando está fazendo com que ela perca market-slzare para concorrentes mais 

agressivos, especialmente em vídeo. 

• SEMP TOSHIBA - tem mostrado urna evolução positiva nos mercados de áudio e 

vídeo, porém sua imagem de marca ainda não muito forte. 

• CCE - líder de mercado em áudio, e importante participação em vídeo; sua 

imagem de marca ainda permanece corno a de um fornecedor de produtos 

baratos e de baixa qualidade. 

• MITSUBISHI- grande capacidade tecnológica, porém baixa penetração no mercado. 

• SANYO, PANASONIC, SoNY, SAMSUNG, GOLDSTAR- embora com alto potencial, estas 

marcas possuem participação marginal no mercado de vídeo. 

Deve ser ressaltado que os três primeiros detiveram, em 95, aproximadamente 50% 

do mercado de vídeo- os três seguintes aproximadamente 35%. A Gradiente pode ser 

considerada uma empresa média no mercado, com seus quase 10% de market-share. 

Uma característica facilmente observável é a de que estes concorrentes possuem 

atuação global, sendo desenvolvedores de tecnologia. 

7.1.3 Esbutura de Markt"ting 

A estrutura de marketing pode ser visualizada a seguir, na Figura 7.1. 
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CONSUMIDOR 

VENDAS 
REGIA03 

Como já comentado, existe uma unidade de negócios dedicada exlusivamente ao 

gerenciamento dos produtos de áudio e vídeo da empresa. Abaixo do diretor da 

unidade, reportam-se baiscamente gerentes de marketing - propaganda, produto e 

merclzandising - vendas - por região - e serviços - SIC, serviço que presta informações 

ao usuário GRADIENTE. 

A característica mais marcante observada é que tal estrutura é absolutamente enxuta, 

facilitando sobremaneira o contato entre as diversas áreas funcionais da organização. 

De maneira esquemática, o gerente de produto é responsável pela gestão dos 4 P's do 

composto mercadológico, porém sempre em íntima conexão com as demais áreas. 

Para o planejamento de ponto de venda e distribuição, a gerência de merchandising 

toma as iniciativas; para Propaganda, a gerência de Propaganda detém o contato, em 

sua maior parte. No caso do Serviço de Atendimento ao Consumidor, existe o repasse 

de informações referentes ao pós-venda ao gerente de produto, que então 
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desencadeia as medidas necessárias ao melhoramento do produto e f ou alteração de 

suas feahtres. O gerente de produto produz as estimativas iniciais de venda de um 

dado produto, em receita, tomando como base inicial os dados de custo repassados 

da engenharia. É necessário observar que um produto é lançado com a participação 

intensa destas duas áreas, engenharia e gerência de produto. A determinação exata 

do preço de lançamento é dada através de estudos de mercado, já que o mesmo é 

extremamente competitivo e o preço mais baixo garante uma vantagem competitiva a 

quem o pratica cotidianamente. Após o lançamento, o setor de vendas é que 
-· 

administra o preço do produto, porém sempre em contato permanente com a 

gerência de produto. Com relação ao contato com prestadores de serviço externos à 

organização, existe uma forte interação com a agência de propaganda6t, com o briefing 

sendo encaminhado à agência e esta sugerindo a campanha, incluindo as mídias. O 

trabalho de promoção e acompanhamento da situação no ponto-de-venda se situa 

fora da alçada do gerente de produto, cabendo à Gerência de Merchandising. 

Uma das tarefas básicas do gerente de produto é controlar as variáveis market-share, 

preço e fratures. A primeira é obtida através da troca de informações entre os próprios 

fabricantes, numa base mensal; a segunda é coletada, em base semanal, a partir de 

anúncios de jornais de todo o Brasil, sendo executada, portanto, internamente. 

Quanto às fratures, é constantemente atualizado um relatório das mesmas para cada 

produto GRADIENTE, com os respectivos concorrentes. 

O planejamento de longo prazo de marketing se concentra então no planejamento 

das vendas de cada produto, com as ressalvas anteriormente mencionadas. A revisão 

das metas de volume, preços, prazos de fabricação e custos são revistas, porém com o 

cuidado de não serem alteradas exageradamente, em função do planejamento de 

ól A L(•o Bum<'ll, c>m 9-l c>, muis TI'Cc>nt('m('nt(', a Young & Ruhicam. 
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compras de insumos ser efetuado com muita antecedência; basta dizer que, durante 

um prazo de três meses, não são alteradas projeções de volume de vendas. 

7.1.4 Ações de Marketing 

Carecendo de forte desenvolvimento local de tecnologias mais sofisticadas, e ao 

mesmo tempo necessitando um posicionamento superior para sua linha de vídeo

cassetes, a GRADIENTE optou por desenvolver um projeto gen~rico de vídeo-cassete, 

contendo as fenhtres desejadas pelo consumidor das classes A e B. 

Como pode ser observado no GRÁFICO 7.1, existe uma grande grande penetração do 

vídeo-cassete nas classes A e B, 87% e 57% respectivamente. 

GRÁFIC07.1 

PENETRAÇÃO DO VÍDEO CAsSETE POR CLAsSE SoCIAL62 

Classe A 
51% 

Classe 8 
34% 

Classe c 
Classes DIE 13% 

2% 

62Qs dados aqui c>xpostos foram fomE>cidos pE'la Gradi<>nt<>, tC'ndo sido os mesmos obtidos através de 
p<>squisa d<• campo. 
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Com tais dados à mão, a Gerência de Produto decidiu posicionar a nova linha de 

VCR's da GRADIENTE como uma linha de alta tecnologia, bem ao gosto das classes A 

e B. A tecnologia foi adquirida de uma grande empresa européia, a qual, no entanto, 

não opera no mercado brasileiro. 

A linha apresentada em 93 era constituída pelos seguintes modelos: 

• GV-202- 2 Head 

• GV -404 - 4 Head 

• GV -504 - 4 Head, High End 

• GSV -804HF - 4 Head, som Ri-Fi Estéreo. 

Tal linha de vídeo-cassetes podia ser caracterizada como tecnologicamente atual, bem 

como competitiva em termos de preço. Podemos observar que a resposta da empresa 

foi a adoção de um marketing diferenciado, com a oferta de uma ampla linha de 

produtos, de maneira a atingir os diferentes segmentos de mercado detectados pela 

empresa. No caso específico do GSV-804, o target é claramente o heavy-user de fitas 

de vídeo, de classe A ou B, com conhecimento e sofisticação suficientes para desejar 

um VCR que tenha entre suas jeah1res a capacidade de reprodução sonora Hi-Fi. A 

empresa posicionou-o na mídia através de um slogan, chamando o aparelho de O 

Exagerado, o que claramente deslocou seus concorrentes para o lugar comum dos 

aparelhos sem grande diferenciação. Mais do que isto, tal aparelho é adequado à 

apresentações de vídeo para um público maior do que o normal, geralmente um 

grupo de amigos - home tlzeater. Nos EUA, bem como no Brasil, tal prática vêm 

crescendo constantemente. 
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A receptividade encontrada foi muito grande, ocasionando ainda a conquista de um 

importante prêmio -Melhor VCR do Ano de 1993 - concedido pela revista víDEO 

NEWS, única no país voltada especificamente para o consumidor de vídeo-cassetes e 

complementos. 

Desta maneira, a Gerência de Produto participou intensamente de decisões 

envolvendo todas as fases analisadas anteriormente. Estrategicamente, retirou uma 

linha obsoleta do mercado. Mercadologicamente, analisou a concorrência e o 

consumidor, as duas forças mais proeminentes desta indústria, decidindo atingir 

todos os segmentos do mercado. A posição atingida num dos segmentos, qual seja, a 

do público de maior poder aquisitivo e maior nível de exigência quanto ao quesito 

qualidade, ajuda a manter a imagem não somente da linha de vídeo cassetes, mas 

também da empresa como um todo. Desta maneira, verifica-se um claro alinhamento 

entre a estratégia geral da empresa e aquela adotada para um produto em particular, 

resultando em sucesso. Em 95, conforme os dados apresentados anteriormente, a 

Gradiente continuou tendo uma participação de mercado maior que o de muitas 

empresa rivais - e teoricamente com maior poder de fogo - graças à uma completa 

atualização da linha, com a retirada dos modelos anteriores e a entrada de novos, 

com menor custo e tecnologicamente equivalentes ou superiores. 

Ainda quanto ao papel específico da Gerência de Produto, deve ser observado que 

esta possui um grande papel na gestação de novos produtos, na finalização de linhas 

obsoletas e na sondagem permanente da situação do mercado. As tarefas mais 

cotidianas, ligadas ao controle de vendas, por exemplo, se encontram mais 

diretamente vinculadas à Gerência de Vendas. 

7.2 FRALDAS PAMPERS UNT: A PROcrER & GAMBLE EXPANDINDO O MERCADO 

BRASILEIRO 
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Em 1991, a PRocrER & GAMBLE do Brasil verifica, através de pesquisa, que 98% das 

trocas de fraldas realizadas no país são efetuadas utilizando-se fraldas de pano. 

Sabendo-se que o uso de fraldas de pano leva a um processo de troca mais frequente, 

estimou-se que%% das mães brasileiras estavam preferindo usar fraldas de pano a 

fraldas descartáveis, produto de tradição no portfólio global da empresa. Por sua vez, 

o reduzido mercado de fraldas descartáveis se encontrava sob liderança da JOHNSON 

& JOHNSON, que contava então com mais de 50% de market-share. O restante do 

mercado se dividia entre inúmeras marcas, a maior parte de qualidade e preço 

baixos. Um dilema se apresentava então. Ou a empresa conformava-se a tal situação, 

mantendo uma linha de produtos de alta qualidade porém de pouca penetração, ou 

buscava conciliar um nível de qualidade percebido como bom, a preços os mais 

baixos possíveis. Deve-se salientar que a segunda alternativa comportava certos 

riscos, já que seria uma iniciativa inédita para a empresa. 

7.21 Histórico da Empresa 

A PRocrER & GAMBLE do Brasil é a subsidiária no país da principal empresa na área 

de produtos de higiene e limpeza dos EUA. Entre suas marcas mais conhecidas 

internacionalmente estão a pasta dental Crest, detergentes Tide e Cheer, sabões 

Ivory e Camay e desodorantes Secret e Sure. Além destes produtos, tem forte 

atuação tarn bém no setor alimentício, através de marcas tais corno Pringles, Folgers e 

Crush, respectivamente batatas fritas, café solúvel instantâneo e refrigerante. Sua 

diretriz global para início de operações em mercados fora dos EUA é o 

aproveitamento de capacitações e conhecimento de mercado de empresas locais. 

Desta maneira, iniciou suas atividades no país em 1988, através da aquisição da 

Perfumarias Phebo, tradicional empresa fabricante de sabonetes e perfumes, detentora 

das marcas Phebo e Seiva de AHazema. Ao mix de produtos da Phebo, adicionou, 

aos poucos, algumas de suas marcas globais, tais como o shampoo Pert Plus e as 
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fraldas descartáveis Pampers. Mais recentemente, passou a controlar também as 

marcas Vick e Hipoglós, já existentes no país, por intennédio de compra das 

mesmas, a nível internacional. 

7.22 Concorrentes 

No Brasil, o perfil dos concorrentes da PR.ocrER & GAMBLE é bastante parecido com 

o de sua matriz, tendo como concorrentes grandes empresas qu~ detém operações em 

diversos países e marcas globais. No Brasil, podemos citar: 

• a GESSY LEVER, empresa líder na área de produtos de higiene, limpeza e produtos 

de alimentação. Entre suas marcas mais conhecidas estão o sabão em pó Omo, o 

shampoo Dimension e os produtos alimentícios Cica. 

• a ]OHNSON & ]OHNSON, fabricante de fraldas, talcos, shampoos e diversos ítens de 

higiene, que tem o nome JOHNSON's como marca. 

• A COLGATE-PALMOLIVE, grande fabricante de pastas dentais e sabonetes. 

Especificamente no mercado de fraldas descartáveis, existe a presença da FRALDAS 

l<ENI<o, empresa ligada ao grupo chinês BRASFANTA. Esta empresa comercializa as 

fraldas Mônica Plus, e Mônica TIP. A situação em novembro de 92 era caracterizada 

pelo predomínio das fraldas }OHNSON's, com 40% de market-slzare, vindo a seguir a 

marca Pampers Fases, da Procter, com 13% de participação no mercado. Estas duas 

marcas tinham algumas características em comum, a saber, tinham um bom conceito 

de qualidade perante seu público-alvo, com alguma vantagem para a marca da 

Procter. No entanto, ambas falhavam no quesito preço, situado um pouco acima dos 

cinquenta centavos de dólar por unidade. Tal preço inviabilizava uma maior 

penetração no imenso mercado brasileiro, caracterizado por um grande contingente 

populacional situado na faixa etária adequada ao uso desse tipo de produto. Grande 

parcela dos custos era oriunda da diferenciação, por sexo e idade, da fralda Pampers 

Fases. Neste ano ainda não estavam disponíveis no mercado as fraldas Kenko. 
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Mais recentemente, no inicio de 96, a Gessy Lever anunciou um acordo com a 

empresa norte-americana Kymberly-Oark para sua entrada no mercado brasileiro 

de fraldas descartáveis. 

7.23 Estrutura de Marketing 

A estrutura organizacional de marketing da PRocrER & GAMBLE é conhecida por 

gerência de marcas. A FIGURA 7.2 mostra o organograma da empresa. 

I 
PRODUçAO 

FIGURA7.2 

PROcrER & GAMBLE -ORGANIZAÇÃO DE MARI<ETING 

I 
FINANÇAS 
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l 
. .. ..... . 
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l 
: .. : . : . ~ . . ' .. : . : : . . . . ................ . 
''PESQUISA DE .. 
:··:.MERCADO. 

l 

ASSISTANT BRAND 
MANAGER 

Como pode ser observado, há uma diretoria de marketing geral. Imediatamente 

abaixo encontram-se as gerências de advertising & seroices e pesquisa de mercado. Ao 

lado destas gerências, se encontram diversos brand managers, responsáveis por um 

produto ou linha de produtos. Cada brand manager pode dispor de assistant brand 
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managers. A atribuição central do brand manager e sua equipe é planejar e coordenar 

as ações de marketing sobre uma dada marca, possuindo assim responsabilidade 

direta pelo desempenho do produto no mercado. Tal responsabilidade implica em 

estreito relacionamento com outros setores da empresa, através da verficação de 

disponibilidade de itens na fábrica, solicitação de pesquisas de mercado, solicitação 

de elaboração de campanhas publicitárias, dentre as interfaces mais importantes. 

O planejamento de marketing envolve a confecção de um orçamento anual, por 

marca, no qual são explicitadas as receitas projetadas, com as respectivas ações 

necessárias para sua obtenção, o volume de vendas e os recursos financeiros 

necessários para a execução do plano. 

A empresa tem por objetivo estratégico a liderança nos mercados nos quais atua. 

Assim, o principal instrumento de controle, por marca, são os relatórios fornecidos 

pela Nielsen, os quais contemplam o market sllare e os preços, próprios e da 

concorrência, bem como a cobertura da distribuição. 

Um aspecto importante a ser salientado é o da existência de equipes ad hoc, montadas 

para a solução de questões específicas, envolvendo os setores da organização que 

estejam relacionados às mesmas. Tal equipe é chamada business team, sendo um 

instrumento muito útil para a agilização de processos complexos, como por exemplo 

o lançamento de um novo produto. Com o comprometimento obtido através do 

trabalho em equipe, há a existência de ganhos de produtividade, em função da 

agilização da comunicação inter-departamental e da rápida resolução dos problemas 

menores envolvidos no fluxo de trabalho. 

7.24 Ações de Marketing 

Como os estudos de mercado indicavam, o grande empecilho ao maior consumo de 

fraldas descartáveis no país era o seu alto preço, incompatível com os padrões de 
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renda da maior parte da população. Desta maneira, através do envolvimento 

integrado de diversas áreas da empresa, foi criado um modelo de fralda que, sem 

comprometer os elevados níveis de qualidade reconhecidos na Pampers, possuía 

menos sofisticação e era consideravelmente mais barata que a Pampers Fases- 35%. 

Era a Pampers Uni chegando ao mercado em maio de 93, sendo oferecida em 

formato unisex, com três variações de tamanho: 

• pequeno - para bebês de 2.5 Kg a 5 Kg, 

• médio - para bebês de 5 Kg a 10 Kg e 

• grande - para bebês com peso superior a 10 Kg. 

Todos os possíveis gastos normalmente envolvidos num lançamento de novo 

produto foram comprimidos ao máximo. Desta maneira, não houve campanha 

publicitária, nem trabalho de merchandising no ponto-de-venda. Havia grande 

expectativa quanto aos resultados a serem obtidos, já que a PR.oCTER & GAMBLE 

iniciava, em âmbito global, uma grande ofensiva visando a oferta de produtos 

básicos a preços competitivos. 

O resultado superou as previsões. O market share da companhia pulou de 13% em 91 

para 36% em 94, tendo a Pampers Uni tomado-se líder, respondendo por 30% do 

mercado. A maior empresa rival, a JOHNSON'S, viu sua participação cair de 40% em 

92 para 16% em 94. Como resultado da iniciativa da Procter, o mercado brasileiro de 

fraldas descartáveis conheceu uma expansão da ordem de 60% em cerca de um ano. 

Tal crescimento veio acompanhado da intensificação da concorrência, com o 

lançamento das fraldas Mônica Plus, concorrendo na mesma faixa de preço e 

qualidade das fraldas Pampers Uni. No segmento superior, a Mônica Tip concorre 

com a Pampers Fases, que continua sendo o produto mais sofisticado da linha. O 

preço médio da categoria, por unidade, baixou de cinquenta e dois centavos de dólar 

em 93 para quarenta e quatro centavos de dólar em 94. 
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A explicação básica para o sucesso no mercado do produto foi o entendimento dos 

mecanismos de difusão dos hábitos de consumo do público-alvo. Houve uma 

perceptível comunicação ward-of-mouth entre os consumidores, que, mesmo com a 

ausência de propaganda nas mídias tradicionais, perceberam o valor das fraldas 

Pampers Uni. 

7.3 CILERGIN: A JOHNSON & JOHNSON SEGMENTA O MERCADO DE FÁRMACOS 

Um dos mais comuns distúrbios de saúde do mundo, a alergia, possui múltiplas 

formas de manifestação, bem como múltiplas formas de tratamento. Tais condições 

fazem com que o mercado, extremamente amplo, seja ao mesmo tempo de difícil 

penetração. A Cll.AG, uma subsidiária da JOHNSON & JOHNSON do Brasil, se deparou 

com esta questão, ao obter, juntamente com a Jansen Farmacêutica, outra subsidiária 

da Johnson's, licença para comercialização no Brasil de medicamentos tendo corno 

base o fármaco Astemizol, desenvolvido nos laboratórios Jansen da Suiça. 

7.3.1 Histórico da Empresa 

A Cilag iniciou suas atividades no Brasil juntamente com a Johnson's, em 1950. No 

entanto, adquiriu perfil independente a partir de 1984, com a introdução do 

medicamento Cetomax. Mesmo assim, mantém uma atuação sinérgica com as outras 

empresas e unidades de negócio do grupo que atuam no setor farmacêutico. 

7.3.2 Concorrentes 

O setor farmacêutico é marcado pela concorrência entre os fárrnacos existentes e suas 

diversas marcas existentes. 
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As principais empresas concorrentes neste mercado, no Brasil, são a Rosche, a Aché e 

a Hoechst, além da Schering. No caso do Cilergil, temos a concorrência entre 

fármacos que são utilizados para combater processos alérgicos. 

O processo alérgico é derivado, em termos bastante simplificados, de um desarranjo 

do sistema imune do organismo. A imunidade nada mais é do que uma reação do 

organismo para proteger-se contra qualquer agente estranho ou invasor, o chamado 

antígeno. Quando um antígeno entra em contato com o organismo pela primeira vez, 

gera a chamada imunidade adquirida, que é altamente específi~_a para aquele agente. 

Quando este voltar a entrar em contato com o organismo, desencadeia a produção de 

anticorpos específicos que visam a defesa e proteção do organismo contra o agente. 

Tal resposta imunológica, normalmente leva a uma pequena inflamação local e 

passageira. No entanto, em indivíduos alérgicos, tal resposta do sistema imune é 

exagerada, mesmo para agentes inócuos para indivíduos normais. Por este motivo, a 

alergia também é chamada de hipersensibilidade. A hipersensibilidade pode ser 

dividida em quatro categorias: 

• imediata ou tipo I 

• citotóxica ou tipo 11 

• por complexos antígeno-anticorpos ou tipo m 

• tardia ou tipo N. 

A mais comum delas é a do tipo I, a qual surge algumas semanas após o primeiro 

contato do organismo com o antígeno. Para que tal reação ocorra, uma série de 

substâncias, presentes na corrente sanguínea, entram em ação. A principal destas é a 

histamina, a qual produz as manifestações alérgicas nos tecidos onde se aloja. Entre 

as manifestações conhecidas estão: 

• a vasodilatação dos capilares 
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• aumento da permebilidade capilar, o que leva ao transbordamento dos mesmos e 

o surgimento de edemas 

• irritação química das terminações nervosas, ocasionando prurido e dor. 

O resultado desta ação é a lesão do tecido afetado. 

Dependendo do tipo de agente ao qual o indivíduo, por hereditariedade, está 

predisposto a possuir resposta imune, surgem as doenças alérgicas, entre as quais a 

rinite alérgica, a conjuntivite ocular, a urticária, a dermatite atópica e a alergia 

gastrintestinal. 

Contra esta vasta gama de distúrbios, podem ser tomadas medidas gerais, tais como 

o afastamento do paciente dos agentes, ou medidas específicas, tais como a 

imunoterapia. Para um alívio dos sintomas, porém, torna-se necessário recorrer a 

fármacos, os quais podem ser divididos em quatro grandes categorias - anti

histamínicos, corticóides, agonistas alfa-adrenérgicos e estabilizadores de membrana 

de mastócitos. 

Resumidamente, os corticóides são hormônios que possuem propriedades anti

inflamatórias. Seu uso prolongado, porém, conduz a diversos efeitos adversos, tais 

como maior susceptibilidade à infecções bucais, secura da boca e garganta, aumento 

de peso e diabetes, entre outros. 

Os agonistas alfa-adrenérgicos são potentes vasoconstritores das mucosas nasal, 

faríngea e da conjuntiva ocular, sendo portanto indicados para os casos de rinite 

alérgica e conjuntivite alérgica, principalmente. Possuem ação terapêutica imediata, 

porém raramente superior a quatro horas, quando pode ocorrer o retorno dos 

sintomas, com maior intensidade do que antes. 

O estabilizador de membrana de mastócitos - cromoglicato de sódio - é um 

preventivo de crises alérgicas, não sendo eficaz quando a mesmas já estão em curso. 
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Alguns de seus efeitos colaterais são rouquidão, secura da boca e eventual piora de 

condição asmática. 

Os anti-histamínicos são um grupo de compostos que bloqueiam a ação da histamina. 

São divididos em dois grandes grupos, os clássicos - dextroclorofeniramina, 

prometazina, azatidina, rneclastina entre outros - e os não-clássicos - basicamente o 

astemizol e o terfenadine. Entre os efeitos colaterais dos anti-histamínicos clássicos 

encontram-se a inibição de secreção salivar e irritação da mucosa gástrica, bem como 

efeitos diversos sobre o sistema nervoso central, de depressiva a euforizante. Como 

resultado de pesquisas que buscavam desenvolver novos anti-histamínicos que não 

tivessem influência sobre o sistema nervoso central, surgiram o terfenadine e o 

astemizol, atualmente os dois principais fármacos concorrentes no campo dos 

compostos anti-alérgicos. 

No Brasil, à maneira dos EUA, podem existir diversas denominações comerciais para 

o mesmo fármaco. O astemizol é comercializado sob as marcas Cilergil, da C!LAG, e 

Hismanal, da JANSEN, ambas divisões da JOHNSON'S. Um resumo sumário das 

características dos concorrentes é apresentado a seguir, segundo as categorias de 

fármacos. 
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TABELA 7.1 

MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS, SEGUNDO A CATEGORIA DE FÁRMACO 

CATEGORIA 

ANTI- • 
HISTAMÍNICOS 
CLÃ.q<;JCOS 

CORTICÓIDES • 

AGONISTAS ALFA- • 
ADRF.NÉRGICOS 

• 

CROMOGIJCATO DE • 
SóDIO 

PONTOS FORTFS 

Ampla espectro de 
doenças alérgicas 
passíveis de tratamento 

Alívio dos sintomas da 
alergia 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

PONTOS FRACOS 

Curta duração da ação: requer doses 
freqüentes 

Efeitos colaterais amplificados pelo 
número de dos(>S requerido 

Interferência com o sistema nervoso 
central 

Secura da boca 

Irritante da mucosa gastrintestinal 

Não recomendável o uso contínuo e 
prolongado 

O uso nasal não proporciona alívio 
imediato. O uso ocular também às vezes 
não é bem sucedido 

Ação 
imediata 

terapêutica • Curta duração - requer doses freqüentes. 

Após a cPSsação do efeito ativo, ocorre a 
intensificação dos sintomas Alívio da cong(>Stão, seja 

nasal ou ocular, 
especialmente para 
rinite alérgica e 
conjuntivite alérgica 

• 

• Contra-indicados para portadores de 
hipertensão 

Tratamento preventivo, • 
especialmente da asma. 

Pouco eficaz nas reações alérgicas de pele 
e mucosas nasal e ocular 

• Requer grande freqüência de uso 

• Pode piorar a crise asmática, quando esta 
vier a ocorrer 

A seguir, na TABELA 7.2, encontram-se as marcas e laboratórios dos concorrentes 

presentes no mercado brasileiro. 
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CATEGORIA 

ANTI-HIST AMÍNICOS 

CLÁSSICOS 

CORTICÚIDF.S 

AGONL.<;T AS ALFA-

ADRENÉRGICOS 

CROMOGUCATO DE 

SóDIO 

TABELA7.2 

ANTI-ALÉRGICOS- MARCAS CONCORRENTES 

MARCA LABORATÓRIO 

Polaramine SCHERING 

Idulamine 5cHERING 

All!rgon SCH'ERING 

Agasten SANDOZ 

Fenergan RHODIA 

Celestone SCHERING 

Aldecina SCHERING .. 

Decadron MERa<, SHARP & DOME 

Beclosol GLAXO 

Rinisone LEPETIT 

Afrin SCHERING 

Privina BIOGAUNICA 

In tal LAFI 

Como podemos observar, não obstante a existência das mais diversas marcas que 

atingem o mesmo mercado - o de pessoas alérgicas - existem muitos inconvenientes 

para seu uso. A partir do desenvolvimento do asternizol sobre os fármacos 

concorrentes, devem ser ressaltados alguns de seus diferenciais, a saber: 

• é mais potente que os demais anti-lústamínicos 

• possui ação prolongada 

• não interfere com o sistema nervoso central, nas doses recomendadas 

• não causa irritação gástrica 

• o preço do medicamento é compatível com o de seus concorrentes 

Desta maneira, a Johnson' s tinha a seu dispor de um core product extremamente 

competitivo, tratando-se de viabilizar sua rápida introdução e difusão no mercado. 
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7.3.3 Estrutura de Marketing 

A estrutura de marketing da Cilag é bastante simples - dado o seu porte - e é 

basicamente composta de gerente de marketing e gerentes de produto, os quais 

gerenciam as marcas comercializadas pela empresa. 

O trabalho de marketing, no entanto, se desenvolve com a participação de áreas com 

habilidades científicas e de treinamento da força de vendas, como será visto adiante. 

Ao gerente de produto cabe formular a estratégia de marketing e montagem de 

informações que irão orientar a força de vendas. Entre as informações analisadas 

estão: 

• tamanho do mercado 

• produtos concorrentes 

• vantagens do produto 

• estratégias de venda próprias versus concorrentes 

7.3.4 Ações de Marketing 

Em 86, segundo dados da pesquisa CLOSE-Up63, aproximadamente 1.5% do 

receituário total do Brasil prescrevia medicamentos anti-alérgicos, o que 

correspondeu, naquele ano, a quase trinta e quatro mil receitas. A partir destes 

dados, por segmento, optou-se por atingir diferenciadamente as especialidades 

médicas. As especialidades médicas que mais demandavam anti-histamínicos eram a 

dermatologia e a otorrinolaringologia. Dados provenientes de outra pesquisa, a 

INTE64, corroboravam os anteriores, pois permitiram o cruzamento dos dados 

63 Pesquisa que detennina a composição do receituário segundo o tipo de medicamento vendido. É 
obtida através da col('ta de uma amostra de receitas em fannácias. 

64 Índice Nacional de Terapêuticas e Especialidades. 
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especialidade médica x diagnóstico x terapêutica. A JANSEN FARMAcfillnCA lança a 

marca Hismanal e a CILAG atua através da marca Cilergil. 

A estrutura de apoio à inovação é um aspecto importante das atividades de 

marketing desenvolvidas. Um departamento médico provê de informações tanto a 

área de treinamento de vendas quanto a gerência de produto. Para um lançamento 

ser efetivado, é formado um Iaunch team, composto por pelo menos um membro de 

cada área citada, mais um representante da área financeira - responsável pelos 

cálculos de retorno do investimento - e, finalmente, responsáveis pelo 

acompanhamento do produto na fábrica - envolvendo o processo de embalagam, 

compras/ importação, qualidade e PCP. O primeiro lote produzido serve apenas para 

validação do processo em escala industrial, gerando amostras que serão analisadas 

na originadora, no caso a JANSEN suíça. O ciclo completo, da formação do launch team 

até a efetiva presença do produto nos pontos de venda é relativamente demorado, 

cerca de seis meses. Também é necessário dizer que o lazmch team é mantido durante 

todo o ciclo de vida do produto, tornando possíveis rápidas mudanças de 

apresentação, embalagem, etc. 

Os resultados obtidos são positivos. Em dezembro de 86, segundo dados Cl.OSE-UP 

indicaram que o Hismanal e o Cilergil, juntos, perfaziam cerca de 16% do mercado 

total- sendo 10.5% do Hismanal e 5.5% do Cilergil. Três anos após, o market-share 

conjunto havia ascendido a 25.5% - 16.7% do Hismanal e 8.8% do Cilergil. Deve ser 

ressaltado que, neste ano, houve o lançamento de um produto concorrente, o 

Claritin, do laboratório 5cHERJNG, cujas características do princípio ativo são 

bastante semelhantes às do astemizol. Os dados referentes ao primeiro semestre de 

94 são mostrada no GRÁFICO 7.2. 
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GRÁFIC07.2 

MERCADO DE ANTI-IDSTAMÍNICOS 

PARTICIPAÇÃO DAS PRINCIPAIS MARCAS 

TELDANE 
21% 

BRASIL- 1994 

OUTROS 
29% 

POLARAMINE 
17% 

CILERGIL 
3% 

HISMANAL 
13% 

Do exposto acima, depreende-se que a manutenção de duas marcas no mercado 

ajudou a manter conjuntamente a posição da CILAG e da JANSEN, apesar de fortes 

concorrentes lançarem novos produtos. A explicação para tanto é, segundo 

informações da CILAG, a fidelidade não à marca, mas ao princípio ativo do 

medicamento. Quando o paciente, por qualquer motivo, quer mudar o medicamento, 

o médico opta, salvo contra-indicação, por um similar, ou seja, mantém o tratamento 

com o mesmo fármaco. 

Neste ano de 96 está prevista a retirada do produto do mercado, após dez anos de 

participação num mercado competitivo. A retirada se dará através da supressão de 

esforços de comunicação, mas sem interrupção dos pedidos. Uma observação final 

diz respeito à pequena participação do Cilergil no mercado, a qual é uma política 

deliberada da CILAG, a qual busca não concentrar suas vendas em poucos produtos. 

Também neste ano de 96 está se dando a consolidação da operações da Cilag e da 

Jansen, o que provavelmente propiciará uma estrutura de custos otimizada. 
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7.4 ThinkPad: A Força da Marca IBM 

No final de 1992, a INTERNATIONAL BUSINESS MACHINFS Co. vivia uma situação 

delicada, a nível mundial. Já estavam se prenunciando os resultados devastadores do 

ano seguinte, com um prejuízo global da ordem de US$ 95 milhões. No ramo de 

microinfonnática, a situação não era diferente do restante da empresa. Competidores 

agressivos, tanto no campo do software - especialmente a MICROSOFI' - quanto no 

campo do hardu.,are- especialmente a COMPAQ- minavam as-forças da líder mundial 

em tecnologia de informação. Detentora de tecnologias de ponta, porém não 

gerenciadas adequadamente do ponto de vista mercadológico, a ffiM tinha como 

opção a reorganização por inteiro de sua linha de produtos - especialmente no 

tocante a preços - ou a sua marginalização de um mercado em crescente expansão. 

Dentro do ramo de microinfonnática, o setor mais atraente era o de computadores 

portáteis- também chamados de laptops ou notebooks. 

Para vencer neste mercado, foi criada uma nova marca, ThinkPad, descrita a seguir. 

7.4.1 Histórico 

Antes de 1992, a ffiM atuava no mercado mundial de microinformática através de sua 

divisão Personal Systems- PS. Suas principais marcas eram então o PS/1 e o PS/2, 

equipamentos desktop que, como salientado, possuiam características tecnológicas 

avançadas, porém não líderes de mercado. Outro fator inibidor de seu sucesso eram 

os preços, em média 20% superiores ao de clones asiáticos. Como coadjuvante no 

mercado, estava inserida a marca PSfNote, os computadores portáteis ffiM, que 

sofriam dos mesmos problemas mercadológicos dos demais. Corno efeito, a ffiM era 

apenas a 1Z' empresa no setor de micros portáteis, em 1988, mundialmente falando. 
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Em 1991, conseguiu obter a 8° colocação, ainda um resultado pífio frente ao potencial 

da marca. 

Ao final de 92, mais precisamente em outubro, a empresa respondia às pressões do 

mercado com uma reorganização mundial de suas atividades, especialmente a 

criação da mM PERSONAL COMPUTER COMPANY- PCCo. A missão da nova unidade de 

negócios era clara - comercializar os equipamentos de alto volume mM a preços 

competitivos, obtendo a liderança de mercado e preservando a imagem da marca 

como líder em tecnologia e serviços ao cliente. Pouco antes, era-lançada globalmente 

a marca ThinkPad. Naquele ano, a empresa já viria a saltar para a 4° posição do 

mercado. 

No Brasil, a ffiM estava presente no mercado de microinformática desde novembro 

de 1991, com a fundação da MC&A, joint-venture com o Grupo Machline. Tal foi a 

maneira encontrada para contornar as restrições à operações de empresas 

estrangeiras, impostas pela Lei de Informática então vigente, que definia a reserva de 

mercado no setor. Em maio de 93, com a expiração da mencionada lei, a mM passa a 

ter o controle majoritário da empresa, a qual teve a sua razão social mudada para 

PERSONAL COMPUTER COMPANY BRASIL LIDA. - PCCo. A partir desse momento, 

grandes modificações ocorreram, com a fabricação dos equipamentos passando a ser 

feita no Centro Industrial ffiM, localizado próximo a Campinas, em São Paulo. A 

nova direção da empresa procurou imprimir uma postura nova e agressiva, 

orientada pela meta estratégica de obter liderança no mercado, baseada em sua forte 

imagem de líder em tecnologia e serviços. 

Já no primeiro ano de atuação a empresa alcança a liderança de mercado de 

microcomputadores como um todo, saltando de 7.000 unidades comercializadas em 

92 para 30.000 ao final de 93. Em 94 este número passa a 70.000, sedimentando a 

liderança obtida - 11% de market-share total, incluindo o grey market, contra 6% do 
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segundo colocado, a COMPAQ. Tal performance rendeu à empresa os seguintes 

prêmios: 

• Empresa do Ano de Informática- 1993, concedido pela revista Exame Informática 

• melhor fornecedor de microcomputadores, pelo Oube dos Diretores Lojistas de 

São Paulo. 

7.4.2 Concorrentes 

Como já ressaltadado anteriormente, o mercado de microinformática, em rápida 

expansão a nível mundial, também é extremamente competitivo. No Brasil, podem 

ser citados como concorrentes de primeiro nível a COMPAQ, a ACER e a HEWLEr

p ACKARD f EDISA. Estas marcas possuem, em diferentes graus de extensão, linhas de 

produto sendo montadas no país. Especificamente no ramo de portáteis, é grande a 

presença no país de marcas ainda não aqui fabricadas, como a TOSHIBA, EPSON, 

TExAs e ZENITH. Entretanto, este conjunto de empresas enfrenta o chamado grey 

market, estimado atualmente em cerca de 45% do mercado de portáteis, volume este 

determinado pela estrutura tributária que penaliza as importações de componentes. 

É observada urna postura diferenciada dos competidores dentro de cada segmento 

do mercado. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas65, o mercado de 

microcomputadores pode ser dividido em cinco grandes componentes, a saber, 

empresas - grandes, médias e pequenas - , profissionais liberais e pessoas físicas. Em 

geral, para cada segmento, existem máquinas mais adequadas, fazendo com que a 

disputa entre os diversos tipos e configurações de equipamentos na verdade reflita a 

disputa pelos segmentos de mercado. Entre os concorrentes de primeiro nível, podem 

ser observados os seguintes comportamentos: 

65 Publicados em Exame Infonnática - Editora Abril, São Paulo, setembro de 1994 . 
.. 
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• A CoMP AQ busca atingir a liderança em todos os segmentos, com uma linha 

completa e competitiva; 

• A HP /EDISA concentra sua atuação no mercado corporativo, com equipamentos 

de grande capacidade e qualidade, a preços premium; 

• A ACER busca penetrar em todos os segmentos, enfatizando o fator preço, com 

urna linha de produtos bastante limitada - sua participação no ramo de portáteis é 

marginal. 

O mercado de microcomputadores em geral apresenta forte tendência de 

crescimento - 400.000 unidades em 94 e 500.000 estimados para 95 - dos quais 10% 

aproximadamente correspondem a portáteis. Pode ser obsel'Vada também uma forte 

concentração geográfica, com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro perfazendo 

49% do total do país. 

7.4.3 Estrutura de Marketing 

A estrutura que suporta a marca é caracterizada pela divisão entre as áreas 

responsáveis pelo marketing e pelas vendas da empresa, como mostra a figura a 

seguir. 
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É composta por uma gerência de marketing, onde se encontram "células de 

produto". Aquela responsável pelo ThinkPad é composta por um brand manager , ao 

lado de responsável pelo detalhamento técnico do produto e um assistente de 

marketi.ng. Ao brand manager compete escolher os modelos mais adequados à 

introdução no país, coordenar os esforços de planejamento de produção, vendas e 

serviços, bem como efetuar o acompanhamento do produto em seu ciclo de vida, no 

tocante à política de preços, market-share, margem de contribuição e disponibilização 

do produto. Todo o composto promocional referente ao produto também se encontra 

sob sua supervisão. Suplementarmente, também cabe ao brand manager interagir com 
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a equipe de vendas, dando apoio a negociações especiais e revendo o composto 

promocional. Os setores funcionais responsáveis por vendas se encontram sob outras 

gerências, chamadas unidades de negócio. Atualmente, são três as unidades de 

negócio existentes -varejo, empresas e setor público. 

Atualmente, encontra-se em curso um trabalho de mapeamento dos processos de 

introdução e gestão de produto, inseridos dentro do contexto de reengenharia dos 

processos da empresa. O objetivo de tal trabalho é a identificação de possibilidades 

de breaktrouglzs que permitam a redução do gap e?dstente entre o lançamento de 

produtos no mercado brasileiro e no mercado norte-americano. 

7.4.4 Ações de Marketing 

As ações de marketing desenvolvidas no mercado brasileiro seguem as diretrizes 

desenvolvidas a nível mundial, valorizando tanto as características técnicas do 

produto quanto os serviços que a IBM como um todo é capaz de oferecer. De uma 

maneira geral, o marketing do produto enfatiza: 

• excelente desempenho do produto 

• excelência em suportejassitência técnica 

• facilidade de uso e inovação tecnológica 

• garantia internacional 

• preços premium 

Entre suas características físicas, podem ser citadas: 

• TrackPoint, dispositivo que substitui o mouse com alguma vantagem - que havia 

sido desenvolvido originariamente para a NASA; 

• disco rígido e drives removíveis, o que amplia a flexibilidade e segurança do 

sistema; 

• tela colorida de 10.4" - inclusive para os modelos subnotebook; alguns modelos 

também oferecem características avançadas de anti-reflexo e maior definição; 
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• conexão para desktop, chamada dock station; 

• placa e software para fa:r-modem 

• suporte à multimídia. 

Segundo estudos efetuados para a IBM, o ThinkPad é o produto melhor posicionado 

do mercado com relação aos itens desempenho, inovação e facilidade de uso. 

Acompanha o equipamento uma fita de vídeo para treinamento de usuários não

experientes. Existe suporte telefônico para atendimento de usuários, também 

pennitindo, via conexão telefônica, o diagnóstico remoto de problemas, chamado 

IBM-ON LINE. 

Ainda que o equipamento seja claramente superior à média de mercado, seu preço 

inibe sua escolha por compradores menos sofisticados e f ou mais sensíveis à preço. 

Consistentemente, a IBM, utilizando-se de toda a sua tradição de negócios junto a 

clientes corporativos, vem concentrando suas vendas neste segmento, com sucesso. 

As estimativas mais confiáveis de participação de mercado estão indicadas a seguir, 

no Gráfico 7.3. 
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Como reflexo dessas ações, o modelo ThinkPad 350 recebeu em 1994 os prêmios de 

melhor microcomputador portátil das revistas PC Magazine e Exame Informática. 

Em 95, repetiu o feito, sendo eleito o melhor micro portátil pela revista Exame 

Informática. 

No que tange à estratégia futura, toda ela está condicionada pelo virtual acirramento 

da concorrência a níveis muito mais altos que os hoje existentes. Entre os fatores que 

poderão contribuir para tanto, podem ser citados os seguintes: · · 

• início da fabricação local da COMP AQ; 

• introdução de novos produtos importados, a partir de parcerias de empresas 

globais com fabricantes e distribuidores locais - TEXAS lNSTRUMENTS/lTAUI'EC, 

AT &T /MONYDATA, APPLE. 

De uma maneira geral, pode ser dito que a IBM possui uma grande dificuldade em 

competir no mercado via preço, já que grande parte de seu prestígio de marca obriga-

a a manter uma custosa estrutura de suporte e serviços aos usuários, quer sejam eles 

corporativos, quer sejam eles pessoas físicas. Porém, o mercado brasileiro, ainda não 

comparável em maturidade ao norte-americano, privilegia ainda aquele quesito. 

Apesar destas consideráveis dificuldades, a IBM mostrou fôlego e talento inovativo 

para sustentar sua marca entre as líderes do mercado, resultado este absolutamente 

não desprezível. 
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CAPÍTULOS 

CONCLUSÕES 

A nova economia mundial tem trazido desafios inéditos a empresas, administradores 

e estudiosos do assunto. Uma torrente de informações, teorias e cenários têm sido 

divulgados, buscando melhor explicar a sociedade contemporânea, especialmente as 

organizações empresariais. Muitas destas teorias questionam profundamente as 

teorias e práticas até o momento amplamente utilizadas. O Iriarketing não escapou à 

regra. A gestão de produto nas empresas em geral se dá através de gerências de 

produto ou similares- por brand, combinadas com gerência de mercado, etc ... Com 

este trabalho, buscou-se analisar, a partir de um referencial teórico abrangente - a 

teoria da estratégia competitiva de Porter, bem como as idéias-força do marketing

quais são as tendências atuais da gestão de produto. À guisa de ilustração, foram 

inseridos casos de produtos que notoriamente obtiveram sucesso em seus mercados. 

As principais conclusões obtidas dizem respeito às ligações conceituais entre 

estratégia e marketing, entre marketing e configuração organizacional, bem como 

ao existente entre o novo ambiente competitivo mundial e gestão de produto. 

Pode-se dizer, em resumo, que é possível fazer uma associação entre estratégia 

competitiva e marketing, a partir dos principais modelos existentes, como mostrado 

na TABELA 4.2. Tal associação não pode ser caracterizada como de correspondência 

biunívoca, já que cada estratégia competitiva pode gerar mais de uma estratégia de 

marketing. No entanto, são mostradas as limitantes que a estratégia impõe ao 

marketing - liderança em custo total é incompatível com marketing diferenciado, 

diferenciação e enfoque são incompatíveis com marketing de massa ou 

indiferenciado. O ponto relevante a ser ressaltado, então, é o de que o alinhamento 

entre a estratégia geral da organização e o marketing de seus produtos é desejado e 

benéfico para ambos, dadas as interdependências existentes. Tal alinhamento deve se 
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refletir nas práticas cotidianas de marketing, referentes à segmentação, e 

posicionamento, bem como estarem expressas no planejamento e controle da 

atividade de marketing. 

Foi proposta, no capítulo 4, a utilização de ferramentas de já conhecidas tanto na 

prática quanto na teoria mercadológicas, a saber, a pesquisa mercadológica, o sistema 

de informações mercadológicas e o controle de marketing do produto. 

No que tange à pesquisa, foram indicados modelos utilizados por empresas de 

presença reconhecidamente forte na área - Nielsen, IBOPE e ~dicator. 

O item referente ao SIM oferece um novo enfoque, ao revelar um modelo concebido 

sob a ótica de processos de rnarketing que, dado o seu nível genérico, pode servir 

corno base para a geração de modelos próprios a cada tipo de indústria em 

particular. 

Os conceitos utilizados para ilustrar o planejamento e controle de marketing foram 

suficientes para explicitar um modelo geral de planejamento e um modelo geral de 

controle. Devidamente utilizados, fornecem uma abordagem integrada e abrangente 

destas duas tarefas. 

Estas tarefas básicas, no entanto, são levadas a cabo dentro de ambientes 

organizacionais distintos, tanto em função de peculiaridades das indústrias quanto 

das estratégias empresariais adotadas. 

A associação entre configuração organizacional e estratégia de marketing, já 

mostrada na TABELA 5.2, mostra que não existe estrutura organizacional superior, a 

priari, para qualquer empresa. Existem vantagens e desvantagens envolvidas, as 

quais somente podem ser ponderadas e avaliadas à luz do comportamento proposto 

para a empresa no mercado. Para empresas monoproduto, não faz sentido possuir-se 

gerências de produto, por exemplo, porém é plausível se trabalhar com gerências de 

mercado. Já para empresas que utilizam rnarketing concentrado e ao mesmo tempo 
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dispõe de uma gama de produtos razoável, é recomendável possuir-se gerências de 

produto. 

Na esfera do novo ambiente competitivo versus gestão de produto, foi constatado 

que a ênfase no desenho e aprimoramento dos processos empresariais é 

perfeitamente justificada, tanto pela teoria quanto pelos fatos. A proposição da visão 

do marketing como um conjunto de quatro grandes grupos de atividades - análise, 

adaptação, ativação e avaliação - chamados de 4 A' s, se mostrou uma abordagem 

apropriada para o modelo de processos de negócio e processo de gestão de produto 

desenvolvido e detalhado no capítulo 6 - muito embora ela englobe também os 

processos de planejamento de produto e planejamento de produção. Na realidade, a 

medida que os processos empresariais são estudados mais detalhadamente, podem: 

ser visualizadas mais claramente as interdependências e interações entre os mesmos, 

realçando mais uma vez a idéia de que o marketing de uma empresa não depende 

somente de seu departamento de marketing; em outras palavras, a organização como 

um todo necessita mover-se em direção ao alcançe da máxima satisfação de seus 

clientes, rapidamente identificando e adaptando-se às mudanças de comportamento 

e atitudes destes mesmos clientes, proativamente. 

Os aspectos globais da economia atual levam a abordagens de marketing e processos 

de negócio diferenciados entre empresas nacionais vis-à-vis as estrangeiras. Nas 

primeiras, deve existir - e o caso do VCR Gradiente corrobora esta hipótese - uma 

forte preocupação com os estágios iniciais de marketing, tais como pesquisa de 

mercado, desenvolvimento de produto, segmentação e posicionamento. Nas 

empresas estrangeiras, poderia ser esperada apenas a replicação de produtos já 

testados e aprovados em outros mercados - o que não é verdade no caso da Fraldas 

Pampers, lançada em grande escala a partir do Brasil, com grande preocupação em 

segmentação e posicionamento do produto. Esta constatação pode nos levar à 

conclusão de que o Brasil já não é encarado apenas como um mercado marginal, mas 
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sim como possuindo um potencial de consumo relevante - e perfil bastante 

semelhante ao de outros países chamados geralmente de NIC' s. Uma segunda 

constatação é a de que houve a percepção da existência de um segmento de mercado 

não atendido - os consumidores de baixa renda. Isto mostra como pode ser 

socialmente benéfica a correta utilização do conceito de marketing. 

No caso do Cilergil, as tarefas de segmentação e posicionamento são naturalmente 

derivadas das próprias características intrínsecas do produto, cabendo então geri-lo 

muito mais sob uma ótica de vendas do que propriamente _de marketing. Uma 

situação mista é observada com a gestão de produto do Think.Pad, da IBM. Embora 

desenvolvido inteiramente no exterior, tal produto sofreu adaptações específicas ao 

mercado local, tais como teclado e sistema operacional na língua portuguesa. Os 

canais de distribuição de produtos de informática também ainda estão em processo 

de desenvolvimento no país, o que significa que o fabricante ainda precisa esforçar-se 

por formar uma rede de parcerias comerciais que propicie uma cobertura ampla do 

mercado, incluindo desde vendas até assistência técnica. 

Do ponto de vista organizacional, também é notável a preocupação das empresas 

pesquisadas em integrar o marketing às demais áreas da empresa, especialmente 

através da montagem de times inter-funcionais de produto. 

A GRADIENTE, empresa nacional, passa por uma reformulação na qual os funcionários 

têm aumentadas suas responsabilidades e poder decisório. É, de todas as empresas 

pesquisadas aquela que, no entanto, menos apresenta enraizado o conceito de 

processo empresarial. Do ponto de vista de rnarketing sua diretriz básica é a de 

oferecer urna relação custo-benefício adequada no mercado eletro-eletrônico, com a 

imagem sendo claramente direcionada para o quesito qualidade do produto. A 

associação com tecnologrj-makers que não estão presentes no mercado brasileiro é 

absolutamente correta, servindo como lição às empresas nacionais que enfrentam 

fortes concorrentes já globalizados. 
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Já a PROCTER & GAMBLE possui uma visão das tarefas da função marketing dentro 

da organização extremamente bem definida. De um lado, tem-se o approach de se 

formar um time - o business team - multifuncional, porém conduzido pelo brand 

manager. De outro, conceitos estratégicos e de marketing absolutamente harmônicos. 

No caso das Fraldas Pampers, a iniciativa da PROCI'ER & GAMBLE no país foi ao, 

mesmo tempo, cuidadosa -já que não prescindiu de dados primários, obtidos através 

de pesquisa - e arrojada, já que não havia como mensurar o risco de insucesso. 

A CILAG, amparada em conceitos análogos - launch team e marketing de produto 

vinculado à estratégia global- também tem conseguido manter uma posição estável 

no mercado. O maior problema detectado deriva da ausência de pesquisa básica em 

fármacos no país: a empresa depende inteiramente de formulações desenvolvidas no 

exterior. Isto dá aos seus concorrentes, igualmente globais, a chance de preparar 

respostas rápidas a produtos lançados no exterior e ainda não no país. Por outro lado, 

a atividade de marketing do Cilergil também foi favorecida por este elemento, já que 

o prévio conhecimento de marcas de empresas rivais em outros países pesa na 

definição da política local. Esta é uma situação exemplar do estado atual da 

competição internacionalizada - não há mais como ignorar o que ocorre além

fronteiras. Mais cedo ou mais tarde as inovações chegam para disputar este pedaço 

do mercado global. 

A ffiM, empresa presente num dos mercados onde a competição é talvez a mais 

acirrada do globo- Informática e Telecomunicações -logrou, após insucesso inicial, 

restabelecer sua liderança e imagem no segmento de notebooks. Para tanto, contou 

com a força de sua função Pesquisa e Desenvolvimento, a qual inovou em praticamente 

todas as características técnicas do produto. Mais importante, o esforço foi 

direcionado à características técnicas desejadas pelos clientes, deslocando 

competidores orientais e norte-americanos. Porém, exatamente por ter uma marca 

associada imediatamente a qualidade de serviços prestados ao cliente, a empresa está 
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presa a uma estrutura de custos mais elevada que os concorrentes mais próximos, 

impedindo-a de competir em preço nos segmentos onde é necessário tal requisito. 

Embora a IBM enxergue o mercado como segmentado, ainda continua a abordá-lo de 

maneira difusa - o ThinkPad P sua comunicação não têm adaptação significativa a 

nenhum segmento específico. Caso queira reduzir ao mínimo sua estrutura de custos, 

então deixará de oferecer os serviços esperados pela sua base de clientes, deixando 

esmaecer a força de sua marca. Provavelmente, seu sucesso a longo prazo dependa 

justamente mais do desenvolvimento de serviços especiais,- diferenciados dos 

concorrentes, do que tentar obter market-share através de preços semelhantes aos dos 

clone-makers. Isto significa deixar de ser quase que exclusivamente voltada para 

produto e vendas e mais para marketing, seguindo os conceitos apresentados no 

capítulo 5. É uma tarefa complexa e demorada, porém o caso mostra um indício de 

que essa empresa caminha nesta direção. 

Um aspecto presente neste trabalho, implícito na maior parte das vezes, é o relativo à 

qualidade do processo de gestão de produto e do marketing em geral. Embora 

qualidade seja um dos lzot-topics do momento, a sua abordagem deveria requerer 

urna ampliação do escopo inicialmente proposto. No entanto, sabe-se que as 

abordagens clássicas de qualidade - Deming, Baldridge, entre outros - pressupõe o 

conhecimento dos processos a serem definidos, medidos, comparados e melhorados. 

Espera-se que a definição, ainda que de maneira genérica, dos processos envolvidos 

na gestão de produto, ajude a perseguir mais este desafio acadêmico e prático - a 

qualidade total no marketing. 
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ABSTRACI': 

The text approaches the product management process, focusing on consumer 

goods. Marketing key concepts are reviewed and integrated to competitive 

strategies described by Michael Porter. New management issues, due to 

competi tive pressures and economic globalization are. discussed too, like 

process reengineering and teamwork, emphasizing its business fitness and 

applicability. Cases of successful products in Brazil were presented. 
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